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Слова мудрості: «Приймайте Божі обітниці близько до серця, але ніколи не приймайте їх як належне».
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 червень
 2014

Цілком конкретна структура Церкви 
допомагає нам зростати в любові 
один до одного і до світу, що гине. 

Ні церковний закон, ні обов'язки не змогли 
б нас утримати разом, якби не було Духа 
Святого в зібраннях віруючих. 

Церква – це унікальне явище на землі. 
Раніше, щоб долучитися до Божого на-
роду, потрібно було стати євреєм. Нині 

Не за 
адресою
Вас коли-небудь навідує думка, що, 

можливо, ви не на своєму місці? І те, з 
чим ви стикаєтеся щодня, не для вас? 
Або ви дивитеся на чиїсь благословення, 
і вам хочеться, щоб вони прийшли і на 
ваше життя?

Розглянемо, що про це говорить Біблія.
Отож, по-перше, те, коли і де ви жи-

«Та ви приймете силу, як Дух 
Святий злине на вас, і Моїми ви 

свідками будете...» (Дії 1:8)

У переддень виборів, 24 трав-
ня, відбулася загальнонаціональ-
на Молитва за Україну. Глави 
Церков молилися за мир і чесні 
вибори разом із керівниками 
держави у Софійському соборі 
Національного заповідника «Со-
фія Київська».

У спільній молитві взяли участь в. о. 
Президента України, Голова Верхо-
вної Ради України Олександр Тур-

чинов, Прем’єр-міністр України Арсеній 
Яценюк, члени Уряду, народні депутати 
України, інші політичні та громадські 
діячі, повідомляє Інститут релігійної 
свободи.

Ієрархи Церков молилися за україн-
ський народ, за захист, єдність та Боже 
благословення для нашої держави, за 
проведення чесних і демократичних ви-
борів нового Президента України.

«Країна і народ, які моляться до Бога, 
стоять на дорозі до успіху!» — заявив під 
час спільної молитви старший єпископ  
ЦХВЄ України Михайло Паночко.

Після молитов хор виконав «Отче наш» 
та «Боже великий, єдиний». Насамкінець 
Олександр Турчинов та Арсеній Яценюк 
привіталися з главами та представника-
ми Церков.

Провести загальнонаціональну Молит-
ву за Україну запропонував в. о. Прези-
дента України під час зустрічі з членами 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 
організацій  22 травня.

Михайло ПАНОЧКО: «Країна і народ, які моляться 
до Бога, стоять на дорозі до успіху!»

Ці слова нашого Господа Ісуса Христа збулися в день народження Його 
Церкви. З тих пір ось уже дві тисячі років Церква Христова в силі Духа Святого 
сміливо звіщає світові слова Божого спасіння.

Тож нехай вогонь Божої любові палає в ваших серцях і являє грішникам, 
що гинуть, незмірну глибину Його благодаті. Нехай Утішитель Дух Святий по-
тішає вас у всіх випробуваннях долі, а Ім'я Бога Отця, і Сина, і Святого Духа 
прославляється у вашому житті, даруючи небесну утіху і гартуючи віру.

З любов'ю і молитвами про вас,
єпископ Юрій ВЕРЕМІЙ,

заступник старшого єпископа 
Церкви Християн Віри Євангельської України.

Церква – це зібрання тисяч і тисяч на-
ціональностей, об'єднаних Духом Святим 
для поклоніння Ісусу. Якби не національ-
на відмінність, яку зберігає Господь, то 
церкви були б схожі між собою. У різних 
культурах – різні церкви, але всі вони про-
славляють Бога.

День П'ятидесятниці – це свято Божої 
присутності серед Його людей.

Біблійне значення 
П'ятидесятниці

Божий намір, щоб Дух Святий перебував серед народу, здійснився 
в день П'ятидесятниці. Цей день прийнято вважати днем народження 
Церкви. Бог сформував цілісну структуру, об'єднавши розрізнених по 
всій Палестині віруючих людей.

вете,  – це не помилка і не випадковість. 
Хоча багато обставин, які формували 
вашу історію, поза вашим контролем, 
вони перебувають під ретельним керів-
ництвом Бога, Який не тільки створив 
світ, але є повним і остаточним визна-
ченням мудрості, доброти, любові та 
істини.

Ваше життя не завжди складається 
так, як це запланували ви, тому що воно 
– частина більшого плану. Бог неба і 
землі вписав вашу особисту історію в 
приголомшливу історію Своєї спокути. 
Він заохочує вас покинути маленьке цар-
ство свого «я», щоб стати частиною Його 
чудового великого Небесного Царства.

Бог помістив вас саме туди, де Він 
хоче, щоб ви були. Іноді це складно при-
йняти, але Бог дійсно визначив точне 
місце, де і з ким вам жити, точний період 
часу, коли вам жити, і точну тривалість 
вашого життя.

У Бога є дивна причина для того, 
щоб допустити у ваше життя обставини, 
з якими ви стикаєтесь. Замість того, 
щоб дати вам своє особисте розуміння 
щастя, радості і задоволення, Бог діє 
так, щоб ви знали Його, і це змінить 
ваше серце і життя. Він ставить вас 
туди, де не вистачає вашого характеру, 
сили і мудрості. І Він це робить, щоб у 
смиренні і слабкості ви потяглися за до-

помогою, яку лише Він може вам надати.
Бог трудиться, щоб ви розтиснули 

свої пальці і відпустили речі, які так 
хочеться втримати. І не тому, що Він 
хоче, щоб ви мали менше, але щоб дати 
вам незрівнянно більше. Його панування 
невіддільне від Його любові і благодаті. А 
на Його благодать можна покластися.

Роблячи це, Бог завжди поруч. 
Біблія описує Боже панування як ніжне 
і підбадьорливе. Бог – це не якийсь без-
ликий шаховий гравець, що пересуває 
фігури з власної примхи. Ні, Він розуміє 
ваші слабкості, співчуває в ваших бо-
ріннях, і, правлячи світом, залишається 
близьким і доступним. І Він заохочує 

наближатися до Нього і шукати Його.
Тому навіть у години замішання ми 

можемо заспокоїтися. Не тому, що ми 
знаємо, навіщо Бог робить те, що Він 
робить, але тому, що ми довіряємо 
Йому. Істинний спокій для серця – це 
не результат розуміння всього, що від-
бувається в житті. Цього ніколи не буде! 
Істинний спокій – це результат відносин з 
Богом, відносин, для здійснення яких Бог 
послав Свого Сина і які Він хоче мати з 
усіма нами.

Нехай Господь допоможе вам знати 
і довіряти Особистості, Яка з любов'ю 
і мудрістю контролює всі деталі вашої 
історії.
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Свято Святої Трійці, зване ще П'я-
тидесятницею, присвячене зішестю 
Святого Духа на апостолів у 50-й 
день після воскресіння Христового. 
Зішестям Святого Духа і починає 
своє буття Церква Христова.

Бог відкривав Себе людям поступо-
во: у старозавітний час люди знали 
тільки про Бога-Отця, з часу наро-

дження Спасителя люди дізналися про 
Його Єдинородного Сина, у день зішестя 
Святого Духа люди дізналися про буття 
третьої Особи Пресвятої Трійці.

Зішестя Святого Духа на апостолів 
в день П'ятидесятниці описує євангеліст 
Лука у початкових розділах Дій святих 
апостолів. Богу було до вподоби зробити 
цю подію поворотним пунктом у світовій 
історії.

П'ятидесятниця – тобто 50-й день 
після свята Пасхи – була одним з трьох 
великих старозавітних свят. Це свято 
згадувало прийняття Синайського за-
конодавства за пророка Мойсея, коли за 
півтори тисячі років до Різдва Христового 
єврейський народ, звільнений з Єгипту, 
вступив в союз з Богом. Євреї обіцяли 
Богу послух, а Господь обіцяв їм Своє 
благовоління. 

Свято П'ятидесятниці збігалося з за-
кінченням жнив, і тому воно зустрічалось 
з особливою радістю. Багато євреїв, 
розсіяних по різних країнах великої Рим-
ської імперії, намагалися до цього свята 
прибути до Єрусалиму. Народившись в 
інших країнах, багато з них вже ледве 
розуміли свою рідну єврейську мову, 
проте намагалися дотримуватися на-
ціонально-релігійних звичаїв і хоч зрідка 
бувати в Єрусалимі.

Зішестя Святого Духа не було неспо-
діваною подією для апостолів. Ще за 
кілька століть до народження Спасителя 
Господь Бог почав готувати людей до дня 
їх духовного відродження і передбачав 
устами пророків: «Виллю Я Духа Свого на 
кожне тіло, і пророкуватимуть ваші сини 
й ваші дочки... виллю воду на спрагнене 
і потоки на висохле... і ви радісно будете 

черпати воду з джерел спасіння... і дам 
вам серце нове і дух новий дам вам, і 
візьму з плоті вашої серце кам'яне і дам 
вам серце із плоті. Вкладу всередину вас 
Дух» (Йоіл 3:1; Іс. 12:3, 44:3).

Готуючись повернутися до Свого Не-
бесного Отця, Господь Ісус Христос перед 
розп'яттям присвячує Свою прощальну 
бесіду з апостолами майбутньому зі-
шестю Святого Духа. Він пояснює учням, 
що Утішитель – Дух Святий – повинен 
незабаром прийти до них, щоб заверши-
ти справу спасіння людей. «Я вблагаю 
Отця, –  говорить Господь апостолам, – і 
Він дасть вам іншого Утішителя, і буде з 
вами повік, – Духа Істини... Він навчить 
вас усього і пригадає вам усе, що Я 
говорив вам... »

Готуючись до прийняття Святого 
Духа після вознесіння Господа на небо, 
учні Христові разом з Марією та іншими 
віруючими (близько 120 осіб) під час 
П'ятидесятниці очікували в Єрусалимі. Це 
було, найімовірніше, в тій великій кімнаті, 
де незадовго до Своїх страждань Господь 
здійснив Таємну вечерю. Апостоли і всі 
присутні чекали, коли Спаситель пошле їм 
обітницю Отця, і вони одягнуться силою 
згори, хоча вони не знали, у чому, власне, 
полягатиме пришестя Духа-Утішителя 
(Лк. 24:49). 

І ось вранці, коли народ зазвичай 
збирався в храмі для жертвопринесення і 
молитви, раптово почувся шум, неначе від 
бурхливого вітру. Шум цей наповнив буди-
нок, де перебували апостоли, і одночасно 
над головами апостолів з'явилося безліч 
вогненних язиків, які стали опускатися на 
кожного з них. Ці язики мали незвичайну 
властивість: вони світили, але не пекли. 
Але ще більш незвичайними були ті духо-
вні властивості, якими ці таємничі язики 
наділяли. Кожен, на кого цей язик полум’я 
спускався, відчував у собі великий при-
плив духовних сил і одночасно невимовну 
радість і піднесення. Він почувався ніби 
зовсім іншою людиною: умиротвореною, 
сповненою життя і гарячої любові до Бога. 
Ці внутрішні зміни і нові невипробувані від-
чуття апостоли почали висловлювати в 

радісних вигуках і в гучному славослів'ї 
Бога. І тут виявилося, що вони говорили 
не на своїй рідній єврейській мові, а на 
якихось інших, невідомих їм мовах. Так 
здійснилося над апостолами хрещення 
Духом Святим і вогнем, як передбачив 
пророк Іван Хреститель (Мт. 3:11).

Шум, що був схожий на бурхливий ві-
тер, спонукав багатьох людей підійти до 
апостольського дому. Побачивши народ, 
що стікається з усіх сторін, з молитвами 
хвали та прославлення Бога апостоли 
вийшли на покрівлю будинку. Чуючи цей 
потік радісних молитов, усі, хто зібрався 
біля їхнього будинку, були вражені незро-
зумілим для них явищем: учні Христові, 
за походженням здебільшого галілеяни, 
люди неосвічені, раптом почали говорити 
на різних мовах, і кожен чув свою рідну 
мову. 

Побачивши подив людей, апостол 
Петро виступив вперед і виголосив свою 
першу проповідь, в якій пояснив присут-
нім, що в чудесному зішесті Святого Духа 
виповнилося давнє пророцтво Йоїла, який 
говорив від імені Бога: «І буде в останні 
дні, говорить Господь, виллю від Духа 
Мого на всяку плоть. І будуть пророку-
вати сини ваші і дочки ваші, і юнаки ваші 
будуть бачити видіння, а старцям вашим 
сни будуть снитися. І на рабів Моїх і на 
рабинь Моїх за тих днів виллю від Духа 
Мого, і покажу чудеса на небі вгорі й на 
землі внизу» (Йоїл 3:1-4). 

Короткою і простою була ця пропо-
відь, але оскільки устами Петра говорив 
Дух Святий, то ці слова проникли в 
серця тих, хто слухав. Багато хто з них 
розм’якли серцем і запитали його: «Що ж 
нам робити?». – «Покайтеся, – відповідав 
їм апостол Петро,   – і нехай охреститься 
кожен із вас в Ім'я Ісуса Христа».

Багато людей увірували у Христа за 
словом апостола Петра, тут же всенарод-
но покаялися у своїх гріхах, і до вечора 
цього дня Церква Христова з числа 120 
зросла до 3000 осіб. Так народилася Церк-
ва Христова – ця благодатна спільнота 
віруючих, про яку Господь говорив, що і 
пекельні брами не здолають її.

Дивлюся на біблійного Йону 
– і ніби на себе самого дивлюся. 
Так само, як він, кілька років після 
того, як почув голос Бога, я втікав 
по різних безпечних портах, тісних 
схемах, у псевдотрадиціоналізм і 
брак відкритості на любов.

На щастя, завдяки доброзичливості 
й допомозі кількох людей, які мене 
«вкинули у воду», я почав звертати 

з цього курсу. Пробудився і вже деякий 
час іду в досить правильному напрямку. 
Однак на цьому історія Йони, а також моя, 
не завершується.

Після «навернення», тобто після того, 
як його проковтнула і виплюнула велика 
риба, пророк дістався Ніневії – мети своєї 
подорожі. Почав проголошувати, тобто, 
по-сьогоднішньому – євангелізувати місто, 
яке ніколи не чуло про Бога Ягве. Він роз-
раховував на те, що ніхто його особливо 
не послухає і він із задоволенням побачить 
знищення столиці смертельного ворога Із-
раїлю. Однак, наперекір Йоні, ціла Ніневія 
чудесним чином навернулася, і Бог не 
зіслав на неї знищення. Результативність 
Йони така велика, що навіть тварини по-
чинають постити. Що, отже, робить Йона 
після свого вражаючого успіху? Обража-
ється на весь світ, на Бога і Ніневію за 
те, що вони зробили те, що мали зробити. 

Звідки я це знаю? Бо мене теж дратує, 
коли іншим забагато вдається, особливо 
коли це руйнує мої власні плани. Це приво-
дить мене в такий шал, що я не бачу ніяко-

го добра, яке випливає з ситуації загалом.
Найкращим, однак, є завершення 

цієї історії. Бог показує, що в Нього не-
ймовірне почуття гумору. Аби показати 
Йоні, який він великий невіглас, Бог 
послуговується маленьким хробачком. 
Спершу посилає Йоні допомогу, невелику 
приємність – трошки тіні у спекотний день. 
Потім хробачок цілий день підгризає кущ, і 
Йона знову опиняється на сонці. Через це 
Бог показує Йоні, що кожне добро цінне 
і що ніхто не має права тупотіти ногами, 
коли в Бога інші плани, ніж у нас.

Боротьба Йони – то не боротьба з 
Голіафом чи тисячами амаликитян. Цього 
разу Біблія показує нам не героя-зви-
тяжця, а пронозу, шельму. Тим, що Йона 
мусить побороти, є його упередженість, 
замкненість на інших і ревнощі за свого 
Бога. Що цікаве для мене – Богу не 
йдеться про гучне «виконання Його волі», 
бо Йона це зробив одразу ж, як риба 
його виплюнула. Однак попри те, що він 
виконав усе належне, в серці він і надалі 
мав заздрість. Бог мусив вколоти його в 
чутливе місце, у того хробачка, аби дядь-
ко нарешті зрозумів, про що ж насправді 
йшлося з усією тією благодаттю і любов’ю.

Чи в Йоні щось змінилося після цього 
уроку? Поняття не маю, Писання про це 
не говорить. Чи це щось змінить у мені? 
Побачимо. Моя надія в тому, що я, зре-
штою, натраплю на хорошого хробачка… 
Ну, бо я Йона.

