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Слова мудрості: ««Коли ми переповнені пихою, місця для мудрості не залишаєтьсяКоли ми переповнені пихою, місця для мудрості не залишається».».
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У роботі саміту взяли участь делегати 
із Львівської, Київської, Одеської, 
Дніпропетровської, Донецької, 

Рівненської, Івано-Франківської областей 
– представники Церков, союзів, місій і бла-
годійних фондів конфесій євангельського 
спрямування.

Серед промовців були посол іно-
земної ради Канади д-р Манфред Коль, 
старший єпископ Церкви Християн Віри 
Євангельської України Михайло Паночко, 
єпископ Всеукраїнського союзу єван-
гельських християн-баптистів Григорій 
Комендант.

Виконавчий директор Євро-Азіатської 
Акредитаційної Асоціації (ЄААА) д-р 
Сергій Санников виголосив доповідь на 
тему «Коротка історія розвитку протес-
тантсько-євангельських церков в Україні 
впродовж 20 років» – аналітичний огляд 
динаміки релігійної ситуації в Україні за 
останні 20 років.

Керівник ресурсно-дослідницького 
центру ЄААА Тарас Дятлик висвітлив 
тему «Очікування пасторів євангельських 
церков від богословської освіти на почат-

ку XXI ст.», у якій поділився результатами 
опитування 70 пасторів трьох регіонів 
України і двох регіонів Росії.

З огляду на сучасний контекст релігій-
ного плюралізму, головним очікуванням 
пасторів від євангельських богословських 
закладів на сьогодні є підготовка служи-
теля, який буде здатний жити відповідно 
до Біблії та пізнавати Божу волю. 

В заключній частині своєї доповіді 
Т. Дятлик запропонував провести перший 
форум керівників євангельських деноміна-

цій і богословських навчальних 
закладів, щоб сформулювати 
філософію та місію євангель-
ської богословської освіти в 
Україні.

Ректор Львівської бого-
словської семінарії, кандидат 
історичних наук Роман Соловій 
у своєму виступі «Особливості 
християнського служіння в час 
зміни світоглядів» зазначив, що 
в сучасному українському сус-
пільстві відбувається поступова 
трансформація переконань 
та принципів, які визначають 
розуміння особистістю світу і 
свого місця у ньому.

У відкритті саміту взяли 
також участь голова Закарпат-
ської обласної ради Іван Балога 
та міський голова Сваляви Іван 
Ланьо. 

Почесним гостем високого 
зібрання став перший прези-

дент незалежної України Леонід Крав-
чук. Поділившись своїми спогадами про 
політичні процеси, які формували лице 
нинішньої держави, він закликав цінувати 
культуру свого народу і одвічні цінності, 
закладені на сторінках святої Книги Біблії.

Перший президент України назвав 
свою участь в саміті знаковою подією. Він 
зазначив, що не народ, а вожді держави 
винні в духовному занепаді нації. 

«Згадую одну історію із власного 
життя. Було це давно, ще за старих часів. 

Якось їхав я в поїзді, і моїм супутником ви-
явився священик. Почали ми розмову – я 
базувався на Марксі і Леніні, він – на Біблії. 
Врешті-решт мій співрозмовник сказав: 
«Знаєте, чого ваша система впаде? Бо 
ви кожні п'ять років міняєте політику. А 
наша вже дві тисячі років незмінна!». Тому 
першою дією влади незалежної України 
було прийняття Закону про свободу со-
вісті – на мою думку, він залишається 
найкращим і, вносячи якісь зміни, треба 
діяти дуже обережно».

Відповідаючи на запитання, Леонід 
Макарович прокоментував тенденцію 
політичних процесів в Україні загалом, 
наголосив на необхідності будувати ви-
важену політику у ставленні держави до 
Церкви, на важливості приходу до влади 
людей із сучасним стилем мислення; на 
небезпеці запровадження єдиної Церкви 
– бо вона стане настільки млявою, на-
стільки нездатною до боротьби із злом, до 
захисту Слова Божого, що це принизить 

У центрі «Духовне відродження» (м. Ірпінь) 
відбулася презентація книги та її обгово-
рення в колі релігієзнавців, журналістів, 

священнослужителів. Дослідження кандидата фі-
лософських наук, наукової співробітниці Відділення 
релігієзнавства Інституту філософії Національної 
академії наук України Наталії Гаврилової викликає 
інтерес у представників християнських конфесій, 
стурбованих відтоком молоді з Церков, байдужістю 
до релігійних питань. На жаль, в Україні не про-
водяться дослідження з ініціативи самих Церков, 
тому немає можливості для порівняння результатів 

«20 РОКІВ БЛАГОВІСТУ – «20 РОКІВ БЛАГОВІСТУ – 
ЗДОБУТКИ ТА ВТРАТИ»ЗДОБУТКИ ТА ВТРАТИ»

християнство як таке. Треба діяти на осно-
ві Слова Божого і Конституції – Основного 
Закону України, – наголосив перший пре-
зидент незалежної України.

Порушені на саміті питання спонукали 
служителів оцінити й осмислити нагальні 
теми, пов'язані з минулим, теперішнім і 
майбутнім євангельських Церков Украї-
ни, в дусі Святого Письма, яке закликає: 
«Кінець же всьому наблизився. Отже, 
будьте мудрі й пильнуйте в молитвах! 
Найперше майте щиру любов один до 
одного, бо любов покриває багато гріхів! 
Будьте гостинні один до одного без нехоті! 
Служіть один одному, кожен тим даром, 
якого отримав, як доморядники всілякої 
Божої благодаті. Коли хто говорить, 
говори, як Божі слова. Коли хто служить, 
то служи, як від сили, яку дає Бог, щоб Бог 
прославлявся в усьому Ісусом Христом, 
що Йому слава та влада на віки вічні, 
амінь» (1 Петр. 4:7-11).

Олег КАРП'ЮК.

конфесійних і релігієзнавчих аналізів. Відсутність 
перевірених даних призводить до міфотворчості 
щодо сучасної релігійності, коли з легкої руки 
можна називати всіх віруючими або невіруючими, 
говорити про відродження православ'я або його 
загибель, про протестантизацію або секуляризацію 
всієї України.

Дослідження Наталії Гаврилової продукує пи-
тання, а не відповіді. Ставимо просте запитання: 
чи цікавляться релігією молоді люди? Відповідь 
позитивна. Але не можна задовольнятися тим, що 
молодь начебто релігією цікавиться, добре б дізна-
тися про інтенсивність такого інтересу. Виявляється, 
що періодично цікавиться менша частина. Значить, 
велика частина живиться іншими «духовними» 
джерелами, живе поза релігією.

Далі: у яких стосунках молодь і «духовна» лі-
тература? Що нині читають, чи можна назвати це 
читання «духовним»? Серйозна християнська книга 
не потрапляє в бестселери. Виходить, що, назива-
ючись релігійними, молоді люди віддають перевагу 
книзі нерелігійного, а іноді й «антихристиянського» 
змісту. А Біблія виявляється занадто складною на-
віть для ревних релігійних.

Молитву начебто всі цінують, навіть в силу її 
вірять. А хто молиться хоча б раз на день? А як 
молиться – за участю свідомості чи просто формаль-
но-ритуально? Згідно з опитуваннями, наведеними 
в книзі, понад 60% студентів не можуть підтвердити 
факт релігійної свободи в країні. Чи це означає, що 
вони не будуть її захищати і навіть не помітять, коли 
вона зникне? 

Більшість молодих людей виступають за невтру-
чання релігії в сфери нерелігійні. Як це розуміти? 
Як приватизацію релігії? Її музеєфікацію? Релігія 
переміщається всередину, в глибину особистості 
чи в запорошений архів? Зазначимо, що релігійний 
індивідуалізм рятівний в епоху кризи Церкви. Якщо 

У що ж вірить молодь України?У що ж вірить молодь України?
Церква викликає лише реакцію відторгнення, то 
особиста віра може бути рятівною. Звичайно, розча-
рування в Церкві загрожує релігійною бездомністю. 
Але найчастіше, приходячи до Церкви, молодь шукає 
там не Христа, а цікавий досвід.

Зазначена еклектичність світогляду свідчить про 
те, що замість традиційного для України християн-
ства в низці питань авторитетнішими виявляються 
інші релігії. Дослідження показали, що питання 
порятунку й вічного життя мало кого хвилюють, 
інтерес зсувається до сфери «тут і тепер». Чи не 
означає це, що Церква більше не може спекулювати 
темою раю і пекла і повинна зважитися на відверту 
розмову про речі нагальніші?

Помітною тенденцією стало захоплення новими 
формами релігійності, де зв'язок зі світом надпри-
родним здається простим і доступним, де менше 
обов'язкових вимог і доктринальної обмеженості. 

За 20 років «християнського відродження» 
Україна зберегла гірші традиції радянської освіти, 
яка, як і раніше, відстоює науковість атеїзму і руй-
нує релігійну ідентичність молоді. Де ж чесність і 
принциповість професури, якщо Дарвін і Маркс досі 
«в авторитеті», а про теорію креаціонізму згадують 
лише у зв'язку з «мракобісним протестантським 
фундаменталізмом»?

Для студентства інтенсивна релігійна свідомість 
важливіша за систему обрядів, ритуалів, священ-
нодійств, покірного дотримання традиції. Питання 
світогляду знову виходять на перший план. Там, 
де доросла людина мовчки робить, студент питає 
і сперечається. 

Книга Наталії Гаврилової повертає питання віри 
в коло дискусій, звільняє вічні істини із забуття і 
музейного пилу. 

Михайло ЧЕРЕНКОВ.
Доктор філософських наук, віце-президент 

фонду «Духовне відродження».

Презентація книги про сучасну релі-
гійність української молоді викликала 
дискусію серед священнослужителів та 
експертів-релігієзнавців

Восени 2010 року в Німеччині вийшла 
книга Наталії Гаврилової про релігій-
ність української молоді. Книга резюмує 
результати багаторічних досліджень 
релігійності сучасної молоді в постра-
дянському контексті й провокує дискусії 
серед соціологів, релігієзнавців, релігій-
них лідерів.

Яке місце посідає релігія в житті 
молодих поколінь? У чому виражається 
декларована релігійність? Як сучасна 
релігійність поєднується з церковним 
життям, конфесійними традиціями, з 
офіційними формами, державними упо-
добаннями?

8-10 лютого у с. Поляні Сва-
лявського району пройшов три-
денний саміт «20 років благовісту 
в Україні – здобутки та втрати». 
Ініціатором його проведення став 
Союз вільних церков християн 
євангельської віри України на чолі 
зі старшим єпископом Василем 
Райчинцем.
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Але така думка хибна. Надія за-
лишається завжди. І насправді 
щастя приносить не видиме, 

матеріальне, а щось, що не купиш за 
найбільші гроші. 

Ось приклад. Жив один чоловік. Ба-
гатий, впливовий, мав усе, окрім теплих 
і щирих стосунків з близькими, рідними, 
друзями. Та чи й були в нього ті друзі? 
Ніщо не приносило йому радості доти, 
поки одна зустріч не змінила кардиналь-
но його життя.

«І ввійшовши, Ісус переходив через 
Єрихон. І ось чоловік, що звався За-
кхей,  він був старший над митниками, і 
був багатий, – бажав бачити Ісуса, Хто 
Він, але з-за народу не міг, бо малий був 
на зріст. І, забігши вперед, він виліз на 
фігове дерево, щоб бачити Його, бо Він 
мав побіч нього проходити. А коли на це 
місце Ісус підійшов, то поглянув угору до 
нього й промовив: «Закхею, зійди зараз 
додолу, бо сьогодні потрібно Мені бути 
в домі твоїм!». І той зараз додолу  ізліз і 
прийняв Його з радістю. А всі, як поба-
чили це, почали нарікати, і казали: «Він 
до грішного мужа в гостину зайшов!». 
Став же Закхей та й промовив до Гос-
пода: «Господи, половину маєтку свого 
віддам ось убогим, а коли кого скривдив 
був чим – верну вчетверо». Ісус же про-
мовив до нього: «Сьогодні на дім цей 
спасіння прийшло, бо й він син Авраамів. 
Син бо Людський прийшов, щоб знайти 
та спасти, що загинуло!» (Євангеліє від 
Луки 19:1-10).

Закхея не просто всі знали, його 
боялися – посада начальника митників 

не могла не лякати. Він мав владу над 
людьми  і, мабуть, не одного обібрав, 
скориставшись своєю владою. Звісно, 
це не сприяло доброму і шанобливому 
ставленню до нього.

Люди досягають успіху по-різному. 
Одні народжуються в заможній сім'ї, здо-
бувають добру освіту, отримують добру 
роботу. Інші досягають успіху не від до-
брого життя, а, власне, через нестримне 
бажання цього доброго життя досягнути.

Можливо, Закхей належав саме до 
другої категорії. Люди, які виховуються в 
неблагополучних сім’ях, в убогості, часто 
намагаються довести, що вони не гірше  
за інших можуть зробити кар’єру, досягти 
в  житті успіху.

Закхей зовні виглядав багатим і за-
доволеним, але в душі був бідним і зра-
неним. Якщо в людини є якісь вади, вони 
впливають на її самооцінку. Можливо, 
маленький на зріст Закхей  з дитинства 
потерпав від насмішок з боку ровесників, 
може, з нього кепкували.

 Закхей вирішив довести всім, що він 
чогось вартий. І довів – не так-то просто 
було стати начальником митної служби. 
Але очікуваного задоволення це йому 
не дало. Бо це аксіома – незалежно від 
досягнутих успіхів ти залишатимешся 
нещасливим, якщо у твоєму житті не 
буде особливої зустрічі.

Закхей десь у глибині душі розумів, що 
він нікому не потрібний навіть з усіма сво-
їми досягненнями. І одного дня він почув, 
що через їхнє місто має проходити Той, 
Хто відкриває очі сліпим, немічним дає 
силу, одержимих звільняє від сатанин-

ських сил, а тим, хто в безнадії, дає надію.
І він не рахується зі своїм рангом, не 

соромиться людей, лізе на дерево, щоб 
побачити Ісуса. Людині, що досягла ви-
сокого становища в суспільстві, важко 
прийти до Бога. Бідному легше – йому 
нічого втрачати. А от кар’єра, слава, 
гроші здатні надійно перекрити шлях 
до спасіння. Багатьом, але не Закхеєві. 
Йому настільки набридла маска успішної 
і щасливої людини, що він, не зважаючи 
на те, що скажуть люди, робить все, що 
може, аби тільки побачити Ісуса Христа.

Бо насправді зовсім не варто і дуже 
нерозумно рахуватися зі своєю освітою, 
титулом, званнями, посадами, якщо вони 
перешкоджають прийняти спасіння. 
Скинь маску успішного чоловіка і йди до 
Бога. Ісус Христос хоче бути у твоєму 
домі. Закхей з радістю відізвався на 
бажання Христа.

А як реагуємо ми? Якщо в наших 
домівках звичними стали сварки, кон-
флікти, непорозуміння, п’янки і гулянки, 
там нема Христа. 

Закхей, зустрівшись з Ісусом, пока-
явся у своїх гріхах і вирішив поділитися 
своїм добром із бідними і відшкодувати 
всю завдану кривду вчетверо.

Це гарний приклад для нас. Покаяння 
має чудові наслідки – воно приносить 
радість, примирення, благословення. 
Якщо ви християнин, однак ваше життя 
радісним і щасливим не назвеш, то, мож-
ливо, ви досі з кимось не примирилися, 
комусь не простили, у когось не попро-
сили пробачення. 

На дім Закхея прийшло спасіння, 
коли він покаявся від щирого серця. Ми 
молимося за рідних і близьких, а вони не 
хочуть змінюватися. Можливо, причина 
саме в тому, що наша поведінка не від-
повідає християнським стандартам? 
Можливо, вони бачать нас песимістами, 
лінивими, обмовниками і тому не хочуть 
такому «Богу» служити.

