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Слова мудрості: ««ТоТой, хто вам наговорює на інших, наговорює іншим на васй, хто вам наговорює на інших, наговорює іншим на вас».».
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Суть християнства 
«Бог є любов! Не в тому любов, що ми полюби-

ли Бога, а що Він полюбив нас...» (1 Ів. 4:8, 10).

Незважаючи на те, що людина відвернулася 
від свого Творця і вибрала власну дорогу, 
Бог продовжує її любити. Він настільки нас 

полюбив, що був готовий навіть померти заради нас. 
І не просто був готовий, але й це зробив, Він прийняв 
мученицьку смерть, щоб спасти нас. 

Біблія говорить, що людина заслужила вічну 
смерть в озері вогненнім за свої гріхи. Людина, 
відвернувшись від Бога, не тільки стала нещасною, 
переживаючи страждання, хвороби, війни, ката-
строфи. Вона стала грішною за своєю природою. І 
за свої гріхи всі люди повинні бути осуджені перед 
Судом Божим на вічну смерть: «... увесь світ винний 
Богові... бо всі згрішили» (Рим. 3:19, 23); «Бо заплата 
за гріх — смерть» (Рим. 6:23).

Бог, як Справедливий Суддя, не може просто так 
простити нам, тому що усякий гріх — це злочин, і він 
повинен бути покараний. Але водночас Бог любить 
нас і не бажає нашої загибелі. Тому Він звершив 
наступне. Він взяв нашу вину, наші гріхи на Себе. 
Заслужене нами покарання Бог поніс замість нас.

В Особі Сина Божого Ісуса Христа Бог витерпів 
смерть на хресті за наші гріхи замість нас. «Бо Хрис-
тос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за не-
честивих. Бо навряд чи помре хто за праведника, ще 
бо за доброго, може, хто й відважиться вмерти. А Бог 
доводить Свою любов до нас тим, що Христос умер 
за нас, коли ми були ще грішниками» (Рим. 5:6-8).

За що Бог настільки нас любить? Тому що ми такі 
добрі? Ні. Навпаки, людина грішна і заслуговує осуду 
за свої гріхи. Можливо, ми заслужили Його любов 
тим, що звершили чи створили щось особливе для 
Бога? Ні. Навпаки, Бог створив усе для нас, і Він 
навіть створив нас.

То чому Бог так нас любить? Відповідь на це 
криється не в людині. Відповідь на це захована в 
Бозі. Бог — це Любов. Така Його природа. Він лю-
бить нас не тому, що ми цього варті, а тому, що Він 
— це і є Любов.

Під час зустрічі Прем’єр-міністра України 
Арсенія Яценюка із членами Всеукраїнської 
Ради Церков і релігійних організацій, що 
відбулася 16 вересня 2015 р. на території 
«Софії Київської», йшла розмова про захист 
сімейних цінностей.

Пояснюючи позицію релігійної спільноти, 
старший єпископ ЦХВЄУ Михайло Паноч-
ко відзначив, що від духовності та моралі 

залежить і матеріальний добробут держави.
«Не можна за всяку ціну йти до Європи, 

розмінюючи моральні цінності на підтримку за-

хідних партнерів. Не варто у такий скрутний час, 
фактично, під час воєнного стану, міняти Кон-
ституцію України, особливо в частині моральних 
засад», – сказав Михайло Степанович.

Прем’єр-міністр запевнив релігійних діячів, 
що наразі до розгляду в парламенті плануються 
лише проголосований у першому читанні закон 
про децентралізацію влади та зміни стосовно 
судової системи та правоохоронних органів, які 
перебувають на розгляді Венеціанської комісії.

«Змін до Конституції України, які б підривали 
основи духовності та моралі, не буде», – наголо-
сив Арсеній Яценюк, повідомляє ІРС.

Дружні стосунки давно пов'язали єван-
гельських християн з норвезького міста 
Санднеса та українського Івано-Франків-
ська. З 1995 року норвежці передають на 
Івано-Франківщину медичні засоби, меблі, 
білизну, речі, необхідні для дитячих будин-
ків, лікарень, інших соціальних установ.

І цього разу норвезькі друзі, подолавши 
складний шлях завдовжки 1900 кілометрів, 
привезли прикарпатцям десять функціо-

нальних ліжок, засоби догляду за хворими, 
стільці, одяг. Усе це розподілятимуть між 

районами області залежно від потреб.
Делегацію з Норвегії у супроводі старшого 

пастора Івано-Франківської церкви християн 
віри євангельської єпископа Юрія Веремія 
прийняв голова ОДА Олег Гончарук.

«Не знаю більше людей, які б понад 20 
разів відвідували Україну з такою благород-
ною місією, – сказав він, спілкуючись з іно-
земними гостями. – Гордий з того, що можу 
висловити вдячність не лише від себе, а й від 
мешканців краю за вашу чуйність, відданість 
справі, служіння людям. Ваша людяність на-
дихає інших творити добро».

Кожна віруюча людина розуміє, 
що її життя – в руках Всемогутньо-
го Бога. І лише Йому вона може 
завдячувати за те, що живе, має 
хліб і до хліба, дах над головою, 
а найголовніше – надію на вічне 
життя з Богом. Тому вже традиційно 
євангельські церкви в усьому світі 
проводять дні подяки – особливі зі-
брання, у центрі яких – вшанування 
Бога-Творця, Спасителя душ наших.

      Олег ГОлег Гончарук:ончарук:  

«Ваша людяність надихає «Ваша людяність надихає 
інших творити добро»інших творити добро»

«Не можна йти до Європи, «Не можна йти до Європи, 
розмінюючи моральні розмінюючи моральні 
цінності на підтримку цінності на підтримку 
західних партнерів»західних партнерів»

Михайло Паночко:

День подяки об'єднує українців

Останньої неділі вересня свято подяки 
Господу відбулося і в Івано-Франківську. 
Зранку урочисте зібрання проходило в домі 

молитви Івано-Франківської церкви християн 
віри євангельської. А увечері на центральній 
площі міста – Вічевому майдані дійство продо-
вжилося святковим концертом.

На завершення служителі церкви ХВЄ разом з 
присутніми на святі іванофранківцями звершили 
молитву до Бога, Який єдиний здатний прине-
сти в Україну мир і благословити наш народ на 
щасливе майбутнє.
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Риба гниє з голови… Мудрість 
не біблійна, але істинна, бо наро-
джена віковою практикою життя. І, 
на превеликий жаль, вона підтвер-
джується нині як ніколи раніше.  
Це відомо й Богові, тому Він дає 
нам, християнам, вельми важливу 
заповідь: «Отже, передусім благаю 
чинити моління, прохання, благан-
ня, подяки за всіх людей, за царів 
та всіх, хто при владі» (1 Тим. 2:1).

 

Відповідаючи на цей заклик, ми, 
звісно ж, нічого поганого для них 
у Бога не просимо, хоча іноді й 

хочеться, аби Господь гарненько всипав 
тому чи іншому великому зверхнику, бо 
таки заробили. «Дай їм, Господи, мудрості,  
пошли їм необхідну твердість та мужність, 
наповни їхні серця милосердям та турбо-
тою за країну, за народ…» і так далі в 
тому ж дусі. Накриваємо, таким чином, 
загальною молитвою злих і добрих, 
чесних і нечесних. Мені важко уявити, 
що, дуже бажаючи задовольнити щирі 
благання Своїх улюблених, Бог може 
дати більше мудрості міністрові-хабар-
нику і сили – хижакові-бізнесмену. Отож 
Йому доводиться якось сортувати наші 
молитовні благання. 

Ну, скажуть мені, є в нас молитва 
конкретна й точна, де не доведеться Бо-
гові, зважаючи на нашу простоту, нічого 
підправляти:  «Приведи їх, Господи, до по-
каяння! І тоді безліч різних гострих питань 
вирішаться самі собою». Так,  у теорії все 
правильно, але, з огляду на те, що значну 
частину праці з «навернення» Бог покла-
дає, все таки, на людей, поглянемо на це 
завдання з практичної точки зору.

Я дуже сумніваюся, що наші пропо-
віді будуть слухати судді, котрі ні Бога 
не бояться, ні людей не соромляться; 
корупціонери-міністри; безсоромні у 
своєму лукавстві політики, – та і всі, хто 
глибоко закоренився у беззаконні, під-
нявся вище тих, хто міг би їх зупинити. 
Ні карою Божою, ні страхом пекла їх не 
злякаєш, і навряд чи хто з них, почувши 
наші застереження,  впаде на коліна у 
покаянні. Винятки, звісно, трапляються, 
але ж на те вони і винятки. 

Щоб розв’язати це непросте питання, 

подивімося, як приводив до покаяння 
дуже «важких» людей Ісус. Пригадаємо 
історію з жінкою, котру спіймали на 
перелюбі (Ів. 8:9). Книжники й фарисеї 
привели її до Ісуса. «Мойсей у Законі 
заповів нам побивати таких камінням, а 
що скажеш Ти?». Ісус же відповів: «Хто з 
вас без гріха, нехай перший кине камінь 
у неї». «Вони ж, почувши це, і докорені 
совістю, почали відходити один за одним, 
почавши від старших і до останніх…»

Докорені совістю… Совість має без 
винятку кожна людина. Ні належність 
до певної національності, ні посада, ні 
інтелектуальний рівень, ні вік, ні стать 
– ніщо не позбавляє людину великої Божої 
милості – володіти совістю. Совість – це, 
свого роду, дуже чутливий сигналізатор у 
серці людини (Рим. 9:1), налаштований на 
правду, і його Господь залишає за Собою 
до останньої миті життя людини.

Відповідаючи на підступне запитання 
фарисеїв та книжників, Ісус не став пере-
конувати цих вчених людей, користуючись 
Своїми знаннями та силою інтелекту, 
– очевидно, це не принесло б жодного 
успіху. Ніяка логіка не здатна була 
пом’якшити кам’яних сердець цих духо-
вних провідників, але совість їхня була 
ще жива. Ісус духом Своїм торкається 
їхнього сумління, й вони усвідомлюють 
свою грішність. 