Міхал СТОЦКІ.
Кредо.

Делегати звітно-виборчого з’їзду 
Церкви Християн Віри Євангельської 
України, що відбувся 20-22 травня у 
Рівному, переважною більшістю голо-
сів обрали старшим єпископом Михай-
ла Паночка. Це вже п’ятий термін його 
керування братством, повідомляє 
офіційний сайт Церкви ХВЄУ.

Дякуючи пасторам та єпископам за 
довіру, Михайло Степанович ска-
зав: «Яким буде наступний період 

служіння не знаю, але з Божою допо-

могою планую служити Божому народу 
вірою і правдою, відкрито, прозоро, без 
лицемірства і духовної політики. Мої мрії 
– не про мільйони грошей, а про мільйони 
спасенних душ, про те, щоб дух єдності 
пронизував усі церкви».

Посаду першого заступника посів 
єпископ Микола Синюк, який ніс це слу-
жіння раніше. Він теж щиро подякував 
представникам усіх областей за довіру та 
висловив надію на подальшу підтримку і 
співпрацю.

Під час з’їзду делегати вислухали 
інформацію про події на сході та півдні 
України. Старший пресвітер Криму єпис-
коп Павло Федорук повідомив про стан 
справ на півострові та заявив про рішення 
кримських церков віри євангельської по-
при усілякі політичні перипетії залишитись 
у складі ЦХВЄУ.

ХVII з’їзд церков ХВЄ України від-
відали численні гості з-за кордону: США, 
Великобританії, Швеції, Фінляндії, Польщі, 
Румунії, Іспанії, Литви, Білорусі, Молдови 
та інших країн. Служили словом представ-
ники міжнародних організацій, зокрема д-р 
Арто Хамалайнен, голова П’ятидесятниць-
кої Європейської Спільноти (PEF), Ніколай 
Гриб президент Міжнародної асамблеї 
християн віри євангельської та ін.

Прес-служба ЦХВЄУ.

За десятиліття до і після життя 
і смерті Ісуса в Ізраїлі діяли багато 
різних месіанських рухів. Майже в 
кожному випадку месіанський лідер 
був вбитий, для багатьох це була 
страта. Після смерті лідера рух за-
звичай припиняв своє існування. Усі 
розходились по домівках, і на цьому 
все закінчувалось. Тільки один 
не припинився після смерті його 
очільника. Він не просто не перестав 
існувати, він буквально вибухнув і 
протягом якихось 300 років  поши-
рився по всій Римській імперії.

Що робить християнську віру від-
мінною від всіх тих месіанських 
рухів? Що стало причиною тако-

го неймовірно швидкого зростання христи-
янства після смерті його Засновника?

Ісус помер в середині дня, а субота 
починалася на заході. За єврейським зако-
ном в суботу не дозволялося працювати, 
і тоді це означало, що тіло Ісуса могли 
поховати того ж вечора чи наступного 
дня. Тому Йосип пішов до Пилата з надією 
на те, що зможе поховати тіло своєчасно. 
Йосип, хоч і був фарисеєм, виявив надзви-
чайну хоробрість і незалежне мислення, 
випросивши тіло Ісуса.

Євангеліст Марко пише: «А Пилат 
здивувався, щоб Він міг уже вмерти. І, 
покликавши сотника, запитався його, чи 
давно вже Розп’ятий помер. І, дізнавшись 
від сотника, він подарував тіло Йосипові. 
А Йосип купив плащаницю і, знявши Його, 
обгорнув плащаницею та й поклав Його в 
гробі, що в скелі був висічений. І каменя 
привалив до могильних дверей. Марія ж 
Магдалина й Марія, мати Йосієва, дивили-
ся, де ховали Його» (Мр. 15:44-47).

З того, що повідомляє нам Марко, 

факт похорону очевидний: Пилат пере-
конався, що Ісус справді мертвий. Йосип 
з Ариматеї згаданий тут як явний свідок 
того, хто насправді обгорнув тіло Ісуса і 
поклав Його в гріб. Римський центуріон 
(який був експертом) став свідком смерті 
Ісуса перед Пилатом (який мав офіційні 
повноваження з цього питання). І нарешті, 
дві жінки вказані як очевидиці похорону. 
Таким чином, немало експертів і свідків 
могли підтвердити, що Ісус справді був 
мертвий.

Для перших учнів воскресіння було 
неймовірним, вони не могли в це повірити, 
як і багато з нас сьогодні. Звичайно, їх 
причини відрізнялися від наших. Греки не 
вірили у воскресіння, у грецькому світо-
гляді після смерті душа набувала свободу 
від тіла. Для них воскресіння ніколи не 
було частиною життя після смерті. Що 
стосується євреїв, деякі з них вірили, що 
в майбутньому, коли весь світ буде онов-
лений, відбудеться загальне воскресіння 
з мертвих. Люди за часів Ісуса не були 
налаштовані на віру у воскресіння, так 
само, як і нині.

Цельс, грецький філософ, котрий 
жив у другому столітті н. е., був великим 
антагоністом християнства. Він написав 
кілька праць, в яких перерахував аргу-
менти проти факту воскресіння.  Одним з 
цих аргументів, в який він вірив, було те, 
що християнство не може бути правдою, 
оскільки письмові звіти про воскресіння 
грунтувалися на свідченні жінок, а, як 
відомо, усі жінки істеричні. Багато читачів 
Цельса погоджувалися, що це була голо-
вна проблема. У стародавньому соціумі, 
наскільки нині відомо, жінкам не надавали 
особливого значення, свідчення жінок 
ніколи не викликали особливої довіри.

Але що це насправді означає? Якби 

Марко та інші християни створювали свої 
розповіді, щоб почати свій рух з нічого, 
вони ніколи не згадали би про жінок в тій 
історії як про перших очевидців, що гріб 
Ісуса був порожній. Єдина можлива при-
чина згадки про жінок в цих звітах — це 
те, що вони реально були там присутні і 
потім розповіли про те, що бачили. Камінь 
був відвалений, гробниця порожня, і ангол 
сповістив про те, що Ісус воскрес.

Яким було воскресіння Ісуса? Тіло 
воскреслого Ісуса мало «плоть і кістки». 
Він не був привидом. Учні змогли впізнати 
Його і доторкнутися до Нього. Він роз-
мовляв з ними. Чи могла це бути групова 
галюцинація?

Ні, тому що учні були не єдиними, 
хто бачив і доторкався до Нього. Павло 
склав довгий список людей, які особисто 
бачили воскреслого Христа, він записав 
про це так: «Більшість із них живе й досі» 
(1 Кор. 15:6).

Більше того, тут повинно бути якесь 
пояснення тому, як малодушна група учнів 
перетворилася на групу лідерів. Багато з 
них провели жертовне життя, багато було 
вбито за вчення про воскреслого Ісуса.

Ісус воскрес, як Він їм і говорив. Після 
того, як Він повністю виконав вирок, Закон 
більше не мав до Нього претензій, і Він 
вийшов на свободу. 

Ісус Христос прийшов, щоб взяти на 
Себе кару за наші гріхи. Це було без-
межне осудження, але Він повинен був 
повністю його понести. Воскресіння було 
Божим способом викарбувати підсумок: 
«Повністю заплатив».

День Господній — це день, коли вся 
печаль минула. І дуже скоро це ж ста-
неться і з вашими болями і печалями. Ви 
пізнаєте неземну радість. Тому живіть у 
світлі воскресіння.

Єдина дорога
Ми живемо в суспільстві плюралізму. А отже, найрізноманітніші точки 

зору в цьому суспільстві можуть мирно співіснувати. Натомість Ісус Христос 
дав нам чітке розуміння правильності свого шляху. Ніхто інший не посмів 
би сказати те, що сказав Він: «Я — дорога, і правда, і життя. До Отця не 
приходить ніхто, якщо не через Мене» (Ів. 14:6).

 день народження ЦерквиТРІЙЦЯ: Звітно-виборчий з’їзд Церкви 
ХВЄ України знову обрав Михайла 

Паночка старшим єпископом

Воскресіння Христа — це 
більше, ніж просто історія

Небагато доріг веде в небо, і навіть не дві дороги, а тільки одна. Ця дорога 
— Ісус Христос. Він — дорога. Тому Бог не ділить людей за кольором шкіри, на 
бідних і багатих, високих і низьких, освічених і неосвічених чи якимось чином 

ще. Він знає лише дві групи людей: віруючих і невіруючих. Спасенних і загиблих. І 
тільки через покаяння і віру в Господа Ісуса ті, що отримали прощення гріхів і мир з 
Богом, належать до віруючих. Тільки вони стануть на ту єдину дорогу, накреслену 
Богом. Ніхто інший. Їм дарував Бог вічне життя і їх ввів у одну-єдину Церкву — у 
Свою Церкву.

Грецьке слово «еклезіа», часто перекладене як «церква» чи «громада», буквально 
означає «зібрання» або «заклик». Христос закликав світ, зібрав його — і тепер Його 
люди зібрані навколо Нього.

Таким чином, Біблія розуміє під словом «церква» щось інше, ніж часто ми. Вона 
бачить в цьому не церкву, що склалася історично, і не християнські угруповання, 
хоч й серед них, безперечно, знайдуться істинно віруючі. Вона говорить про тіло: 
«Одне тіло, один дух, як і були ви покликані в одній надії вашого покликання» (Еф. 
4:4). І в 1 Кор. 12:25 зазначається: «Щоб поділення в тілі не було...»

Яким чином і де виникає церква за замислом Божим, нам пояснює Святе Писання 
в Євангелії від Матвія 18:20: саме там, де віруючі збираються в Ім’я Христа і де Його 
Особистість — єдина ціль і посідає центральне місце. «Бо де двоє чи троє в Ім’я Моє 
зібрані, — там Я серед них».

Синдром Йони
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Наше життя — це результат наших рішень і дій. 
А рішення — результат нашого вибору. На 
землі вибір є завжди. Вибір грунтується на 

нашому уявленні про добро і зло. Людина ніколи не 
вибирає зло чи те, що для неї погано. Вона вибирає 
те, що, на її погляд, буде добре для неї. 

Уявлення про добро і зло називають етикою. Це 
те, що відрізняє людину від тварини. Дехто й досі 
впевнений, що люди походять від мавп, але наша 
мораль і етика відрізняються від етики мавп. На 
жаль, у деяких мавп етика вища, ніж у деяких людей.

Біблія говорить, що ми створені за образом і по-
добою Божою, а Бог — етичний, високоморальний, 
святий. Бог може все, окрім тих речей, які супе-
речать Його характеру.

Істинне поняття про те, що таке добре і що таке 
погано, відкрите тільки в Біблії. Диявол пропонує 
свою норму етики і поведінки. 

Добре все, що приємно?
«Знай же ти це, що останніми днями настануть 

тяжкі часи... Люди будуть тоді... зрадники, нахабні, 
бундючні, що більше люблять розкоші, аніж лю-
блять Бога» (2 Тим. 3:1, 4).

Усе, що не подобається і не приносить задово-
лення, — погане. Наркоман бере шприц, колеться, 
і йому здається, що це добре, адже йому приємно. 
Чоловік купує порно і задоволений — адже це при-
носить йому насолоду.

Інколи істинна етика повинна пройти перевірку 
часом. Через деякий час наркоман розуміє, що 
наркотики руйнують все його життя і життя близь-
ких йому людей. Блудник руйнує свій внутрішній 
світ, хіть в його серці ненаситна, стосунки в сім’ї 
руйнуються, появляється роздратування, зв’язок з 
протилежною статтю призводить до захворювання 
і краху здоров’я.

Добре все, що приносить ко-
ристь більшій кількості людей?

Саме на основі цих понять і виник Голокост. Це 
етика натовпу і стада. Особливо цій етиці підвладні 
підлітки і молодь. У цього натовпу свої десять за-
повідей. Не вкради, якщо це охороняється. Візьми, 
якщо це погано лежить. Усі крадуть на роботі, і 
ти можеш. Держава в нас більше забрала, а ми 
повертаємо.

«Усі сплять з хлопцями, а ти — відстій». І от 
вже не рідкість випадки, коли неповнолітні дівчата 
виїжджали з хлопцями за місто, там їх ґвалтували 
і вбивали. Навіщо дівчата вночі сідають в авто до 
хлопців, яких бачать вперше в житті?

Якщо ви страждаєте, тому що живете за Сло-
вом, всупереч загальноприйнятим поняттям, продо-
вжуйте жити так і далі, і Бог вам допомагатиме.

«Коли ж справді послухаєш ти його голосу і 
вчиниш усе, що говорю, то Я буду ворогувати проти 
ворогів твоїх і буду гнобити твоїх гнобителів» (2 
М. 23:22).

Відпустіть небо — не ви його 
тримаєте

Бог сказав, щоб ми любили ближнього, як само-
го себе. Важливо не тільки служити іншим, але й 
приймати служіння від інших. Необхідно думати про 
відпочинок, сім’ю, здоров’я. Бо інакше доведеться 
відпочивати в лікарні на ліжку. Питання відпочинку 
не залежить від фінансів. Відпочивати можна і вдо-
ма, головне, щоб не біля телевізора.

Відомий синдром титана на ймення Атлант, який 
на знак покарання утримував небо на своїх плечах. 
Він не міг дозволити собі розслабитися, інакше 
тяжкий небесний звід впаде на людей і розчавить 
їх, і це буде космологічною катастрофою. Деякі 
люди думають, що коли вони візьмуть хоча б один 
вихідний, то всесвіт впаде. Це гордість, відпустіть 
небо, то Бог тримає його у Своїй руці.

Я сам — мірило добра і зла?
Не вчіть мене жити, я сам визначаю, що добре, 

а що — погано. Добре не мати ніяких правил, тому 
що правила обмежують свободу. Добре те, що я 
вважаю добрим.

Якби люди потрапили в місто, де немає законів 
Кримінального кодексу, вони не виходили би на 
вулицю через страх. Насправді це рабство. Навіть 
в анархії є порядок і правила.

Ситуаційна етика
Не можна сказати, що добре і що погано, усе за-

лежить від ситуації, вважає дехто. В одній ситуації 
збрехати можна, а в іншій — ні. Інтуїція підкаже, 
що робити. 

Насправді інтуїція може підказати, купити чи не 
купити ці штани, але вона не може керувати етикою 
людини. Святий Дух підказує, як нам поводитися в 
рамках Слова Божого — і не більше.

«Утішитель же, Дух Святий, що Його Отець по-
шле в Ім’я Моє, Той навчить вас усього і пригадає 
вам усе, що Я вам говорив» (Ів. 14:24).

Розум — мірило етики?
Німці у Другій світовій війні були найрозумнішими 

людьми, але творили жахливі речі. Розум дуже час-

то є поганим порадником у галузі моралі і етики.
Так само і закони держави можуть визначити 

законність тієї чи іншої дії, але вони практично не 
визначають мотивацію наших дій, а іноді й самої 
моралі. У багатьох державах сьогодні дозволені 
аборти, одностатеві шлюби, проституція і т. д.

Виховання і культура — мірило 
добра і зла?

Так вважають деякі люди — і вони також по-
миляються. Ісак повівся з Ревекою так само, як 
Авраам двічі повівся з Сарою, віддавши свою дру-
жину іншому чоловіку. Часто ми чуємо від дітей, що 
оскільки тато так робив, тому так треба робити.

Лаван обманув Якова, коли замість молодшої 
дочки Рахілі дав за дружину старшу, сказавши, що 
так прийнято в їх культурі.

Бог і Його Слово — 
вічна основа етики

Бог одного разу розкрив, що таке добре і що 
— погано. І Його Слово не змінюється. Те, що 
було погано 5000 років тому, буде поганим ще й 
мільйони літ.

Вхід в обіцяну євреям землю лежав через гору 
Сінай, де Бог дав об’явлення про Свій характер, 
Свої принципи. Бог дав заповіді у вогні, димі, громі, 
щоб це закарбувалося в розумі і серцях ізраїльтян. 
Він звелів ізраїльтянам пов’язати Його закони на 
чолі, на руках і на одвірках.

«І будуть ці слова, що Я сьогодні наказую, на 
серці твоїм. І пильно навчиш цього синів своїх, і 
будеш говорити про них, як сидітимеш удома, і як 
ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли 
ти вставатимеш. І прив’яжеш їх на ознаку на руку 
свою, і будуть вони пов’язкою між очима твоїми. 
І напишеш їх на бічних одвірках дому свого та на 
брамах своїх» (5 М. 6:6-9).