 На дім Закхея спасіння прийшло 
завдяки його щирому покаянню і повній 
переміні характеру. Люди хочуть бачити, 
що ми живемо так, як говоримо. А для 
цього треба, аби Христос постійно меш-
кав в наших серцях і наших домах.

Валентин ОПРЯ.

Головною перевагою нової схеми 
управління є свобода від будь-яких інтер-
фейсів, якими б зрозумілими вони не були. 
Силою думки користувачі зможуть, напри-
клад, переходити з одної веб-сторінки на 
іншу чи переключати телеканали.

Поки що розміри датчика не достатньо 
малі для того, щоб імплантувати його в 
мозок, і прототип сенсора розміщений 
у спеціальній гарнітурі. Окрім того, ще 
не завершена робота із розшифрування 
сигналів мозку. Дослідники лише виявили, 
що схожі образи проявляються в різних 
людей однаково. Це вселяє надію на роз-
пізнавання деяких стандартних реакцій, 
а отже, і команд, що передаватимуться 

на комп’ютер (і, природно, з комп’ютера 
також). Людина стане підпорядкована 
чужій волі.

І це зовсім не фантастична маячня. 
Кожному, хто випадково побачить корот-
кий відеоролик під назвою «Так ось вам і 
чіп в голову», насамперед спаде на думку, 
що це чергова страшилка і надмірне на-
гнітання ситуації. Однак у цьому ролику 
процитований фрагмент постанови уряду 
Росії, за якою в найближчому майбутньо-
му (до 2025 року) всім жителям Російської 
Федерації повинні бути вживлені «елек-
тронні пристрої багатофункціонального 
призначення». 

Формулювання хоч і мудрувате, але 

l ДУМКА

Важлива зустрічВажлива зустрічВажлива зустрічВажлива зустріч
Кожен з нас хоче бути потрібним і бажаним у сім’ї, для своїх друзів, у 

суспільстві. Але більшість людей сьогодні відкинуті і нікому не потрібні. 
Вони проводять життя на самоті, розчаровані нездійсненністю мрій.

На роботу сьогодні беруть тільки тих, кому до 35-40 років, в агентства 
мод – тих, хто відповідає стандартам 90-60-90, щоб здобути освіту, по-
трібні немалі кошти.

Ми здебільшого потрібні тільки тоді, коли маємо щось, чим інші можуть 
скористатися. Заміж сьогодні виходять за тих, хто здатний забезпечити 
заможне майбутнє. Мотивом всього стає вигода. Коли ти не здатний при-
нести комусь конкретну користь, то навіть не рипайся. Така твоя доля 
– бути нікому не потрібним.

цілком зрозуміле: «Вкорінення нанотехно-
логій повинно ще більше розширити гли-
бину їх проникнення в повсякденне життя 
населення. Повинен бути забезпечений 
постійний зв’язок кожного індивідуума з 
глобальною інформаційно-управляючою 
мережею типу Internet. Наноелектроніка 
буде інтегруватися з біооб’єктами і за-
безпечувати безперервний контроль 
за підтримуванням їх життєдіяльності, 
поліпшенням якості життя і таким чи-
ном скорочуватиме соціальні витрати 
держави. 

Будуть поширені вмонтовані безпро-
відникові наноелектронні пристрої, які 
забезпечуватимуть постійний контакт 
людини з навколишнім інтелектуальним 
середовищем, а також засоби безпо-
середнього безпровідникового контакту 
мозку людини з предметами, тран-
спортними засобами та іншими людьми. 
Тиражі такої продукції перевищать 
мільярди штук на рік через її повсюдне 
поширення...»

Відповідно до наказу № 311 «Про за-
твердження стратегії розвитку електро-
нної промисловості Росії на період до 2025 
року», вже призначено відповідальних за 
реалізацію цієї стратегії. Словом, у Росії 
вживлення чіпів у голову планується до 
2025 року! 

А як справи з цим у нас? Швидше всьо-
го, це питання недовго залишатиметься 
відкритим.

Intel розробляє чіп для 
укорінення в мозок

l ОЗНАКИ ЧАСУ

До 2020 року користувачам не 
доведеться керувати комп’ютером 
за допомогою клавіатури і миші. 
Їх місце, на думку співпрацівників 
Intel, займуть укорінені в мозок 
процесори.

Співпрацівники Пітсбурзької 
лабораторії вивчають можливості 
управління комп’ютерами, теле-
візорами і мобільними телефонами 
за допомогою мозкових хвиль, які 
уловлюватимуться розробленими 
Intel датчиками. Дослідники споді-

Тема про пекло не застаріла і в наш час. Напевне, нема такої людини, 
яка б не була стурбована долею своєї душі після смерті. Людині за 
своєю суттю властиво прагнути до комфорту, тому пекло як повна його 

протилежність викликає почуття втрати бажаного затишку.
Однак мені довелося зіткнутися з дещо дивним розумінням пекла в 

деяких людей. Молоді люди, зодягнуті в чорну одежу, розповіли, що таке 
убрання — розпізнавальна ознака їхньої віри. Вони переконані, що догодити 
Богові надто важко, тому рай стає недосяжним. А сатані служити набагато 
простіше, до того ж, якщо добре вислужитися, то в пеклі отримаєш «по-
блажки»: «Уже не будеш в казані варитися чи смолу підвозити — наглядачем 
поставлять».

А ось ще одна горе-теорія, якої навчали нас бабусі. Напучуючи на дорогу іс-
тинну, вони розповідали, яке жахливе пекло і що коли не будемо слухняними, 
то неодмінно туди потрапимо. І диявол з єхидною посмішкою буде колоти нас 
вилами і проказувати: «То, може, поясниш, чому ти був неслухняним?».

Важко сказати, звідки в людей така міфічна інформація. Може, з пе-
реказів, із тих же гравюр і фресок, а може, з класичної літератури чи із 
газетних анекдотів. Але як би там не було, без сумніву, сатані було вигідно 
поширення таких єретичних і безпідставних уявлень. Чи не надто багато 
влади вони приписують сатані? Чи не створюють вони образ особистості, 
що конкурує з Богом? 

Забудьмо на деякий час про фрески і перекази і звернімося до Святого 
Письма.

Насамперед, нам треба з’ясувати, хто такий сатана. Його перше ім’я 
— Люцифер. Цей архангел проникся гордістю, виступив проти влади Бога і 
за свій бунт був скинутий з неба. Тепер у нього кілька імен, які відображають 
його згубну сутність. Скажімо, лукавий, спокусник, сатана (грецькою — проти-
вник, диявол), Вельзевул (пан гнійних мух), батько брехні, наклепник, вбивця 
і т. д. Словом, резюме вражаюче.

Але чомусь люди вірять саме його вигадкам: гороскопам, ворожбі, окуль-
тизму, екстрасенсориці, усякого роду магіям і тому подібному. Чи можна 
вірити обіцянкам того, хто заздалегідь запрограмований на обман? Це його 
сутність, він по-іншому не може.

Коли споглядаєш сучасний світ і бачиш, як процвітає зло, то так і хочеться 
подумати, що нібито диявол управляє всім, і дехто навіть вважає, що ще неві-
домо, хто переможе: Бог чи сатана. Але це лише ще одне сільце, розставлене 
лукавим для тих, хто не дбає про спасіння своєї душі. У Святому Письмі про 
диявола сказано, що він всього лише «князь світу цього». І в той же час про 
«цей світ» сказано, що він буде зруйнований і «всі діла його згорять».

Це так, сатані дана лише тимчасова влада, та й то лише над тілом. Єван-
геліст Матвій у 10-му розділі 28-им віршем передає нам слова Христа: «І не 
лякайтеся тих (сатани і його демонів), хто тіло вбиває, а душі вбити не може; 
але бійтеся більше Того (Бога), хто може й душу, і тіло вам занапастити в 
геєнні (пеклі)». Так, диявол переобтяжує людей хворобами, горем і суєтою, 
але не має влади переобтяжувати душу гріхом, якщо людина сама не вибере 
дорогу гріха. Але, з другого боку, ми бачимо, що тільки у владі Бога винести 
вердикт душі, яка не покаялася.

Перед нами вимальовується цікавий сюжет. Як бачимо, не диявол карає 
грішників, а Сам Бог. До речі, Ісус Христос, коли давав об’явлення Івану 
на острові Патмос, проголосив: «Я Перший і Останній... І маю ключі Я від 
смерти й від аду». Найелементарнішій логіці зрозуміло, що в кого ключі, той 
і господар. Тому нам необхідно усвідомити, що тільки Власник цього «за-
кладу» визначає, хто і як буде покараний. Одразу напрошується запитання: 
як може милосердний Бог засуджувати людину на вічні муки в пеклі, чи не 
жорстоко це? Ні, не жорстоко.

Річ у тому, що Бог створив пекло не для людини, а для диявола і його слуг. 
Євангеліст Матвій у 25-му розділі 41-им віршем описує проходження суду 
перед «Престолом Слави Його». Там Бог виносить вирок «козлам», тобто 
тим, хто не покорився Істині: «Ідіть ви від Мене, прокляті, у вічний огонь, що 
дияволові та його посланцям приготований». І в пророчій книзі Об’явлення, 
у 20-му розділі 10-им віршем Іван Богослов описує, як це відбудеться: «А 
диявол, що зводив їх, був укинений в озеро огнене... І мучені будуть вони 
день і ніч на вічні віки».

Ми бачимо, що сам диявол буде мучитися в вогні, як і всі грішні душі, у 
тому числі й ті, хто намагався вислужитися перед ним тут, на землі.

У вогні немає рангів, нема наглядачів, немає ні смоли, ні казанів, ні вил, 
а лиш, як сказав Христос: «вогонь невгасимий та плач і скрегіт зубів». Що 
стосується справедливості, то всім повинно бути очевидно, що Бог осуджує 
людину не на основі Своєї забаганки чи домінування над слабим творінням, 
а на основі вибору, який зробила людина за життя. Святе Писання говорить, 
що хто кому служить, той за тим і піде. Якщо ми вибираємо догоджувати 
собі насолодами «світу цього» замість служіння Богові, то ми самі собі 
підписуємо жорстокий вирок на вічні муки в вогні разом з дияволом — ви-
нахідником цих насолод.

Шановний читачу, нехай ці рядки допоможуть тобі твердо стати на бі-
блійну основу. Кожному треба зрозуміти й усвідомити велич і всемогутність 
Владики Бога, Чия досконала воля виконується у всі віки і часи, на небесах, 
на землі і навіть у пеклі.

Андрій РОМАНОВИЧ.

ваються, що користувачі добровіль-
но погодяться на вживлення чіпів.

Напевно, кожна релігія передбачає поняття про пекло. У 
чомусь їх тлумачення розходяться, але в основі всіх лежить аб-
солютно ідентичне вчення: пекло — це місце, де диявол мордує 
непокірних Богові. Художники різних епох своєрідно намагались 
виразити жахи пекла у своїх картинах, фресках і скульптурах. 
Театри ставили вражаючі сцени, які наводили жах на глядачів, а 
церкви, у свою чергу, використали це для залучення до смерті 
наляканого люду у свої парафії.

Кому в пеклі 
жити добре
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Кожен з нас, мабуть, хоча б раз задумувався 
про дивовижні творіння Божі — про ангелів. І в 
той же час вчення про ангелів — найбільш зне-
хтуваний розділ богослов’я.

Що ж говорить про них Біблія, Святе Пись-
мо? По-перше, те, що вони існують. У Старому 
Заповіті ангели згадані понад 100 разів, у Ново-
му Заповіті — понад 160 разів. І згадується не в 
одній чи двох книгах Біблії, а в 34 — від  Буття 
і до Об’явлення.

Пишуть про ангелів різні автори, у різні 
епохи, в різних розділах Біблії. І нарешті Сам 
Господь говорить про ангелів як про реальних 
створінь, тому сумніватися в існуванні ангелів 
— це значить сумніватися в Його словах.

Лише в П’ятикнижжі слово «ангел» зустрічається 
34 рази. «Ангел» по-давньоєврейськи і по-грець-
ки означає «посланець». Ми читаємо, що Адам 

розмовляв і їв з ангелами, у Другій книзі Самуїловій 
ангел вражає народ, Ісая говорить про серафимів, 
Єзекіїль — про херувимів, Даниїл — про Гавриїла і 
Михаїла. Ангел тлумачить видіння пророку Захарії, у 
псалмах йдеться про ангелів — служителів Божих.

Новий Заповіт підтверджує реальність ангелів: 
вони беруть участь в Різдві, у земному житті Ісуса 
Христа, Його воскресінні і вознесенні. Ангел відчиняє 
Петрові двері в’язниці, вказує дорогу Пилипові і підба-
дьорює апостола Павла під час бурі в дорозі до Рима.

В Об’явленні апостола Івана ангели згадуються 
65 разів — більше, ніж у будь-якій іншій книзі Біблії. 
Новозаповітні свідчення про ангелів численні, ясні 
і зрозумілі. У житті Христа і Його вченні ангели 

відіграють немалу роль. Вони служили Йому під час 
спокушування в пустині, зміцнювали в Гетсиманії.

Скинутих ангелів (демонів) Він виганяв з одержи-
мих людей. Господь вчив, що воскреслі люди будуть 
подібні до ангелів, тобто не будуть відтворювати 
потомство. Ангели відділятимуть праведних від не-
праведних в кінці часів і будуть супроводжувати 
Господа під час другого Його пришестя.

Звідки взялися ангели? Псалом 149 говорить, 
що ангели створені. Вони не народжують собі 
подібних і відразу були створені дорослими іс-
тотами. Біблія не говорить нам, коли вони були 
створені, але коли Бог закладав основи землі, 
«радісний оклик здіймали всі Божі сини» (Йов. 
38:7). Виходить, ангели створені раніше, ніж земля.

Господь створив ангелів святими, але третина ан-

гелів збунтувалися разом з Люцифером, і тепер вони 
— занапащені ангели, тобто демони, але це інша тема.

Яка природа ангелів? Вони володіють всіма 
рисами, властивими особистості: розумом, волею, 
почуттями. Це розумні безтілесні істоти, що володіють 
силою і розумом, які перевищують людські. Але вони 
не всемогутні, а підвладні Богові, як і все творіння. 
Будучи безтілесними духами, вони, однак, можуть 
ставати видимими і набувати подобу людей, частіше 
— чоловіків, але в Книзі пророка Захарії читаємо про 
них як про жінок (5:9). Ангели являються людям у сні 
(Мт. 1:20), наяву (1 М.19:1-8), у небесних видіннях.

Кількість ангелів незмінна. Біблія говорить про 
«... десятки тисяч раз по десять тисяч раз по десять 
тисяч і тисячі тисяч» (Об. 5:11).

Вони різні за чином: архангелом названий лише 

Михаїл у Посланні Юди. Херувими згадані в Єзекіїля; 
херувимом був сатана до падіння, у Бутті херувим охо-
роняє дерево життя. Це ангели високого становища.

Серафими близькі до херувимів, вони славлять 
Бога в Книзі пророка Ісаї. Ангели — наприклад, Гав-
риїл (герой Бога) —— посланці від Бога до людей. Зга-
дуються в Біблії й інші звання ангелів: початки, влади, 
сили — скажімо, у Посланні до римлян і ефесян.

Є ангели, призначені для особливого служіння: 
ангел вод, ангел безодні — про них говориться в Книзі 
Об’явлення. Там же описані ангели майбутніх судів з 
чашами гніву, звитками і сурмами.

Яке ж служіння в ангелів? Насамперед, прослав-
лення Бога, поклоніння Йому, служіння Творцеві. 
Ангели брали участь в житті і служінні Христа від 
народження до вознесення і прийдуть з Ним при сурмі 
архангела. Вони братимуть участь у піднесенні Церкви 
і в суді над неправедними. Але найважливіше служін-
ня ангелів на землі — це служіння в Церкві. Ангели 
покликані допомогати віруючим: вони «духи службові, 
що їх посилають на службу для тих, хто має спасіння 
вспадкувати» — пише автор Послання до євреїв.