Жодна людина ніколи не покається, 
якщо не збагне, що вона грішна. Це ак-
сіома. За цим усвідомленням приходить 
страх Божий, за страхом – бажання 
очищення та звільнення серця від нашару-
вань бруду, й далі – глибока покута. 

Є ще одне місце у Святому Письмі, 
де з іншого боку відкривається нам 
надзвичайна важливість совісті. У Діях 
святих апостолів 4:12 написано, що «не-
має іншого імені під небом, даного людям, 
яким належало б спастися нам». Лише 
ім’я Христа! А як же індіанці, папуаси, ес-
кімоси та безліч інших народів, що жили, 
не маючи можливості пізнати Христа? Як 
щодо мільярдів тих, що населяли планету 
до початку нової ери? Їх, безвинних, про-
сто кинуто в безодню пекла? Звичайно ж, 
ні. Ось що пише апостол Павло: «А коли 
язичники, не маючи Закону, чинять по 
природі законне, вони, не маючи Закону, 

самі собі Закон; оскільки вони показують, 
що діло Закону написано у їхніх серцях, як 
свідчить їм їхня совість та думки їхні, які 
то осуджують, то виправдовують одна 
одну, в день, коли… Бог буде судити 
таємні вчинки через Ісуса Христа» (Рим. 
2:15). Господь не відкриває нам усі Свої 
наміри стосовно таких людей, зберігаючи 
певну таємницю, але незаперечне те, що 
Спаситель не залишає без надії жодне 
Своє творіння. 

Лукавий, звичайно, наполегливо шу-
кає підходи до нашої совісті, але вона має 
надійний захист від Бога. Інакше б ворог, 
добре знаючи людську натуру, наші слаб-
кості та пожадання, обов’язково знайшов 
би спосіб позбавити людину її сумління. 
І тоді мільйони чоловіків та жінок, котрі 
могли б спастися, пішли б у пекло. 

Слово Боже говорить нам про різний 
стан нашої совісті: чиста, непорочна  (2 
Тим. 1:3; Дії 24:16); осквернена (Тит. 
1:15); забруднена (Іс. 64:5); порочна (Євр. 
10:22). Апостол Павло у 1 Тим. 4:2 вказує 
на «спалену» совість. Грецьке слово, 
перекладене як «спалена», насправді має 
значення «таврувати, припікати». Отже, 
таврована «розпеченим залізом» тяжких 
гріхів, припечена, совість залишається 
живою й не припиняє своєї праці, хоча й 
буває сильно пошкоджена. 

Чудовою властивістю совісті є те, що 
вона не залежить від волі свого власника 
й тому нерідко проявляється саме в той 
час, коли той власник зовсім не хоче її 
чути. Совість може попереджати людину, 
яка збирається вчинити щось негідне, 
може прокинутися і в момент звершення  
поганого вчинку, може карати злочинця 
після скоєння злочину. Муки совісті не 
дають людині спокою, підштовхуючи до 
покаяння. 

Один знайомий пастор розповів про 
цікавий і повчальний випадок, що тра-
пився  у його церкві. До них на зібрання 
почав ходити якийсь негр, кремезний 
чолов’яга кримінального вигляду. При-
ходив, мовчки стояв у кутку, нагнувши 
голову, і так само мовчки йшов після 
служіння. Пастор збирався якось із ним 
поговорити, та все не виходило. Але ось 
той негр підійшов сам.

Сповідь його була дивовижна. «Три 

Людині властиво боятися, і це природно. 
Кожному відомо, що таке страх. Він під корінь 
рубає всі починання, підриває впевненість. Іно-
ді ми здаємося, навіть не вступаючи в битву 
зі своїми страхами. Вони переслідують нас 
протягом всієї життєвої дороги: страх перед 
майбутнім, страх, породжений невизначеністю 
і невпевненістю в завтрашньому дні; страх 
смерті; страх втратити любов близьких, страх 
захворіти; страх зробити помилку чи зазнати 
невдачі. Боятися можна чого завгодно.

Часто страхи нападають вночі. Ми крутимося 
в ліжку, не можемо заснути, уявляючи все 
погане, що тільки може з нами трапитися. 

Одному чоловікові, що опинився в дуже складній 
ситуації, Ісус сказав: «Не лякайсь, — тільки віруй!» 
(Мр. 5:36).

Тут протиставлені страх і віра. На перший погляд, 
це може видатися дивним, адже зазвичай «вірі» 
протиставляється «невірство». А Ісус гротиставляє 
«страх». «Не лякайсь — тільки віруй!», отже, чим 
більше будеш вірити, тим менше будеш боятися, і 
навпаки: чим менше ти віриш, тим більше боїшся.

В Євангелії є й інший текст про страх. Учні Ісуса 
перепливають море на човні. Зірвалася велика буря, 
а Ісус заснув — і спить. Злякавшись, учні збудили 
Його, благаючи: «Рятуй, Господи, — гинемо!» (Мт. 
8:25). Тоді Він заборонив бурі — і все затихло. А 
потім Він каже їм: «Чого полохливі ви, маловірні?» 
(Мт. 8:26).

Страх буває природним — це називається ін-
стинктом самозбереження. Про нього написано в 
Біблії: «Мудрий бачить лихе — і ховається, а безумні 
йдуть — і караються» (Прип. 27:12). Природний страх 
стримує нас від видимих небезпек. Це здоровий 
глузд, почуття відповідальності за своє життя.

Надприродний страх буває двох видів: Божий і 
світський. Страх Божий — це страх перед вчиненням 
гріха, що виростає з рішучості порвати з гріховним 
життям. Під впливом страху Божого людина починає 

виконувати заповіді. «Страх Господній — лихе все 
ненавидіти» (Прип. 8:13).

Світський страх — це виснажливе почуття, що 
паралізує думки, дії, волю. Страх наповнює уяву 
негативним баченням і змушує вірити в нього.

Три роки тому я зустрів у лікарні одного свого 
знайомого. Колись Борис був дуже самовпевненим 
чоловіком. Та ось в його сім’ї виник конфлікт, який 
закінчився розлученням. Компаньйон забрав бізнес 
його сина, сфабрикувавши проти нього справу. У 
результаті всіх цих бід Борис потрапив в лікарню з 
інфарктом.

Тепер це був зовсім інший чоловік. Колись аку-
ратний і доглянутий, тепер він виглядав постарілим 
і якимось розтріпаним. Яскраві карі очі потьмяніли і 
були стривожені. Борис розповів, що після того, як 
він розлучився, все пішло наперекіс, на сина завели 
справу в прокуратурі, здоров’я нікудишнє, а тут ще 
кожного дня почали снитися жахи з одною й тією 
ж страшною картиною. Ніби приходить до нього 
високий чоловік в чорному плащі, обличчя котрого 
він не міг розглянути, і, повертаючись до нього 
спиною, починає підбивати підсумки всього його 
життя, нагадуючи, що йому залишилося всього сто 
днів. Щодня відлік скочувався, і коли залишилося 
десять днів, цей чоловік повернувся, і від його жах-
ливого вигляду Борис прокинувся з диким болем в 
серці. Того ж дня він опинився в реанімації. Борис 
признався мені, що тепер він боїться спати, щоб не 
побачити цей сон знову.

Я помолився за Бориса і запропонував йому 
висповідатися перед Богом, розказавши про всі 
ці страхи. Він прислухався до моїх слів і повірив в 
Ісуса. Тепер, завдяки жертві Ісуса Христа, всі ці жахи 
залишилися в минулому.

«Не лякайсь, — тільки віруй!» — ці слова можуть 
працювати і в нашому житті. Довірити своє життя 
Господу — це значить придбати наймогутнішого 
Покровителя на все життя, що залишилося, і на 
всю вічність.

Ілля ХАЙМОВИЧ.

Очевидно, що мудрими хочуть бути всі. 
«Мудра людина» – це один із найвищих 
компліментів. Знайти мудру людину – це 
велике надбання, а якщо вона займає високу 
посаду в державі – це, безперечно, запорука 
успішного розвитку країни.

Історія знає таких людей: Соломон, Даниїл, 
Ярослав Мудрий, Данило Галицький, Михайло 
Грушевський, Вацлав Гавел…

Бог закликає людину здобувати мудрість і 
робити це цілеспрямовано. Не можна очікувати, 
що мудрість просто так впаде з неба. Бог не про-
сто хоче, щоб ми здобували будь-яку мудрість, Він 
очікує від нас, що ми здобуватимемо Його мудрість, 
мудрість з небес.

Що робити, щоб стати мудрим?
«Послухайте, діти, напучення батькового, і 

прислухайтеся, щоб навчитися розуму, бо даю я 
вам добру науку: закона мого не кидайте… Нехай 
держиться серце твоє моїх слів, стережи мої за-
повіді та й живи! Здобудь мудрість, здобудь собі 
розум, не забудь, і не цурайся слів моїх уст, не 
кидай її – й вона буде тебе стерегти! Кохай ти її 
— й вона буде тебе пильнувати!

Початок премудрості мудрість здобудь, а за 
ввесь свій маєток здобудь собі розуму! Тримай 
її високо – і підійме тебе, ушанує тебе, як її ти 
пригорнеш: вона дасть голові твоїй гарний вінок, 
пишну корону тобі подарує!» (Пр. 4:1-9).

У такому невеликому тексті тричі повторюється 
слово «здобудь». Коли Ісус хотів зробити наголос 
на чомусь дуже важливому, Він двічі повторював 
це слово, а тут слово повторюється тричі. Людина 
сама відповідальна за те, щоб бути розумною і 
здобувати собі мудрість. Не просто проживати день 
за днем і накопичувати досвід, що безперечно дає 
мудрість, але цілеспрямовано здобувати мудрість. 
Навіть указаний конкретний крок, що для цього 
потрібно зробити – продавати свою власність, щоб 
набувати собі мудрість!