Наш вхід в обіцяну землю так само пролягає 
через пізнання Божого Слова, Його характеру і 
Його святості.

«І він сказав до народу: «Будьте готові на третій 
день; не входьте до жінок». І сталося третього дня, 
коли ранок настав, — і знялися громи та блискавки, 
і густа хмара над горою та сильний голос сурми! І 
затремтів увесь народ, що був у таборі... І вивів 
Мойсей народ із табору назустріч Богові, і вони 
стали під горою. А гора Сінай — уся вона димувала 
через те, що Господь зійшов на неї в огні! І піднявся 
дим її, немов дим вапнярки, і сильно затремтіла 
вся гора... І розлігся голос сурми, і він сильно все 
могутнів: Мойсей говорить, а Бог відповідає йому 

Іноді, буває, чуєш від людей: 
«Чорна смуга в житті настала. То 
захворів, то гаманець загубив, 
то з роботи звільнили. Як не те, 
то інше. І кінця не видно. Вже й 
прокляття всі над собою зруй-
нував, вже й за гріхи предків, аж 
до князя Володимира, покаявся, 
вже і з родичами розібрався, хто 
там ворожив у ніч перед Різдвом 
чи лікував корову заклинаннями, 
а світлої смуги на горизонті не 
видно, хоч плач». 

Усі духовні перспективи таких 
людей зводяться до одного: як 
би з Божою допомогою здолати 
ці труднощі і нещастя і нарешті 
зажити нормальним, спокійним 
життям.

Безперечно, нам не уникнути певних 
утисків, якщо ми хочемо увійти 
в Царство Небесне (Дії 14:22), 

але є ще одна причина, на яку лише 
деякі звертають увагу. Цієї причини не 
вдається уникнути навіть багатьом про-
повідникам.

Згадаймо Лота. Авраам любив його, 
це був непоганий чоловік, але життя 
його легким не назвеш. Мало того, що 
йому дуже несолодко жилося в Содомі 
(2 Петр. 2:7), великі неприємності весь 
час супроводжують цього праведника. 
Він разом зі своїм сімейством ледь не 
загинув, потрапив у полон під час війни 
місцевих князьків, втратив дружину, 
старших дочок з їх чоловіками і, мож-
ливо, дітьми. Як біженець, цей багатий 
господар опинився з двома молодшими 

дочками в печері, фактично, без засобів 
до існування. І саме тут сталося найгірше: 
гріх кровозмішання, гіркі наслідки котрого 
пішли далеко в глибини майбутніх віків.

Якщо ми допустимо, що Бог весь час 
карав Лота за якісь великі провини, то 
ми таких провин не знайдемо. І все ж 
причина проблем ховалася в самому 
Лоті. Була в його житті одна вирішальна 
мить, яка й визначала всю подальшу 
долю цього Божого чоловіка. Одного 
чудового дня Авраам запропонував 
племіннику відокремитися: вибирай, вся 
земля перед тобою. Маючи перед очима 
велике земне багатство, Лот забув, що 
Авраам старший і право першим при-
ймати відповідальне рішення належить 
йому, що, врешті-решт, є Господь, Котрий 
ніколи не відмовляє нам в пораді. Ісус 
сказав: «Увіходьте тісними ворітьми, 
бо просторі ворота й широка дорога що 
веде до погибелі...» (Мт. 7:13). Саме так 
і вийшло. Смерть не раз нависала над 
Лотом, і лише з великої милості Божої 
йому вдалося зберегти життя.

У дуже відповідальний момент плоть 
порадила цьому чоловіку вибрати про-
стору дорогу, він зійшов з дороги Божої і 

потрапив під владу обставин, створених 
виключно людьми.

З самого початку Лот не мав наміру 
жити в Содомі. Він поставив намети 
поблизу міста, але треба було вести 
торгівлю, якось захищатися від розбій-
ницьких племен і так далі, тому краще 
було перебратися за стіни міста. І до-
велось, звичайно ж, іти на компроміси з 

жителями міста, десь хитрувати, якось 
маневрувати, щоб і в гріх не впасти, і 
необхідне отримати.

Із якого народу походила дружина 
Лота? Єдиним місцем, де він міг знайти 
собі пару-єврейку, була сім’я Нахора, яка 
поселилася десь в далеких краях, але 
Лот туди не звертався. Навіщо стільки 
клопотів, коли в місті багато вродливих і 

добрих дівчат! Ось і взяв, можливо, най-
поряднішу, найчеснішу з усіх содомлянок. 
А для дочок його вже й варіантів інших 
не було щодо вибору чоловіків. За багато 
років Лота настільки опутало непомітне, 
але міцне павутиння різних людських 
зв’язків, що він вже не в змозі був відірва-
тися духом від цієї оскверненої землі.

Ісус попереджав: «Пам’ятайте про 
Лотову дружину!» (Лк. 17:32). Дружина 
— це «половинка» чоловіка, глибинна 
частина його власної душі. Господь хотів 
очистити Лота від того, що приліпилося 
до його серця в Содомі. Це очищення 
обернулося для чоловіка Божого най-
більшою втратою.

Поведінка дочок Лота — це типова по-
ведінка багатьох сучасних дітей віруючих 
батьків. Поки вони живуть під твердою 
рукою тата й мами, вони і до церкви 
ходять, і Біблію читають, але варто їм від-
чути себе дорослими, як вони кидаються 
стрімголов у круговерть нечистого світу. 
Там, у печері, дочки Лота повелися цілком 
відповідно до моральних принципів Содо-
му, міста, де вони народилися і досягли 
зрілого віку. Дружина Лота несла в серці 
глибокий жаль за покинутою батьківщи-
ною, і тут нема нічого дивного — іншого 
життя жінка не знала.

Ось так одне невдале рішення потя-
гло за собою великі життєві поразки про-
тягом багатьох років. У праведне життя 
ведуть тісні ворота і вузька дорога, але їх 
потрібно шукати. І не завжди доведеться 
шукати довго — просто потрібно бути 
пильним і думати насамперед про Боже, 
а вже відтак про своє.

Віктор КОТОВСЬКИЙ.

голосно... І зійшов Господь на гору Сінай, на верхів’я 
гори. І покликав Господь Мойсея на верхів’я гори. 
І вийшов Мойсей. І промовив Господь до Мойсея: 
«Зійди, остережи народ, щоб не рвався до Господа, 
щоб побачити, бо багато з нього загине. А також 
священики, що будуть підходити до Господа, нехай 
перше освятяться, щоб Господь їх не повбивав». І 
сказав Мойсей до Господа: «Не зможе народ вийти 
на гору Сінай, бо Ти засвідчив між нами, говорячи: 
«Обведи границею цю гору і освяти її». І промовив 
до нього Господь: «Іди, зійди, а потім вийди ти й Аа-
рон з тобою, а священики й народ нехай не рвуться 
до Господа, щоб Я не повбивав їх». І зійшов Мойсей 
до народу, і сказав їм це все. І Бог промовляв всі 
слова оці, кажучи: «Я — Господь, Бог твій, що вивів 
тебе з єгипетського краю з дому рабства. «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 за-
здрісний, що карає за провину батьків на синах, на 
третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить 
Мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто 
любить Мене, і хто тримається Моїх заповідей. 

«Не призивай Імення Господа, Бога твого, нада-
ремно, бо не помилує Господь того, хто призиватиме 
Його Ймення надаремно. «Пам’ятай день суботній, 
щоб освятити його! Шість день працюй і роби всю 
працю свою, а день сьомий — субота для Господа, 
Бога твого: не роби жодної праці ти й син твій та 
дочка твоя, раб твій та невільниця твоя, і худоба 
твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх. Бо шість 
день творив Господь небо та землю, море та все, 
що в них, а дня сьомого спочив, тому поблагосло-
вив Господь день суботній і освятив його. «Шануй 
свого батька та матір свою, щоб довгі були твої 
дні на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі! «Не 
вбивай! «Не чини перелюбу! «Не кради! «Не свідкуй 
неправдиво на свого ближнього! «Не жадай дому 
ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, 
ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, 
ані осла його, ані всього, що ближнього твого!». 
І ввесь народ бачив та чув громи та полум’я, і 
голос сурми, і гору димлячу. І побачив народ, і всі 
тремтіли та й поставали здалека. І сказали вони до 
Мойсея: Говори з нами ти, і ми послухаємо, а нехай 
не говорить із нами Бог, щоб ми не повмирали». І 
промовив Мойсей до народу: «Не бійтеся, бо Бог 
прибув для випробування вас, і щоб страх Його був 
на ваших обличчях, щоб ви не грішили». І став народ 
здалека, а Мойсей відійшов до мороку, де був Бог» 
(2 М. 19:15-25; 20:1-21).

Цього не було ні до, ні після. Це фундамент 
етики. Це не етика моралі. Закон Божий не грунту-
ється на моралі, це мораль грунтується на Законі 
Божому.

Слово Боже судитиме нас наприкінці нашого 
життя, а не наші принципи чи погляди людей.

«Хто цурається Мене і Моїх слів не приймає, 
той має для себе суддю: те слово, що Я говорив, 
— останнього дня воно буде судити його!» (Ів. 
12:48).

Сергій НОВИКЕВИЧ.

Що таке добре, а що таке поганоЩо таке добре, а що таке погано
«І руїни відвічні сини твої позабудовують, поставиш основи довічні, і будуть тебе 

називати: «Замуровник пролому, направник шляхів для поселення» (Іс. 58:12).

Содомська половинка, абоабо

Знову про вибір супутника життя
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Довідалася я про це через багато 
років, коли була вже дорослою. Ця 
новина шокувала мене. Мені довго 

не вірилося, проте це була гірка правда. Я 
народилася мертвою.

Є приказка – народжені плазувати, 
літати не можуть, але я хочу озвучити ще 
гіркішу правду: народжені мертвими навіть 
жити не можуть. Тому все, що відбувалося 
далі, після того, як на мою ручку повісили 
бірку і 20 квітня стало моєю точкою від-
ліку, було тільки імітацією життя. Але чого 
дивуватися? За статистикою на той момент 
живими на землі було всього лише 30% на-
селення. Ну, звичайно, статистика – справа 
не надто точна, іноді навіть брехлива, хо-
четься вірити, що вона помилилася й живих 
було набагато більше… А може, менше?..

Поки ви ще не назвали цю статтю по-
вною нісенітницею та відвертим маренням, 
спробую довести, що кажу правду і з моєю 
психікою все гаразд. Хоча ви цього й не 
бачите, але зараз я тримаю в руках той 
документ, який відкрив мені правду, при-
ховану від мене лікарями. Документ цей 
давніший за моє і ваше життя, і він містить 
життєво важливу інформацію. Якби це було 
не так, то його б не намагалися так запекло 
знищити комуністи, не заперечували б 
атеїсти, не висміювали би скептики. Цей 
документ – Біблія! Іноді Біблію називають 
Книгою Життя, і це безперечно так, тому 
що з перших сторінок вона розповідає про 
Живого Бога, Творця всього живого.

… Довголіття. Кожна адекватна людина 
прагне прожити довге, насичене життя. 
Пригадайте – чи не кожна дитяча казка 
закінчується словами: «І жили вони довго 
й щасливо». Яскравим свідченням того, 
що людина хоче жити, є її ставлення до 
смерті. Коли ми чуємо це слово, нам стає 
якось моторошно… Хіба смерть не здається 
вам неприродним явищем? Ні? Значить, 
ви ще з нею не стикалися зблизька. Ви ще 
не дивилися їй у вічі й не відчули на собі її 
холодного подиху. Ви ще не втрачали тих, 
без кого життя просто немислиме. Ви ще 
не стояли біля могили того, кого так сильно 
любили…

Якби вона була такою ж природною, як 
і народження, то ми зустрічали б її оплес-

ками, а не хвилинами мовчання та жалоб-
ним одягом. Не для смерті була створена 
людина. Прочитайте перший розділ Біблії 
про створення світу – ви не знайдете там 
слів: «і створив Бог смерть. І побачив, що 
добра вона…» Бог – Життя, і тому творить 
Собі подібне! «Споконвіку було Слово, а 
Слово в Бога було, і Бог було Слово. Воно 
в Бога було споконвіку. Усе через Нього 
повстало, і ніщо, що повстало, не повстало 
без Нього. І життя було в Нім, а життя було 
Світлом людей», – так описує Бога апостол 
Іван (Ів. 1:1-4). Саме гріх став тією дамбою, 
що перегородила рух вічного життя до на-
ших сердець, а смерть стала результатом 
відокремлення від Бога. Як тіло без серця, 
як квітка без кореня, як риба без води – так 
і ми не можемо жити без Бога. Незважаючи 
на те, що земля – це єдина планета у відо-
мому нам всесвіті, де існує життя, можливо, 
у тому потойбічному світі, невидимому та 
незрозумілому нам, нас називають по-ін-
шому – планетою мертвих. Можливо, Бог 
дивиться на наш світ як на великий, гарно 
облаштований цвинтар, що мерехтить ти-
сячами вогнів – тому що, вчинивши гріх, ми 
перетворили місце, де були рай та життя, 
на пекло та смерть.

Духовна омертвілість гірша фізичної, 
тому що фізично мертва людина не здатна 
отруювати існування тим, хто живий… Коли 
я переглядаю пресу, то не можу не задава-
ти питання: чи є межа людській ницості та 
жорстокості? Як далеко зайшли люди, що 
не вбивати іншого здатні лише тоді, коли 
самі стоять під прицілом автомата… Лише 
духовно мертва людина може бути такою 
цинічною та байдужою. Без Бога люди 
перетворилися на чудовиськ… 

Коли читаю Євангеліє від Івана, то 
мене зачіпають слова: «Я прийшов, щоб 
ви мали життя, і подостатком щоб мали» 
(Ів. 10:10). Ці слова вимовлені не в морзі й 
не на цвинтарі. Христос проповідує натовпу 
живих людей, у яких температура тіла 36,6 
і тиск 120 на 80. Тоді про що це Він? Навіщо 
життя живим людям?

У наступному розділі описується інша 
ситуація. Христос, почувши звістку про 
померлого Лазаря, каже: «Друг наш Лазар 
заснув, та піду розбудити Його». А учні 
сказали Йому: «Як заснув, то він, Господи, 
видужає». Та про смерть його мовив Ісус, 
вони ж думали, що про сонний спочинок Він 
каже. Тоді просто сказав їм Ісус: «Умер Ла-
зар» (Ів. 11:11-14). Те, що для нас катастро-

15 озброєних терористів з сим-
волікою ДНР і колорадськими 
стрічками 23 травня о 13:30 

розгромили молитовний намет, в яко-
му на момент нападу чергували двоє 
людей. Терористи забрали апаратуру, 
акумулятор, колонки і мікрофон, а банер 
і розірваний намет викинули в річку 
Кальміус.

Нападники  пообіцяли, що якщо уве-

Донецьк:Донецьк: молитва молитва 
під загрозою розстрілупід загрозою розстрілу

Озброєні терористи з так 
званої ДНР 23 травня вдень 
розгромили молитовний намет 
у Донецьку. А вже увечері, не-
зважаючи на погрози розстрілу, 
на місці намету на молитву знову 
зібралися люди.

«Ревність за домом Твоїм з’їдає 
мене» (Пс. 68:10). Сердечний біль 
Давида… Очевидно, що й тоді в 
домі Божому було не все «о’кей». 
Але дім устояв. Велична й пре-
красна оселя Його Духа стоїть і 
понині. Ми, святі останніх часів, 
прийняли дім Божий «на баланс», 
автоматично взявши на себе зо-
бов’язання підтримувати його в 
належному стані.

Починаючи Своє служіння у світі, 
перше, що зробив Ісус, – це очис-
тив храм. «Наближалася Пасха 

юдейська, і прийшов Ісус в Єрусалим. 
І знайшов, що у храмі продавали волів, 
овець і голубів, і сиділи міняльники 
грошей. І зробивши бич з мотузків, Він 
вигнав усіх з храму, і овець, і волів, а 
гроші міняльникам розсипав, попере-
вертавши їхні столи. А продавцям 
голубів сказав: «Заберіть це звідси і не 
робіть дому Отця Мого домом торгівлі» 
(Ів. 2:13-16).