Бог посилає ангелів у відповідь на молитву. Вони 
допомогають благовісникам приводити людей до 
Христа (див. Дії апостолів). Ангели підбадьорюють в 
хвилини небезпеки. Коли християнин помирає, ангели 
відносять його «на лоно Авраамове». 

В одній церкві на стіні написано: «У Бога досить 
влади, щоб правити нами, і через наші немочі Він по-
ставив ангелів, щоб вони за нами доглядали».

Однак реальність ангельського світу означає 
також і реальність злих ангелів, диявола і його слуг 
— демонів, які є небезпечними ворогами віруючих 
людей і невидимими повелителями невіруючих. Тому 
захоплення ворожіннями, гороскопами, спіритизмом, 
магією та іншими окультними науками — це не невинні 
пустощі, а небезпечні заняття, що ведуть до цілкови-
того поневолення людської душі демонічними силами.

Сергій АСТАШЕНКО.

l ТАЄМНИЧЕ

Світ ангелів

Питання співвідношення статей 
у Біблії, як правило, розглядається 
або з позиції співвідношення прав 
(так званий егалітарний підхід 
— прагнення до встановлення рів-
ноправ’я), або — ролей (комплімен-
тарний підхід — акцент на взаємній 
додатковості) чоловіка і жінки в 
Божому замислі. Результат найчас-
тіше призводить до того чи іншого 
варіанту «золотої середини» між 
крайнощами чоловічого шовінізму 
і ліберального фемінізму. Однак до-
сить складно підігнати Святе Писан-
ня під яку-небудь версію людської 
кваліфікації, не пожертвувавши 
доволі істотними аспектами.

Сама наявність дискусії між егалітар-
ним і компліментарним підходами 
вказує на недостатність і того й ін-

шого. Писання з самого початку говорить 
не про права чи ролі, а про цінність людини 
— як чоловіка, так і жінки і підносить їх 
на такий рівень, що це й не снилося ні 
шовіністам, ні феміністкам в їх найне-
стримніших фантазіях! Воістину — «Чого 
око не бачило, й вухо не чуло, і що на серце 
людині не впало, те Бог приготував тим, 
хто любить Його!» (1 Кор. 2:9).

Але при цьому необхідно давати 
собі звіт: не тільки нинішнє світське, а 
й навіть запроваджене в Законі Мойсе-
євому становище в гендерній сфері не 
відповідає початковому Божому замислу 
— гріхопадіння істотно вплинуло на від-
носини статей, як і на всі інші аспекти 
створеного світу. Недаремно навіть коли 
Ісуса попросили прокоментувати відповід-
ні положення Закону, Він відповів: Мойсей 
це дозволив вам, спочатку ж так не було 
(Мт. 19:8). Таким чином, Христос ствер-
джує пріоритет початкового задуму над 
законодавством, покликаним регулювати 
права і обов’язки в уже грішному світі.

Але саме недостатньо ретельний роз-
гляд перших розділів Книги Буття стає 
слабкою стороною досліджень, які часто 
стверджують, що в певному смислі Єва 
була підлегла Адамові. Таке уявлення 
бере початок з неточного тлумачення ось 
цього вірша: «Не добре, щоб бути чоловіку 
самотнім. Створю йому поміч, подібну до 
нього» (1 М. 2:18).

Слово «езер» — «помічник, прислуга» 
може означати також і «той, хто дає мож-
ливість досягнути бажаного». Найчастіше 
Писання використовує це слово стосовно 
Самого Бога (див. 5 М. 33:7, 26, 29; Пс. 
21:2; 71:5: 89:19; 118:9-11; 121:1-2; 124:8; 
146:5 і т. д.).

Далі, у двох перших розділах Буття 
помилково вважати слово «адам»  ім’ям 
чоловіка, як і називати жінку «Євою». 
Слово «адам» (євр. «людина») аж до кінця 

третього розділу не можна розуміти як 
таке, що стосується винятково чоловіка. 
Це поняття спочатку застосовувалося і 
до чоловіка, і до жінки (1 М. 1:27). «Того 
дня, як створив Бог людину, Він її вчинив 
на подобу Божу. Чоловіком і жінкою Він їх 
створив, і поблагословив їх. І того дня як 
були вони створені, назвав Він їхнє ймен-
ня: «Людина» («Адам», 1 М. 5:1-2).

У піднесеному гімні першого чолові-
ка: «І промовив Адам: «Оце тепер вона 
— кість від костей моїх, і тіло від тіла 
мого. Вона чоловіковою буде зватися, бо 
взята вона з чоловіка» (1 М. 2:23) йдеться 
не про роль чи права жінки, а про єдину 
сутність чоловіка з нею. Не маючи ще 
права давати ім’я людині, чоловік при-
ймає дане Богом (1 М. 2:22) визначення 
«інша» («чоловікова»), чоловік і жінка 
визначаються одним і тим же поняттям 
подружжя, вживаному в чоловічому і 
жіночому родах. Причому поняття це не 
безвідносне — неможливо бути дружи-
ною (чоловіком) самим по собі, а лише 
стосовно когось. Буття 1:27 має на увазі, 
що створення людини як єдиної сутності в 
кількох особах є одним із аспектів закла-
деного в людині божественного образу. 
Автор Буття робить висновок: «Покине 
тому чоловік свого батька та матір свою 
та й пристане до жінки своєї — і стануть 
вони одним тілом» (1 М. 2:24).

Чоловік, що раніше за вказівкою Бо-
жою дав назви всім тваринам (1 М. 2:20), 
дає ім’я дружині лише в 1 М. 3:20, тобто 
безпосередньо після проголошення Богом 
наслідків непослуху. Назва імені (євр. 
«шем» — те саме, що і «репутація» чи 
«слава») — сакральний акт вияву повної 
влади. Лише вищий дає ім’я нижчому: 
батьки дітям, пани — рабам, господарі 
тваринам. У Біблії згадуються випадки 
зміни імені (1 М. 17:5, 32:28, Даниїл 1:7), 
однак в 1 М. 3:20 нічого не говориться про 
зміну імені — саме чоловік дає ім’я «Єва» 
своїй дружині, внаслідок чого «Адам» 
автоматично перетворюється з узагальне-
ного поняття в його індивідуальне власне 
ім’я. Цим показується, що, з одного боку, 
подружжя перестає бути достатнім визна-
ченням їх сутності, оскільки в результаті 
гріхопадіння прагнення володіти отримує 

пріоритет над прагненням належати, інди-
відуальність бере гору над спільністю. З 
другого боку, цим відмічається виникнення 
гендерної ієрархії, в якій чоловік посідає 
вище становище.

Найімовірніше, підлеглість жінки 
чоловікові проголошується у 1 М. 3:16: 
«... і до мужа твого пожадання твоє — а 
він буде панувати над тобою». Як й інші 
частини Божого вердикту, це не вирок, 
це констатація факту: відхід людини від 
Божого задуму неминуче веде до певних 
наслідків. Причому припущення, що під 
«пожаданням» мається на увазі статевий 
потяг, не вписується в загальну картину 
біблійної антології. Статевим потягом 
людина (і чоловік, і жінка) була наді-
лена спочатку для дотримання першої з 
даних їй Богом заповідей: «Плодіться й 
розмножуйтеся, і наповнюйте землю...» 
(1 М. 1:28).

Світло на значення «пожадання» 
проливає інше місце Писання, де в єврей-
ському оригіналі це саме формулювання 
повторюється практично буквально. У 
Бутті 4:7 Бог звертається до Каїна: «Отож 
коли ти добре робитимеш, то підіймеш об-
личчя своє, а коли недобре, то в дверях 
гріх підстерігає. І до тебе його пожадання 
(те саме слово), а ти мусиш над ним 
панувати». Цей паралелізм (повторення 
двічі одного і того ж поняття) вказує на 
конфлікт: гріх «прагне» підкорити Каїна, 
завдання котрого — не піддатися і під-
корити власні гріховні прагнення.

Аналогічним чином з приходом гріха 
подружжя, спочатку призначене на-
лежати один одному і володіти землею, 
почало прагнути володіти ще й одне од-
ним (і власне, хоча б поясом з фігового 
листя захиститися від несанкціонованого 
володіння). Щоб уникнути безперервного 
протистояння, Бог вирішує конфліктну 
ситуацію шляхом встановлення ієрархії. 
Оскільки ж хронологічно «Адам бо був 
створений перше, а Єва потому. І Адам 
не був зведений, але, зведена бувши, 
жінка попала в переступ» (1 Тим. 2:13-14), 
чоловіку відводиться першість в цьому 
тандемі, котру він тут же й реалізує, даючи 
дружині ім’я.

Таким чином, можна зробити висновок, 

що в початковому Божому задумі, на ко-
трий зсилається Спаситель в Євангелії від 
Матвія 19:8, ні про рівноправ’я, ні про га-
рантії доповнення не було й мови. Будучи 
рівними в славі, і чоловік і жінка належали 
один одному, за власною волею жертовно 
підкоряючись одне одному в любові. А до 
справжньої любові ні права, ні гарантії не 
мають жодного відношення (1 Кор. 13:4-7). 
Нинішня першість чоловіка — вимушена 
вимога, результат гріхопадіння, а спо-
чатку було не так, і у воскресінні мертвих 
і житті майбутнього віку, очевидно, буде 
відновлена початкова система взаємного 
підкорення в любові.

Частково цей задум вже нині від-
новлюється в Тілі Христовому, Церкві, де 
чоловік і жінка, зодягнувшись в Христа, 
знову рівні в славі, і більше «нема чоло-
вічої статі, ані жіночої, — бо всі ви один у 
Христі Ісусі!» (Гал. 3:27-28). Але досягаєть-
ся це рівнослав’я (не рівноправ’я) не через 
емансипацію жінок — Павло конкретний 
у вказівках: «Дружини — коріться своїм 
чоловікам, як Господеві» (Еф. 5:22). Від-
новлення початкового порядку в Божому 
домобудівництві відбувається шляхом не 
гендерного звільнення чи прирівнення у 
правах, а через взаємне підкорення, «ко-
рячись один одному у Христовім страху» 
(Еф. 5:21).

Давньогрецькою мовою слово, пере-
кладене як «підкорятися», мало кілька 
значень. Як військовий термін це слово 
означало «перейти в розпорядження 
командира чи підлаштуватися в ногу з 
колоною, що крокує». У цивільному ж 
вжитку воно мало значення «добровільно 
погоджуватися, співпрацювати, поділяти 
відповідальність, брати чужий тягар». 
Отож ця вказівка асоціативно пов’язана 
також з апостольською настановою: 
«Носіть тягарі один одного, і так виконаєте 
закона Христового» (Гал. 6:2).

У Посланні до ефесян 5:22, 6:9 апостол 
настановляє, як саме повинно реалізову-
ватись це взаємне підкорення один одно-
му в контексті ще позначених впливом 
гріха стосунків дружини і чоловіка, дітей і 

батьків, рабів і панів. Цей принцип харак-
терний для «останніх днів», коли Царство 
Боже вже відновлено Воскресінням 
Христовим, але царство світу цього ще не 
знищене, і яскраво виявляється у зв’язку 
з таким служінням жінок в ранній Церкві, 
як пророцтво.

Павло згадує пророцтво серед чоти-
рьох духовних дарів, даних Богом Церкві 
для настанови святих на діло служіння для 
збудування Тіла Христового (Еф. 4:11-13), 
і визначає його як звернення до людей на 
збудування, і на умовлення, і на розраду 
(1 Кор. 14:3). Автор Дій апостолів згадує 
щонайменше один, але багаторазовий 
прецедент виконання цього служіння 
жінками (Дії 21:9).

Апостол навіть не ставить під сум-
нів сам факт такого служіння жінок, 
а дає інструкції, як саме воно повинно 
здійснюватися — з покритою головою 
(1 Кор. 11:5), тобто в загальноприйнятій 
добропорядній формі. (У римській культурі 
поява в громадському місці заміжньої 
жінки з непокритою головою вважалась 
настільки негідною, що політик і поет 
Сульпіцій Галл вигнав з дому дружину, 
яка насмілилася показатися на людях без 
покривала). Таким чином, апостольська 
вказівка: «... нехай у Церкві мовчать 
жінки ваші! Бо їм говорити не позволено, 
— тільки коритись, як каже й Закон. Коли 
ж вони хочуть навчитись чогось, нехай 
вдома питають своїх чоловіків, — не-
пристойно бо жінці говорити в Церкві» 
(1 Кор. 14:34-35), найчастіше згадувана 
в контексті обговорення ролі жінки в 
Церкві, очевидно, стосується жінок, які 
слухають, а не пророкують чи моляться, 
яких стосується вказівка 11-го розділу 
того ж Послання.

Приклад з покриттям голови вказує 
на поширення принципу підкорення ще 
далі, ніж «один одному». Апостол навчає 
того ж, що практикує сам: «Від усіх бувши 
вільним, я зробився рабом для всіх, щоб 
найбільше придбати... Для всіх я був усе, 
щоб спасти бодай деяких. А це я роблю 
для Євангелії, щоб стати її спільником» 
(1 Кор. 9:19, 22-23). 

Таким чином, у Христі, Котрий помер 
рівною мірою і за жінок, і за чоловіків, 
досягається відновлення початкового 
Божого задуму про їх рівноцінність. Тільки 
досягається ця рівноцінність не через 
емансипацію, а через підкорення всіх всім; 
не через боротьбу за свої права, а через 
добровільну відмову від них. Відмовляю-
чись від своїх гендерних прав, християни 
відновлюють онтологічну гендерну єдність 
— подібно до того, як Христос відновлює 
єдність Творця і творіння, за Власною 
волею відмовляючись від прав Боже-
ственних (Фил. 2:6-11).

Сергій ГОЛОВІН.
Президент Християнського 

науково-апологетичного центру.

Чоловік і жінка: 
ЕМАНСИПАЦІЯ 

ЧИ ПОКІРНІСТЬ?
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Сьогодні людина може проігно-
рувати образу, приниження. Але 
коли справа стосується власного 
заробітку, у сучасної зіпсованої 
людини виникають бурі протесту.

Якщо ще в недалекому минулому 
аборт вважався суто нелюдським 
вчинком, то сьогодні це джерело 
доходів, щоправда тіньових, розмір 
яких вимірюється мільйонами. Зло-
чини покриває авторитет владних 
апаратів та окремих чиновників, що 
маскують і захищають вбивства.

Перші спроби використовувати 
стовбурові клітини здійснив ро-
сійський лікар Сергій Воронцов 70 

– 80 років тому. Іноді його експерименти 
закінчувалися успіхом. Але на той час 
не було потреби в дослідах такого роду. 
Лише 1997 року появилася стаття про 
експерименти Воронцова. У ній викорис-
товувався термін «стовбурові клітини», 
введений в обіг ще 1909 року.

Стовбурові клітини здатні ділитися 
нескінченну кількість разів і перетво-
рюватися на клітини будь-якої тканини. 
Цих універсальних клітин у людини з 
віком стає менше. Ось чому навіть зви-
чайний перелом може стати фатальним 
для людини похилого віку. Медицина 
знайшла спосіб збільшити недостатній 
резерв орґанізму – через пересадку 
стовбурових клітин.

Окрім абортивного матеріалу, є 
ще одне джерело стовбурових клітин 
– пуповинна кров. Для отримання стов-
бурових клітин з пуповинної крові не 
треба вбивати немовля.

Але є один чинник, що гальмує 
вирішення питання, – вартість такої 
процедури. Зажерливі багатії стають 
убивцями спеціально для того, щоб 
набити кишені. Забувають про Бога, 
совість і про власний народ.