Найлегший спосіб отримати мудрість – це зна-
йти її «джерело» і «черпати» з цього джерела.

Безперечно, найглибшим джерелом мудрості 
є Бог. Подумайте, наскільки унікально створений 
світ, як гармонійно співіснують планети, рухаючись 
навколо сонця… А людина – це вінець мудрості 
Божої, найдосконаліший «механізм», який тільки 
можна собі уявити… Бог надзвичайно мудрий. І що 
найдивовижніше, Він завжди готовий поділитися 
Своєю мудрістю!

Ось базові кроки, які допоможуть 
нам ставати мудрішими:

– радитися з Богом у кожній життєвій ситу-
ації, проводячи час у  молитві;

– роздумувати над Біблією – Книгою му-
дрості;

– слухати мудрих, авторитетних, духовних 
людей через лекції, проповіді, семінари;

– читати мудрі книги. Знайти авторів, які сво-
їм життям засвідчили про надбання мудрості;

– спілкуватися з мудрими. Надзвичайно 
важливо вибирати правильних друзів;

–  вдаватися до самоаналізу, виділяючи 
конкретний час, щоб роздумувати над своїми 
вчинками й робити висновки;

– ділитися набутою мудрістю з іншими 
людьми.

Здобування мудрості – це щоденна пріоритетна 
справа, якою не можна нехтувати, тому що вона 
здатна дати відповіді на питання, які так пристрас-
но шукає світ.

Світ потребує не просто мудрих людей, напо-
внених світським розумом, світ потребує людей із 
Божою, вищою мудрістю, здатною перетворити 
безлад на гармонію, ненависть – на любов, горе 
– на радість, розруху – на багатство, примітивність 
– на   досконалість, а посередність – на особливість! 
Станьмо такими людьми – людьми, здатними бути 
особливими виразниками Божої мудрості!

Сергій ГУЛА.

За всіх, хто при владі... За всіх, хто при владі... 
роки тому я вбив людину… Мене не зна-
йшли. Я влаштувався на роботу, оженив-
ся, але життя не маю. Я не маю спокою ні 
на хвилину. Вдень вбитий хлопчина стоїть 
у мене перед очима, вночі приходить, стає 
біля дверей і мовчки дивиться на мене. 
Такий біль у нього в очах…  –  негр змахнув 
сльозу й продовжив. – Я не міг більше 
носити це у серці своєму і ось прийшов до 
вас, розповів усе, й мені стало легше…»

Пастор настановив його, підбадьорив, 
і той пішов. Ще з рік він стояв у своєму 
кутку на служіннях, потім десь подівся. 
Через кілька місяців він зателефонував 
до пастора. «Я у в’язниці. Дуже потрібна 
зустріч із вами». 

Вони зустрілися. Вигляд у негра був 
досить бадьорий і майже веселий. «Після 
нашої розмови мені стало набагато кра-
ще. Відійшли кошмари, приступи відчаю. 
Я став читати Біблію, уважно слухати 
проповіді на служіннях, молитися і все 
чекав, чекав, що за мною прийде поліція. 
Поліція не приходила, і я зрозумів, що ви 
не збираєтеся мене здавати. Якось одна 
з ваших проповідей наштовхнула мене на 
думку, що я за свій тяжкий гріх мушу по-
нести покарання. Для повного очищення. 
І ось я тут. Спасибі вам. Я став справжнім 
християнином. Скоро суд, мені обіцяли, 
що врахують добровільне зізнання, але 
я  готовий з радістю прийняти будь-який 
вирок. Моліться за мене». 

Цей випадок чітко демонструє силу 
совісті, іноді таку, що людина просто не 
в змозі подолати її потужний внутрішній 
тиск. І тоді грішник починає шукати за-
хисту, і Дух Божий спрямовує його до 
покаяння. 

Але частіше трапляється інше. У 1 
Кор. 8:12 апостол Павло говорить про 
«вражену, немічну совість». Вражена 
совість, звичайно ж, починає страждати, 
і тоді людина, намагаючись уберегтися, 
вдається до такої собі психологічної тера-
пії. Скажімо, потрапив чоловік у скрутне 
фінансове становище, і з’явилася нагода 
вийти зі скрути, десь щось присвоївши, 
приміром, з державної власності. Совість 
повстає. Тоді лукавий підкидає чоловікові 
дуже переконливі виправдання: держава, 
мовляв, у тебе більше краде. Або: що 
ти мучишся, усі ж так роблять. Або: не 
вкрадеш – не проживеш. Або: не ми погані 
– життя погане. І так далі. І таких «пігу-
лок» для тимчасового заспокоєння совісті  
на складах сатани незліченна кількість. 
Для кожної душі – свій, індивідуальний 
«препарат». 

 Якщо совість у людини не надто 
міцна, сатана старається вкласти в її 
голову думки, що ведуть до гріха: «Ананіє! 
Навіщо ти попустив дияволу вкласти в 
серце твоє думку сказати неправду Духові 
Святому?..» (Дії 5:3). Коли людина пере-
буває у середовищі, де її чесність постійно 
піддається великим випробуванням, вона 
навчається обходити свою совість чи за-
ганяє її кудись у глухий кут свого єства, 
звідки її слабенький голос лунає майже 
нечутно.

І тут потрібна молитва тих, хто знає 
Господа. Дух Божий за нашими молит-
вами активізує совість людей, котрі 
навчилися вправно долати внутрішнє 
викриття. Сумління їхнє починає потужно 
діяти, і саме це – найбільш надійний засіб, 
що веде до покути. 

Ми добре знаємо, в якому стані пере-
буває мораль у нашому суспільстві. Ко-
рупція – це загальна назва багатьох зло-
чинів, пов’язаних із грішми: хабарництво, 
здирництво, підкуп, різні економічні схеми 
в обхід законів і так далі, й тому молитви 
наші за тих, хто при владі, сьогодні як 
ніколи необхідні. 

З їхнього середовища апостол Павло 
(1 Тим. 2:1) виділяє царів. Тобто посадових 
осіб найвищого рангу. Очевидно, за них 
треба молитися персонально: окремо за 
Президента, окремо за Прем’єр-міністра, 
окремо за голову Парламенту. І не лише 
тому, що саме вони мають вирішальний 
голос, коли йдеться про найвідповідаль-
ніші справи та навіть про долю країни. Це 
особливі люди, й серця їхні знає лише Бог. 
Слово Боже це підтверджує! Як бачимо 
у випадку з жінкою, яку схопили в пере-
любі (Ів. 8:1-9), першими «протверезіли» 
старші, хоча за людською логікою мало 
б бути навпаки.  

Отже, пробудження совісті – перший 
і найважливіший крок до покаяння. Але 
будьмо об’єктивними: далеко не всі наші 
громадяни стануть справжніми євангель-
ськими віруючими. Можливо, до покаяння 
вони прийдуть не відразу, можливо, й 
зовсім не прийдуть, та як би там не було, 
громадяни, у яких прокинулося сумління, 
– це вже зовсім інші громадяни.  Совість 
навчить їх «мудрості праведників» (Лк. 
1:17). І якщо це керівники держави, різно-
го роду відповідальні посадовці, то зі змі-
ною способу їхнього мислення зміняться й 
напрямки діяльності всього суспільства у 
бік справедливості, злагоди й миру. 

В. К.
Київ.

Чого нам боятися? Як здобути мудрість
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дова стратегії національної безпеки 
України. Адже жодне суспільство 
не здатне існувати без чоловіка і 
жінки, які вирішують вступити у 
священний шлюб, народжувати ді-
тей і забезпечити життєдіяльність 
своєї сім’ї. Це — базис української 
держави, основи існування будь-
якої цивілізації.

Сімейна політика в Україні викликає 
занепокоєння. Вона крива і хво-
роблива. Хоча, чесно кажучи, є 

підстава стверджувати, що її взагалі не 
існує в комплексному розумінні. Відсутнє 
навіть профільне міністерство. А якщо і 
йдеться про підтримку сім’ї, то маються на 
увазі, найчастіше, проблеми соціального 
забезпечення. 

Так, це необхідний аспект, але тільки 
в ролі додаткового компоненту. Однак 
основним фактором цієї теми є цінності. 
Таким чином, виникає питання, чи можемо 
ми констатувати піднесення і реалізацію 
сімейних цінностей — у ЗМІ, в наших до-
мівках, кабінетах влади, законах, указах, 
постановах?

У сучасному суспільстві часто звучить 
теза про права та інтереси особистості 
і громадянина. Однак сьогодні слід все 
голосніше виступати за права і інте-
реси сім’ї. Тим більше, що особистість 
і громадянин не можуть існувати поза 
інститутом сім’ї. Сьогодні настав час до-
класти всіх зусиль для створення в країні 
просімейного розпорядку дня. Ми маємо 
спільну мету — побудувати державу, яка 
економічно процвітає, живе в безпеці і до-
бробуті. Але ще благороднішою метою є 
побудова держави, в якій живуть щасливі, 
міцні сім’ї.

Кількісними і якісними показниками 
досягнутого успіху можна вважати на-
ступне:

— мінімалізація практики співжиття 
без реєстрації шлюбу і церковного 
вінчання;

— суспільна традиція укладання 
шлюбу між чоловіком і жінкою у віці 
до 30 років;

— радикальне звуження тенденції 
розлучень;

— збільшення середнього по-
казника народжуваності в сім’ях до 
трьох дітей;

— як наслідок — загальне омоло-
дження і зміцнення нації.

Уі ці показники будуть свідчити про 
високий рівень моралі і відповідальності 
суспільства. Міцні і здорові сім’ї — це 
інструмент вирішення проблем сирітства 
і неповнолітніх бездомних. Відповідальне 

сімейне виховання, побудоване на хрис-
тиянських традиціях, вирішує проблеми 
соціальних захворювань — ВІЛ/СНіДу, 
алкоголізму, наркоманії.