Оце так… Ізраїлю, народе Божий, як 
же ви докотилися до такого?! Віруючі, 
ревнителі Закону, на що ви перетвори-
ли святилище?! Та ми ж для ближніх 
старалися, людям служили, як велів 
Бог. Прибув чоловік з далекої сторони, 
хоче принести жертву – не гнати ж 
йому худобу з Кіпру чи Єгипту! Потрібно 
шукати тут, купити, потім тягнути не-
поворотку худобину через усе місто, 
потім чекати, коли підійде твоя черга до 
жертовника, – життю будеш не радий. 
А тут усе на місці. І для бідних, і для 
багатих. Причому це ж не у святому і 
– Боже збав! – не у святому святих! А 
двір – він і є двір…

З грошима та ж історія. Не тільки 
різних там тугриків, але навіть римських 
монет, як пожертвування, виявляється, 
в храмі не приймали, оскільки на них 
часто стояли поганські знаки. Отже, хо-
чеш не хочеш, а без «обмінних пунктів» 
ніяк не обійтися. 

Ну добре, відвідувачі як відвідува-
чі, але священство – воно то мусило 
пильнувати! Куди дивилося? Та куди… 
Священики що, не люди? Сім’ї треба 
годувати, храм ремонтувати, самому 
виглядати пристойно, щоб не бути 
спокусою для світських, програми 
різні здійснювати і так далі. А пожерт-
вування, самі знаєте, які. От і мали 
законне «базарне» – ніякого гріха і всі 
задоволені.

Друзі, сатана, не випадково носить 
образ змія. Він рідко коли вламується 
з гуркотом і криком. Він вповзає. Без 
шуму, непомітно, витончено вигинаю-
чись, щоб не перекинути наші посудини, 
кадила та інші «священні» предмети – і 
наближається до жертви, що задрімала 
після ситного обіду. Змій підступно 
намагається вповзти не тільки в храм 
церкви, але і в храми наших тіл. Почи-
нається торгівля з Богом. «Якщо Ти мені 
це, то я Тобі – те». Існує непорушний 
закон: що посіє людина, те і пожне. Але 
змій прослизає в наше найсокровенніше 
– у мотивацію і вносить туди свою істот-
ну поправку: сій-благословляй не просто 
так, але щоб більше отримати. І більше, 
і всього. Будь сильним, успішним, бага-
тим, не поступайся синам пітьми, адже 
ти син Царя царів! Цього хоче для тебе 
Отець твій Небесний. Чи, може, ти не 
віриш, що Він тебе любить? 

Ісус очистив храм від плодів плот-
ських пожадань і попередив віруючих: 
«Не робіть з дому Отця Мого дім тор-
гівлі», а Сам пішов трудитися: навчати 
народ, зцілювати хворих, виганяти 
демонів. Так минуло три роки. І ось за-
вершення великої місії. Господь урочис-
то в’їжджає в Єрусалим і – прямісінько 
до храму. І що ж Він там бачить? «Ісус 
увійшов у храм і почав виганяти тих, що 
продавали у храмі, і поперевертав столи 
міняльникам і ослони продавцям голубів 
і не дозволяв, щоб хтось переносив 
яку річ через храм (Мр. 11:15-17). Усе 

те саме… Бізнес у поті чола – тягнуть 
мішки, бурдюки, вносять, виносять: 
свято ж наближається, як же пропус-
тити момент! 

Як бачимо, у Єрусалимському храмі 
зовні нічого не змінилося. Не тільки в 
сенсі ґешефту – богослужіння здійсню-
валося вельми пунктуально за всіма 
одвічними постановами: приносилися 
необхідні жертви, горіла менора, по-
кладалися священні хліби, проводилося 
навчання для молоді, обслуговувалися 
відвідувачі. Богослужба велася на 
потрібній висоті. Була стабільність. А 
стабільність, погодьтеся, прекрасна 
річ. Я у своїй церкві багато років, і храм 
наш теж на своєму місці. Той самий 
пастор, ті ж проповіді, стільки ж людей 
у залі. Прийдеш зі скуйовдженою душею 
після якої-небудь життєвої бурі, окинеш 
поглядом рідні святі стіни – і відразу 
знаходиш жаданий спокій. Усе те, що 
можна побачити звичайним людським 
поглядом, нітрохи не змінилося в гір-
ший бік.

Але якби прийшов Ісус, Він би не 
дивився на красиві гардини на вікнах. 
Що ж відбулося за три роки з храмом, 
за оцінкою Господа? «Ви зробили його 
вертепом розбійників». Храм із роздріб-
ного базарчика перетворився на добре 
замасковану кримінальну структуру. 

Ось така метаморфоза...
Якщо я перескочу з цим у наш час, 

хтось обуриться: у нас такого немає, 
це у них там, вони ще під законом хо-
дили, а ми християни! Пробачте, якщо 
згущую фарби, та все ж, якщо Господь 
нас учить, якщо показує, то ми повинні 
бачити.

Поступово, майже непомітно, дуже 
тихо змій заповзає в заборонену для 
нього зону через щілини цілком нор-
мальних потреб плоті. Змій дуже не-
погано навчився відволікати святих 
від головного, від простих, зрозумілих 
кожному і дуже ефективних відповідей. 
Тому Господь тут же, де говорить про 
розбійницьке кубло, дає простий рецепт: 
«Написано: дім Мій назветься домом 
молитви».

Домом молитви, друзі! Не навчаль-
ним центром, не благодійним фондом, 
не бізнесклубом і, природно, не залою 
для релігійних шоу. Звичайно, без на-
вчання не обійтися, добрі справи ми 
просто зобов’язані творити, щоб не 
омертвіла віра, і в різних заходах для на-
ших дітей та молоді чимала користь, але 
все це на другому, третьому і так далі 
місцях. На першому ж і найголовнішому 
місці – молитва. Дім молитви!

Якщо більшість віруючих у церкві не 
любить молитися, то в ній не виникне 
молитовна атмосфера, Ісус з’являти-
меться в таку церкву як простий «прихо-
жанин», а не як Той, що має силу і владу 
для її очищення. Якщо церква втратила 
орієнтацію, йдучи за Ісусом, втомилася і 
почала облаштовувати місце на узбіччі 
для приємного відпочинку, то це евта-
назія, або, іншими словами, безболісне 
усунення зі світу живих. 

Деякі кажуть: я не знаю, про що 
молитися. Розумію: кількість родичів 
обмежена, знайомі теж якось примудря-
ються зазвичай ходити здоровими. Ісус 
сказав: «Убогих ви завжди маєте…» 
(Ів.12:8). Маєте і будете мати. Ми добре 
розуміємо, що убогий – це не тільки той, 
хто ходить по вагонах метро і жалісли-
вим голосом благає: «Люди добрі…» Це 
кожний, хто, маючи велику потребу, ви-
пробував усі методи і в кого залишилася 
єдина надія – на Бога. 

Озирніться уважно у своїй церкві, 
врешті-решт, почитайте християнську 
пресу – і ви знайдете десятки душ, яким 
можна «подати» через посилену щиру 
молитву. І будуть виконані відразу три 
великі справи: духовно зростете ви, 
духовно зміцниться ваша церква і отри-
має істотну допомогу людина, яка має 
потребу. Адже дуже «багато може щира 
молитва праведного» (Як. 5:16).

фа, для Нього просто сон, тому і сказав: «Я 
воскресення й життя. Хто вірує в Мене, хоч 
і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та хто 
вірує в Мене, повіки не вмре» (Ів. 11:25). 

А ці слова Він говорить дванадцятьом 
здоровим молодим чоловікам, Своїм учням: 
«Я дорога, і правда, і життя… Бо живу Я і 
ви жити будете» (Ів. 14:6, 19). Будете? Про 
що це Ти, Христе? Що значить будете? А 
що ж тоді відбувається зараз?

Читаючи слова Христа, можна дійти 
двох висновків: або з Ним щось негаразд, 
або з нами… Більшість людей, звичайно 
ж, поспішає назвати божевільним Його. 
Хіба може здорова людина говорити з 
живими як із мертвими? Однак Ісус не 
просто людина, Він – Божий Син! Він знає, 
що таке життя, не з чиїхось слів, тому що 
Він — його Автор! Життя – це Його сутність! 
Він легко відрізняє справжнє від підробки. 
Тому тих, кого ми звикли називати живими, 
Він сміливо називав мерцями. До одного 
з учнів Він так і сказав: «Зостав мертвим 
ховати мерців своїх» (Лк. 9:60).

Без віри в Ісуса Христа наше фізичне 
життя – це лише існування. Без Спасителя 
ми приречені на муки пекла після фізичної 
смерті й навіть при житті. Без Божого 
втручання у наше життя ми приречені на 
вічну смерть…

І яка користь від того, що проживемо 
ми не 30 років, а 90, якщо ми насправді так 
ніколи й не жили. Та «життя з’явилось, і ми 
бачили, і свідчимо, і звіщаємо вам життя 
вічне, що в Отця перебувало й з’явилося 
нам» (1 Ів. 1:2).

Ці слова втішають і підбадьорюють! 
Життя набуває сенсу, а смерть втрачає 
свою владу та силу. Жертва Ісуса Христа 
на Голгофському хресті, Його смерть і во-
скресіння повернули людству те, що воно 
втратило в Едемському саду – не довге, а 
вічне життя! Якщо ви стурбовані думками 
про те, скільки ви проживете, то я хочу по-
відомити вам радісну новину: той, хто вірить 
в Ісуса Христа, житиме вічно!

Я втомилася жити в оточенні мерців, я 
мрію, коли моя країна буде наповнена жит-
тям! Нам із вами доручена прекрасна місія 
– говорити про Бога, Який дає життя! Лише 
Бог може дати життя мертвому поколінню! 
Тільки Він може існування перетворити на 
життя з подостатком. 

Я народилася мертвою, але помру 
живою! А як стосовно вас?

Наталія ДУБОВИК.

чері тут зберуться віруючі для молитви, 
то всіх розстріляють. Потім терористи 
захопили і побили координатора мо-
литовного марафону пастора Сергія 
Косяка. Згодом травмованого пастора 
відпустили.

Незважаючи на небезпеку розстрі-
лу, увечері на молитву знову прийшли 
люди різних конфесій. Міжконфесійний 
молитовний марафон за мир та єдність 
в Україні триває у Донецьку вже понад 
два місяці. Раніше його учасники вже 
зазнавали насилля. Зокрема 27 березня 
невідомі у балаклавах обстріляли автівку 
чергового у молитовному наметі Ігоря 
Гуляєва.

Кредо.

Я народилася мертвою…
Про це не сказали моїй мамі, коли аку-

шерка прийняла мене на руки. Про це не 
повідомили мого батька, коли він забирав 
мене з пологового будинку. Про це не на-
писали в моїй медичній картці.

l РОЗДУМИ НАД СЛОВОМ БОЖИМ

Ревність за 
домом Твоїм...
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У репризі Аркадія Райкіна на-
чальник залізничної станції, котрий 
побачив, що з цистерни з мазутом 
капає нещільно закритий кран, скар-
жився: «Півгодини простояв. Хоч би 
хтось підійшов і закрутив!».

Знайома ситуація? Як часто нас 
що-небудь дратує, і ми чекаємо, 
щоб хтось прийшов і все виправив. 
У дворі сусід зачепив колесом авто-
машини огорожу клумби — ну, хоч 
хтось поправив би! На дитячому 
майданчику металеві конструкції 
іржавіють — хоч би хтось пофарбу-
вав! Щодня проходжу мимо, і щоразу 
мене це турбує.

Уцеркві, вдома, на подвір’ї, на роботі 
— нас постійно щось не влаштовує. 
А вихід простий: хочете, щоб хто-не-

будь це змінив? Станьте цим «хто-небудь»! 
Якщо це вас хвилює, цілком можливо, що 
Бог поклав вам на серце таку турботу. Осо-
бливо якщо це не хвилює нікого, окрім вас.

Ми постійно чекаємо — хто ж виконає 
Божий план? Ніби не розуміємо, що Божий 
план здійсниться в будь-якому разі. Але, 
можливо, Господь надає саме нам мож-
ливість стати співучасниками цього плану, 
інструментами, через які Він хоче діяти? 
А в нас готова відповідь: «Ось я, Господи! 
Пішли кого-небудь іншого».

«А Мойсей пас отару тестя свого Їтра, 
жерця Мідіянського. І провадив він цю 
отару за пустиню, і прийшов був до Божої 
гори, до Хориву. І з’явився йому Ангол 
Господній у полум’ї огняному з-посеред 
тернового куща. І побачив він, що та 
тернина горить огнем, але не згоряє кущ. І 
сказав Мойсей: «Зійду-но і побачу це вели-
ке видіння — чому не згоряє та тернина?». 
І побачив Господь, що він зійшов подиви-
тися. І кликнув до нього Бог з-посеред тієї 
тернини і сказав: «Мойсею, Мойсею!». А 
той відказав: «Ось я!» (2 М. 3:1-4).

Мойсею було 80, коли він побачив кущ, 
що горів, і захотів, як сказано, побачити 
«це велике видіння». За його власним 
твердженням, це — захід життя: «Дні літ 
наших — у них сімдесят літ, а при силах 
— вісімдесят літ» (Пс. 90:10, молитва 
Мойсея, чоловіка Божого). Усю першу 
половину життя він вважав, що його при-

значення — звільнити Ізраїль. Адже не 
випадково Господь вберіг його немовлям 
від смерті, ввів у царські палати, підви-
щив до сина дочки фараонової. І ось у 
40-літньому віці, тобто в розквіті сил, коли 
вже багато розумієш і ще багато можеш, 
Мойсей зробив спробу самовільно віддячи-
ти співплемінникам. Щоправда, на більше, 
ніж вбити єгиптянина і зарити його тіло в 
пісок, Мойсея не вистачило.

Мойсей, що прожив півжиття в розкіш-
них палацах, втікає в пустиню. Наступну 
половину життя він проводить в наметі 
пастуха і заробляє на прожиття заняттям, 
яке — огида для Єгипту (1 М. 46:34). Він, 
швидше за все, як і раніше, мріє про ви-
зволення Ізраїлю. Але, як кажуть, — «будь 
ласка, без мене». Він перестав вірити 
у своє призначення, і Богу доводиться 
двічі кликати Мойсея на ім’я, перш ніж 
той відізвався.

Переконавшись, що йому не причу-
лося, Мойсей «відказав: «Ось я!», тобто 
«я в повному Твоєму розпорядженні», 
«слухаю і підкоряюся». І... тут же почав 
суперечити Богові, виправдовуватися, 
шукати відмовки.

Відмовка перша — хто я Тобі?
«І сказав Мойсей до Бога: «Хто я, що 

піду до фараона і що виведу з Єгипту синів 
Ізраїлевих?». А Він відказав: «Та Я буду з 
тобою! А це тобі знак, що Я послав тебе: 
коли ти виведеш народ із Єгипту, то ви 
будете служити Богові на оцій горі» (2 М. 
3:11-12). «Ти — той, кого Я вибрав, і той, 
з ким Я буду», — відповідає Господь, і дає 
Мойсею несподіваний знак. Хочеш  переко-
натися? Без проблем! Ось, що буде потім. І 
коли це збудеться — тоді й переконаєшся! 
Віра в Мене — твоя найвища гарантія!

Та попри це Мойсей продовжує вести 
свою гру. Він задає наступне запитання: 
а хто Ти їм?

«І сказав Мойсей до Бога: «Ото я 
прийду до Ізраїлевих синів та й скажу їм: 
«Бог ваших батьків послав мене до вас», 
то вони запитають мене: «Яке Ім’я Його?». 
Що я скажу їм?». І сказав Бог Мойсеєві: 
«Я Той, що є». І сказав: «Отак скажеш 
Ізраїлевим синам: Сущий послав мене до 
вас». І сказав іще Бог до Мойсея: «Отак 
скажи Ізраїлевим синам: Господь, Бог 
батьків ваших, Бог Авраама, Бог Ісака й 

Бог Якова послав мене до вас. А оце Ім’я 
Моє навіки, і це пам’ять про Мене з роду в 
рід» (2 М. 3:13-15).

Бог назвався Своїм затаєним Ім’ям, 
під яким Він уклав заповіт з праотцями. 
Здавалося б, всі карти відкриті, і Мойсей 
повинен остаточно зрозуміти, з Ким має 
справу. Залишається лише підкоритися. 
Але в новообраного провідника — нова 
відмовка: а хто я їм?