Україна через тіньове використання 
стовбурових клітин вже давно стала 
об’єктом уваги міжнародної спільноти. 
За матеріалами британського видання 
«Тhe Observer», з України вивозяться 
абортовані зародки вартістю в тисячі 
фунтів, які використовують у незаконних 
медичних дослідах за кордоном.

«Біолоґічний матеріал» іде, в осно-
вному, на омолоджувальні засоби, на-
справді дуже небезпечні через велику 
ймовірність викликати рак. Але злочинні 
замовники абортів створюють попит сво-
єю брехнею. Про науку, вдосконалення 
якості препаратів зі стовбурових клітин і 
отримання їх етичним способом вони не 
дбають. Бо їм це не вигідно.

Не дивно отож, що за останні десять 
років спостерігається різке збільшення 
кількості гінеколоґічних клінік, котрі спе-
ціалізуються винятково на абортах. Усе 
більше розгортається боротьба за частку 
на тіньовому ринку стовбурових клітин. 
Можливо, це дасть відповідь на питання, 
чому всім без винятку в наших пологових 
будинках пропонують аборт. У більшості 
випадків лікарі не скупляться на «до-
брі» слова на взірець: «Навіщо плодити 
бідність» і з гідною подиву запеклістю 
чіпляються за «факти» типу «хворіла 
на вітрянку і грип». І одразу пропонують 
аборт через нібито загрозу патології.

«Доросліші» зародки коштують до-
рожче, оскільки їх цілющі властивості 
значно сильніші. Тому коли лікареві 
потрібний зародок, він говорить матері, 
що існують медичні підстави для аборту 
після 12 тижнів вагітності. Такий лікар 
знає, що зародок – це жива людина, але 
заради вигоди з легкістю вбиває її.

У пресі та на телебаченні інколи про-
скакує інформація про це, але частіше 
вона блокується. Це говорить не тільки 
про заанґажованість наших засобів 

масової інформації, але і про позицію 
владних структур, окремих чиновників, 
які позиціонують себе як порядні «слуги 
народу», а насправді не просто так за-
цікавлені в цьому бізнесі.

Поодинокими зусиллями не вирішити 
цю моторошну проблему. Тому заклика-
ємо усіх долучатися до боротьби з абор-
тами. Рух «МИ ПРОТИ АБОРТІВ» гуртує 
людей для дієвого супротиву. Зв’яжіться 
з нашими осередками і візьміть участь в 
орґанізованій боротьбі зі злом.

Десять хвилин на тиждень для 
боротьби з дітовбивством на противагу 
пасивності –  це людяна і по-справжньо-
му християнська позиція.

Більшість гінекологічних закладів-
абортаріїв орієнтовані на отримання 
прибутку і працюють за схемою: вбив-
ство дитини – видобування та продаж 
генетичного матеріалу.

Ми закликаємо до покаяння та при-
мирення з Богом всіх, хто причетний до 
цього бізнесу на крові.

Ми вимагаємо публічного звіту кож-
ної приватної або державної медичної 
установи, що виконує абортацію.

Ми зробимо все, щоб зняти це про-
кляття – прокляття мільйонів розчле-
нованих дітей, яке висить над нашою 
країною.

Християнська країна заслуговує на 
християнські закони! 

Валентин ЛУПАШКО.
Голова ВГО «МПА». 

mpa.org.ua.

Почуття провини всюдисуще. 
Саме воно змушує дикунів по-
клонятися ідолам, мусульман 
звершувати важку й довгу подо-
рож до Мекки, монаха – зачини-
тися на все життя в монастирі і 
флагеланта – бити себе палицею 
до крові. Усі ці дії – тільки спроби 
знайти шлях до того, щоб відчу-
ти себе праведним та невинним 
перед Богом.

Відчуття провини та сво-
єї «недостойності» і сьогодні 
штовхають багатьох на пошуки 
сумнівної схованки у забутті ал-
коголю чи наркотиків. Адже це 
«щось» всередині нас постійно 
нагадує: ти поганий. Сумнівні 
схованки не рятують від вер-
дикту Бога: «Немає праведного 
ні одного»... Божі стандарти ро-
блять усіх без винятку винними 
перед Ним.

Чи може людина якось вплинути на цю ситу-
ацію? Власне кажучи, так! Але насамперед 
треба усвідомити три речі: прощенню пе-

редувало відкуплення, через яке воно придбане; 
прощення дається через благодать Божу, це як 
дарунок; прощення приймається вірою – вірою в 
Ісуса Христа і Його відкупну жертву за вас.

ВІДКУПЛЕННЯ
У часи рабства це слово було зрозуміле для 

всіх. Заплатити за раба ціну, отримати його у 
свою власність – це купівля. Але заплатити ціну 
й відмовитися від права власності, подарувавши 
людині свободу, – це відкуплення.

Біблія говорить, що ми всі були в рабстві гріха. 
І був момент, коли Бог заплатив за нас. Заплатив 
дорого – життям Свого однородженного Сина Ісуса 

Христа. «Не тлінним золотом та сріблом відкуплені 
були ви від марного вашого життя, що передане 
вам від батьків, але дорогоцінною кров’ю Христа як 
непорочного й чистого ягняти, що призначений був 
іще перед закладинами світу» (1Петр. 1: 18-19). 

Відкуплення безцінне – воно дає нам можли-
вість вільно прийти до Бога, без самобичувань і 
жертвоприношень, і жити з чистою совістю. І Бог 
хоче, щоб ми знали: ціна за нас заплачена, ми не 
повинні жити, як раби, ми можемо бути вільними. 
За нами висів борг, якого ніхто з нас не міг покри-
ти, але його сплатили за нас. І тепер ми можемо 
радіти як улюблені Божі діти, адже кров нашого 
Спасителя зняла з нас всі звинувачення. 

БЛАГОДАТЬ
Господь викупив нас жертовною смертю 

Ісуса Христа. Виправдання не 
можна отримати, роблячи щось 
важливе з нашої точки зору 
– його можна тільки прийня-
ти. Виправдання – це те, що 
стається раз і триває завжди. 
У Біблії написано про це так: 
«Жертвоприношенням одним 
вдосконалює Він тих, хто освя-
чується» (Євр.10:14). 

ВІРА
Багато християн постійно благають Бога поми-

лувати та спасти їх. Але в Біблії ніде не написано, 
що хтось спасеться через благання про спасіння. 
Зате написано, що спасає людину віра. Отож ви 
можете щодня молитися, благаючи Бога простити 
вам, але при цьому не вірити Його слову, яке каже, 
що Він прощає. 

Віра простягає порожні руки, у них немає нічого, 
що б можна було запропонувати Богові, крім 
надії на те, що Він стримає обіцянку і дасть дар 
спасіння. Віра – це спокій. Адже Він прощає 
нам. Він оправдовує нас. Він проголошує нас 
праведними у Своїх очах. Якщо ви приймаєте 
це вірою, то у вас вже немає потреби жити з 
почуттям провини, тому що Ісус заплатив за 
неї повну ціну.

Усе, що вам залишається, – жити, намага-
ючись зрозуміти Бога, любити Його, шукати 
Його, виконувати волю Його. Це і є Добра Но-
вина. Саме тому Новий Заповіт і називається 
Євангелієм – «Радісною Звісткою».

Істина про Боже прощення – одна з най-
більших істин християнства. Та, мабуть, не 

Якщо ми, християни ХХІ століття, 
хочемо мати благословення від 
Бога, нам також варто прислу-

хатися до цих порад.
ПЕРШЕ, що необхідно робити, – це 

«боятися Господа, Бога твого». Мова не 
йде про панічний страх. Єврейське сло-
во, перекладене українською мовою як 
«страх», має на увазі страх, пошану та 
благоговіння. У Святому Письмі також 
читаємо, що страх у значенні вшану-
вання – це крок до пізнання Бога. Коли 
людина благоговітиме перед Господом, 
вона шануватиме Його через любов до 
Нього, а не через страх покарання.

Отже, боятися – це шанувати. Саме 
тому варто задати собі питання: кого я 
шаную? Моя віра в Бога основана на 
страху перед Ним чи на любові до Нього? 

ДРУГЕ, чого жадає від людини 
Господь, – це «ходити всіма Його до-
рогами». Значення єврейського слова 
«йти», «жити згідно з» дуже часто 
виражається загальною поведінкою 
людини в житті. Багато посилань Біблії 
свідчать: майбутнє людини залежить 
від того, за ким вона піде.

За ким ідете ви? Куди веде ваша 
життєва дорога? Варто просити в Бога 
мудрості, щоб знати, як поводитися; 
просити, щоб Дух Святий провадив нас, 
щоб ми самі були зразком для інших.

ТРЕТЄ, що важливо робити кожно-
му християнину, – це «любити Його». 
Про любов складено багато оповідань, 
віршів, поем. Але як часто нам не виста-
чає любові до ближніх, до Бога… 

Кому належить любов вашого 
серця? Ісус пожертвував усім, що мав 
у небі, заради того, щоб придбати нас, 
грішників. Якою ж має бути наша від-
повідь на Божу любов?

ЧЕТВЕРТЕ, що відкривається у 
тексті, – це «служити Господеві, Богу 
твоєму, усім серцем своїм і всією душею 
своєю». Сам термін «служити» у Ста-
рому Заповіті має значення служити 

добровільно, за обов’язком, працювати, 
звершувати повинність, прислужува-
ти. У Новому Заповіті цим терміном 
описується праця раба, дияконське 
служіння при столах, життя віруючого 
як безперестанне догоджання Богу, 
священицьке служіння, служіння як 
священний обов’язок. 

Служити – це діяти, це докладати 
зусиль, жертвувати. Одного разу після 
проповіді про служіння, коли вже йшов 
збір на потреби церкви, маленький 
хлопчик попросив диякона, що ходив зі 
скринькою для пожертвувань, опустити 
її на підлогу. Диякон зробив це і був 
збентежений: замітсть того, щоб по-
класти щось у скриньку, хлопчина сам 
став туди. Цією дією він засвідчив, що 
жертвує себе на потреби служіння Богу. 

Господь таки використав того хлоп-
чика. Коли він виріс, то працював з 
безпритульними дітьми, організовував 
сиротинці для бездомних. Цим хлопчи-
ною був відомий проповідник Мюллер, 
який розповів про Бога тисячам дітей 
і врятував їх від голодної і холодної 
смерті на вулиці.

До якого служіння закликає Бог 
вас? 

П’ЯТЕ, чого очікує Господь від нас, 
– це «виконувати заповіді Господа та по-
станови Його». Ідеться про виконання 
всіх заповідей та постанов, а не лише 
вибраних; про виконання усього, що Гос-
подь очікує від нас. Якщо ми навіть ви-
конаємо більшість Його заповідей, але 
не всі, – будемо винні в порушенні всіх.

Наш текст закінчується благо-
словенням від Бога: якщо я чинитиму 
все згадане, мені буде добре. Нам  
треба розуміти, наскільки важливо 
мати правильні відносини з Богом та з 
ближніми. Якщо я житиму так, як хоче 
Бог, Він поблагословить мене та моїх 
нащадків. 

А чи задумувалися ви про те, чого 
Бог очікує від вас?

l Б’ЄМО ТРИВОГУ

Заробіток дітовбивством
Що Бог очікує Що Бог очікує 

від кожного з насвід кожного з нас

«А тепер, Ізраїлю, чого жадає від тебе Господь, Бог твій? Тільки того, 
щоб боятися Господа, Бога твого, ходити всіма Його дорогами, і любити 
Його, і служити Господеві, Богу твоєму, усім серцем своїм і всією душею 
своєю, виконувати заповіді Господа та постанови Його, що я наказую 
тобі сьогодні, щоб було тобі добре» (Повторення Закону 10:12-13).

всі до кінця розуміють, що вона означає. Боже 
прощення абсолютне. Воно не подібне на наше, 
коли ми, прощаючи, з осторогою та обережністю 
ставимося до того, кому простили, не довіряючи 
йому. Господь же, прощаючи, більше не не згадує 
нам гріхів – «бо Бог у Христі примирив світ із Собою 
Самим, не зважавши на їхні провини, і поклав у нас 
слово примирення» (2 Кор. 5:19).

Як прощає Господь
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«Нехай підождуть невідкладні справи, 
Я надивлюсь на сонце і на трави...» Я 
дуже любив повторювати колись ці рядки 
і тішився, що, попри вроджену катаракту 
і вражену сітківку ока, бачу навколишній 
світ. Хоч погано (у найсильніших окулярах 
– лише 10%), але бачу. Зазвичай здорові 
люди не замислюються над тим, яке це 
щастя – мати можливість вільно рухатися, 
бачити усі барви життя...

Моя дружина Галя цілковито втратила зір 
ще немовлям. Якось батьки зауважили, що 
дитина не реагує на світло, постійно плаче. 

Результати обстеження прозвучали як вирок: рети-
нобластома (злоякісна пухлина ока). Можливо, якби 
діагноз встановили швидше і лікування почали не-
відкладно, наслідки не були б такими фатальними. 
Але хто тоді в селі міг знати й розуміти серйозність 
цієї хвороби...

Недуга розвинулася настільки, що довелося ви-
даляти око. Друге перестало функціонувати саме. 
Так моя Галя стала незрячою. Попереду в неї, як і у 
мене, був один шлях – школа-інтернат для незрячих. 
Там ми і познайомилися. Мене не лякав діагноз 
(втім, я тоді й небагато знав про нього). Я вважав, 
що незрячість – не перешкода для повноцінного 
життя. Зрештою, в мене були залишки зору...

Коли зайшла мова за одруження, Галя запитала, 
чи я знаю, що її хвороба може спадково передатися 
дітям. Я знав, що така ймовірність існує. Але знав 
також, що у хворих на ретинобластому можуть 
народитися здорові діти.

– Знаєш, мій батько після того, як я захворіла, 
покинув нашу сім'ю, – сказала Галя. – До Одеси 
в клініку ім. Федорова на лікування ми з мамою 
поїхали вдвох, а повернувшись, довідалися, що він 
нас залишив.

– Галинко, я ніколи не залишу тебе і наших ді-
тей. І вірю, що вони у нас будуть здорові! – міцно 
пригорнув я тоді свою кохану.

Наш первісток Ігор і справді народився здоровим 
хлопчиком. Ми постійно водили його на обстеження, 
і вони засвідчували, що з дитиною все гаразд.

І тоді ми наважилися на другу дитину. Оленка 
була таким бажаним дитям! Ми так раділи її на-
родженню! Й коли у шість місяців (як мама!), вона 
захворіла, ми відмовлялися вірити, що це – пухлина, 
як і в Галі. Але обстеження безжально підтвердило: 
ретинобластома.

Я ще не усвідомлював тоді, скільки нам до-
ведеться всього пережити. Але ми молилися, і 

з'явилася впевненість, що з Божою допомогою наша 
крихітка одужає. Лікарі також запевняли, що через 
два-три тижні лікування стан нашої дівчинки поліп-
шиться. Ми вірили в це. І нас так підтримували добрі 
люди! До Оленчиної хвороби ми якось жили самі по 
собі, у своєму світі, трохи замкнено й відсторонено. 
А тут відчули щиру опіку інших. Нам допомогли з 
транспортом, із квитками до Одеси...

Оленці призначили профілактичну хіміотера-
пію. До весни все було добре. А навесні під час 
обстеження в Одесі в дитини виявили рецидиви 
– нові пухлини. Виявляється, їй зовсім не можна 
було перебувати під сонячним промінням, а нас 
ніхто про це не попередив! Знову «хімія»...  Оленка 
змогла пройти лише півкурсу – її імунна система 
була вкрай виснажена. Показники крові були дуже 
погані. Дитина опинилася в лікарні. 