Сильний інститут сім’ї — це низький 
рівень злочинності і загальний соціальний 
спокій в містах і селах.

Сім’я — обов’язкова складова еко-
номічного розвитку. Стійкі і стабільні 
домогосподарства становлять головний 
інтерес для виробників товарів і послуг. 
Довготривале економічне, промислове 
планування завжди здійснюється з ура-
хуванням поточної демографічної ситуації 
і прогнозуючих тенденцій.

Здорові сім’ї в державі — це не лише 
морально, а й раціонально. Тому ця тема 
повинна стати абсолютно природньою 
складовою всіх базових документів усіх 
органів влади, в тому числі, Ради націо-
нальної безпеки і оборони.

Щоб напрацювати і реалізувати 
конструктивну національну сімейну 
стратегію, слід чітко усвідомити загрози, 
що виникають на шляху до цього. Деякі 
з них обумовлені певними слабкостями 
людської природи. Однак багато анти-
сімейних тенденцій є результатом спла-
нованої ворожої стратегії. Наведемо 
деякі з них.

Розлучення. Ця практика стала 
нормою і більше не викликає здивування. 
Суспільство звикло до того, що близько 
половини шлюбів розпадаються вже 
через кілька років. Головна причина 
— непідготовленість молодих людей 
до сімейного життя, егоцентризм, від-
сутність професійного супроводження і 
власне самої традиції міцного шлюбу. А 
ще загальний інформаційний і медійний 
фон, лояльний до розлучень, сприяє 
цьому руйнівному процесові.

Громадянські «шлюби». Це ще одне 
явище, що має всі шанси стати новою 
традицією — громадянське партнерство 
без всякої державної реєстрації і церков-
ного вінчання. Таке співжиття чоловіка і 
жінки — сумна пародія на сім’ю, безвідпо-
відальна і руйнівна. Від цього страждають 
і жінка, і чоловік, і народжені в такому 
партнерстві діти. Передусім засоби ма-
сової інформації і кіноматограф зробили 
нормою це явище. А законодавець під 

тиском суспільної традиції, на жаль, пішов 
на легалізацію громадянських «шлюбів» 
в діючому Сімейному кодексі.

Ще одна загроза — замах на дефіні-
цію статі. Сьогодні широко впроваджу-
ється так звана гендерна теорія. Слово 
«стать» в публічному дискурсі все частіше 
підмінюють поняттям «гендер». Ця 
дуже підступна стратегія має одну мету 
— нейтралізувати поняття біологічної 
статі для подальшого внормування різ-
них сексуальних викривлень і психічного 
відхилення.

Але правда полягає в тому, що не 
існує ніякого гендера, є лише біологічна 
стать. І дозволю собі нагадати, що стать 
визначається первинними статевими 
ознаками, а не соціальною роллю чи 
функцією. Існує лише дві статі — чоло-
віча і жіноча. А гендерів придумали вже 
більше десятка. І дуже схоже на те, що 
продовження буде...

Одним із наслідків поширення гендер-
ної теорії стала міжнародна політична 
кампанія, мета якої — врегулювати 
гомосексуальні відносини як варіант 
норми. Таким чином, ще одна відносно 

Виконавчий директор Інституту 
релігійної свободи Максим Васін 
опублікував на сайті risu аналі-
тичний матеріал під назвою  «Аль-
тернативна (невійськова) служба: 
шлях реформ або вироків?», де 
торкнувся доволі болючих для бага-
тьох віруючих питань. Зокрема, він 
зазначає про непоодинокі випадки 
відмови у праві на альтернативну 
службу. «Нерідко такі бюрократичні 
круговерті для сумлінних віруючих, 
окрім безпідставних і принизливих 
звинувачень у «зраді» та «сектант-
стві», завершувалися кримінальним 
переслідуванням. Їх звинувачували 
в ухиленні від мобілізації під при-
водом релігійних переконань, які не 
дозволяють використання зброї... 
Певно, законодавці, ухвалюючи у 
1991 році Закон про альтернативну 
службу, не розраховували на його 
застосування під час війни, тим 
більше гібридної, яка триває на 
Донбасі».

У разі якщо виконання військового 
обов'язку суперечить релігійним 
переконанням громадянина, ви-

конання цього обов'язку має бути за-

нативну (невійськову) службу є складо-
вою фундаментального права людини 
на свободу совісті, релігії та переконань, 
гарантованого багатьма міжнародними 
документами, зокрема ООН та Ради 
Європи, які ратифікувала Україна. І ті 
віруючі, які хочуть скористатися цим 
правом, не є гіршими громадянами, 
які менше люблять свою Батьківщину. 
Адже волонтерський рух та різноманітні 
благодійні ініціативи (допомога армії, по-
страждалим у зоні АТО та переселенцям) 
у багатьох випадках беруть свій початок 
у церковному середовищі та здійснюють-
ся руками віруючих людей. І лише деякі 
з них мають заперечення власної совісті 
щодо збройного захисту своєї країни.

Звісно, загроза військової агресії 
може стати підставою для повної вій-
ськової мобілізації громадян. Проте 
варто наголосити, що воєнний стан в 
Україні не оголошено. А лише за цієї 
умови право на свободу світогляду та 
віросповідання може бути певною мі-
рою обмежене законом із зазначенням 
строку дії таких обмежень (стаття 64 
Конституції України).

Тому Кабінету Міністрів України і 
Верховній Раді слід невідкладно взятися 
за вирішення питань організації альтер-
нативної (невійськової) служби під час 
мобілізації та звільнення від військової 
мобілізації священнослужителів. Слід 
зауважити, що альтернативна служба 
повинна відбуватися поза межами 
будь-яких військових формувань та без 
будь-якої дискримінації, в тому числі на 
підставі належності до незареєстрованих 
релігійних громад чи відсутності окремих 
конфесійних напрямків у визначеному 
Урядом переліку віровчень.

(Друкується зі скороченням).

нова, але дуже агресивна загроза — про-
паганда гомосексуалізму з наступною 
законодавчою легалізацією одностатевих 
громадянських партнерів і так званих 
«одностатевих шлюбів».

Штучне переривання вагітності. 
Поширення практики вбивства ненаро-
джених дітей набуло ознак справжнього 
геноциду. За роки незалежності України 
вбито понад 10 мільйонів немовлят. Це 
ті громадяни, які так і не змогли реалізу-
вати своє базове фундаментальне право 
— право на життя. Аборти — це і причина, 
і наслідок занепаду сім’ї. Тому сьогодні ми 
всі разом відповідаємо за те, щоб нейтра-
лізувати цю кровопролитну загрозу.

Щасливі і міцні сім’ї — це, передусім, 
відповідальність самих сімей і суспільства, 
в якому вони створюються. Однак саме 
органи державної влади мають величезні 
повноваження для створення того, що ми 
спочатку назвали просімейним суспільним 
розпорядком дня або ж просімейною 
кон’юнктурою.

Завдання для всіх і кожного в цьому 
контексті можна сформулювати кількома 
основними тезами:

— розглядати сімейну політику 
держави в контексті національної 
безпеки;

— орієнтацію на права та інтереси 
сім’ї вважати приорітетною в держав-
ній стратегії, суспільному секторі і 
економічному житті;

— впровадити в середній і вищій 
школі викладання курсу підготовки до 
сімейного життя;

— популяризувати сексуальне стри-
мання до шлюбу як найкращий спосіб 
боротьби з епідемією ВІЛ/СНіДу та ін-
шими венеричними захворюваннями;

— прийняти закон про заборону 
пропаганди гомосексуалізму;

— прийняти закон про заборону 
штучного переривання вагітності;

— впровадити механізм збільшення 
грошових виплат на кожну наступну 
дитину, що народилася в сім’ї:

— сприяти розвитку сімейного 
бізнесу, стимулювати цей процес на-
вчанням і податковими пільгами;

— реалізувати національну меді-
астратегію піднесення авторитету 
сімейного союзу чоловіка і жінки, котрі 
народжують і відповідально вихову-
ють дітей; забезпечувати цей процес 
повинна, передусім, новостворена Гро-
мадська телерадіоорганізація України;

— забезпечувати державне со-
ціальне замовлення на реалізацію 
просімейної стратегії профільним ав-
торитетним громадським і релігійним 
організаціям, що мають відповідну 
мотивацію і солідний досвід.

Саме орієнтація на ці цілі дозволить 
нам говорити про збереження і розвиток 
нашої країни і нашого народу. У світовому 
контексті ми повинні асоціюватися не 
тільки з родючим чорноземом, вродливи-
ми дівчатами чи піонерством в космічній 
галузі. Перелік символів і образів, з 
якими ототожнюють Україну і українців, 
обов’язково повинен включати також 
здорове, щасливе сімейне співжиття 
батька, матері і дітей — як базову цін-
ність, як основний пріоритет і як реальне 
становище речей.

Руслан КУХАРЧУК.
Голова громадського руху

«Всі разом!».

Про сімейну складову у стратегії 
національної безпеки України

мінене альтернативною (невійськовою) 
службою», – проголошує стаття 35 Кон-
ституції України. Здавалось би, цілком 
однозначна і зрозуміла норма. Проте 
за останні півтора року військової мобі-
лізації українські суди проголосили вже 
понад десяток вироків і інших судових 
рішень у справах, пов’язаних із аль-
тернативною (невійськовою) службою. 
Більшість із них були обумовлені тим, 
що військові комісаріати, органи проку-
ратури та місцеві державні адміністрації 
відмовлялися розуміти і застосовувати 
процитовану норму Конституції.