«І відповів Мойсей та й сказав: «Та ж 
вони не повірять мені, і не послухають го-
лосу мого, бо скажуть: Господь не з’явився 
тобі!». І промовив до нього Господь: «Що 
то в руці твоїй?». Той відказав: «Палиця». 
І сказав Він: «Кинь її на землю!». І той 
кинув її на землю — і вона стала вужем. 
І втік Мойсей від нього. І сказав Господь 
до Мойсея: «Простягни свою руку і візьми 
його за хвоста!». І він простяг свою руку 
й узяв його — і той став палицею в долоні 
його. «Щоб повірили, що з’явився тобі Гос-
подь, Бог їхніх батьків — Бог Авраама, Бог 
Ісака й Бог Якова». І сказав Господь йому 
ще: «Засунь свою руку за пахвину свою!». 
І засунув він руку свою за пахвину свою і 
витягнув її — аж ось рука його побіліла від 
прокази, як сніг! А Він сказав: «Поклади 
знов свою руку за пахвину свою!». І він 
поклав знову руку свою до своєї пахвини 
і витягнув її з пахвини своєї — і ось вона 
стала знову, як тіло його. «І станеться, 
коли не повірять тобі і не послухають 
голосу першої ознаки, то повірять голосу 
ознаки наступної. І станеться, коли вони не 
повірять також обом тим ознакам і не по-
слухають твого голосу, то ти візьмеш води 
з Річки і виллєш на суходіл. І переміниться 
та вода, що ти візьмеш із Річки, і станеться 
кров’ю на суходолі» (2 М. 4:1-9).

Мойсею не вистачає справжньої озна-
ки? Що ж, Бог з милості Своєї дає ознаку 
простішу, такий собі «перфоманс». Але 
якщо перші дві з них лише демонструють 
причетність пророка до якоїсь надпри-
родної сили, третя має ще й глибокий 
сакральний зміст. Для єгиптян Ніл був 
божеством, що давало життя. Нільська 
вода вважалася священною, а обмиван-
ня в ній очищало від всякої нечистоти. 
Бог же перетворює цю воду, пролиту на 
землю, на кров. Те, що повинно було бути 
взірцем святості й життя, несло скверну й 

Чому чоловіки віддають перевагу 
комп’ютерним іграм, а не сімейному 
спілкуванню? Як бути, коли виявле-
на ця залежність? Ці запитання нині 
адресують спеціалістам все частіше 
й частіше.

Проблема інтернет-залежності, 
зокрема залежності від комп’ютер-
них ігор, стосується людей різного 

віку. Підтвердження цьому — результати 
опитування школярів у Донецькій області. 
Психологи з’ясували, що в кожному класі є 
підлітки, яких можна вважати залежними 
від інтернет-ігор. При цьому самі школярі 
зазначають, що їх батьки щодня по п’ять-
сім годин грають в інтернет-ігри.

Проблему мережевої хвороби західні 
спеціалісти почали вивчати з 1994 року, 
а в кінці 90-х у США і Європі відкрилися 
перші консультативно-психологічні служ-
би з проблем залежності від Інтернету і 
комп’ютерних ігор. У Південній Кореї ця 
проблема визнана загальнонаціональною 
після смерті одного з геймерів, який про-
грав у клубі 86 годин підряд.

Нині інтернет-небезпека стала на-
ціональною пандемією в усьому світі. В 
Україні також проводяться наукові дослі-
дження з цієї тематики, але, на жаль, на 
результати цих досліджень наша громад-

її поведінки і спробувати допомогти їй.
Можна звернутися до священика чи 

психолога. Важливо знайти людину, якій ви 
зможете довіритися. Оскільки в будь-якій 
залежності важлива підзвітність, то дуже 
важливо бути підзвітним тому, кому ви 
можете довіряти. Результати досліджень 
підтверджують, що професійно підготов-
лена людина може ефективніше надавати 
допомогу у вирішенні таких проблем.

Корисні зустрічі в групах. Група орієн-
тована на створення довірливих відносин, 
коли можливо вільно говорити про свої 
проблеми.

Важливо з’ясувати, які базові потреби 
ви прагнете задовольнити. Це означає, що 
якщо наші базові потреби в сприйнятті, 
любові, безпеці не були задоволені в 
дитинстві, нам потрібно знайти спосіб 
задовольнити ці потреби тепер.

Ніколи не втрачайте надію на Бога і 
Його допомогу. Молитва і щире звернення 
до Бога допомагають нам змінюватися. 
Ми маємо не лише емоційні, душевні чи 
фізичні потреби, а ще й духовну потребу 
в стосунках з Богом. Коли ми позбавлені 
цього, ми починаємо відчувати порожнечу 
і обмеженість. Тому молитва і щире спілку-
вання з Богом — це дуже дієві засоби.

Що ж можна порадити жінкам, чо-
ловіки котрих опинилися в полоні за-
лежності від комп’ютерних ігор? Любіть 
свого чоловіка. Постарайтеся зрозуміти 
його. Парадоксально звучить, але коли 
ми хочемо допомогти нашим близьким, 
ми самі повинні змінити своє уявлення 
про життя і свою модель поведінки. Це 
можливо, якщо ми подолаємо свої захисні 
механізми заперечення причетності до 
болю інших, якщо зможемо взяти на себе 
відповідальність і змінитися. З Божою 
допомогою це можливо.

В’ячеслав ХАЛАНСЬКИЙ.

Інтернет-залежність... батьків
ськість, поки що, не звертає уваги.

Як визначити, 
залежні ви чи ні?

Цікаво, що, просиджуючи годинами 
перед екраном комп’ютера, самі залежні 
вважають, що в них немає ніяких проблем. 
Пропонуємо вам простий тест, за допомо-
гою якого можна визначити, чи варто вам 
турбуватися, а чи справді немає жодних 
проблем. Відповідаючи на запитання, 
будьте відвертими.

1. Чи важко вам хоча б день про-
вести без інтернет-гри чи входження в 
Інтернет?

2. Чи слідкуєте ви за новими іграми в 
Інтернеті? Чи є у вас улюблена гра? Як 
вона називається?

3. Чи граєте ви щодня не менше 1,5 
години?

4. Чи важко вам відмовитися від гри 
заради виконання звичної діяльності (ро-
бота, прибирання квартири тощо)?

5. Чи вважаєте ви, що втратили зв’язок 
зі своїми близькими (дружиною, батьками, 
дітьми, друзями, родичами)?

6. Де ви комфортніше почуваєтеся: в 
інтернет-просторі чи в реальному житті? 
Чи вважаєте ви «віртуальне життя» більш 
насиченим, ніж реальність?

Якщо на всі запитання або на більшу їх 
частину ви відповіли «так» — вас можна 
вважати залежною людиною і вам необ-
хідна професійна допомога.

Причини виникнення 
залежності 

Чому виникає залежність? Насампе-

ред через відсутність міцних сімейних 
зв’язків.

Міцна сім’я — основа здорового сус-
пільства. Відсутність теплих, довірливих 
відносин в сім’ї, формальні фрази, від-
сутність контакту і сімейних традицій при-
зводить до різних порушень, у тому числі і 
до залежності. Відомо, що в сім’ях, де тра-
диційно прийнято вечеряти разом, обго-
ворюючи, як минув день, ділячись своїми 
переживаннями, ймовірність стати залеж-
ним скорочується на десятки відсотків.

Наступна причина — відсутність інте-
ресу й непристосованість до умов повсяк-
денного життя.

З якихось причин людині складно зна-
йти контакт, наприклад, з колегами по 
роботі. Так, у фільмі «Ben — X», представ-
леному на міжнародному кінофестивалі 
в Монреалі, розповідається про хлопця, 
який, занурившись в гру, досяг вражаючих 
успіхів. А в реальному житті Бен — вигна-
нець суспільства, і йому стає все важче 
«повертатися в реальність».

Цей фільм створено на основі реаль-
них подій, і він показує, що «занурення в 
гру» лише ускладнює проблему. Зверніть 
увагу, який прекрасний світ навколо. Се-
ред вашого оточення є добрі і хороші люди. 
Спробуйте поговорити з ними, зверніться 
до них за допомогою.

Наступна причина — відсутність реаль-
ної мети і сенсу життя.

Природа не терпить порожнечі. Якщо 
в людини немає чіткої мети в житті, 
якщо вона не бачить в ньому сенсу, то 
висока ймовірність, що це і стане при-

чиною якої-небудь форми прив’язаності 
(залежності).

Людина — істота соціальна, а ще 
— духовна. Вона створена з потребою 
спілкування з Богом та іншими людьми, 
але гріх і його метастази трансформують 
сприйняття реальності. Так, наприклад, 
чоловіки рідко просять про допомогу, тому 
що такого роду прохання для них можуть 
виглядати як приниження і неспромож-
ність. Але в глибині душі кожного чоловіка 
з будь-якою формою залежності є бажан-
ня розкритися близьким людям, відновити 
зв’язок з тими, кого образив, і є бажання 
звернутися до Бога. Не бійтесь цього, адже 
в цьому й проявляється гідність людини.

Як позбутися
 інтернет-залежності?
Насамперед важливо визнати свою 

проблему, а також факт, що вам по-
трібна допомога. Можна поговорити з 
близькими людьми, адже вони розу-
міють, що відбувається. Тут важливо 
не осуджувати і не дорікати залежній 
людині, а намагатися зрозуміти причину 

смерть — як фізично (кров кинутих в ріку 
єврейських немовлят кличе до Бога), так й 
духовно (поклоніння ідолам лише віддаляє 
від справжнього Джерела життя).

Отже, здавалося б, усе розставлено на 
своїх  місцях. Але Мойсей, навчений всієї 
мудрості єгипетської і сильний в словах і 
ділах (Дії 7:22), шукає нового виправдання 
— я не здатний: «Та Мойсей сказав до 
Господа: «О Господи, — я не промовець 
ні від учора, ні від позавчора, ані відтоді, 
коли Ти говорив був до Свого раба, бо 
я тяжкоустий та тяжкоязикий». І сказав 
йому Господь: «Хто дав уста людині? Або 
Хто робить німим, чи глухим, чи видючим, 
чи темним, — чи ж не Я, Господь? А тепер 
іди, а Я буду з устами твоїми, і буду навчати 
тебе, що ти маєш говорити» (2 М. 4:11-12).

Бог ставить крапку. Тепер вже точно 
всі відмовки вичерпані. Але в запасі у 
Мойсея залишилась ще одна, знайома всім 
зі шкільної парти: а чому я? «А він відказав: 
«Молю Тебе, Господи, — пошли іншого, 
кого маєш послати» (2 М. 4:13). Нехай він 
виконає Твою волю, не я! А в моїм житті 
— не Твоя хай буде воля, а моя!

«І запалав гнів Господній на Мойсея, і 
Він сказав: «Чи ж не Аарон твій брат, ле-
вит? Я знаю, що він добре буде говорити. 
Та ось він вийде навпроти тебе, і побачить 
тебе, і зрадіє він у серці своїм. І ти будеш 
говорити до нього, і вкладеш слова ці в 
уста його, а Я буду з устами твоїми й з 
устами його, і буду навчати вас, що маєте 
робити. І він буде говорити за тебе до на-
роду. І станеться — він буде тобі устами, 
а ти будеш йому замість Бога. І ти візьмеш 
у руку свою оцю палицю, якою ознаки 
чинитимеш» (2 М. 4:14-17).

Навряд чи Мойсей не розумів, з Ким 
має діло. Але 40 років вигнання, 40 років 
пустині, заважали йому прийняти свою 
роль у плані Божому. Згадки про Єгипет 
були надто болісними. Тільки уявіть 
— скільки раз за ці 40 років задумувався 
він, що було б, якби він не вбив того єгиптя-
нина! Мойсей не зміг би вести народ через 
пустиню, якби сам залишався в пустині 
жалю до себе, нещасного! Адже він із най-
кращих спонукань вже якось намагався до-
помогти своїм співплемінникам, а відповідь 
їх була: «Хто тебе настановив за началь-
ника та за суддю над нами?» (2 М. 2:14). І 
це він лише з двома євреями розмовляв, 
тепер же треба йти до всього народу!

Ну, як тут не згадати Тев’є-молочника: 
«Я, звичайно, розумію, що ми — вибраний 
народ, але не міг би ти час від часу вибира-
ти кого-небудь іншого»? Жаліти себе — це 
так болісно-приємно!

Знайомий стан? Щось подібне пережи-
вав і головний герой притчі про блудного 
сина: «Скільки в батька мого наймитів 

мають хліба аж надмір, а я отут з голоду 
гину!» (Лк. 15:17). Але все ж він переборов 
цю жалість, «вставши, пішов він до батька 
свого» (Лк. 15:20).

Ми ніколи не бачимо всієї картини і 
тому, перебуваючи у своїй пустині, не 
можемо робити обгрунтованих висновків. 
Єдине, що ми можемо, — покластися на 
Того, Кому відоме все. Мойсей ще не знає, 
що Аарон вийде йому назустріч. Навіть сам 
Аарон цього ще не знає. Але Бог перед-
бачив все. Всевишній з самого початку 
вибрав Мойсея для дорученої йому місії, 
і все попереднє життя було лише підго-
товкою до призначеного Богом служіння. 
Навіть ті 40 років в пустині.

Пустиня повна сюрпризів — можете 
мені повірити! Замолоду ми з друзями 
задумали перетнути пішки Каракуми. Ви-
читали десь, що навесні пустиня розквітає 
тюльпанами, і захотіли піти й подивитися 
на це велике явище. Ми прочитали всі 
книжки про пустиню, які змогли дістати. Ми 
знали, як зберегти вологу, як сховатися від 
піщаної бурі, як захиститися від змій і скор-
піонів, що робити при тепловому ударі і т. д.

Але в жодній книзі не говорилося, як в 
пустині захищатися від дощу. Тому ніхто 
не взяв і кусочка поліетилену. А дощ ішов 
й йшов щодня. Такир — гладка поверхня 
пустині, що звичайно розтріскується від 
спеки, розмок, і весь тиждень ми йшли, 
чалапаючи розмоклою грязюкою. Ви-
явилось, що тижню цвітіння в пустині 
передує тиждень дощів. Саме на нього ми 
й потрапили. Оце був сюрприз!

Мойсей, виводячи Ізраїль, знав пусти-
ню не з книг. Після 40 років, проведених 
в пустині, його там очікував лише один 
сюрприз: Бог весь цей час був з ним!

*   *   *
У сатани є два інструменти, якими він 

намагається втримати нас від виконання 
Божої волі: жаль за минулим і страх перед 
майбутнім — «що ж я натворив?» і «що 
буде далі?». І самі по собі, власними сила-
ми, ми не зможемо вирватися з цієї клітки, 
ефемерне пруття якої звите з того, чого 
вже нема, і того, чого ще нема.

Але тих, хто йде за Господом і звершує 
Його волю, у ній не втримати. Пролита на 
землю кров Христова промовляє краще, як 
Авелева (Євр. 12:24). Вона очищує всяку 
скверну і відроджує із смерті до життя. 
Наше минуле відкуплене. Наше нинішнє 
— безпечне («На Бога надію кладу й не бо-
юсь, — що людина учинить мені?» — Пс. 56
:12). Наше майбутнє — прекрасне! Питання 
лише в тому, як ми відповідаємо на Божий 
заклик: «Ось я, Господи! Пішли іншого» 
чи ж «Ось я — пішли Ти мене!» (Іс. 6:8).

Сергій ГОЛОВІН.

«Ось я, Господи! Пошли 
кого-небудь іншого»
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Усі ЗМІ нині переповнені рекламою 
послуг сумнівного ґатунку. Ново-
явлені «цілителі» та ясновидці 

обіцяють вилікувати будь-яку хворобу, 
допомогти в політиці чи бізнесі, зміцнити 
сім’ю, зняти «пристріт» чи вигнати злих 
духів.

Окультисти пропонують достатньо 
широку палітру послуг починаючи від 
гороскопів і закінчуючи хіромантією, 
маятниками, йогою, спіритичними сеан-
сами, викликанням духів померлих людей, 
«замовляннями», за допомогою яких на-
магаються лікувати хворих. І ці послуги 
користуються попитом!

У будь-якому книжковому магазині 
в розділі «Езотерика» представлений 
великий асортимент літератури. Тут ми 
знову стикаємося з такими поняттями, 
як «астрологія», «духовне цілительство», 
«гіпноз», «магія», «містика», «знахар-
ство», «спіритизм», «магнетизм» тощо.