29 травня в нашого сина був останній дзвінок, 
але він не мав з ким піти до школи. Ми з Галею були 
біля Оленки: дружина годувала її грудьми, я допо-
магав доглядати. Це були дуже важкі дні. Оленку 
помістили в реанімацію. Там міг бути лише хтось 
один із нас. І оскільки Галя зовсім не бачить, біля 
донечки залишився я. Дивився на свою виснажену 
кровинку, що лежала під апаратом, з під'єднаними 
дротами, і, здавалося, зупинялося серце. У неділю 
Галі дозволили прийти до дитини. Ми разом моли-
лися: Оленка була за крок до смерті...

І раптом Галя сказала мені, що знову вагітна. 
Світ поплив у мене перед очима. Тепер ми обоє 
добре усвідомлювали: є велика загроза, що і це 
маля народиться хворим. Але просити в Бога здо-
ров'я для однієї дитини і вбивати іншу, не давши 
їй народитися... Ми так не могли. Ця вагітність 
була незапланованою і такою невчасною! Але Бог 
дарував нам у такий важкий час ще одне дитя, і ми 
прийняли його. І це ніби перевело нас від розпачу до 
надії. Наша Оленка почала одужувати. Згодом ми 
поїхали з нею до Одеси, там нас заспокоїли, зробили 
певні процедури, спрямовані на знищення пухлини, 
знову призначили профілактичну «хімію».

У лютому в нас народилася ще одна донечка. Ми 
назвали її Іванкою. Із завмиранням серця очікували 
обстеження маляти. Так сподівалися, що недуга 
омине нашу крихітку, але коли Іванці виповнився 
місяць, їй поставили той самий страшний діагноз: 
ретинобластома. У квітні ми поїхали з нею до Одеси, 
вже знаючи, куди звертатися і як діяти... Нам суди-
лося пройти чергове коло випробувань...

У спілкуванні з батьками дітей з ретиноблас-
томою ми здобували реальний досвід, вчилися 
боротися з хворобою.

На жаль, комплексної підтримки таких хворих 
у нас не існує. Люди часто не знають особливос-
тей цієї страшної недуги, опиняються на самоті зі 
своїми проблемами. Але нами, дякувати Богові, 
заопікувався доброчинний фонд. Незнайомі люди 
приходили і пропонували свою допомогу. Навіть 
спеціальний катетер для Іванки з Німеччини 
привезли в Україну! Для немовляти крапельниці 
були вкрай виснажливою процедурою: через 
крихітні вени дуже важко вводити ліки. Потрібен 
був особливий катетер, але таких, як з'ясувалося, 
в Україні не виробляли. Звернулися до німецької 
фірми-виробника.

... Нині наші дівчатка періодично проходять 
лікування. Прогнози лікарів оптимістичні. Якщо два 
роки не буде рецидивів, дівчаток вважатимуть здо-
ровими. Сам діагноз знімають через п'ять років.

Ігор, наш старший син, всіляко допомагає нам. 
Дуже любить молодших сестричок, хоч ті інколи і 
норовлять йому нашкодити – книжки зі шкільного 
наплічника витрусити, ручки погубити... На жаль, 
не можемо віддати дівчаток до дитсадка, повести 
їх у ляльковий театр, цирк... Їх треба оберігати 
від різних інфекцій, бо через них доведеться при-
пинити лікування, що може загрожувати черговим 
рецидивом. Але ми віримо, що за ті кілька років, що 

залишилися дівчаткам до школи, вони остаточно 
подолають свою недугу і зможуть жити повно-
цінним життям.

Якось мене запитали: якби я знав в юності про 
все, що мене чекає, чи зважився б на одруження 
й на народження дітей. Може, хтось і здивується, 
але я ніколи не ставив собі цього запитання. Я 
дякую Богові за те, що бачу цей довколишній світ. 
Що усвідомив і переосмислив багато речей, до 
яких ставився раніш поверхово. Дякую за зустріч 
з Галею, за своїх трьох дітей. Ми з дружиною, 
можливо, були б зовсім іншими людьми, якби не ці 
випробування. 

Коли тобі комфортно й затишно, дуже часто ти 
стаєш невразливим до чужої біди і болю. Ми стали 
відкритішими до інших й сильнішими, зрозуміли, що 
не треба нарікати на Бога, озлоблюватися, впадати 
в розпач. Це не означає покірно миритися з лихом. 
Ми робимо все, що від нас залежне. І віримо, що з 
кожної, навіть найтяжчої ситуації, є вихід. Віримо, 
що з Божою допомогою наші дівчатка – Оленка 
й Іванка бачитимуть цей прекрасний попри всі 
страждання світ. Бачитимуть і серцем, і своїми 
оченятами.

Ми з Галею повсякчас молимося про це. Дуже ві-
римо в силу молитви і просимо всіх, що прочитають 
нашу розповідь, молитися разом з нами.

Віктор ЛАПЧАК.
 м. Львів.

«Хоча людському життю 
немає ціни,
ми завжди чинимо так, 
немов існує щось більш цінне»

(Антуан де Сент-Екзюпері)

Про самогубство у новинах чути 
мало не щодня. Ми звикаємо до 
нього, не задумуючись, що за 

ним стоять долі людей та їхніх родин. 
Пригадую слова Льва Толстого, що 
життя, яким би воно не було, – це благо, 
більше за яке немає нічого. Чому ж це 
високе благо таке зневажене?

Згідно з дослідженнями експертів 
Всесвітньої Організації Охорони Здо-
ров’я ООН, за рік у світі фіксується 
близько мільйона добровільних відходів 
з життя, а це означає, що самогубства 
кояться кожні 40 секунд, а до спроб 
суїциду вдаються 10-20 мільйонів 
людей за рік.

За даними Держкомстату, Україна 
посідає одне з провідних місць в Європі 
за кількістю самогубств (на 100 тис. 
чоловік – 22 самогубства). Більшість з 
тих, що вдалися до самогубства, – під-
літки до 14 років. Експерти також зазна-
чають, що суїцидні спроби найчастіше 
чинять молоді люди у віці від 14 до 29 
років, які переважно живуть у розви-
нених промислових районах, а чоловіки 
вбивають себе частіше, ніж жінки.

Самогубство – це акт позбавлення 
себе життя, під час якого людина діє 

навмисно, цілеспрямовано та свідомо 
з метою припинити своє існування. 
Щоб хоч якось зарадити цій проблемі, 
людська спільнота навіть запровадила 
Всесвітній день запобігання самогуб-
ствам, але, на жаль, суїцид трапляється 
на всіх рівнях суспільства і у всіх соці-
альних класах. Серед основних причин, 
що спонукають людей добровільно йти 
з життя, можна назвати фізичні страж-
дання, пристрасті, пороки і залежності, 
тугу і печаль, жаль за скоєним, страх 
перед покаранням, неприємності та 
конфлікти, адже життя без мети нічого 
доброго не несе.

Наше покоління відкидає христи-
янську мораль, забуває Божу запо-

відь «Не вбивай», яка прямо 
стосується насильницьких дій 
стосовно інших і самого себе. 
Свідомість молоді зіпсута на-
сильницькими відеофільмами, 
які виховують жорстокість і по-
казують самогубство як благо-
родний вчинок, а комп’ютерні 
ігри з їхньою кількістю життів 
головного героя виховують 
хибне розуміння, що все ще 
можна виправити в наступ-

ному житті.
Однак самогубство не є швидким ви-

ходом із безвихідних ситуацій, оскільки 
таких ситуацій не буває; від скоєного 
самогубства страждатимуть ті, хто 
залишається жити, і Бог через Біблію 
засуджує будь-яке вбивство.

У Канаді є водоспад самовбивць, з 
якого у критичні та безвихідні моменти 
життя стрибають дуже багато людей, 
знаючи, що ймовірність виживання 
близька до нуля. Та завжди є винятки 
з правил. Коли молодого чоловіка, який 
дивом залишився живим, після довгих 
місяців лікування і реабілітації запита-
ли, що саме він пережив у момент, коли 
стрибнув вниз, то почули у відповідь: 

«За ті декілька секунд я багато чого 
побачив. Усе моє життя пронеслося 
в голові з блискавичною швидкістю. 
Усі проблеми, все те, що мучило мене 
останнім часом, я побачив дуже реаль-
но і усвідомив, що кожну з цих проблем 
я здатен розв’язати, невирішеною і 
нерозв’язаною залишалася тільки одна 
проблема – те, що я лечу вниз». 

Варто пам’ятати, що світ справді не 
без добрих людей і не все так погано, 
як здається. Біблія вчить не розчаро-
вуватися невдачами, а навпаки, діяти 
далі, «бо кожен, хто просить – одержує, 
хто шукає –находить, а хто стукає – від-
чинять йому» (Євангеліє від Матвія, 
розділ 7, вірш 8).

В Інтернеті на одному з форумів 
можна прочитати ще одну життєву 
історію: «Хлопець кохав дівчину, але 
вона не відповідала взаємністю, і це 
штовхнуло хлопця на самогубство. Але 
минув час – він лежить в могилі, а ми 
живемо далі. Зараз про нього згадують 
дуже рідко. Дівчина живе і працює, 
друзі одружуються, виховують діток. 
А мама ходить на кладовище і плаче 
перед могилою. Що дав його вчинок? 
Дівчина поплакала і вийшла заміж, а 
батьки живуть із болем та гіркотою в 
душі. Не варто завдавати болю тим, 
хто любить тебе найбільше». 

Правду кажучи, дуже часто наші 
проблеми трапляються через те, що 
ми порушуємо заповідь Божу: «Шануй 

свого батька та матір свою, як наказав 
був тобі Господь, Бог твій, щоб довгі 
були твої дні,і щоб було тобі добре» (По-
вторення Закону, розділ 5, вірш 16).

Біблія часто стверджує святість 
людського життя і впевненість у тому, 
що тільки Господь дає і забирає його, 
оскільки Він єдиний має владу над жит-
тям та смертю: «Не лякайся! Я Перший 
і Останній, і Живий. І був Я мертвий, а 
ось Я Живий на вічні віки. І маю ключі Я 
від смерти й від аду» (Об’явлення Івана 
Богослова, розділ 1, вірші 17-18), «По-
биваю й оживлюю Я, і не врятує ніхто 
від Моєї руки» (Повторення Закону, 
розділ 32, вірш 39). Інші біблійні тексти 
підтверджують цю думку. 

Якими б не були проблеми, безви-
хідних ситуацій не буває. Бог прощає 
кожен гріх та допомагає у складних 
ситуаціях, але людина, яка покінчила 
життя самогубством, не може попро-
сити у Бога пробачення, і тому її вчинок 
залишається непрощеним.

Проблеми в цьому житті нам дають-
ся для того, щоб ми їх вирішували або, 
якщо перше нездійсненне, змінювали 
своє ставлення до них і приймали як 
просту недосконалість світу. І коли 
Господь закриває перед тобою двері, 
Він обов’язково відчиняє вікно.

Ми, українці, нащадки славетних 
земляків, живемо у християнській 
країні, тому повинні сповідувати хрис-
тиянські принципи та ідеї і жити згідно 
з ними. Саме християнський погляд на 
життя видно у заклику до боротьби  
в поезii Лесi Українки Contra spem 
spero:

Так! Я буду крізь сльози
сміятись, 
Серед лиха співати пiснi, 
Без надiї таки сподiватись. 
Буду жити! Геть думи сумнi!

l СВІДЧЕННЯ

«Я надивлюсь на сонце «Я надивлюсь на сонце 
і на трави...»і на трави...»

Олександр
 Самрук

Суїцид – швидкий вихід Суїцид – швидкий вихід 
чи непрощений гріх?чи непрощений гріх?
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Ця ілюстрація привертає нашу 
увагу до іншої пожежі, що бушує 
в людських душах, — пожежі 

осуду. Це пожежа, що знищує добру 
репутацію, щирі стосунки, добрі на-
міри. Через словесні потоки недобре 
ставлення до когось передається від 
людини до людини, запалюючи вогнем 
упередження все нові й нові території 
в людських серцях. І масштаби цієї 
біди набагато переважають те, що 
відбувається на горі Рават. Для країн 
СНД, і України зокрема, осуд став на-
ціональною проблемою.

Ми звикли, і це правильно, розгляда-
ти гріх стосовно конкретної особи. За-
звичай ми говоримо: ця людина згрішила 
таким-то і таким-то гріхом, наприклад, 
лихослів’ям. Але є гріхи, якими грішать 
практично всі, і тоді це може вилитися в 
національну катастрофу.

Біблія часто осуджує ізраїльський 
народ за ідолопоклонство. Цей гріх у 
певні періоди історії виростав до масш-
табів національної біди. Бог карав Свій 
народ міжусобними війнами, бідністю, 
полоном і навіть розпорошенням на 
багато років.

Гріхи, якими грішить увесь народ і за 
які Бог карає увесь народ, можна зна-
йти у багатьох країнах. На мій погляд, у 
нашій країні такими гріхами є п’янство, 
окультизм і осуд.

Будь-який гріх, як особистий, так і 
всенародний, як малий у наших очах, 
так і великий, вкрай небезпечний хоча б 
із двох причин.

По-перше, той, хто грішить, підлягає 
справедливому осуду і покаранню з боку 
Бога. По-друге, людина, що вчинила 
гріх, стає рабом гріха і вже не в змозі 
звільнитися від нього, навіть якщо того 
й захоче. Ісус Христос сказав з цього 
приводу: «Кожен, хто чинить гріх, той 
раб гріха».

Але національний гріх небезпечний 
ще й тим, що від нього страждає вся 
нація, тобто все суспільство несе на собі 

тягар такого гріха і Боже покарання за 
нього. Візьмемо, наприклад, гріх п’ян-
ства. Чи не страждають від нього сім’ї 
алкоголіків, співпрацівники на роботі, 
люди, що стали інвалідами з вини п’яних 
водіїв. А це ж не поодиноке явище. Ми 
стикаємося з цим на кожному кроці.

Друга, ще небезпечніша причина 
в тому, що з часом люди звикають до 
наслідків гріха і перестають їх поміча-
ти. Гріх є, але він наче й не гріх, адже 
всі так чинять. І оскільки всі від нього 
страждають, складається враження, що 
так і повинно бути. Адже всі так живуть, 
усі з цим миряться. Гріх узаконюється і 
стає нормою життя. І лише хтось збоку 
може відкрити нам очі на цю проблему, 
тому що ми її більше не бачимо.

Наслідки гріха осуду
Гріх осуду має щонайменше п’ять 

тяжких наслідків. По-перше, це комплек-
си. Вони є, практично, в кожної людини, 
яка піддавалась критиці, образам, при-
ниженню та іншим проявам гострого 
язика. Кожен має якісь недоліки, і 
причепитися, при бажанні, можна до 
кожного. Такі причіпки і виробляють у 
людини хворобливе ставлення до своїх 
недоліків, яке психологи називають 
комплексом. А комплекс — це повна 
протилежність почуттю власної гідності, 
тобто поваги до своїх позитивних рис і 
їх розвитку.

Другим тяжким наслідком гріха осуду 
є невміння правильно виразити себе. 
Більшість людей бояться бути самими 
собою. Багато речей робляться тільки за 
компанію чи в компанії через страх про-
явити свою індивідуальність. Відвертість 
та індивідуальність проявляються тепер 
здебільшого лише на п’яну голову.

Третій наслідок осуду — відсутність 
ініціативи. Багато добрих ідей так і не 
стали реальністю через страх висловити 
свою думку в присутності інших людей. 
З другого боку, часто буває так, що всі 
знають, як треба зробити те чи інше 
діло, але ніхто не береться за нього. 
Знову-таки, діє страх проявити ініціативу, 
викликаний гріхом осудження.

Недружелюбність також часто буває 
наслідком осудження з боку інших. Лю-
дина замикається, прибирає суворого 
виразу обличчя і нікого не підпускає до 
себе ближче визначеної «безпечної» 
дистанції. Чи не тому ми так рідко бачимо 
усмішку від незнайомих людей?