Також зафіксовано чимало випадків, 
коли місцеві державні адміністрації від-
мовлялися приймати рішення про направ-
лення мобілізованих віруючих громадян 
на альтернативну (невійськову) службу 
– давали відписки або рекомендували 
звертатися до суду. Вони вважали, що 
під час мобілізації не можна застосову-
вати за аналогією положення ч. 2 статті 
9 Закону України «Про альтернативну 
(невійськову) службу» щодо звільнення 
віруючих від військових зборів, а тому в 
них немає підстав приймати рішення про 
направлення на альтернативну службу 
мобілізованих.

Відтак створюються ситуації, коли 

мобілізовані віруючі попадають у зам-
кнене коло бюрократичного процесу 
– військкомати просять їх отримати в 
держадміністрації довідку про право 
на альтернативну службу, у той час як 
держадміністрації відмовляються роз-
глядати такого роду заяви та спрямо-
вують віруючих назад до військкоматів. 
До того ж і сама процедура організації 
альтернативної служби під час мобі-
лізації законодавчо не врегульована. 
Відтак ні управління праці та соціального 
захисту населення при місцевих держад-
міністраціях, ні Міністерство соціальної 
політики України разом із Міністерством 
культури України та Міністерством обо-
рони України досі не можуть дати ради 
з цього приводу.

Нерідко такі бюрократичні круговерті 
для сумлінних віруючих, окрім безпід-
ставних і принизливих звинувачень у 
«зраді» та «сектантстві», завершувалися 
кримінальним переслідуванням. Їх звину-
вачували в ухиленні від мобілізації під 
приводом релігійних переконань, які не 
дозволяють використання зброї.

У більшості випадків українські суди 
ставали на бік віруючих та застосовува-
ли положення ч. 4 статті 35 Конституції 
як норми прямої дії. Проте мають місце 

і невтішні приклади з судової практики. 
Зокрема, 13 березня 2015 року Воло-
димирецький районний суд Рівненської 
області під головуванням судді По-
ровського В. А. у кримінальний справі 
№ 556/127/15-к покарав позбавленням 
волі на два роки (без жодних пом’як-
шень) віруючого, який повідомив про 
неможливість проходження військової 
служби на підставі своїх релігійних пере-
конань. При цьому суддя у тексті вироку 
посилався на те, що «обвинувачений не 
надав суду доказів того, що член церкви 
ХВЄ (християн віри євангельської) не 
може брати до рук зброю та захищати 
Батьківщину». При цьому заступник 
військового комісара Володимирецького 
ОРВК з мобілізації повідомив у судовому 
засіданні, що він не вповноважений за-
йматися «поверненням додому членів 
ХВЄ та інших сектантів», оскільки це 
здійснює обласний військовий комісаріат. 
Очевидно, що уявлення члена Церкви 
ХВЄ у негативній постаті «сектанта» 
(не тільки посадовою особою ОРВК, 
але й навіть у тексті судового рішення) 
віднесло на другий план його конститу-
ційні права.

Підсумовуючи, варто зауважити, 
що наявна критична ситуація із за-
конодавчим забезпеченням права на 
альтернативну (невійськову) службу і на-
далі обумовлює хаос у правозастосовній 
практиці. Це стає причиною появи нових 
фактів порушень цього конституційного 
права – нових бюрократичних непорозу-
мінь, нових кримінальних переслідувань 
віруючих, нових вироків. Наче свобода 
совісті та віросповідання знов стала 
лише декларацією на папері, як у радян-
ські часи войовничого атеїзму.

Слід зауважити, що право на альтер-

Максим Васін:  «Кабміну і Верховній 
Раді слід невідкладно взятися за 
питання альтернативної служби»
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– Ви – ще доволі молода людина, однак дося-
гли вже немалих висот у служінні. А ким мріяли 
стати в дитинстві?

– Я вдячний Богові за те, що народився у хрис-
тиянській сім'ї. Правда, батько довший час був 
православним і прийняв святе водне хрещення по 
вірі лише у 1988 році. Але мама була євангельською 
християнкою і виховувала нас, восьмеро дітей, у 
любові до Бога. Тому я змалку знав, що треба жити 
для Бога і служити Йому.

За порадою батька я обрав фах будівельника. І по 
сьогодні люблю цю професію. За час роботи не раз 
доводилося починати будівництво з нуля і здавати 
готовий дім під ключ.

Щодо духовних мрій, то вона була одна – бути ві-
рним Богові. Мама змалку мене вчила робити для Бога 
все, що я тільки зможу: співати, грати, відвідувати 
хворих, допомагати нужденним... І я це робив.

Про служіння пастора, проповідника в дитинстві 
і не думав – такі люди здавалися мені якимись осо-
бливими. Але коли я вчися в Луцьку, тодішній керівник 
молоді в Луцькій церкві Сергій Лінник навчав нас, мо-
лодих, проповідувати, досліджувати Боже Слово. Бог 
хрестив мене тоді Духом Святим, і я потроху взявся 
проповідувати. Так почалася моя духовна праця.

– Народилися і виросли Ви на Волині. Як стало-
ся, що Вашою долею і полем активного служіння 
стала Івано-Франківщина?

– Власне, професія будівельника і привела мене 
на Івано-Франківщину. Чоловік моєї старшої сестри 
Валентини працював головним інженером одного 
будівельного управління в Івано-Франківську. І він 
запросив бригаду, в якій я працював, на роботу. 30 
березня 1989 року нас, восьмеро будівельників, усі 
віруючі, приїхали до Івано-Франківська. 

До нас долучилися ще брати з Волині і Рівненщини, 
і тодішній пастор Івано-Франківської церкви Євген 
Пилипів запропонував разом служити і працювати. Ми 
так і зробили. Правда, згодом деякі брати повернулися 
додому, а кілька нас залишилося.

1990 року мене обрали керівником молоді церкви, 
яка налічувала тоді до 25 членів. І вони журилися, 
як дадуть собі ради з таким великим костелом Св. 
Юзефа, який влада передала громаді у користування. 
Приміщення й справді було дуже запущене, обдерте, 
обшарпане, вікна вибиті, дах зруйнований, і на ньому 
вже почали навіть рости дерева. Тож громада ревно 
молилася до Господа – і приїхали ми, команда будівель-
ників. Ми взялися до реставрації. Працювали тяжко. 
Вдень – на основній роботі, вечорами – у домі молитви.

У 1990 році ми провели водне хрещення – охрести-
ли 41 людину. Церква зросла більш ніж удвоє. 

1991 року мені доручили служіння обласного 
керівника молоді, і праці побільшало. Того ж року, 
19 травня, я одружився – і дуже вдячний Богові за 
прекрасну дружину.

– На початку Вашого служіння церква в Івано-
Франківську налічувала кілька десятків віруючих. 
Як можна охарактеризувати цю церкву сьогодні?

– 2008 року ми відзначали 20-річчя діяльності на-
шої церкви. І підрахували, що за 20 років Бог допоміг 
нам охрестити 1340 людей. У 1998 році в області було 
лише вісім церков, сьогодні у 70 населених пунктах  
діють громади християн віри євангельської, а офіційно 
зареєстрована 31 церква ХВЄ.

Наші попередники, зокрема пастор Євген Пилипів, 
заклали добру стратегію для розвитку церкви. Ми 
мали велике бажання підготувати здібних людей і 
послати їх на проповідь Євангелія в міста і села. І Бог 
допоміг нам це зробити.

Треба зауважити, що довгий час Івано-Франківська 
область як закрита військова зона була важко доступ-
на для проповіді Євангелія. І активний благовіст став 
можливим лише з проголошенням незалежної України.

Після переїзду Євгена Пилипіва до США мені 
випало служити старшим пастором церкви в Івано-
Франківську. То був час, коли люди наверталися 
масово. Бог приводив до церкви людей, через яких 
планував робити Свою працю. Вони щиро каялися і 
горіли бажанням служити Богові. Так появилася ідея 
про випуск християнської газети, згодом – радіопро-
грами, а ще через якийсь час – і телепрограми під 
однойменними назвами «Вірую». Очолив цю працю 
Олег Карп'юк, який після покаяння залишив пре-
стижну роботу на Івано-Франківському фурнітурному 
заводі, щоб працювати в церкві.

І Бог до сьогодні благословляє цю діяльність. За-
вдяки цим ЗМІ ми можемо достукатися до сердець 
багатьох і багатьох українців – не лише жителів 
нашої області, а й тих, кого доля закинула далеко від 
України. Змінилося їхнє ставлення до віруючих людей 
і до Самого Бога.

Сьогодні церква ХВЄ в Івано-Франківську 
– це великий організм, центральним завданням 
якого є служіння проповіддю Євангелія. Церква 
поділена на дільниці – своєрідні домашні церкви, 
що, на мою думку, просто необхідно в такій вели-
кій громаді, як наша. Дільниці підпорядковують-
ся дияконам, а ті, у свою чергу, – пресвітерам.

Церква росте, отож відділ навчання конче потріб-
ний. Серед пріоритетних напрямків його діяльності 
– біблійна школа для новонавернених, церковні на-
вчання, проведення семінарів у церквах області. 

Активно працює відділ євангелізації, використо-
вуючи для своєї праці нашу друковану продукцію, 
зокрема газети «Вірую». Регулярно проводяться 
публічні євангелізаційні заходи.

Не можу не згадати тут про місію «Голос надії» 
з Луцька, яка допомогла нам підготувати місіонерів 
для праці в області. Ми дуже вдячні Богові за Миколу 
Петровича Синюка і його команду. Завдяки їхнім 
старанням місіонерський відділ в області на чолі з 
відповідальним Іваном Іванцюком успішно діє, утво-
рюються нові церкви.

Щоб довести людей до святого водного хрещення, 
потрібен відділ душеопікунства. Очолює його диякон 
В'ячеслав Бевзюк, і він дуже відповідально ставиться 
до своєї роботи. Не оминає своєю увагою жодної 
людини, яка виходить до покаяння. Щопонеділка про-
водить зустрічі з новонаверненими – для цього роз-
роблена спеціальна програма на 32 уроки. Плануємо 
запустити цю програму у всіх церквах області.