Великі компанії беруть на роботу 
астрологів, а відомі актори, співаки, 
політики звертаються до них за консуль-
тацією. При цьому ніхто особливо не 
задумується, чиї це послуги насправді і 
хто стоїть за різноманітними таємничими 
проявами.

Мільйони людей у всьому світі сьогодні 
користуються окультно-езотеричними 
практиками. З кожним днем їх стає все 
більше. Чому?

Уявіть, що у вас виникла проблема. 
Ви не знаєте, як вчинити. І тут вам хтось 
радить піти до ворожки або почитати 
гороскоп чи ж звернутися до екстра-
сенса. Ви, звичайно, у це не вірите, але 
після довгих вмовлянь погоджуєтеся, 
не всерйоз, але просто так, з цікавості. 
Відвідування справляє на вас враження. 
Екстрасенс, астролог або просто бабка 
викликають вашу довіру. Вони здаються 
вам таємничими носіями якоїсь невідомої 
сили. Вам здається, що те, що вони вам 
сказали, — правда. Перше переживання 
чогось незвичайного і магічного накладає 
на людину свій відбиток. Байдуже, прине-
сло воно позитивний результат чи ні.

Окультне стало частиною сучасного 
суспільства: гороскопи у газетах і по теле-
баченню, сеанси екстрасенсів у будинках 
культури та кінотеатрах. Постійно пропо-
нують свої послуги особи, які вміють воро-
жити на картах. «Захоплюючі» репортажі 
в газетах та журналах про виступи чер-
гового народного цілителя, який закликає 
до повернення до природи, до з’єднання 
з нею. Маса книг окультно-езотеричного 
змісту у книжкових магазинах. Розпалю-
ється нездорова цікавість, і закладений у 
нас страх Господній стирається.

Потім зазвичай слідує друга спроба. 
Уявіть, що ви були в екстрасенса і отри-
мали допомогу або відповідь на питання, 
яке вас турбувало. Про те, наскільки ця 
допомога дієва, а відповідь – правдива, ми 
зараз говорити не будемо. Ви пережили 
щось містичне, і через деякий час вам стає 
цікаво – а що за цим ховається? Ви почи-
наєте розмірковувати над цим питанням. 
Вам хочеться зрозуміти те, що відбулося. 
Ви обговорюєте це з друзями або рідними, 
купуєте відповідну літературу. Відтак по-
слідовно виконуєте всі поради, які в них 
отримали.

Якщо перший крок можна вважати 
цілком невинним, то другий вже має сер-
йозні наслідки. Дуже скоро ви помічаєте, 
що якась невідома сила затягує вас. Ви 
вже не можете просто так пройти повз 
книжкову полицю і коли помічаєте нову 
книгу з окультизму, ви повинні її купити. 
Як тільки у вас виникають проблеми, ви 
читаєте гороскоп. Вами хтось маніпулює, 
керує. Хто – про це ви поки не думаєте.

Потім настає момент, коли ви почина-
єте твердо вірити в окультизм. Ворожіння 
на картах для вас уже не пустощі. Горо-
скопи містять, на вашу думку, глибоку іс-
тину. Без екстрасенсів своє життя ви вже 
уявити не можете. Останні сумніви щеза-
ють, ви вірите у потойбічні світи і сили. На 
цьому етапі людина вторгається в світ, з 
котрого не так просто вибратися.

Сатана – хитрий стратег. Він уміло 
розкидає свої сіті і, скориставшись бідами 
та проблемами людини, оволодіває нею. 
Майстерно маскуючись і ховаючись за 
різноманітними обрядами, альтернатив-
ною медициною, парапсихологією, він 
намагається втягнути у свої сіті навіть 
віруючих. Сьогодні ми часто чуємо про 
те, що віщуни, цілителі, екстрасенси 
«моляться» зі своїми «пацієнтами», по-
кладають на них руки і зі знанням справи 
цитують Біблію. Однак у Святому Письмі 
ми знаходимо чіткі попередження: «… 
від віри відступляться дехто в останні 
часи, ті, хто слухає духів підступних і наук 
демонів» (1 Тим. 4:1), «…сам сатана при-
кидається ангелом світла!» (2 Кор. 11:14) 
і заклик: «Будьте тверезі, пильнуйте! 
Ваш супротивник — диявол — ходить, 
ричучи, як лев, що шукає пожерти кого» 
(1 Петр. 5:8).

Чому ж у той час, коли як ніколи ши-
роко проголошується звістка про Ісуса 
Христа і про спасіння, коли Біблія роз-
повсюджується мільйонними тиражами, 
марновірство й окультизм, не сповільню-
ючи кроку, святкують все нові перемоги? 
Тому що людство втратило пильність. 
Воно забуло про своє становище перед 
Богом. Його не цікавить, що думає Господь 
про людство в цілому і про кожного з нас 
зокрема. Усі, хто втягнутий в окультизм, 
служать дияволу і своїми діями втягують 
у його сіті багатьох інших.

Окультне настільки глибоко проникло 
в життя суспільства, що його часто не 
сприймають серйозно, вважаючи лише 

«легкою забавою». Можливо, і ви із 
здивуванням спостерігаєте за масовим 
захопленням яким-небудь модним яви-
щем, не усвідомлюючи повною мірою 
всієї його небезпеки. Не обманюйтеся: 
зв’язок із окультним штовхає вас туди, 
куди вам навіть наближатися заборонено! 
І це серйозно, бо цю заборону наклав 
Сам Господь: «А душа, що звертається 
до померлих духів та до чарівників, щоб 
блудити за ними, – то Я зверну Своє лице 
проти тієї душі, – і винищу того з-посеред 
народу його. І ви будете освячуватися, і 
будьте святі, бо Я – Господь, Бог ваш!» 
(Лев. 20:6-7).

Витоки окультної філософії прослід-
ковуються уже на самому початку історії 
роду людського. У Бут. 3:4-5 описано, як 
стародавній змій запропонував Єві чотири 
спокуси, які повинні були задовольнити 
закладені Богом глибинні потреби людини 
у любові, значимості та безпеці. І Єва 
не змогла встояти перед цим. Чому ж 
окультизм такий привабливий?

Люди, які займаються ним, вважають, 
що він дає їм можливість уникнути смерті: 
«І сказав змій до жінки: умерти – не вмре-
те!» (Бут. 3:4).

Більше за все на світі люди бояться 
смерті. У більшості окультних ритуалів 
сатана зваблює свою жертву обіцянками 
влади над життям і смертю. Іноді, за-
стосовуючи хибну філософію, він обіцяє 
безсмертя. Окультизм, який багато хто 
сприймає як реальну здатність керувати 
життям і смертю, дає фальшиве відчуття 
безпеки.

Окультизм вабить людей можливістю 
знати таємне: «… ваші очі розкриють-
ся…» (Бут. 3:5).

Більшість окультних ритуалів пропону-
ють, кожний по-своєму, таємні, езотеричні 
знання, які належать лише вибраним. Від-
чуття свого «особливого статусу» дозво-
ляє людям, які займаються окультизмом, 
відчути свою винятковість і тим самим 
задовольнити потребу у значимості.

Окультизм пропонує людям можли-
вість «бути як Боги»: «… і станете ви, 
немов Боги…» (Бут. 3:5).

Сатана, цей пропащий ангел, про-
довжує боротьбу, намагаючись уподі-
бнитися Богові. Усе окультне пронизане 
мисленням у дусі «Нью ейдж» – давнім 
пантеїстичним переконанням, що люди 
можуть стати богами.

За допомогою окультизму люди хочуть 
пізнати добро і зло: «… знаючи добро і 
зло» (Бут. 3:5).

Існує хибне уявлення, що добро і зло 
пізнаються через заняття магією. Магія 
нібито повинна привести в дію окультні 
сили для отримання бажаного результату. 
Пошук надприродної сили та знань, що 
суперечать заповідям Бога, і становить 
сутність магії.

Інтерес до надприродного – це та 
«спрага», той «голод», який призвів до ду-
ховної смерті жителів Едему. Починаючи 
з того дня, коли Адам і Єва з’їли заборо-
нений плід з дерева пізнання добра і зла, 
окультизм розквітнув пишним квітом. Цю 
підступну тактику сатана використовує і 
сьогодні. На жаль, і дотепер ошукані люди 
піддаються цій спокусі і пориваються до 
таємниць надприродної влади та знань. 
«Та боюсь я, – як змій звів був Єву лукав-
ством своїм, щоб так не попсувалися ваші 
думки, і ви не вхилилися від простоти й 
чистоти, що в Христі» (2 Кор. 11:3).

Зваблюючи незвичним, сатана на-
магається вивести людину з-під захисту 
Бога, опоганити її, підкорити її волю і 
полонити душу. У хід ідуть найвитонче-
ніші засоби, обману надається наукове 
забарвлення, ореол таємничості. Дуже 
часто диявол грає на бажанні людини 
бути здоровою, на задоволенні егоїстич-
них бажань, хвилюванні про майбутнє 
або навіть прикривається маскою добра 
і релігії. Проте мета у нього завжди одна 
– погубити душу.

Багато сучасних служителів сатани 
намагаються приховати свою сутність за 
новими назвами: екстрасенс, психотера-
певт, ясновидець, цілитель, медіум тощо. 
Однак не треба спокушуватися науко-
подібними термінами. Це ті самі віщуни, 
ворожбити, знахарі, чародії, чаклуни, 
про яких говориться на сторінках Святого 
Писання. «Нехай не знайдеться між тобою 
такий, хто переводить свого сина чи дочку 
свою через огонь, хто ворожить ворожбу, 
хто ворожить по хмарах, і хто ворожить по 
птахах, і хто чарівник, і хто чорнокнижник, 
і хто викликає духа померлого та духа ві-
щого, і хто питає померлих. Бо гидота для 
Господа кожен, хто чинить таке» (Повт. 
Зак. 18:10-12).

Чому такі гріхи особливо тяжкі?
– Той, хто їх здійснює, шукає допомоги 

не в Бога, а в сатани.
– Це пряма зневага Бога.
– Якщо сатана надає допомогу засо-

бами марновірства чи окультизму, людині 
доведеться заплатити за цю послугу 
високу ціну, і люди вимушені страждати 
від цього.

– Наслідки цих гріхів впливають на 
людей та їхніх нащадків аж до четвер-
того покоління, «… бо Я – Господь, Бог 
твій, Бог заздрісний, що карає провину 
батьків на синах, на третіх і на четвертих 
поколіннях тих, що ненавидять Мене» 
(Повт. Зак. 5:9).

Бог обмежив людині доступ в духо-
вний світ. Якщо людина туди проникає, 
то це приводить до покарання Божого. Не 
окультно-езотеричні практики приведуть 
нас до Бога, а лише усвідомлення своєї 
гріховності і покаяння перед нашим Госпо-
дом. Усі інші дороги ведуть до загибелі.

«А Дитина росла та зміцнялася 
духом, набираючись мудрості. І 
благодать Божа на Ній пробувала» 
(Лк. 2:40).

«Дитина росла». Ці слова опису-
ють період від немовляти до 
свідомого 12-річного підлітка. 

Перш за все, Ісус працював у своїй сім’ї. 
Він був найстаршим сином у батьків, що 
мали ще щонайменше шестеро інших ді-
тей (Мт. 13:54-56). Можна припустити, що 
частина навантаження в роботі лягала й 
на Його плечі, що, допомагаючи матері, і 
Він проводив безсонні ночі. Тому в служін-
ні Ісус був фізично витривалим і здатним 
так часто молитися вночі.

Він працював у майстерні Йосипа. Усі 
люди з Його села знали, що Він — «син 
теслі». До 12 років Ісус вивчав ремесло 
батька більш теоретично, згодом, у зрі-
лому віці, самостійно працював теслею 
(Мк. 6:3).

Фізична праця загартувала Ісуса та 
дала Йому фізичну силу нести хрест та 

Французький філософ і письменник 
Мішель де Монтень сказав: «Тисячі до-
ріг відводять від цілі, і лише одна-єдина 
приведе до неї». Те саме можна сказати і 
про дорогу до Бога. Є тільки одна дорога, 
що веде до Бога, але тисячі відводять від 
Нього. Ісус Христос, Син Божий, сказав 
про Себе: «Я – дорога, і правда, і життя. 
До Отця не приходить ніхто, якщо не через 
Мене» (Ів. 14:6). Є лише одна дорога до 
істини, до Бога – це дорога через Його 
Сина Ісуса Христа.

Бог відкрив нам Свою сутність. Він 
– Вседержитель і Всезнаючий Бог. Тому, 
шукаючи відповіді не в Нього, ми обманю-
ємо себе і зневажаємо Бога як Того, Хто 
тримає усі речі на цій землі.

Цей Всезнаючий Бог показав у Слові 
Своєму Свою волю, вказавши шлях спа-
сіння. Саме слідування за словами Бога і 
є найбільшою мудрістю і дає майбутнє для 
кожної людини.

У Слові, як у Богові, Який Його дав, 
немає протиріч. І те, що ми часто-густо 
не розуміємо чи не можемо сприйняти, 
слугує підтвердженням божественного 
походження Слова. А нам це повинно 
нагадати, що людині не дано знати усіх 
таємниць.

Проте це Слово засвідчує, що Бог не 
змінює Своїх поглядів і заповідей ніколи. 
Тому Він прощає будь-якому грішнику, що 
приходить і кається в Ім’я Ісуса Христа, хоч 
би який гріх він не мав. «Коли ми свої гріхи 
визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб 
гріхи нам простити, та очистити нас від 
неправди всілякої» (1 Ів. 1:9). І тому Він 
карає всіх тих, хто хоче обманом здобути 
у Бога щастя і спокою для сердець неза-
лежно від виховання, статусу і освіти. У 
цьому усьому ми бачимо гармонійність і 
дієвість біблійної звістки.

У диявола ж, на відміну від Бога, дуже 
багато облич. Точніше, це не обличчя, а 
маски, під якими він ховає свою справжню 
сутність. Він невтомно зваблює людей 
найрізноманітнішими способами, причому 
далеко не завжди являється з рогами і 
налитими кров’ю очима.

Сатана без брехні не існує, він її бать-
ко. І те, що він говорить сьогодні, теж 
брехня. Особливо це помітно в окультних 
явищах. Він обіцяє здоров’я, але покра-
щення виявляється або тимчасовим, або 
ж несе з собою важкі психічні розлади. Він 
відкриває майбутнє, але воно ніколи не бу-
ває світлим. Він обіцяє владу, а заманює в 
рабство. Сатана виконує свої обіцянки, але 
приховує ціну, яку доведеться заплатити.

Багатьох людей, які потрапили в 
жахливі тенета окультизму, диявол лякає 
тим, що їм уже немає виходу. Не можуть 
звільнити від диявольської залежності і 
різноманітні цілителі. «Як може сатана 
сатану виганяти?» (Мр. 3:23). Заняття 
окультизмом, звернення до людей, які 
діють силою диявола, – це великий 
гріх, гидота перед Богом. Визволити від 
влади диявола може тільки Ісус Христос. 
«…Кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує 
нас від усякого гріха» (1 Ів. 1:7).

Яка ж величезна різниця між діями 
Бога і сатани! Брехня й істина, ненависть 
і любов, загибель і спасіння, вічні муки і 
вічна радість.

Наталія ЗАЙЧУК.

не померти на хресті передчасно. Він 
Своє життя віддав Сам, а не помер від 
знесилення.

Ісус набирався фізичної сили в гірській 
місцевості Галілеї. Назарет стояв на 
вершині гори, тому будь-яке відлучення 
та повернення додому були пов’язані з фі-
зичним навантаженням, а цю дорогу Ісус 
проходив тисячі разів (Лк. 4:29). Це було 
підготовкою до служіння, яке Ісус звер-
шував, подорожуючи містами й селами.

«Дитина… зміцнялася 
духом»

Це духовне становлення людської при-
роди Ісуса. Він навчився послуху Богові 
(Євр. 5:8) на основі того, що вистраждав 
під час духовного зростання. У дитинстві, 
юначих роках людська природа Ісуса 
піддавалася спокусам, як і в інших дітей 
(Євр. 4:15). Те, чому діти підвладні (виба-
гливість, непослух, егоїзм, примхи тощо), 
було спокусою і для молодого Ісуса, та Він 
жодного разу не згрішив, ставши у Свої 

12 років прикладом у поведінці. Це дало 
Йому змогу прийняти повну Божу волю 
в Гетсиманії.