І останній, на мій погляд, наслідок 
осудження — це страх ділитися своїми 
проблемами з іншими і, як наслідок, 
неможливість отримати своєчасну 
допомогу. Так і ходять багато з нас з 
невимовним сердечним болем довгі 
роки. І можливо, ми вже десятки разів 
проходили повз тих, хто міг би допо-
могти вирішити існуючі проблеми, але 
страх перед осудженням чи насмішкою 
так і не дозволив нам поговорити з цією 
людиною.

Наслідки гріха осуду проявляються, 

практично, у всіх незалежно від віку, 
статі чи освіти. Якщо людина піддава-
лася недоброзичливому ставленню в 
сім’ї, школі, на вулиці чи в суспільстві, 
наслідки обов’язково будуть. І чим більше 
осудження з боку інших, тим яскравіше 
виражені ці наслідки.

Небезпека гріха осуду полягає ще і в 
тому, що ним з легкістю можуть грішити 
і віруючі люди. І страждає від цього не 
той, хто грішить, а його ближній. Бо: 
осудження — це тяжкий гріх проти наших 
ближніх і суспільства в цілому.

Як спілкуватися, не 
осуджуючи
Прочитаємо відомий текст з Єван-

гелія від Луки: «Також не судіть, щоб 
не суджено й вас; і не осуджуйте, щоб і 
вас не осуджено; прощайте, то простять 
і вам. Давайте — і дадуть вам; мірою 
доброю, натоптаною, струснутою й 
переповненою вам у подолок дадуть. 
Бо якою ви мірою міряєте, такою від-
міряють вам». Розповів також приказку 
їм: «Чи ж може водити сліпого сліпий? 
Хіба не обидва в яму впадуть? Учень 
не більший за вчителя; але, удоскона-
лившись, кожен буде, як учитель його. 
Чого ж в оці брата свого ти заскалку 
бачиш, колоди ж у власному оці не 
чуєш? Як ти можеш сказати до брата 
свого: Давай, брате, я заскалку вийму 
з ока твого, сам колоди, що в оці твоїм, 
не вбачаючи? Лицеміре — вийми перше 
колоду із власного ока, а потім побачиш, 
як вийняти заскалку з ока брата твого!» 
(Лк. 6:37-42).

Суд, суддя, осуджений, осуджувати, 
пересуджувати — це однокореневі сло-
ва, корінь котрих — слово «суд«. Наш 
текст навчає кільком важливим речам.

По-перше, ми не маємо права судити 
й осуджувати, тобто виносити вирок ін-
шим людям. Ми не знаємо всіх обставин 
і мотивів того, що відбувається. Тому 
наші судження здебільшого будуть не-
правильними. Знаючи це, Бог пропонує 
нам цілком інший підхід — милосердя. І 
вчитися цього ми можемо в Нього. Кожна 
людина щоденно одержує багато милос-
тей від Творця. Усвідомивши це, пророк 
Єремія вигукнув: «Це милість Господня, 
що ми не погинули, бо не покінчилось 
Його милосердя, — нове воно кожного 
ранку, велика бо вірність Твоя!» (Плач 
Єр. 3:22).

По-друге, Писання вчить, що тут 
працює непорушний закон сіяння і жнив: 
«Якою мірою міряєте, такою відміряють 
вам». Як ми ставимося до людей, що 
нас оточують, так будуть ставитися і 
до нас.

Якщо нам здається, що в когось є 
недолік, нам слід відразу перевірити 
себе самого: «Чого ж в оці брата свого 
ти заскалку бачиш, колоди ж у власному 
оці не чуєш?». Заскалка і колода, як відо-
мо, зроблені з одного і того ж матеріалу. 
Часто недоліки, які ми зауважуємо в 
оточуючих, є і в нас, тільки ще більшою 
мірою. Тому Біблія радить: «Вийми перше 
колоду із власного ока, а потім побачиш, 
як вийняти заскалку з ока брата твого». 

Іншими словами, допомогти 
людині виправити недолік 
може лише той, хто сам був 
у такому становищі і вирішив 
цю проблему у своєму житті. 
Якщо ж такого роду труднощі 
вам на дорозі не зустрічались, 
дякуйте за це Богові і моліться 
за того, хто переживає, а не 
спішіть давати поради.

Є ще кілька важливих мо-
ментів, які допоможуть нам 
спілкуватися, не осуджуючи:

— ніколи не говоріть про негативні 
риси людини за її відсутності;

— вчіться помічати позитивні риси 
в людях;

— підбадьорюйте людей за те до-
бре, що вони роблять. Помітивши якусь 
проблему в людині, не обговорюйте її з 
іншими, а спробуйте особисто поговори-
ти з цією людиною. Якщо не вдасться, 
просто моліться за неї;

— не розповідайте про проблеми 
людини без її на те згоди;

— завжди розрізняйте гріх і грішника, 
дії людини — і її особистість. Вчинки 
людини можуть підлягати осудженню, 
але її особистість недоторканна. Так 
чинить наш Господь Ісус. Він ненавидить 
гріх, але заради спасіння людської душі 
пожертвував Своїм життям.

А як же бути з докорянням, запитає 
хтось. Чи повинні ми вказувати людям на 
їх гріхи. І так і ні. Словник пояснює слово 
«докоряти» наступним чином: докоряти 
— це викривати, виявляючи невдячне, 
шкідливе, злочинне, суворо картаючи. 
У широкому значенні викривати світ 
у гріху — це робота Духа Святого. Він 
може робити це особисто в серці людини, 
може використати для цього Писання і 
в окремих, особливих випадках — нас, 
віруючих людей. Випадки ці чітко обу-
мовлені в Біблії. 

Перший — коли наш ближній згрішить 
особисто проти нас, тоді ми маємо право 
викривати його. Про це говорить Ісус: «А 
коли прогрішиться твій брат проти тебе, 
іди й йому викажи поміж тобою та ним 
самим» (Мт. 18:15).

Другий — це дані пасторам особливі 
повноваження, що дозволяють викрива-
ти віруючих, коли ті порушують принципи 
Слова Божого і тим самим грішать. Біблія 
багато говорить про це. Наведемо лише 
один вірш: «А тих, хто грішить, картай 
перед усіма, щоб і інші страх мали» (1 
Тим. 5:20).

Третій випадок стосується проповіді 
Євангелія, що докоряє невіруючим з 
метою заклику їх до покаяння. Тут варто 
згадати про проповідь Петра в день 
П’ятидесятниці. Він викривав юдеїв у 
розп’ятті Месії. В результаті багато з них 
прийшли до віри в Христа і покаялися.

Як сказати людині про 
гріх, не осуджуючи її
Знову звернімось до Писання: «І 

сказав Він до учнів Своїх: «Неможливо, 
щоб спокуси не мали прийти; але горе 
тому, через кого приходять вони! Краще 
б такому було, коли б жорно млинове на 
шию йому почепити та й кинути в море, 
аніж щоб спокусив він одного з малих 
цих! Уважайте на себе! Коли прови-
ниться твій брат, докори йому, а коли 
він покається, то вибач йому. І хоча б 
сім раз денно він провинивсь проти тебе 
і сім раз звернувся до тебе, говорячи: 
«Каюся», — вибач йому!». І сказали 
апостоли Господу: «Додай Ти нам віри!» 
(Лк. 17: 1-5).

Тут важливо підкреслити кілька 
моментів. По-перше, спокуси неодмінно 
прийдуть. Їх неможливо уникнути. За-
вжди буде те, що нам здаватиметься 
дивним і гідним осуду в інших людях. 
І в той же момент Біблія закликає нас 
уважати на себе. Тут ми потрапляємо 
на слизький грунт і піддаємося небезпеці 
осудити ближнього. Тому Ісус пропо-
нує нам озброїтися прощенням і бути 
готовим на це безмежну кількість раз. 
А ось говорити людині про її гріх слід в 
тому разі, якщо вона згрішила особисто 
проти вас.

Якою повинна бути ця розмова, ми 
дізнаємось з наступного тексту: «А коли 
прогрішиться твій брат проти тебе, іди й 
йому викажи поміж тобою та ним самим: 
як тебе він послухає — ти придбав свого 

брата. А коли не послухає він, то візьми 
з собою ще одного чи двох, щоб «справа 
всіляка ствердилась устами двох чи 
трьох свідків». А коли не послухає їх, 
— скажи Церкві: коли ж не послухає 
й Церкви — хай буде тобі як поганин і 
митник!» (Мт. 18:15-17).

Отже, ми бачимо, що спочатку розмо-
ва повинна бути конфіденційною, тобто 
сам на сам. Якщо винний покається, 
на цьому треба і закінчити. Якщо ні, 
запросіть свідків. Добре, якщо це буде 
ваш пастор. Якщо винний і тоді буде 
впиратися, питання треба обговорити 
на членському зібранні вашої церкви. Як 
правило, цього достатньо.

Якщо ж людина грішить, але це вас 
зовсім не стосується, не пробуйте її ви-
кривати. Такого права вам Біблія не дає. 
Краще моліться за цю людину і попросіть 
свого пастора порозмовляти з нею про 
це, тому що саме його Бог поставив на 
це служіння.

Відома історія з життя короля Фрі-
дріха Великого. Одного разу придво-
рна дама пожалілася йому на свого 
чоловіка.

— Ваша величносте, мій чоловік дуже 
погано поводиться зі мною!

— Це не моя справа! — відповів 
король.

— Так, але він також погано від-
зивається про Вас, — продовжувала 
ображена.

— А це вже не твоя справа, — спо-
кійно відповів король.

— Так, Ваша величносте, але ж по-
думайте: цим він може нашкодити своїй 
власній кар’єрі! — не вгамовувалась 
прохачка.

— А це вже його особиста справа, 
— спокійно відповів Фрідріх. На цьому 
аудієнція закінчилася.

Як подолати наслідки 
гріха осуду
Гріх осудження сильно ранить люд-

ську душу. Якщо ви відчуваєте на собі 
такі його наслідки, як комплекси, відсут-
ність ініціативи, недружелюбність, страх 
поділитися своїми почуттями й думками, 
то ось кілька порад.

Більшість людей постійно стика-
ються з цим. Почуття неповноцінності  
приходить від диявола. Тому йому слід 
противитися, як і всьому, що він пропо-
нує. Засновуйте свою значимість не на 
своєму враженні про себе і не на думці 
інших, а на Слові Божому. Пам’ятайте: 
ви важливі для Бога, Його Син Ісус по-
мирав на хресті і за вас. Ви безмежно 
дорогі Йому.

Не забувайте також. що, крім ваших 
слабкостей, у вас багато сильних сто-
рін. Зосередьтеся на них. Розвивайте 
свої сильні риси і служіть ними своїм 
близьким. 

Прийміть рішення будувати нові сто-
сунки з ближніми, у сім’ї і в церкві. Не 
очікуйте до себе особливого ставленняі. 
Завжди залишайтеся самими собою. 
Такими, якими ви є, ви гідні поваги. 
Пам’ятайте: завжди знайдуться люди, 
яким важче, ніж вам. Проявіть до них 
увагу і турботу. Це допоможе повернути 
втрачену гідність.

Якщо ж ви не в змозі самостійно 
подолати наслідки гріха осудження, по-
говоріть про це з пастором вашої церкви 
чи досвідченими християнами.

Альтернатива суду — милосердя 
і служіння людині, котрій ви бажаєте 
допомогти. Якщо ви не готові служити, 
не беріться виправляти і викривати. 
Не беріть на себе роль судді. Лише Бог 
— правдивий Суддя.

«Отож не будемо більше осуджувати 
один одного, але краще судіть про те, 
щоб не давати братові спотикання та 
спокуси» (Рим. 14:13).

У РОЛІ СУДДІУ РОЛІ СУДДІ

У відрогах Гіссарського хребта 
є вугільна гора Рават, яка горить 
ось уже дві тисячі років. Причина, 
що викликала пожежу, давно за-
бута під попелом століть, але вог-
ненний кратер стає все ширшим. 
Кажуть, що нині він займає площу 
понад 25 квадратних кілометрів. 
Вогонь не затухає тому, що дощі 
поступово розмивають породу і 
відкривають доступ повітря до 
нових пластів вугілля.

В’ячеслав ШЕВЕЛЄВ
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Бог створив людину — найве-
личніше і найблагородніше з усіх 
творінь. «Господь Бог... дихання 
життя вдихнув у ніздрі її — і стала 
людина живою душею» (1 М. 2:7). 
Він чекає від людей служіння Йому 
і прославлення. «Достойний Ти, Гос-
поди й Боже наш, прийняти славу, 
і честь, і силу, бо все Ти створив, із 
волі Твоєї існує та створене все!» 
(Об. 4:11). Тому творіння Його пови-
нні поклонятися Йому і лише Йому, 
і «ті, що Йому вклоняються, повинні 
в дусі та в правді вклонятись» (Ів. 
4:24).

Бог створив нашу землю чудо-
вою. Він створив квітучий сад, на-
званий райським, і поселив у ньому 
перших людей — чоловіка і жінку 
(1 М. 2:8). Бог заборонив їм їсти 
плоди від дерева пізнання добра і 
зла (1 М. 2:17).

Гріх прийшов
Але замість дотримання Божого 

Слова люди піддалися спокусі сатани і 
вкусили плоду від забороненого дерева 
(1 М. 3). Гріх і непослух ввійшли у світ. 
«Тому-то як через одного чоловіка ввій-
шов до світу гріх, а гріхом смерть, так 
прийшла й смерть у всіх людей через те, 
що всі згрішили» (Рим. 5:12). Адам і Єва 
втратили зв’язок з Богом, який раніше 
приносив їм стільки задоволення. Вони 
змушені були покинути Едемський сад. 
Адам повинен був працювати в поті чола, 
щоб заробляти на прожиття (1 М. 3:19).

Відтоді люди повинні все життя 

робити те саме. З моменту, коли гріх 
прийшов у світ, люди відчували потребу 
у Відкупителі. «Усе повідступало, разом 
стали бридкими вони, нема доброчинця, 
нема ні одного!..» (Пс. 14:3); «... бо всі 
згрішили і позбавлені Божої слави» (Рим. 
3:23). Усі потребують Відкупителя.

Спаситель обіцяв
Наш Бог — люблячий Бог. Він не 

залишив людей без надії. Караючи 
людей за вчинки, Він разом з тим обі-
цяв Спасителя (1 М. 3:15). З того часу 
людина почала приносити в жертву 
ягнят і козенят. Авель перший приніс 
жертву, яка задовольнила істинного 
Бога (1 М. 4:4).

Але справжньою жертвою став Ісус, 
Котрий, як «Агнець Божий... на Себе гріх 
світу бере!» (Ів. 1:29). Він прийшов від 
Свого Небесного Отця і, як відкупницька 
жертва за наші гріхи, помер на хресті. 
«Так-бо Бог полюбив світ, що дав Сина 
Свого Однородженого, щоб кожен, хто 
вірує в Нього, не згинув, але мав життя 
вічне» (Ів. 3:16).

Ісус «власною кров’ю увійшов до 
святині один раз та й набув вічне від-
куплення» (Євр. 9:12). Бог не вимагає 
більше жертвоприношень і пролиття 
крові, бо Ісус був остаточною жертвою 
(9:26). Спасіння можливе лише через 
Ісуса Христа. «І нема ні в кім іншім спа-
сіння. Бо під небом нема іншого Ймення, 
даного людям, що ним би спастися ми 
мали» (Дії 4:12).

«Його Бог дав у жертву примирення 
в крові Його через віру, щоб виявити 
Свою правду через відпущення давніше 

вчинених гріхів» (Рим. 3:25). Ми повинні 
звертатися до Нього з вірою. Ісус сказав, 
що наш Небесний Отець шукає людей, 
котрі будуть поклонятися Йому в дусі і 
правді (Ів. 4:23). Ми повинні  жалкувати 
за вчинені гріхи, сповідатися перед Ним, 
а якщо образили когось, то покаятися 
в цьому. 