Молитовне служіння – це щоденні молитви за Укра-

їну, за церкву в домі молитви з сьомої до восьмої ранку 
і з 10-ї до 11 години, молитва матерів щосереди перед 
вечірнім зібранням, а також окреме молитовне зібран-
ня щосуботи, де особливо діють дари Духа Святого.

Служать в церкві хори, музичні групи.
Невід'ємна частина церковного життя – служіння 

дітям. Це і недільна школа, і дитячий хор, і щорічні 
дитячі табори – стаціонарні і виїзні тощо.

Уже 10 років в районному центрі Тлумачі функ-
ціонує Центр опіки дитини «Рідна оселя», де на 
постійному утриманні перебуває до 29 дітей – сиріт і 
напівсиріт. Загалом «Рідна оселя» стала рідною для 
60 вихованців. Сьогодні дехто з них вже має свою 
сім'ю, однак зв'язків з рідним домом не пориває. Шес-
теро вихованців вже прийняли водне хрещення. Троє 
хлопців навчаються в Київському біблійному інституті.

Серед останніх наших проектів – будинок сімей-
ного типу, будівництво якого вже добігає кінця. Одна 
сім'я, яка навернулася до Бога, подарувала обласному 
об'єднанню приміщення в райцентрі Галичі під такий 
будинок. Незабаром він буде готовий прийняти шість 
сімей, передбачено також приміщення під дім молитви.

Активно працюють відділи милосердя, інфор-
маційний, соціальної роботи. Ведеться праця серед 
глухонімих, серед інвалідів (відповідальний – диякон 
Микола Стафіїв), у навчальних закладах міста й 
області в рамках Всеукраїнської організації АСЕТ 
працюють спеціально підготовлені команди (відпо-
відальний – Михайло Дмитраш). 

Наш брат кобзар Ігор Давидов проводить у школах 
по всій області зустрічі з ціллю відродження духовного 
кобзарського мистецтва. Він грає, співає і звіщає про 
Бога там, де іноді проповіднику зайти дуже тяжко.

Розвиваються в церкві підліткове, молодіжне, 
жіноче служіння, проводяться сімейні зустрічі. 

Пріоритетом у всіх напрямках служіння для нас 
залишається бажання бути вірним Богу. У наш доволі 
складний час без Його ведення розраховувати на успіх 
у служінні не доводиться.

– Загальновідомо, що нині в євангельських 
церквах спостерігається, певною мірою, затиш-
шя. Масове навернення українців до Бога, таке 
очевидне у 90-х роках минулого століття, стає, на 

жаль, історією. Як ви вирішуєте цю проблему? 
– Так, справді масові євангелізації сьогодні не 

таке вже й часте явище, хоча ми і досі проводимо 
євангелізаційні зустрічі, концерти для жителів міста й 
області, і до нас люди йдуть. Зате люди сьогодні дуже 
відкриті для індивідуального спілкування. 

Сприяють в євангелізаційній діяльності засоби 
масової інформації, а також Інтернет. Наші газети і 
програми, наші церковні служіння і заходи сьогодні 
доступні в мережі, і ми маємо без перебільшення 
мільйони переглядів.

А ось цікавий факт: ми провели євангелізаційне 
служіння в одному з сіл області на запрошення там-
тешнього священика. Виявляється, він дивиться наші 
програми і в приватній розмові зізнався, що йому дуже 
імпонує наш спосіб служіння Богові.

– Як, на Вашу думку, сьогодні можна спонукати 
молодих людей задуматися над суттю життя і 
навернутися до Бога. 

– Цим, власне, і займається наша філія Всеукра-
їнської оргагнізації АСЕТ. Ми не лише пропагуємо 
здоровий спосіб життя без шкідливих звичок, але й 
показуємо молоді альтернативу – життя із Богом, у 
радості і чистоті.

– Молячись на Таємній вечері, Ісус Христос 
благав Отця, щоб «були всі одно: як Ти, Отче, в 
Мені, а Я – у Тобі, щоб одно були в нас і вони – щоб 
увірував світ, що Мене Ти послав» (Ів. 17:21). Чи 
не можна вважати це закликом до об'єднання 
всіх євангельських Церков хоча би в служінні 
благовісту?

– Нині дуже багато різних євангельських об'єд-
нань. Як об'єднати їх? На мою думку, певною мірою ми 
вже об'єднані, тому що Христос сказав: хто не проти 
нас, той за нас. Правда, деякі з них  сильно бажають 
бути незалежними, автономними, і, на мій погляд, це 
не дуже добре. Тому що сила Церкви – в єдності.

Господь всіх нас кличе до миру, тому треба трима-
тися євангельської істини і допевнятися Божої волі, 
і тоді буде порозуміння, і ми зможемо разом багато 
зробити для слави Божої, пильнуючи не переступити  
тієї межі, за якою починається гріх.

Розмовляла Людмила БЕНДУС.

Влітку на Івано-Франківщині проводилися єван-
гелізаційні табори для дітей віком від 3 до 16 років. 
В смт. Ланчині та с. Тисменичанах фізично і духовно 
оздоровилися три сотні дітей.

Табір в смт. Ланчині проходив з 27 по 31 липня в 
приміщенні місцевого Будинку культури. Програма 
передбачала спортивні ігри, заняття музикою, 

малювання та рукоділля. Важливою частиною дня були 
уроки, на яких вивчалися біблійні істини. І звичайно ж, діти 
і наставники щодня молилися за Україну.

Цікавою подією табору став музичний фестиваль, 
на якому учасники могли проявити свої таланти – гру на 
музичних інструментах, спів тощо. Зі сцени звучали пісні 
про Бога, про Україну та любов дітей до батьків. Щирість 
та відкритість дитячих сердець розчулили всіх присутніх 
на дійстві.

Працю команди табірних працівників фінансово під-
тримала місцева церква. До роботи активно долучилась 
і сім’я місцевих служителів. Їхня підтримка і бажання 

l ІНТЕРВ’Ю ЗІ СЛУЖИТЕЛЕМ

Пріоритетом у всіх напрямках Пріоритетом у всіх напрямках 
служіння для нас залишається служіння для нас залишається 

бажання бути бажання бути вірним Боговівірним Богові
Про церкву християн віри євангель-

ської в Івано-Франківську знають. Зокре-
ма і завдяки діяльності місії милосердя 
«Добрий самарянин», що діє при цій 
церкві, поширюючи Добру Звістку про 
Спасителя Ісуса Христа через всі засоби 
масової інформації. Сьогодні пропо-
нуємо вашій увазі інтерв'ю з людиною, 
яка стоїть за злагодженою роботою цієї 
великої християнської спільноти – стар-
шим пастором Івано-Франківської церкви 
християн віри євангельської, старшим 
пресвітером обласного об'єднання цер-
ков ХВЄ, заступником старшого єпископа 
Церкви ХВЄ по південно-західному регіо-
ну України єпископом Юрієм ВЕРЕМІЄМ.

Юрій ВереЮрій Веремій:мій:

Євангеліє – дітямЄвангеліє – дітям

служити підростаючому поколінню заохочували інших до 
активної життєвої позиції. 

А з 10 по 13 серпня команда «Еммануїл» продовжила 
нести Євангеліє Ісуса Христа дітям в с. Тисменичанах. 
Час був проведений не намарно, адже  діти не менше за 
дорослих потребують почути Добру Новину про те, що Ісус 
Христос любить їх та має для них світле майбутнє.

Соломія МАЛАШІВСЬКА.
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Один із співзасновників культурно-громад-
ського «Шelter+», що у Кривому Розі, опубліку-
вав на своїй сторінці у Facebook зворушливу 
історію про свого п’ятирічного сина.

У ній так багато любові, сили, розуміння і 
витримки, що ми не втримались і спитали Юлія 
Морозова, чи можна розказати цю історію 
широкому загалу. Юлій погодився.

Обіцяв деяким новим ФБ-друзям розказати про 
свою дитину, бо час від часу торкаємося цієї 
теми, а історія непроста і некоротка. Виконую 

обіцянку. До того ж вірю, що наша історія буде ко-
рисною багатьом.

Сьогодні чув, як на вулиці тато гримав на свого 
сина: «Ще раз побіжиш від мене – ноги попереби-
ваю!». Чую подібне регулярно і хочеться зупиняти 
таких батьків.

Мій син не бігає. І не розмовляє. Навіть сидить 
погано. Його звати Федір, і йому п'ять років. Він 
народився абсолютно здоровою дитиною і перший 
місяць радував нас чудовим настроєм і прогресом. 
Усе змінилося за добу, коли Феді виповнився місяць. 
Він почав гаснути на очах, слабшати і припинив їсти. 
Протягом кількох годин нас кидали з лікарні в лікарню, 
і ніхто не брав відповідальності за діагноз. Тож ви 
можете уявити моє ставлення до рідної медицини.

Хоча, звичайно, і в цій системі є винятки. Нарешті, 
коли нас привезли до реанімації у 8-й міськлікарні, 
доктор Андрій Іщенко – якраз один з тих винятків 
– сумно але впевнено повідомив нас, що у сина 
страшний крововилив в мозок, шансів вижити обмаль, 
оперувати в Кривому Розі ніхто не зможе.

Я кричав на лікарів і вимагав сказати, що можна 
зробити. Ми – люди небагаті, але маємо багато друзів, 
і я був впевнений, що, коли треба, ми легко знайдемо 
можливість швидко доправити Федора до Штатів, 
Ізраїлю чи Москви.

Лікарі з сумом казали мені, що зараз робитимуть 
все, щоб відновити життєві функції, і тоді, можливо, 
буде маленький шанс довезти його до Дніпра.

Зранку приїхав лікар звідти. Сказав, що може опе-
рувати, якщо ми дамо згоду, але шансів обмаль. На-
віть доїхати до його лікарні за 150 км. Ми згоду дали.