У 12 років Ісус залишився у храмі, і 
батьки цього не помітили не тому, що були 
безвідповідальними. За останні 12 років, 
на відміну від інших дітей, Ісус жодного 
разу не був там, де Йому не належало 
бути. Більше того, Він завжди був там, 
де Його батьки очікували бачити. Ви-
рушаючи в дорогу, ні Йосип, ні Марія не 
гадали, що Він перебуває не там, де мав 
би бути за їхньою логікою і розумінням. 
Він не виходить з-під їхнього контролю, 
але лише дає зрозуміти, що Його Не-
бесний Отець очікував від Нього, аби Він 
був саме у храмі – «в тому, що належить 
Моєму Отцеві».

«Дитина росла… 
набираючись мудрості»

Ісус, увійшовши в людське тіло, «…
умалив Самого Себе, прийнявши вигляд 
раба, ставши подібним до людини…» 
(Фил. 2:7).

Ісус у тілі був у всьому подібним до 
людини, маючи потребу вивчати життя, 
як і всі люди. «Умалив» (грецьке «кепко») 

означає, що Ісус добровільно відмовився 
від самостійного використання деяких бо-
жественних атрибутів, якими Він відвічно 
володів до втілення та знову набув після 
вознесіння. Тому коли Він був Дитиною, 
в Його обов’язки входило вивчати дисци-
пліни, що викладалися у синагозі – школі 
того часу.

З Писання відомо, що Ісус, перебува-
ючи в тілі, вивчив принаймні три мови. 
Розмовною мовою в Його місцевості 
вважалася арамейська («Таліта кумі», Мр. 
5:41; «Елої, Елої, – лама савахтані», Мр. 
15:34). Ісус знав її, як і єврейську, яку ви-
вчав у синагозі. Згодом у тій же синагозі 
Він привселюдно єврейською прочитав з 
сувою пророка Ісаї пророцтво про Себе, 
за що був вигнаний з рідного міста (Лк. 4). 
Третьою мовою була грецька, яку знали 
також і більшість учнів Ісуса. Пилат, на-
місник Риму, мав розмову з Ісусом перед 
розп’яттям, та Господь не потребував 
послуг перекладача.

«І благодать Божа 
на Ній пробувала»

У всьому, що у Своїй школі життя до 
12 років вивчав Ісус, Він мав схвалення 

Бога. Отець був задоволений усіма іс-
питами, які Ісус складав!

У 12 років Ісус був повністю готовим і 
зрілим, щоб осягнути й прийняти повну і 
досконалу волю Небесного Отця.

Ісус пізнав, що означає бути простим 
трудівником, що означає заробляти на 
життя. Щоб бути здатним допомогти 
людям, Ісус пізнав, як живе людина. Він 
не прийшов у світ, щоб жити за чужий 
рахунок. Він прожив повноцінне людське 
життя, щоб співчувати людям.

Існує історія про французьку королеву 
Марію Антуанетту. У країні назрівала 
революція, яка згодом і розгорілася. 
Люди помирали з голоду, народ бунтував, 
і королева запитала, від чого це все? Їй 
відповіли, що в них зовсім немає хліба.

– Якщо в них немає хліба, то нехай 
поки що їдять тістечка, – порадила 
королева.

Вона й гадки не мала про реалії 
життя.

Ісус жив, навчався і працював у На-
зареті протягом 30 років, про які Писання 
нам нічого не говорить. Він з ревністю ви-
конував другорядне завдання перед тим, 
як здійснити Своє головне призначення.

Віталій ГРЕБЕНЮК.

Небезпека Небезпека 
марновірствамарновірства
Серед найбільш небезпечних явищ, поширених у теперішній час, 

особливо виділяється окультизм. У свідомості суспільства, яке раніше 
заперечувало існування духовного світу, відбулося різке зрушення. 
Тепер контакти з невидимими силами навіть популярні. Сьогодні все 
більше людей звертаються до вчень та обрядів, які нерідко носять 
відбиток містичного та окультного способу мислення, не помічаючи 
небезпеки, яка стоїть за цим.

Як учився Вчитель?
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Час, коли жив Ісус, і наш час дуже 
схожі. Як і в часи земного служіння 
Ісуса Христа, так і нині існує про-
блема боргів. Одні, як і тепер, мають 
достаток, а хтось бідує. І часто ті, 
що мають в чомусь потребу, хочуть 
задовольнити її, позичивши грошей. 
А як Бог дивиться на питання позик, 
боргів і доручень?

Коли даєте в борг, то не очікуйте 
назад і будьте готові простити. «І 
як бажаєте, щоб вам люди чинили, 

так само чиніть їм і ви. А коли любите 
тих, хто любить вас, — яка вам за те 
ласка? Люблять бо й грішники тих, хто 
їх любить... А коли позичаєте тим, що й 
від них сподіваєтесь взяти, — яка вам 
за те ласка? Позичають бо й грішники 
грішникам, щоб одержати стільки ж. Тож 
любіть своїх ворогів, робіть добро, пози-
чайте, не ждучи нічого назад, — і ваша 
за це нагорода великою буде, і синами 
Всевишнього станете ви, — добрий бо 
Він до невдячних і злих. Будьте ж ми-
лосердні, як і Отець ваш милосердний!» 
(Лк. 6:31-36).

Про це мало говорять в церквах. Але 

одного разу я проповідував саме на цю 
тему. Якщо комусь позичаєте — будьте 
готові подарувати цю суму. Після пропо-
віді мені зателефонував один брат і роз-
повів про свою потребу. У нього четверо 
дітей, вони багато грошей витратили на 
одяг, і тепер в них були фінансові трудно-
щі. Він хотів позичити грошей в когось у 
своїй церкві, але ніхто не дає, бо знають, 
що віддати він зможе не зразу, а лише 
через півроку. Він запитав, чи не міг би 
я йому позичити. А зовсім недавно я про-
повідував про позику. Бог випробовував 
мої слова. Мені знадобився деякий час, 
щоб обдумати свою відповідь. Раджу 
й вам: перш ніж дати відповідь, добре 
подумайте й помоліться. Обміркувавши 
все, я дав йому ту суму, яку міг, і дав 
безвідплатно.

Розсудливість у цьому питанні вкрай 
потрібна. Даючи в борг, оцініть реальну 
потребу людини. У Старому Заповіті за-
писано дуже цікаву настанову Господа 
для Свого народу: «У кінці семи літ 
зробиш відпущення. А оце те відпущення: 
кожен позикодавець, що позичає своєму 
ближньому, не буде натискати на свого 
ближнього та на брата свого, бо оголоше-

но відпущення ради Господа. На чужинця 
будеш натискати, а що буде твоє в брата 
твого, те відпустить йому рука твоя...» (5 
М. 15:1-3). Отже, шість років ти можеш 
вести свої фінанси на свій розсуд, а ось 
сьомого року «зробиш відпущення». У 
сьомий рік прости все. Я іноді навіть 
заздрю тим, хто жив в Ізраїлі того часу. 
Можливо, тоді жили хитрі люди, котрі все 
прораховували таким чином, щоб строк 
віддачі позики припадав на сьомий рік. 
Можливо, були такі ситуації, що коли 
залишалося всього півроку до сьомого 
року, одна людина приходила до іншої 
і просила позику. Але були й такі, котрі 
спеціально не давали в борг перед на-
станням сьомого року.

Ось що говорить Господь Ізраїлю: 
«Стережися, щоб у серці твоїм не зроди-
лася зла думка, щоб ти не сказав: «На-
близився сьомий рік, рік відпущення», і 
буде зле твоє око на вбогого брата твого, 
і не даси ти йому, то він буде кликати на 
тебе до Господа, і буде на тобі гріх» (5 М. 
15:9). Бог однозначно говорить, що не 
можна відмовити людині тільки тому, що 
через півроку треба простити!

І, все таки, Біблія говорить, що ми 
маємо право давати в борг і маємо право 
відмовити. Бог застерігає як того, хто 
позичає, так і того, хто просить. «... Бо 
конче відкриєш свою руку йому і конче 
позичиш йому за його потребою, що буде 
бракувати йому» (5 М. 15:8). Ось секрет 
вашої відповіді тому, хто просить: «По-
зичиш йому за його потребою, що буде 
бракувати йому»!

Якщо мова йде про знайомих, брата, 
сестру чи сусіда, то нам відомі їх пробле-
ми і потреби. «Коли буде серед тебе вбо-
гий, один із братів твоїх ув одній із брам 
твоїх у Краї твоїм, що Господь, Бог твій, 
дає тобі, то не зробиш запеклим свого 
серця, і не замкнеш своєї руки від убогого 
брата свого...» (5 М. 15:7). Ми можемо за-
питати: «Для чого тобі ці гроші?». І якщо 
потреба справжня, як у брата з чотирма 
дітьми, то як тут відмовиш? 

Я довго роздумував, усвідомлюючи, 
що на погашення боргу йому знадобиться 
не один місяць. Після роздумів і молитви 
я зміг дати йому половину суми, яку він 
просив, а на його запевнення про повер-
нення боргу відповів: «... Бо оголошено 
відпущення ради Господа». Я віддав гроші 
безвідплатно.

«І як бажаєте, щоб вам люди чинили, 
так само чиніть їм і ви» (Лк. 6:31). Не 
бійтесь відмовити людині, якщо гроші по-
служать їй на шкоду, а, даючи, вникайте 
в потребу того, хто просить. Якщо ви 
можете позичати велику суму, не ви-
магаючи назад, — слава Богові за вас. 
А якщо ви дасте і будете вимагати, то 
дайте стільки, скільки можете простити. І 
можете спокійно відмовити, якщо людина 
не має серйозної потреби в грошах, а 
просить їх на щось пусте.

Ще кілька моментів. Пам’ятаєте, що 
в Писанні сказано: срібло під відсотки 
не можна давати. А особливо братові 
своєму. Був період, коли лихварство бук-
вально розквітало в церквах. Люди брали 
в банках кредити під менші відсотки, а 
потім давали в борг братам в церкві під 
більші. Скільки беззаконня породило це 
в народі Божому! Будемо уважними і не 
допустимо повторення таких речей.

Якщо можеш втриматися від взяття 
кредиту — втримайся. Якщо можеш 
втриматися від поруки — втримайся.

Ось уривок з книги одного служителя, 
написаної в 1840-1841 рр.: «Якщо ти не 
маєш боргів, то остерігайся їх. Краще 
терпіти біду, надіючись на допомогу 
Бога, ніж взяти в борг і стати залежним 
від людей... Якось я одержав конверт з 
грішми для сиріт. Я згадав, що той, хто 
прислав ці гроші, був багатьом винен і 
що його кредитори даремно намагалися 
одержати від нього борг. Я негайно по-
вернув йому цього листа з грішми і ска-
зав, що на поширення Царства Божого не 
можна давати гроші, які належать іншим. 
Хоча в касі у нас грошей було мало, але 
я не міг прийняти чужі гроші».

Це написав чоловік, який утриму-
вав дитячі притулки на 2000 дітей 
і  н іколи не  давав оголошень,  не 
організовував акцій для збору гро-
шей. Він жив вірою, а не рекламою.

Читаємо далі  з книги цього служите-
ля: «Сьогодні увечері мене запросили до 
одного брата з нашої церкви. Йому й на 
думку не спадало, що доведеться плати-
ти за те, за що він поручився. Його син, 
взявши кредит в банку, відмовився від 
всіх своїх зобов’язань, а батько поручився 
за нього. Кредитор написав позов проти 
поручителя, загрожуючи описом майна... 
Хіба це не свідчить нам, що у всіх питан-
нях нашого життя ми повинні чинити за 
Словом Божим? Найменше відхилення 
від нього нас відразу занурює в біду».

«Зле робить, як хто за чужого по-
ручується, хто ж поруку ненавидить, той 
безпечний» (Прип. 11:15). Так говорить 
Писання, і не важливо, хто просить по-
руки. Ти можеш знати брата, що просить 
поручення. Але ти не можеш знати на сто 
відсотків його справ.

Якщо можете втриматися від поруки 
— втримайтеся! Але якщо, все ж, вас 
просять поручитися, то спершу по-
старайтеся отримати чіткі відповіді на 
наступні запитання: «Чому цій людині 
потрібна порука?», «Для чого вона бере 
гроші?» і т. д.

Винесімо ці питання перед лице Боже, 
зберігши добрі стосунки один з одним. 
Так, багатьом із нас потрібні гроші, але 
не такою ціною, щоб ненавидіти один 
одного через борги! Не ціною відносин з 
братом. І нехай Бог допоможе нам і дасть 
нам мудрості.

Дідусь Іди Скаддер, а також батько і шес-
теро його братів багато років працювали на 
місіонерській царині в Індії. Рідні й двоюрідні 
брати й сестри Іди також готувалися до мі-
сіонерської діяльності. Усі очікували від Іди 
такого ж рішення, але вона була іншої думки 
про своє майбутнє і не дозволяла родичам 
втискати себе в спільний шаблон всіх Скадде-
рів. Вона уявляла собі життя інакше.

Іда сердилася на батьків за те, що після короткої 
відпустки вони знову поїхали в Індію. Вона за-
лишилася в Америці, щоб закінчити школу. Іда 

не розуміла і не хотіла розуміти, чим приваблювала 
її рідних Індія. Вона не могла терпіти спеку, сморід, 
забиті народом вулиці, не могла дивитися на бездо-
мних жебраків і на людей, що помирали прямо на 
вулицях від голоду і хвороб.

Іді подобалося жити в Америці — цивілізованій 
країні, де ретельно дотримуються порядку, де вона 
має чистий, затишний дім, де є друзі, вдосталь про-
дуктів і одягу. Іда мріяла про веселе й безтурботне 
життя, про багатство і достаток. Її не приваблюва-
ло життя, віддане Господу, де замість комфорту 
— постійні незручності, труднощі, переживання і 
небезпека.

Через два місяці після від’їзду батьків Іда 
одержала термінову телеграму: «Виїжджай. Мама 
захворіла, потребує твоєї опіки. Батько».

Це повідомлення потрясло Іду. Вона хотіла поба-
чити маму, хотіла чимось допомогти, боялась втрати-
ти її. Але... їхати в Індію? Ніколи, ніколи, ніколи!

Стурбована несподіваною звісткою, Іда довго 
мучилася. Вона не знала, що діяти. Їй не хотілося 

залишати свою країну, вона 
боялася їхати в Індію. Але не 
послухатися батька і не допо-
могти матері у важку годину 
вона також не могла. Нарешті 
Іда вирішила, що поїде до рідних 
і побуде там, поки одужає мама. 
А потім — тільки в Америку, де 
буде жити, як їй заманеться! Іда 
не хотіла затримуватися в Індії. 
Вона не бачила ніякого сенсу в 
місіонерській діяльності.

Наспіх зібравшись, Іда поїхала в аеропорт 
і купила квиток на найближчий рейс в небажану кра-
їну. Того ж дня увечері вона вже йшла запиленими, 
брудними вулицями одного з міст Індії. Їй одразу 
пригадалися ті неприємні враження, які хвилювали її 
душу багато років тому, коли ще дошкільнятком вона 
з батьками жила тут на місіонерській станції. І все ж 
Іда раділа майбутній зустрічі з батьками і втішалася 
надією, що з її допомогою мама швидко одужає.

В Індії Іда жила одним бажанням — діждатися 
одужання матері і повернутися додому. Але як 
болісно довго тягнувся час!..

Якось пізно ввечері, коли мати заснула, а бать-
ко ще працював у своєму кабінеті, Іда вирішила 
написати листа шкільній подрузі. У хатині стояла 
глибока тиша. Раптом Іда почула легкий шурхіт. Що 
це? Чиїсь обережні кроки на веранді, чи це просто 
їй вчувається? Відчувши на собі чийсь пильний 
погляд з темряви, Іда завмерла, не в змозі звести 
очі. Біля дверей почулося тихе покашлювання. Іда 
полегшено зітхнула. Вона знала, що в місцевих 
жителів покашлювання означає те саме, що й стук 
у двері. Взявши зі столу гасову лампу, вона вийшла 
на веранду і побачила молодого індуса.

— Що ви хочете? — запитала Іда.
— Мені дуже потрібна ваша допомога! — схвильо-

вано сказав він. — Моя дружина помирає...
— Зараз я покличу батька! — жваво відізвалася 

Іда.
— Що ви?! — вжахнувся індус. — Наша релігія 

забороняє чоловікові заходити до кімнати чужої 
жінки!

— Але ж він лікар! — намагалась переконати його 
Іда. — Він знає, як допомогти!