 Бога ми не можемо бачити. Ісус ска-
зав: «Бог є Дух» (Ів. 4:24). Ніхто ніколи 
не бачив Його (1 Ів. 4:12), але очима 
віри ми можемо бачити «Невидимого» 
(Євр. 11:27).

Чи бажає Бог, щоб ми 
поклонялись Йому?
Бог прищепив людям бажання покло-

нятися. Але Він наказав їм поклонятися 
лише Йому, сказавши: «Я — Господь, Бог 
твій» (2 М. 20:2). Ісус сказав: «Господеві 
Богові своєму вклоняйся і служи Одному 
Йому!» (Мт. 4:10).

У Другій книзі царів ми читаємо: 
«Йому будете вклонятися і Йому будете 
приносити жертви» (17:36). У псалмах 
багато йдеться про хвалу і поклоніння 
Господу. «Благослови, душе моя, Гос-
пода, і все нутро моє — святе Ймення 
Його! Благослови, душе моя, Господа, 
і не забувай за всі добродійства Його» 
(Пс. 102:1-2).

Поклоніння ідолам
Бог говорить: «Я — Господь, Бог 

твій... Хай не буде тобі інших богів передо 
Мною! Не роби собі різьби і всякої подоби 
з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, 
і що в воді під землею. Не вклоняйся їм 
і не служи їм, бо Я — Господь, Бог твій, 

Бог заздрісний» (2 М. 20:2-5); «Бо не 
будеш ти кланятись богові іншому...» 
(2 М. 34:14).

Апостол Павло сказав: «Не повинні 
ми думати, що божество подібне до зо-
лота або срібла чи до каменю, твору мис-
тецтва чи людської вигадки» (Дії 17:29). 
Послання до филип’ян роз’яснює: «Тому 
й Бог повищив Його та дав Йому Ім’я, що 
вище над кожне ім’я, щоб перед Ісусовим 
Ім’ям вклонялося кожне коліно небесних, 
і земних, і підземних, і щоб кожен язик 
визнавав: Ісус Христос — то Господь, на 
славу Бога Отця» (Фил.2:9-11).

Різниця між істинним 
Богом та ідолами
Апостол Павло сказав: «Ми знаємо, 

що ідол у світі ніщо і що іншого Бога нема, 
окрім Бога Одного... Хоч і існують так 
звані «боги» (1 Кор. 8:4-5); «А Бог наш на 
небі — усе, що хотів, учинив. Їхні божки 
— срібло й злото, діло рук людських: 
вони мають уста — й не говорять, очі 
мають вони — і не бачать, мають вуха 
— й не чують, мають носа — й без нюху, 
мають руки — та не дотикаються, мають 
ноги й не ходять, своїм горлом вони не 
говорять! Нехай стануть такі, як вони, 
ті, хто їх виробляє, усі, хто надію на них 
покладає!» (Пс. 115:3-8).

Пророк Єремія говорив: «О Господи, 
Боже! Ти небо та землю створив Своєю 
потужною силою та Своїм витягненим 
раменом — нічого для Тебе нема не-
можливого!.. Боже великий та могутній, 
Господь Саваот Йому Ймення! Великий 
в пораді й могутній у чинах, що очі Твої 
відкриті на всі дороги людських синів, 

щоб кожному дати згідно з його доро-
гою та згідно з плодом його чинів» (Єр. 
32:17-19).

Коли Ізраїль згрішив і почав поклоня-
тися ідолам, Бог закликав пророка Іллю 
проповідувати проти ідолопоклонства. 
Перша книга царів розповідає, як про-
рок Ілля зібрав 450 пророків Ваалових 
(ідолопоклонників) і сказав, що «той Бог, 
Котрий відповість огнем, — Він Бог!». 450 
пророків Ваала кликали свого бога від 
ранку й аж до полудня, але «не було ані 
голосу, ані відповіді» (1 Цар. 18:26).

Тоді Ілля у молитві звернувся до 
Господа зі словами: «Вислухай мене, 
Господи, вислухай мене, і нехай пізнає 
цей народ, що Ти — Господь Бог, і Ти 
обернеш їхнє серце назад!». І спав Гос-
подній вогонь та й пожер цілопалення, і 
дрова, і каміння, і порох, і вилизав воду, 
що в рові...» (1 Цар. 18:37-38).

Коли погани-филистимляни прине-
сли ковчег Божий, що уособлював при-
сутність Божу, до дому божка Дагона, 
то поставили його біля статуї ідола. «А 
наступного дня повставали вони рано 
— аж ось Дагон лежить ницьма на землі 
перед Господнім ковчегом. А Дагонова 
голова та обидві долоні рук його лежать 
відтяті на порозі — тільки тулуб Дагонів 
позостав при ньому» (1 Сам. 5:4).

Зверніться 
до істинного Бога!
«Хай безбожний покине дорогу свою, 

а крутій — свої задуми, і хай до Господа 
звернеться — і його Він помилує, і до на-
шого Бога, бо Він пробачає багато!» (Іс. 
55:7). «Віруй в Господа Ісуса — і будеш 
спасений ти сам та твій дім» (Дії 16:31). 
«Бо для вас ця обітниця, і для ваших ді-
тей, і для всіх, що далеко знаходяться, 
кого б тільки покликав Господь, Бог наш» 
(Дії 2:39). «Ось Я стою під дверима та 
стукаю: коли хто почує Мій голос і двері 
відчинить, Я до нього ввійду і буду вече-
ряти з ним, а він зо Мною» (Об. 3:20).

Ви чуєте цей стукіт? Тоді відчиніть 
перед Ісусом двері свого серця.

Spasenie.kiev.ua.

Гітлер переписав Біблію 
і додав дві заповіді

У травні 1939 року за наказом фюрера в Айзенасі був заснований теологічний 
інститут з питань «деєвреїзації». Інститут переписав біблійні тексти, знищуючи всі 
нагадування про особливу роль єврейського народу. За версією Гітлера, Христос був 
проповідником арійських ідей. Десятки друкованих праць інституту були опубліковані 
величезними тиражами.

І ось кілька британських і німецьких газет нещодавно опублікували сенсаційну 
новину: знайдена Біблія, яку відредагував Адольф Гітлер. В 1940 році фюрер опу-
блікував понад 100 тисяч примірників власного «Святого Писання».

Припускається, що віруючі спалили майже ввесь тираж. Саме тому про «гітле-
рівську Біблію» тривалий час майже нічого не було відомо. Однак кілька примірників 
вчені, все-таки, виявили в німецьких церквах — ще наприкінці 80-х. Історію тоді не 
розголошували. Про заповіді від фюрера та інші особливості «гітлерівської Біблії» 
розповів спеціаліст з історії Третього рейху Ганс Йогбас.

«У 39-му році Гітлер зібрав групу теологів, які повинні були переписати Новий 
Заповіт і доказати, що Ісус не був євреєм, — говорить Йогбас. — Був навіть створе-
ний Інститут із дослідження і ліквідації єврейського впливу на німецьку Церкву. Цей 
інститут і випустив у 1940 році книгу «Німці з Богом» — переказ Нового Заповіту за 
версією Гітлера. Передбачалося, що книга стане для німців настільною — нарівні 
з «Майн кампф».

За словами Йогбаса, теологи рейху викинули із молитов усі слова, що мали єврей-
ське коріння, — такі, як «алілуя» і «Месія». А назву «Єрусалим» замінили на «Вічне 
місто Бога». Розп’яття Ісуса Христа подавалося як результат Його боротьби з єврея-
ми. На доказ цього німецькі богослови випустили 250-сторінкову працю. «Ісус справді 
народився в Вифлеємі, але Він був арійцем, а не євреєм», — твердили «вчені».

І, нарешті, найголовніше — Гітлер «відредагував» десять біблійних заповідей, 
довівши їх кількість до 12 і безжально викинувши такі «застарілі» заклики, як «не 
убий» і «не вкради».

Заповіді від Гітлера:
1. Шануй свого фюрера і Бога.
2. Бережи кров чистою, а честь — праведною.
3. Будь готовий пожертвувати собою в ім’я інших.
4. Бережи свою власність.
5. Довірся Господу всім серцем.
6. Збережи свою спадщину і постарайся її примножити.
7. Будь смиренним перед Богом.
8. Пам’ятай: почуття не обманюють.
9. Твоє життя і твоє тіло святі.
10. Допомогай і прощай.
11. Шануй батька і матір. Будь добрим прикладом для своїх дітей.
12. У житті важливі чесність і відданість.
У новому виданні Псалмів єврейське ім’я Бога було замінене на «спаситель 

спрагнених». У виданні 1940 року сказано: «Євангельський Ісус може стати спаси-
телем тільки німецького народу, тому що Він не втілює ідеї єврейства, а нещадно 
бореться з ними».

l ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇl «НА СВІДОЦТВО НАРОДАМ УСІМ...»

КОМУ ПОКЛОНЯЮТЬСЯ ПРАВДИВІ ХРИСТИЯНИ
«І Бог на Свій образ людину створив, на образ Божий її Він створив, 

як чоловіка та жінку створив їх. І поблагословив їх Бог...» (1 М. 1:27-28). 
«Усе через Нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без Нього» (Ів. 1:3).

Я пережила гітлерівський 
Голокост. Наша сім’я жила в не-
великому польському містечку. 
Виховання в мене ортодоксаль-
не. Для моєї мами життя поля-
гало лише в юдаїзмі, і це вона 
прищеплювала й мені. Снідали, 
обідали й вечеряли ми завжди 
всією сім’єю. Тато приходив із 
синагоги, читав кадіш — молився 
над вином і халвою, потім благо-
словляв дітей. Суботній ранок 
ми проводили в синагозі, на 
зворотній дорозі забирали з пе-
карні чолнт (традиційну суботню 
страву) і святкували суботу за 
бабусиним столом.

Усе змінилося після того,  як 
до влади прийшов Гітлер. Нам 
говорили: «Не ходіть до школи 

— ви євреї». Тоді мені було десять з 
половиною років, і я не розуміла, чому 
національність може бути перешкодою 
для навчання. Німці вигнали нас з 
наших домів і відправили в ґето. Усе 
наше містечко розмістилося на одній 
вулиці. Спочатку я молилася. Але так і 
не отримала відповіді на свої молитви 
і вирішила, що Бога немає. Мене пере-
правляли з одного концентраційного 
табору в інший, аж поки, врешті-решт, 
я не опинилася в Берген-Бельзені, а 
потім в Дахау.

Нас там дуже мучили. Виганяли на 
поле із замерзлим буряком і змушували 
викопувати його голими руками. Мої 
руки були схожі на криваве місиво. Усе, 
що ми з’їдали за день, — це тоненький 
шматочок хліба з тирсою і горнятко 
кави. Мені постійно хотілося їсти, і 
одного разу я вирішила вкрасти буряк. 
Охоронець, спіймавши мене за руку, 
відшмагав так, що й сьогодні, згадуючи 

про цей випадок, я відчуваю на спині і 
обличчі удари його канчука.

Найчастіше людей вбивав холод. 
Годинами ми стояли на снігу напівроз-
дягнені і босі. Якось задля експерименту 
нас вишикували в шеренгу абсолютно 
голими, щоб з’ясувати, коли замерзне 
наша кров. Того дня я вижила з однієї 
причини: мене захистили від смерті 
стоси теплих людських тіл.

Бували дні, коли здавалося, що 
краще померти. Я не знала тоді Гос-
пода. І була впевнена, що страждаю 
з Його вини.

У травні 1945-го, коли нас звільнили, 
у моєму серці не було прощення — де 
взяти його після того, що мені довелось 
зазнати. Усе моє тіло було просякнуте 
отрутою непрощення, що врешті-решт 
призвело до 27 операцій. Я поїхала 
в Америку, вийшла заміж, народила 
дітей. Бога я ненавиділа, однак була 
активним членом синагоги. Усе в 
мені омертвіло. Богу я не вірила, але 
цілком покладалася на традиції і все 
єврейське.

Одного чудового дня до мене піді-
йшла дочка-підліток і сказала мені 
найжахливіше, що я тільки могла собі 
уявити: «Я вірю в Ісуса Христа, Він 
— єврейський Месія». У мене ледь 
серце не розірвалося. І я розповіла їй, 
що зробив Ісус Христос з її сім’єю. На-
цисти-охоронці часто повторювали нам, 
що через те, що я вбила Ісуса Христа, 
Бог мене зненавидів і кинув до табору, 
щоб я там загинула. Коли мені було сім 
років, у Польщі мене вдарив священик 
по голові розп’яттям за те, що я йшла 
тротуаром перед його костелом.

Мій чоловік також увірував. Тільки 
молодша дочка продовжувала вчитися 
в приватній єврейській школі. Пізніше я 
дізналася, що й вона стала месіанською 
віруючою.

Я була готова піти з сім’ї. І все ж 
не змогла. Одну сім’ю я вже втратила 
через Гітлера! А тепер Ісус...

Я пішла до рабина. Моя сім’я напо-
лягала, щоб я розпитала його про Ісаю 
53. Він відповів, що євреям цього читати 
не треба. Я тоді запитала про псалом 
22, в якому записано 328 пророцтв про 
страждаючого Месію-Слугу. Я просила 
рабина пояснити майже всі пророцтва. 
Нарешті він заборонив мені приходити 
до синагоги. Зачинившись в погребі, 
крадькома я почала читати Новий За-
повіт. Читаючи Євангеліє від Матвія, 
я переконалась, що Ісус був людиною 
лагідною, Він не бажав смерті моєму 
народові.

Я пішла до іншого рабина, але й 
він не зміг мені допомогти. Незабаром 
я потрапила в дім одного чоловіка, 
заможного бізнесмена, християнина, 
який широко розчинив двері свого дому 
для благовісту євреям. Він запитав, чи 
можна помолитися за мене.

— Це ваш дім, хоч стійте на голові, 
— відповіла я.

Він почав молитися. Несподівано для 
себе я заплющила очі і промовила дуже 
просту молитву: «Боже Авраама, Ісака і 
Якова, якщо це правда, що Ісус — Твій 
Син і Месія, то я вірю. А якщо ні — за-
будь все, що я Тобі сказала». Такою була 
моя перша молитва після 1942 року. Я 
відчула, що гора впала з моїх плечей. 
Вперше після війни я виплакалась і від-
чула себе очищеною. Я повірила, що Він 
є і що Він — мій Месія.

Зустрічаючись іноді зі смертниками, 
що вижили після Голокосту, я бачу, як 
вони сердяться на мене за те, що я 
месіанська віруюча. Але, незважаючи 
ні на що, я не перестаю їх любити, тому 
що знаю, що вони відчувають. Я була 
такою самою...

Роуз ПРАЙС.

Дорога до прощення
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Сьогодні в «Рідній оселі» проживають 
27 дітей-сиріт та дітей з неблагополучних 
сімей віком від трьох з половиною до 17 
років.  На їх утримання держава не витрачає 
ні копійки – ЦОД «Рідна оселя» функціонує 
лише за рахунок добровільних пожертв.

Якщо для вас милосердя – вимога серця і душі, діти будуть вдячні за ваші 
щирі пожертви, а Бог віддячить вам особливими благословеннями.

УВАГА! Новий рахунок «Рідної оселі»: 
р/р 26006000008735, в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, ЗКПО 26429864

«РІДНА ОСЕЛЯ»«РІДНА ОСЕЛЯ»

Адреса: вул.Винниченка, 42, м. Тлумач, 78000, Україна;
тел. (03479) 2-13-78; факс (0342)50-10-21; моб. 8 050 209-55-44; www.ridnaoselya.if.ua

Зустріч 
з Богом
Двічі Герой Радянського Союзу 

льотчик-космонавт Георгій Гречко зі-
знався, що повірив у Бога після того, 
як почав аналізувати своє життя.