Доїхали. Кількагодинна операція. Доктор вийшов 
втомлений, сказав, що з такими важкими ситуаціями 
не стикався, ураження мозку страшенні, але операцію 
пережили. 10 днів в комі. Ми, фактично, жили біля 
дверей реанімаційного відділення. Дебільна система 
не дозволяла нам навіть зайти всередину і потримати 
сина за руку.

Один раз я підкупив когось з чергових лікарів, і Іню 

Понад 800 жителів західних 
областей України відвідали вели-
кий саміт «Лідерство. Розвиток. 
Успіх», який відбувся у медіа-
центрі стадіону «Арена Львів» 19 
вересня.

«Наша головна ідея – усім 
разом розвиватися та діяти на 
користь міста і країни», – зазна-
чив координатор саміту Василь 
Воробець.

На саміті виступали громадські 
діячі, політики та бізнесмени. 
Народний депутат Ганна Гопко, 

економіст Олександр Пасхавер, іс-
торик Ярослав Грицак, бізнесмени Гліб 
Співаков, журналіст Руслан Кухарчук, 
бізнес-тренери Олександр Марчук та 
Сергій Розвадовський, мер Вуглегірська 
Михайло Мартинов тощо.

Спікери були об’єднані одними цілями 
– допомогти учасникам усвідомити свою 
відповідальність за регіон і дати знання й 
навички для конкретної роботи.

«Саміт – це наша любов до тих лю-
дей, яких ми на нього  запрошуємо. Вона 
виражається не в тому, що ми хочемо їх 
пообнімати, – зізнається один із спікерів 
Сергій Розвадовський. – Вона полягає у 
тому, що ми хочемо їм по-справжньому 
допомогти. Дати знання, бачення та дієві 
інструменти».

Кожному зі спікерів можна було 
поставити запитання. У рамках саміту 
відбувалися робочі дискусії. «Тут запро-
шені знакові експерти зі сфер політики, 
бізнесу, громадської діяльності. Вони 
прагнуть дати відповіді на багато на-

ших запитань, наприклад, як почати 
щось змінювати», – розповідає студент 
Володимир Глущак.

Саміт був насичений не лише висту-
пами, але й змістовними відеороликами 
– про шлях Нельсона Мандели, принципи 
процвітання Південної Кореї та сміливі 
рішення компанії Hewlett Packard. У 
кожному відео були виділені основні 
принципи, які допомагають розвиватися 
та досягати успіху як великій корпорації, 
так і державі з її громадянам.

«Саміт був дуже насичений. Тому 
давали короткий час спікерам, щоб 
вони говорили головне, те, що потріб-
но почути. Те принципове, що я для 
себе зрозуміла, – це те, що є люди з 
цінностями, і їх багато. Вони працюють 
у різних сферах. І це дуже добре, це під-
бадьорює», – зазначила одна з учасниць 
заходу, львів’янка Соня.

Один з наслідків саміту – те, що з 
жовтня у Львові почне діяти «Сіті Інку-
батор». Це платформа для навчання та 
реалізації корисних бізнесових та соці-
альних проектів, які будуть створюватися 
на користь міста.

«Сіті Інкубатори» мають кілька ідей, 
– зазначає куратор Олександр Марчук. 
– По-перше, об’єднати мешканців, які 
мають активну громадянську позицію. 
По-друге, поділитися досвідом та допо-
могти людям, які мають мрію, ідею, здат-
ну покращити життя містян. Наша мета 
– допомогти їм втілити цю ідею в життя». 
Найкращі проекти отримають цільові 
гранти та організаційну допомогу.

На саміті немало говорили про важ-
ливість цінностей. «Лідерство, базоване 

на цінностях, змінить нашу країну», – це 
гасло заходу.

Спікери виділяли головні цінності, 
необхідні нашій державі. Йшлося про 
довіру і чесність, про віру в Бога і 
єдність, про працьовитість та взаємне 
служіння. Зокрема, радник Президента 
України економіст Олександр Пасхавер 
відзначив, що велике значення мають 
свобода, активна співпраця, схильність 
до компромісу та відповідальність. «Це 
ті соціальні цінності, які дозволяють 
вести бізнес, працювати, спілкуватися 
в громадянському суспільстві», – на-
голосив він.

Саміт «Лідерство. Розвиток. Успіх» 
пройшов і у Слов’янську. Цього  року 
такий захід відбудеться ще в Сумах 
– 3 жовтня і в Дніпропетровську – 10 
жовтня. Всього планується охопити 12 
міст України для максимальної ефектив-
ності. Організаторами самітів виступає 
«Співдружність соціальних підприємців» 
(ССП) і громадянський рух «Всі разом!». 
У такий спосіб вони прагнуть стиму-
лювати появу нового покоління лідерів 
з гідними цінностями для всіх рівнів 
суспільного життя.

«Концепція змін у країні чи місті одна. 
Більшість завжди пасивна, і тому зміни 
відбуваються, коли з'являється пасіо-
нарна меншість, яка починає по-новому 
жити, по-новому діяти, –  впевнений 
голова ССП Гліб Співаков. –  Мета цих 
самітів – сформувати в кожному місті 
групу ось таких небайдужих людей, які 
б разом могли змінювати українські міста 
на краще».
Громадянський рух «ВСІ РАЗОМ!».

Кент Ховінд – американський євангеліст і 
креаціоніст, відомий своїми семінарами про 
«науковий креаціонізм», в яких заявляє про 
неспроможність теорії еволюції. Проти нього 
неодноразово висувалися несправедливі 
звинувачення в різних кримінальних злочинах, 
включаючи фальшиве банкрутство, загрози 
представникам федеральних властей, подання 
неправдивих скарг, будівництво без отримання 
дозволу влади, а також звинувачували в різних 
податкових злочинах, у тому числі і в несплаті 
податків із зарплати співробітникам. Врешті-
решт суд присяжних визнав Ховінда винним у 

несплаті понад 430 тис. доларів у федеральний бюджет, і 19 січня 2007 року він 
був засуджений окружним судом міста Пенсаколи (штат Флорида) на 10 років.

Цього літа суд достроково звільнив Кента Ховінда. Після виходу з 
в'язниці він дав інтерв'ю, в якому зазначив неготовність християн Аме-
рики до гонінь.

«Тепер я розумію, чому частина Біблії була написана саме у в'язниці. Пере-
бування у в'язниці дозволяє повністю по-новому глянути на тисячі речей, 
– зазначив Ховінд. – Настають важкі часи для віруючих в Америці і по 

всьому світу. І віруючі в Америці абсолютно не готові до того, що гряде».
Учений додав, що дуже радий, що Бог провів його через такі випробування, «хоча 

це дуже боляче і неприємно. Моїм героєм у всьому цьому був Даниїл, про якого ми 
читаємо в Біблії, – він проходив через подібні випробування».

«Що б не сталося, цей світ – не наш дім, ми просто проходимо через нього, – за-
значив вчений. – Я провів майже 30 днів в «ямі», де в тебе немає нічого абсолютно. 
Був момент, коли наглядачі були готові випустити мене. Вони одягають на тебе на-
ручники, виводять, після чого перевіряють камеру. І якщо знайдуть хоча б що-небудь, 
що залишилося від сніданку, ти залишаєшся там. Вони знайшли маленький пакетик 
солі і сказали: «Ні, ти не можеш вийти». Загалом це довга і дуже цікава історія».

Учений заявив, що Бог постійно був з ним. І закликав людей, що опиняються 
в подібних ситуаціях, повністю довіряти Богу. Також він зазначив, що під час його 
перебування у в'язниці через його служіння до Христа прийшло близько 800 осіб. 

«Це вражаюче – спостерігати за духовним зростанням. Одне насіння ти садиш, і 
воно росте швидко, а за деяким спостерігаєш якийсь час, особливо не усвідомлюючи, 
що там відбувається», – розповідає Кент Ховінд.

Християнський Мегапортал INVICTORY.COM.

– дружину – впустили. Кожного дня однакові новини: 
новини відсутні, прогресу нема, шансів обмаль. На 
дев'ятий день вийшов лікар, який оперував Федю, і 
сказав: «Борець він у вас, не здається. Я не вірив в 
це, але, схоже, викарабкується».

І відразу поправився, що в цій новині для нас 
майже нічого хорошого нема, бо шанси на нормальне 
життя – це тепер не про нас.

Ще за кілька днів нас перевели до звичайного 
відділення. Крапельниці, трубки, короткий сон по пів-
годинки, плач, що не зупинявся. А ще – переважна 
більшість жахливих лікарів, яких, схоже, ніхто не вчив, 
як підтримувати пацієнтів. Це ми – дорослі, з купою 
родичів, друзів, не багатії, але і не малоімущі. І то їх 
слухати було жахливо.

А поруч з нами лежала 17-річна дівчина зі своїм 
малюком з величезною головою через гідроцефалію. 
Вона його щиро любила і тихенько плакала. 18-річний 
батько продав все, що мав – скутер і ноутбук – і робив, 
все що міг. А лікарі надихали їх порадами: «Та відмов-
теся від дитини, ви молоді, ще собі народите».

Я ледь не вдарив ту лікарку. Суворо поговорив з 
нею в коридорі, але краще б говорив з сірою лікар-
няною стінкою.

За місяць нас виписали, надихнувши тим, що «ну, 
ми не знаємо, як ви будете жити, але це ваш вибір». 
Ми почали шукати лікаря в Кривому Розі, який би 
вів нас далі. Після кількох «стрьомних» натрапили 
на Олега Миколайовича Темченка з 8-ї міськлікарні. 
Він – хронічно втомлений, але безвідмовний про-
фесіонал. 

– Що хочете? – запитав він. 
– Шукаємо когось, хто б разом з нами вірив, що у 

Феді є шанси відновитися, –відповіли ми.
–А чого ви так кажете?
–Бо всі ті, з ким ми спілкувалися раніше, кажуть, 

що в нас нема шансів жити.
– Послухайте, тільки там, – Темченко показав паль-

цем в небо, – знають, у кого є шанси, а в кого нема.
– Ви нам підходите!  
Ми потоваришували. Він щиро любить Федюсю, 

але вже не знає, що з нами робити. Як не знають 
і лікарі в інших містах і країнах. Навіть світила.