Індус сумно похитав головою.
— Ви не підете? — з жалем перепитав він.
— Я нічого не розумію в медицині! — вигукнула 

Іда. — Я нічим не зможу допомогти!
Індус повільно опустився сходами і скрився в 

нічній темряві.
Іда повернулася до кімнати і взялася знову за 

листа, але перед її очима стояла картина молодої 
вмираючої жінки. Якби Іда була лікарем, вона нео-
дмінно допомогла б...

Іда знову схилилася над столом, але писати 
не могла. Її думки знову й знову поверталися до 
вмираючої.

Раптом знову почулися кроки. Іда поспішно ви-
йшла.

— Салям, пані! — зупинився перед нею якийсь 
чоловік. — Нехай Аллах пошле вам мир. Допоможіть 
мені!

— Чим можу бути корисною? — з готовністю 
відповіла Іда.

— Моїй дружині погано. Боюсь, що вона ось-ось 
помре, — з тривогою в голосі сказав він. — Я чув, що 
сюди недавно приїхав лікар з Америки...

— Так, мій батько — лікар! Якщо ви не проти, я 
піду з ним, щоб допомогти.

— Пані, — печально заперечив чоловік, — наша 
віра не дозволяє посторонньому чоловікові заходити 
в кімнату жінки... Я прийшов просити про допомогу 
вас, а не вашого батька...

Іда безпомічно дивилася в темряву. Трохи по-
стоявши, чоловік в зажурі опустив голову і пішов. 
Іді здавалося, що кожний його крок кричав про 
допомогу. У відчаї вона забігла до кімнати і щільно 

зачинила за собою двері. Серце розривалося від 
жалю. Їй хотілося втекти звідси, щоб ніколи не бачити 
і не чути нічого подібного.

Не минуло й чверті години, як на веранді знову 
почулося покашлювання. «Напевне, повернувся 
хтось із чоловіків, — подумала Іда. — Може батькові 
вдасться врятувати хоч одну жінку».

На порозі появився батько однієї дівчинки, з якою 
Іда займалася в місіонерській школі. Іда знала його 
дружину — лагідну темнооку жінку.

— Будь ласка, ходімо до мене додому! — благав 
чоловік. — Моя дружина дуже хвора. Якщо ви не 
допоможете їй, вона помре!

— Але ж я не лікар, — з жалем промовила Іда. 
— Я нічим не зможу вам допомогти. Підождіть, я 
покличу батька, він лікар, він неодмінно допоможе 
вашій дружині!

На обличчі чоловіка майнула тінь розчарування. 
Він ще нічого не сказав, але Іда вже знала, що він 
також не дозволить посторонньому чоловікові за-
йти до своєї дружини. Йому потрібна була допомога 
жінки.

— То ви не підете? — благаючи запитав він.
Іда печально похитала головою. Вона була не в 

змозі допомогти й цьому чоловікові.
Чоловік пішов. Іда з важким серцем поверну-

лася до кімнати. Ніколи ще такого не було, щоб 
тричі за ніч до неї зверталися за допомогою. Що 
це означає? Може, Бог таким чином запрошує її 
до праці?

Наступний день посилив тривогу Іди, особливо 
коли вона дізналася, що жодна з трьох жінок не 
дожила до ранку. Зачинившись в кімнаті, Іда довго 
й безутішно плакала. Вона усвідомила, що Сам Бог 
кличе її до праці.

Довго стояла Іда на колінах, сповідаючись перед 
Богом за свою непокірність. Їй хотілося жити весело 
й безтурботно, вона захопилася своїми мріями і 
планами, а Божу волю не брала до уваги.

За сніданком Іда серйозно сказала батькам:
— Я хочу вивчитися на лікаря, щоб допомагати 

нещасним індійським жінкам. Сьогодні я зрозуміла, 
що Бог кличе мене на це служіння. По-іншому я тепер 
не можу. Не можу відмовити Богові і бачу в цьому 
своє покликання...

Спливло багато років. Лікар-місіонер Іда Скаддер 
все життя служила знедоленим. Вона не тільки ліку-
вала, а й словом і ділом являла людям любов Божу. 
Усім серцем полюбивши нещасних жителів Індії, Іда 
змогла багатьом вказати на єдиного Лікаря, Котрий 
зцілює душу людини і дає життя вічне.

Про борги, кредити і... розсудливість

Ніколи, ніколи, ніколи!Ніколи, ніколи, ніколи!
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Церква 
«Спасіння Боже»

Неділя: 12:00-14:00 
(Богослужіння)

Четвер: 20:00,

П’ятниця: 21:00
(розбір Біблії)

Субота: 18:00
(молитовне служіння)

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 21.30 — «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,
вул. Мочульського, 1 
(на Майзлях). 

Тел. для довідок
(0342) 78-17-03. 

Церква «ГОЛГОФА»
м. Львів, вул. Скрипника, 2-а (р-н Сихів)

Церква «ВІФАНІЯ»
м. Львів, вул. Жовківська, 8 (р-н Підзамче)

НЕДІЛЯ – 10, 18 год.
ПОНЕДІЛОК – 19 год. (молодіжне служіння)
СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 18 год.

НЕДІЛЯ – 10, 18 год.
СЕРЕДА – 19 год. (молодіжне служіння)
ЧЕТВЕР – 18.30.

Християнська церква
www.bethezda-church.org

За адресою: м. Львів, 
вул. І. Блажкевич, 14 (уч. № 52)

Чекаємо вас!

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

Стежте за програмою телепередач

УВАГА

Щонеділі о 8:00 та о 16:00
 ДИВІТЬСЯ 

християнську телепередачу «Вірую» 
на каналі ТРК  «3-студія»

ЗАПРОШУЄМО 
на служіння 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, 14 год., СЕРЕДА – 18 год.;
КОЛОМИЯ, церква «Віфлеєм», вул. Майданська, 1а;  НЕДІЛЯ – 10, год., ЧЕТВЕР – 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. Шевченка (біля базару); НЕДІЛЯ – 9.30, СЕРЕДА – 18 год.;
ТЛУМАЧ, вул. Винниченка, 42;  НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА – 20 год.;
ТИСМЕНИЦЯ, церква «Благодать» вул. Л. Українки, 2-б; (ТЦ «Хутрове місто», 3-й пов.)  
   НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА – 19 год.;
СТЕЦЕВА Снятинського р-ну, вул. Миру, 2-б; НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год;
УТОРОПИ, вул. Центральна;  НЕДІЛЯ, П’ЯТНИЦЯ – 10 год., СЕРЕДА, СУБОТА 17 год.

Львівська область:
РАДЕХІВ, вул. Рильського, 1;  НЕДІЛЯ – 10, 18 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
ВЕЛИКІ МОСТИ, вул. Шевченка, 28;  НЕДІЛЯ – 10 год., ПОНЕДІЛОК, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
ПЕРЕМИШЛЯНИ, вул. Галицька, 15, (Дім побуту);  НЕДІЛЯ – 14.30 год.; 
ЧЕРВОНОГРАД, вул. Клюсівська, 18-а;  НЕДІЛЯ – 10 і 18 год., ВІВТОРОК – 18.30 год.;
СОКАЛЬ, вул. Леонтовська, 15;  НЕДІЛЯ – 10 і 17 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
СОСНІВКА, вул. Лісна, 5-а;  НЕДІЛЯ – 10 і 18 год., ВІВТОРОК – 19 год.

Хмельницька область:
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ: вул. Березнева, 5; НЕДІЛЯ – 9, 15 і 17 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
                                вул. Миру, 92 б; НЕДІЛЯ – 17 год.,  ЧЕТВЕР 18 год.;
ЛЕТИЧІВ, вул. І. Франка, 35/1; НЕДІЛЯ – 10 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.

Тернопільська область:
ТЕРНОПІЛЬ: вул. Квітова, 19; НЕДІЛЯ – 10, 18 год.;  вул. Довженка, 4; НЕДІЛЯ – 10, 18 год.;
ШУМСЬК, вул.  Вілійська, 12-а; НЕДІЛЯ – 10 і 17 год.;
БУЧАЧ, вул. Коцюбинського, 2; НЕДІЛЯ – 10 год.;
ЗБАРАЖ, вул. Грушевського, 31; НЕДІЛЯ – 10 і 18 год.;
ТЕРЕБОВЛЯ, вул. Шевченка, 29-а; НЕДІЛЯ – 10 і 17 год.;
ЛАНІВЦІ, вул. Відродження; НЕДІЛЯ – 10 і 18 год.;
МОНАСТИРИСЬКА, вул. Січ.стрільців, 24 (зал військкомату); НЕДІЛЯ – 10, СЕРЕДА – 19 год.;
с. ГРИМАЙЛІВ, вул. Лук'яновича, 3; НЕДІЛЯ – 10 год.;
ЗБОРІВ, вул. Козацька, 25; НЕДІЛЯ – 11, 17год., СЕРЕДА, ПЯТНИЦЯ – 19 год.;
БЕРЕЖАНИ, вул. Валова, 4; НЕДІЛЯ – 10, 18 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 20 год.;
КОПИЧИНЦІ, вул. Л. Українки, 27; НЕДІЛЯ –10 год., СЕРЕДА, ПЯТНИЦЯ – 20 год.

Рівненська область:
КОСТОПІЛЬ, вул. Сидорова, 5 б; НЕДІЛЯ – 10, 18 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
СТЕПАНЬ, вул. Прибережна, 26; НЕДІЛЯ – 10, 17 год., СЕРЕДА, СУБОТА – 19 год.;
с. ГОЛИШІВ Рівненського р-ну, вул. Молодіжна, 10; 

                                                   НЕДІЛЯ – 10, 18 год., ВІВТОРОК, ЧЕТВЕР – 19 год.;
м. Чернівці:

вул. Героїв Майдану (колишня Червоноармійська), 246; НЕДІЛЯ – 9 і 17 год., ЧЕТВЕР – 19 год.;
вул.Університетська, 23; НЕДІЛЯ – 9 год., ВІВТОРОК, П'ЯТНИЦЯ – 19 год.;
бульвар Героїв Сталінграда, 9; НЕДІЛЯ – 9 і 17 год., П'ЯТНИЦЯ – 19 год.
вул. Горіхівська, 32 (на румунській мові); НЕДІЛЯ – 9 год., ВІВТОРОК, П'ЯТНИЦЯ – 19 год.;
вул. Івана Підкови, 18 (Садгора); НЕДІЛЯ – 9 год., ВІВТОРОК, П'ЯТНИЦЯ – 20 год.;
Театральна площа, 6; НЕДІЛЯ –10 і 17 год.

Сумська область:
КОНОТОП, вул. Клубна, 73 а; НЕДІЛЯ – 10, ВІВТОРОК, ЧЕТВЕР – 18 год.

 ІТАЛІЯ
Церква «ІСУС СПАСИТЕЛЬ», Viale Giorgio De Chirico, 73, Top  Sapienza, Roma, 
 НЕДІЛЯ – 13.30 год., ЧЕТВЕР – 19 год;   тел. +39 (329)735-26-92.
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Засновник —  Івано-Франківська християнська 
місія милосердя «Добрий самарянин»

Газета видається на добровільні пожертвування

Р/р 26002000007923, ПАТ «Укрсоцбанк», 
МФО 300023, код 20559726

Новини — найбільш засмічений вид інформа-
ції. Як позбутися цього інформаційного сміття? 
Варто просто оцінювати новини тверезо: вони 
швидко втрачають актуальність. 99 відсотків того, 
що читаєш в новинах сьогодні, стає абсолютно 
неважливим вже через кілька років, а через сто 
років про ці події взагалі не згадають. Вони над-
то перевантажені зайвими деталями. Читання 
заголовків цілком достатньо. Варто мінімізувати 
споживання новин.

Історія чи новини?
Замість новин було б набагато корисніше споживати інший 

вид інформації, вільний від зайвого сміття: історію. В історії від-
кинуті якраз ті 99 відсотків незначних деталей, що складають 
щоденні новини; окрім того, історія не вириває події з контексту, 
а отже, дозволяє уявити цілісну картину подій.

Відмовитися від непотрібних 
передплат

Природно, щоб запобігти власній інформаційній кризі, 
треба скоротити потік інформації. Найкраще це зробити за 
рахунок зайвих передплат. Запитаймо себе, чи часто ми 

читаємо той чи інший блог? Чи приносить його читання яку-
небудь користь, а чи тільки забирає час?

Цитати
Цитати — вид інформації, яка володіє високою інтелек-

туальною щільністю. Вони завжди дають чимало поживи 
для роздумів. Можна сказати, що це інформація в чистому 
вигляді.

Читай не більше, ніж потрібно
Це головний ключ до ефективного читання. Навіщо за-

смічувати мозок непотрібною інформацією, залишаючи все 
менше й менше місця для корисної? Для ефективного читання 
найважливіше — поставити перед собою ясну мету, перш ніж 
братися за пошуки інформації. Чітка мета допоможе виділити 
найголовніше.

Перевіряти електронну пошту 
досить двічі на день

Електронна пошта — справжній «сміттєпровід» інформації 
в Інтернеті. Постійний перегляд поштової скриньки дуже від-
волікає від основної роботи, тому краще визначати для себе 
певні часові проміжки для такого перегляду.

Новини: ШКОДА ЧИ КОРИСТЬ
Нерозумні говорять багато. Мудрі моляться багато.
Нерозумні багато знають про Ісуса Христа. Мудрі багато мають від 

Ісуса Христа.
Нерозумні добре влаштовуються в цьому світі завдяки своїй хитрості. 

Мудрі терплять незручності, але до лукавства не вдаються.
Нерозумні критикують Біблію і тлумачать її так, щоб виправдати свої 

вчинки. Мудрі дозволяють Слову Божому критикувати їх і в його світлі 
розглядають свої вчинки.

Нерозумні зовні залишили світ, але в серці своєму бережуть його. 
Мудрі вигнали все світське зі свого серця.

Нерозумні поверхнево знають обітниці, записані в Біблії, і втішаються 
ними. Мудрі вивчають умови успадкування обітниць і намагаються до-
тримуватися їх. У Біблії нема обітниць без умов.

Нерозумні скаржаться іншим на свої біди і безперестанку просять мо-
литися за них. Мудрі насамперед йдуть зі своїми бідами до Бога і моляться 
не лише за себе, а й за інших.

Нерозумні зовні активні і прагнуть лиш до формальної пунктуаль-
ності. Мудрі активні внутрішньо, прагнуть освячуватися, берегти мир і 
святість.

Нерозумні живуть під благодаттю в непослуху і не надають їй великого 
значення. Мудрі живуть під благодаттю і цінують її, намагаючись в усьому 
коритися Слову Божому.

Нерозумні вважають, що можна бути віруючим без послуху. Мудрі 
чинять, як Авраам, який вірою підкорився Богові. Тільки віруючий по-
слушний, і тільки послушний вірить.

Нерозумні ненавидять свій хрест і моляться про уникнення його. Мудрі 
самовіддано беруть свій хрест і смиренно несуть його.

Нерозумні не приймають застережень і зауважень. Мудрі люблять 
застереження і зауваження і стають мудрішими.

Нерозумні каються лише в видимих помилках. Мудрі каються у своїх 
беззаконнях і неправедних дорогах, усвідомлюючи, що Бог дивиться 
насамперед на серце.

Світильники мудрих світять яскраво. Мудрі постійно кладуть себе на ві-
втар, щиро моляться про гарячу любов в серці, з неослабною ревністю служать 
Господу і бажають, щоб Бог, почавши в них Своє добре діло, довершив його.

Нерозумні говорять багато. Мудрі моляться багато.

НЕРОЗУМНІ І МУДРІ

Одному чоловікові наснилося, що 
за прилавком крамниці стояв Господь 
Бог.

— Господи! Це Ти! — вигукнув чоловік 
радісно.

— Так, це Я, — відповів Бог.
— А що в Тебе можна купити? — за-

питав чоловік.
— У Мене можна купити все, — про-

звучало у відповідь.
— О, тоді дай мені, будь ласка, здо-

Насіння

ров’я, щастя, любові, успіху і багато 
грошей.

Бог добродушно усміхнувся і пішов у 
складське приміщення за замовленим то-
варом. Через деякий час Він повернувся 
з маленьким паперовим пакетиком.

— І це все? — вигукнув здивований і 
розчарований чоловік.

— Так, це все, — відповів Бог і додав: 
— Хіба ти не знав, що у Моїй крамниці 
продається лише насіння?