«Чому я вірю? Тому, що під час війни, 
навіть не на фронті, а в тилу чи в 
окупації, як трапилося зі мною, ін-

шої надії у людини нема, окрім як на Бога. 
І я можу сказати, що тоді практично всі 
були віруючими. Тому що жити хочеться», 
— сказав він в інтерв’ю, опублікованому в 
газеті «Нові відомості».

Г. Гречко розповів, що в дитинстві 
постив перед Пасхою і на Різдво ходив 
дворами славити Христа, але пізніше про-
читав книгу «Біблія для віруючих і невіру-
ючих» Омеляна Ярославцева, «головного 
радянського атеїста».

«Оскільки в мене аналітичний розум, 
мені, хлопчику, тоді здалося, що там ло-
гічно доводилося, що Бога немає. І я про 
це довго не задумувався, поки на сьомому 
десятку не почав аналізувати своє життя», 
— зазначив космонавт.

За його словами, у нього було безліч 
можливостей втратити життя чи його 
смисл, але кожного разу щось помагало 
«залишитися на лінії життя».

При своїй любові до швидкої їзди 
Г. Гречко тричі падав, ганяючи на мото-
циклі, при своїй любові до плавання п’ять 
разів топився. Під час війни приятеля 
Г. Гречка розірвало снарядом. Усі хлопці, 
що стояли далі, були поранені, а він, хоча й 
стояв найближче, залишився неушкодже-
ним; він був під обстрілом на відкритому 
просторі, потрапляв у ще тяжчі ситуації, і 
дивом залишався живим. Г. Гречко пере-
конаний: його беріг Бог.

На початку XIV століття в одній євро-
пейській країні почали будувати собор. 
Керівником робіт був монах. Йому до-
ручили стежити за роботою простих ро-
бітників і ремісників. І ось монах вирішив 
подивитися, як працюють каменярі. 

Підійшовши до першого каменяра, 
він попросив:

— Брате, розкажи мені про свою 
роботу.

Каменяр відірвався від роботи і над-
ривним голосом, повним озлоблення й 
обурення, сказав:

— Ти бачиш, що я сиджу перед 
кам’яною плитою метр заввишки, пів-
метра в довжину і ширину. І з кожним 
ударом різця по цьому каменю я відчуваю, 
як відходить частинка мого життя. Мої 
руки натруджені і покриті мозолями. Моє 
обличчя осунулося, а волосся посивіло. 
Ця робота ніколи не закінчиться, вона 
продовжується безкінечно, день у день. 
Це виснажує мене. Де задоволення? Я 
помру задовго до того, як собор буде 
зведено.

Монах підійшов до другого каме-
няра.

— Брате, — сказав він. — Розкажи 
мені про свою роботу.

— Ти бачиш, я сиджу перед кам’яною 
плитою метр заввишки і півметра в 
довжину і ширину. І з кожним ударом 
різця по камені я відчуваю, що створюю 

У своєму Посланні апостол Петро зга-
дує про двох праведників, котрі, як і 
ми, жили напередодні судів Божих. 

Це Ной і Лот. Між потопом і знищенням 
Содому і Гоморри минуло майже 400 років. 
Але обстановка, що оточувала цих правед-
ників, була дуже подібною. Вони жили між 
злими й розпусними людьми, щодо яких ви-
черпалось довготерпіння Боже. Небагато 
було тих, хто врятувався від потопу.

Минулі сотні років, і в Содомі їх ви-
явилося ще менше. Скільки праведників 
сьогодні на землі, що очікує останніх судів 
Божих? Небагато... Як живуть вони напе-
редодні приходу Господнього? По-різному. 
По-різному складаються і їх долі.

Різниця між життям Ноя і Лота очевид-
на. Вони неоднаково ставилися до питання 
спасіння. Ной був проповідником правди, а 
Лот мучився в душі, нічого не роблячи, щоб 
спасти себе і свою сім’ю. Подібно до цього 
і наше спасіння залежить від того, як ми 
його здійснюємо: чи нам відкриється віль-
ний вхід в Царство Боже, чи ми увійдемо в 
нього «так, як через вогонь» (1 Кор. 3:15). 
А можливо, і взагалі втратимо блаженну 
вічність, безпечно ставлячись до святості.

Розгляньмо детальніше життя цих 
старозаповітних праведників. Ной отри-
мав об’явлення про спасіння і почав його 
здійснювати. Це стало основною справою 
його життя. Якби він будував ковчег лише 
у вільний від інших занять час, то ризику-
вав би своїм спасінням. Побудова ковчега 
вимагала багатьох років, найкращих сил і 
найбільшого старання.

До виконання повелінь Божих не-
припустимо підходити поверхово чи 
легковажно. Тут не можна щось опустити 
чи зробити по-своєму. Для Ноя це б озна-
чало загибель. Самовільне винахідництво 
і раціоналізація при спорудженні ковчега 
могли закінчитися трагічно. Адже Сам 
Господь визначив точний розмір ковчега 

і будівельний матеріал. «І зробив Ной усе 
— як звелів йому Бог, так зробив він» (1 М. 
6:22). Виконувати повеління Боже до дета-
лей можна лише з вірою і благоговінням: 
«Вірою Ной... побоявшись, зробив ковчега, 
щоб дім свій спасти» (Євр. 11:7).

Другий праведник, Лот, жив у Содомі. 
Як він туди потрапив? Коли він отримав 
об’явлення поселитися в Содомі? Біблія про 
це мовчить. Очевидно, це було самостійне 
рішення, а воно виключає Боже ведення.

Нехтування волею Господа веде до 
сваволі, до догодження собі, а не Богові. 
«Скільки років можна жити в наметі? Чи 
не досить кочувати? Хіба із Содому нікого 
не буде на небі? Невже тільки з наметів 
можна потрапити до небесного міста? Хіба 
мало тих, хто спасається?», — ось типові 
запитання тих, хто залишив благоговіння 
і ведення страхом Божим. Намет, ковчег, 
здійснення спасіння... чи особняк в Содо-
мі? Нерухомість завжди була в ціні. Вона 
скувала Лота, зробивши його непорушним 
в ділі спасіння душі.

Цілеспрямоване життя Ноя зробило його 
проповідником правди. У Біблії нема ні його 
книги, ні проповіді, але якби навіть Ной був 
німим, його життя було б голосним свідчен-
ням і попередженням Божим для багатьох.

А Лот щоденно мучився, бачачи без-
законня, на яке зовсім не міг впливати. У 
Содомі в нього був дім, досить вигод для 
тіла, але що з того, якщо тісно духові, якщо 
мучиться душа?

Невідповідність життя і слів паралізує 
силу проповідника, робить безсилим його 
слово. Проповідь Лота не стривожила 
зятів, не торкнулася їхнього серця. Вони 
вирішили, що тесть жартує.

Такий результат життя цих двох пра-
ведників. Праведне життя Ноя вплинуло на 
спасіння всієї його сім’ї. А Лот ледве спасся 
сам. Дві дочки вийшли з ним із Содому. 
Але, як свідчать їх наступні вчинки, Содом 

залишився в їхньому серці, вони винесли з 
собою його розбещеність.

Наближається день Господній, який 
виявить, як ми здійснювали своє спасіння. 
Яким він буде для нас?

Для Ноя день спасіння був бажаним. 
Він довгі роки йшов до нього дорогою 
благоговіння і послуху Богові. Про спасіння 
ж Лота можна сказати, що він спасся, як 
головешка з вогню. Він не був готовий 
до дня, що визначив його долю, та й не-
можливо підготуватися до нього миттєво, 
якщо упущено час.

Для звершення спасіння Бог дає кожній 
людині достатньо часу. Ковчег не будував-
ся тиждень — це справа всього життя. 
Хай допоможе нам Господь звершити своє 
спасіння правильно! Не мучитися в душі від 
того, що відбувається навколо, з сумом зі-
тхаючи щоразу, коли бачиш беззаконня, а 
бути воістину проповідником правди. 

Ось-ось прийде наш Господь, і тоді 
кожен одержить нагороду. І яким радіс-
ним буде той день для того, хто все своє 
життя присвятив ділу спасіння і звершив 
його до кінця!

Наближається день Наближається день 
ГосподнійГосподній

«Бог... зберіг самовосьмого Ноя, проповідника праведнос-
ти, і навів потопа на світ безбожних.., а врятував праведного 
Лота, змученого поводженням розпусних людей, — бо цей 
праведник, живши між ними, день у день мучив свою праведну 
душу, бачачи й чуючи вчинки безбожні...» (2 Петр. 2:4-5, 7-8).

Три каменярі
майбутнє. Я добився, щоб моя сім’я жила 
в комфортабельному будинку, значно кра-
щому за той, де я виріс. Мої діти ходять до 
школи. Без сумніву, вони досягнуть в житті 
більшого, ніж я. І все це стало можливим 
завдяки моїй роботі. Я віддаю собору своє 
вміння, і він також обдаровує мене.

Монах підійшов до третього каме-
няра.

— Брате, — сказав він. — Розкажи 
мені про свою роботу.

— О, — відізвався каменяр голосом, 
повним радості. — Я сиджу перед кам’я-
ною плитою метр заввишки і півметра в 
ширину і довжину. І з кожним дотиком 
різця до каменя я відчуваю, що вирізблюю 
свою долю. Подивись, які чудові риси 
проступають з каменя. Я не лише втілюю 
своє вміння, я роблю свій внесок в те, що 
ціную і в що вірю. Всесвіт, відображений 
в соборі, обдарує кожного з нас. Тут, біля 
цього каменя, я перебуваю в мирі з собою, 
і знаю, що хоч і не побачу цього собору 
завершеним, він буде стояти ще тисячу 
років, уособлюючи те, що істинне в нас, 
і служачи цілі, заради якої Всемогутній 
послав на цю землю і мене.

Монах деякий час обмірковував по-
чуте. Врешті-решт він заснув спокійним 
сном, яким не спав вже давно, а на-
ступного дня зняв з себе повноваження 
керівника робіт і запропонував цю посаду 
третьому каменяреві.
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місія милосердя «Добрий самарянин»

Газета видається на добровільні пожертвування

Р/р 26008340311261 
Львівська обласна філія АКБ «Укрсоцбанк» 
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Стежте за програмою телепередач

УВАГА

Щонеділі о 15:00 та
 щопонеділка о  8:00 
ДИВІТЬСЯ християнську 
телепередачу «Вірую» 

на каналі ТРК  «3-студія»

I програма Українського радіо:

ЩОПОНЕДІЛКА 
о 21.30 — «Жива надія»

ЩОСЕРЕДИ 
о 21.15 — «Новий вимір»

ЩОЧЕТВЕРГА 
о 20.40 — «Віра. Надія. Любов»

ЩОП’ЯТНИЦІ 
о 21.15 — «Відвертість»

ЩОСУБОТИ 
о 20.00 — «Вірую» 

о 20.35 — «Людина і вічність»
о 22.45 — «Вірю і знаю»

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. 

ЗАПРОШУЄМО 
на Богослужіння в церквах християн віри євангельської:

Івано-Франківська область:
БУРШТИН, вул. Міцкевича, 28;  НЕДІЛЯ — 10 год., ЧЕТВЕР — 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.;
КОРШІВ, вул. Шевченка, 5;  НЕДІЛЯ – 10.30, ЧЕТВЕР, П’ЯТНИЦЯ – 19 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 -9.30, СЕРЕДА – 18 год.;
ТЛУМАЧ, вул. Винниченка, 42;  НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА – 20 год.

Хмельницька область
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, вул. Березнева, 5; НЕДІЛЯ — 9 год., 15 і 17 год., СЕРЕДА, 
                                                                                                                             П’ЯТНИЦЯ — 19 год.;
НЕТІШИН, вул. Шевченка, 6;  НЕДІЛЯ — 10, 18 год., ВІВТОРОК — 19 год.;
ВОЛОЧИСЬК, вул. Незалежності, 46;  
                      НЕДІЛЯ — 10, 17 год., ВІВТОРОК, ЧЕТВЕР, П’ЯТНИЦЯ — 19 год.;
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ: 
Нігинське шосе, 8-а; НЕДІЛЯ — 10, 17 год., ПОНЕДІЛОК, СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ — 18 год.;
вул. Молодіжна, 16;  НЕДІЛЯ — 10, 18 год., СЕРЕДА — 18 год.;
пр. Амбулаторний, 14-а; НЕДІЛЯ — 10, 17 год., ВІВТОРОК, СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ — 18 год.;
вул. Драгоманова, 4;  НЕДІЛЯ — 9, 12 год., ЧЕТВЕР, П’ЯТНИЦЯ — 18 год.;
ГОРОДОК, вул. Індустріальна, 2;  НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
ІЗЯСЛАВ, вул. Рози Люксембург,4; НЕДІЛЯ – 10, 17 год., П’ЯТНИЦЯ — 18 год.;
СЛАВУТА, вул. Михайлова, 27, НЕДІЛЯ – 10, 18 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ — 18 год.;
                   вул. Паперника, 94 НЕДІЛЯ – 10, 18 год., ЧЕТВЕР — 19 год.

Закарпатська область
МУКАЧЕВО, вул.Ужгородська, 4; НЕДІЛЯ – 10 і 17 год., П'ЯТНИЦЯ –18.30, 
                                                            СУБОТА – 19.00 (для молоді).
ВИНОГРАДІВ, вул. Пушкіна, 7; НЕДІЛЯ –10.00, СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19.00.
В. БЕРЕЗНИЙ, вул. Штефаника 82/а; НЕДІЛЯ – 10.00, СЕРЕДА, СУБОТА – 19.00 (для молоді).
СВАЛЯВА, вул. Чорновола 29/2; НЕДІЛЯ – 10 і 18 год. (для молоді), СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ –18.00
МІЖГІР’Я, вул. Садова 17/а; неділя – 11.00, середа – 18.00.
УЖГОРОД, вул. Львівська, 46; ВІВТОРОК, ЧЕТВЕР – 19.30.
ХУСТ, вул. Міська, 6; НЕДІЛЯ – 10.00, П’ЯТНИЦЯ – 19.00.
БЕРЕГОВО, вул. Б. Габора; НЕДІЛЯ –10.00, СЕРЕДА, П'ЯТНИЦЯ – 17.00.
с. МИНАЙ, вул. І.Франка, 1; НЕДІЛЯ – 9.30 і 17 год., СЕРЕДА, П'ЯТНИЦЯ – 19.00.

Тернопільська область
ТЕРНОПІЛЬ:  вул. Квітова, 19; НЕДІЛЯ – 10  і 18 год.; 
                        вул. Довженка, 4; НЕДІЛЯ – 10 і 18 год.
ШУМСЬК, вул.  Вілійська, 12-а; НЕДІЛЯ – 10 і 17 год.
БУЧАЧ, вул. Коцюбинського, 2; НЕДІЛЯ – 10 год.
ТЕРЕБОВЛЯ, вул. Шевченка, 29-а; НЕДІЛЯ – 10 і 17 год.
ЛАНІВЦІ, вул. Відродження;  НЕДІЛЯ – 10 і 18 год.
с. ГРИМАЙЛІВ, вул. Лук'яновича, 3; НЕДІЛЯ – 10 год.

ІТАЛІЯ
Російськомовна церква «ІСУС СПАСИТЕЛЬ», Рим, зона Топ Сапієнса, 
                         НЕДІЛЯ — 13.30 год., ЧЕТВЕР — 19 год; тел. 39-32-97-35-26-92.

Християнська церква
www.bethezda-church.org

За адресою:
м. Львів, вул. В. Великого, 50

(гот. «Гетьман»)
тел. (032)295-04-35

Чекаємо вас!

Богослужіння 
відбувається:
Неділя - 11:00
Четвер - 18:30

Церква 
«Спасіння Боже»

Неділя: 12:00-14:00
(Богослужіння)
Четвер: 20:00,

П’ятниця: 21:00
(розбір Біблії)
Субота: 18:00
(молитовне 
служіння)

ПРИТЧІ