Нещодавно, вивчивши наші знімки, історії і описи, 
нам відмовили в реабілітації в Китаї. Ніхто не знає, що 
можна робити з хлопцем, який не має бути живим. 
А він живе, чудово виглядає і розвивається, хай і 
дуже-дуже повільно. Зазвичай діти з подібними діа-
гнозами – малюсінькі, виглядають як недорозвинені і 
постійно плачуть. Якщо не є повністю паралізованими. 
А Федя – справжній богатир і красунчик. Майже 
не плаче. Просто майже нічого не може робити. 

А ще мене оточують феноменальні родичі та друзі. 
Ось вам приклад. Ми вже кілька років займаємося 
за програмою Інституту Домана з Філадельфії. А 
це значить, що кожного ранку і кожного вечора нам 
потрібен щонайменше один, а іноді і два помічники. І 
вони завжди знаходяться.

А ще я знаю купу людей по всьому світу, які що-
денно моляться за мого сина.

Декому з них за 70, а декому – менше 10 років. 
Вони дуже хочуть допомогти, готові економити і 
збирати для нас гроші, але на сьогодні справа не в 
грошах.

Я твердо вірю, що Господь має Свій план для цієї 
історії. Нам важко його осягнути і зрозуміти, хоча деякі 
пазли в моїй голові вже потихеньку складаються.

За свої п'ять років Федір зробив для мене дуже 
багато. І я не сумніваюся, що й далі буде робити. Що 
саме, як і коли – я не знаю. І це упокорює і доводить, 
що я не всесильний.

Але є той Всесильний, Хто, попри всі прогнози 
і оцінки найкрутіших лікарів, зберіг життя нашому 
хлопцю. І тільки завдяки Йому мені вдається жити, 
не опускати рук, рухатися вперед і робити все, що 
я можу, щоб моя особлива дитина зростала в мак-
симально дружньому, цивілізованому і розвиненому 
суспільстві.

life.pravda.com.ua.society.

«Моєму сину п'ять років, він не бігає, не розмовляє»
Зворушлива історія батька про любов

Коли меншість з цінностями починає діяти Кент Ховінд: «Християни не 
готові до того, що гряде»

Окрім того, щоб приносити нам радість.
Наша радість – не така, як в інших бать-

ків. Ми не можемо порадіти першому слову, 
кроку, намальованій власноруч листівці. Ми 
раділи звуку, найменшій реакції, добі без 
плачу, першій посмішці у півтора року.

Раділи, коли несподівано зрозуміли, 
що він любить бути у воді і зі спеціальним 
кругом на шиї там дивно активний. Раділи, 
коли помітили, що схоже, він таки на тата 
реагує…

Що буде далі? Я не знаю. Я постійно 
задавав Богу це питання. Поруч з іншими 
питаннями. Ну, ви розумієте, якими. Якби я 
не міг ставити Йому ці питання, я не знаю, 
як би я пройшов це. Ми навчилися жити, не 
плануючи надовго вперед. Просто робимо 
те, що можемо, для цієї маленької людини, 
яку Всевишній довірив нам. Добре, що він 
симпатяга з гарним характером, тому його 
легко любити. 

А ще він змінює мене дуже сильно. Я 
завжди був жорсткою людиною, орієнтова-
ною на результат. Я не розумів, що значить 
«я не можу це зробити». Як це так? Просто 
доклади більше зусиль. Просто витрать додатковий 
час і навчись. Тепер зі мною живе чудова п'ятирічна 
людина, яка майже нічого не може. І я її люблю і при-
ймаю, незалежно від цього. І інших також мені тепер 
легше приймати. 

Я завжди вірив, що немає нічого неможливого. 
Але це була, скоріше, теоретична віра. Тепер я вірю 
в це на практиці. І я будь-кому сміливо говорю про 
це. Я знаю, що майже ніхто не проходив через те, 
через що пройшли ми з дружиною. Я чув: «У нього 
нема шансів жити» від потужних професіоналів. Але 
ми живемо.

Я тепер сміливо можу казати: «Не кажи мені, що 
в вашої родини нема шансів», коли намагаюся допо-
могти друзям врятувати шлюб.

Я аргументовано не погоджуюсь, коли хтось каже: 
«Ми не потягнемо цей проект», бо знаю, що можливо 
все. Це питання віри. І ціни, яку ви готові платити. І 
ніхто не скаже мені у відповідь: «Та що ти розумієш 
про справжні труднощі».

А ще в мене дійсно чудова дружина. Вона яскрава 
і талановита. Вона стільки всього б могла зробити для 
суспільства. Але вона присвятила себе Феді. Вона це 
робить без ремствування і скиглення. Дозволяючи 
мені знаходити час на купу всього. І вона знаходить 
можливість бути корисною іншим. Хоча я знаю, чого 
їй це коштує.

У Львові пройшов великий саміт «Лідерство. Розвиток. Успіх»
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Ні, не так. Якщо Бог може говорити 
через сни, це зовсім не означає, 
що Він обов’язково це робить. Ми 

повинні мати здоровий, зважений підхід 
до питання про сни і розуміти, що часом 
Бог промовляє через сни, але це далеко 
не найчастіший і не найбільш поширений 
спосіб, яким Господь об’являє людині 
Свою волю чи майбутнє.

Зрозуміло, що людина, намагаючись 
зрозуміти смисл сну, переживає за своє 
майбутнє і хотіла би знати, що Бог для 
неї приготував. Іншими словами, їй ці-
кава воля Божа. Але християни знають, 
що критерієм визначення, що виходить 
від Бога, а що ні, є Його написане Слово 
— Святе Писання.

Досліджуйте, що Біблія говорить про 
ваше життя, і це допоможе вам рухатися 
в правильному напрямку. З приводу 
пророчих снів Писання наводить як 
позитивні, так й негативні приклади. У 
Старому Заповіті ми знаходимо історії 
про те, як Господь являвся Якову (1 
М. 28:12-15), Йосипу (1 М. 35:5-11), Со-
ломону (1 Цар. 3:5-15) у сні. Бог також 
дав Йосипу (1 М. 41:14-15) і Даниїлу 
здатність до тлумачення сновидінь (Дан. 
5:12). Але далеко не всі сни, звичайно 
ж, були пророчими. 

Найкращий спосіб перевірити, чи 
від Бога сон, — це подивитися, чи спо-
вниться він. В один з найважливіших 
періодів людської історії, — час на-
родження Спасителя — Господь також 
відкривався через сни і явлення анголів 
Божих — Він явився Йосипу і сказав 
прийняти Марію; мудрецям зі сходу Він 
звелів не повертатися до Ірода. Цей же 
ангол попередив про небезпеки смерті 
для Немовляти, і він же закликав святе 
сімейство повертатися з Єгипту.

Наприкінці земного служіння Христа 
дружина Пилата прийшла до свого чо-
ловіка і сказала, щоб він нічого не чинив 
Праведнику, тому що «сьогодні вві сні я 
багато терпіла з-за Нього» (Мт. 27:19). Ці 
приклади, хоч їх і багато, не доказують, 
що всі сни походять від Бога. Біблія свід-
чить, що буває дуже багато помилкових і 
навіть неправдивих сновидінь. Еклезіаст 
говорить, що «... як сон наступає через 
велику роботу, так багато слів має і 
голос безглуздого» (Екл. 5:2).

Сучасна наука зробила чимало від-
криттів щодо властивостей сну, і одна з 
них говорить, що найчастіше сновидіння 
є результатом активності головного моз-
ку, який продовжує свою діяльність у сні, 
коли ми дуже чимось занепокоєні і зна-
ходимося в пошуку рішення. Найяскра-
віша із відомих історій, що підтверджує 
цю теорію, — відкриття таблиці хімічних 
елементів Д. І. Менделеєвим.

Він побачив її у сні, але це не було 
раптовим прозрінням: вчений постійно 
роздумував про це, намагаючись впо-
рядкувати елементи, його мозок був 
напружений, так що, врешті-решт, пазл 
склався, і він знайшов рішення, хоч це й 
сталося вві сні.

У мене також були подібні ситуації: 
я роздумував про щось, і потім Господь 
давав мені вві сні розуміння, що робити. 
Але це було не надприродним прозрін-
ням, а наслідком постійних роздумів, які, 
я вірю, Господь використав на благо.

Пророки попереджали про небезпеку 
для народу Божого спокушуватися сна-
ми. Наприклад, Єремія говорить не раз, 
що люди йшли дорогою неправдивих 
снів: «Оце Я на тих, що сни неправдиві 
звіщають, — говорить Господь, — вони 
розповідають про них та впроваджують 

в блуд Мій народ своєю неправдою й 
глумом своїм, хоч Я не посилав їх і їм 
не наказував, і вони помогти не можуть 
народові цьому, говорить Господь» (Єр. 
23:32).

В іншому місці пророк говорить: «Бо 
так промовляє Господь Саваот, Бог 
Ізраїлів: Нехай не зводять вас ваші про-
роки, що серед вас, та ваші чарівники, і 
не прислухайтеся до ваших снів, що вам 
сняться» (Єр. 29:8). 

Сьогодні у світі, що не знає Бога, 
люди різними способами намагаються 
дізнатися про майбутнє. Вони зверта-
ються до окультистів — до ворожбитів, 
чарівників, астрологів, намагаючись 
через сни, за лініями руки зрозуміти, 
що готує їм майбутнє. Мотивовані вони 
не стільки бажанням знати волю Божу, 
скільки страхом і переживаннями за 
власну долю. Саме тому такі популярні 
сонники. Їх автори намагаються ледь 
не автоматизувати і поставити на по-
тік тлумачення снів, надаючи кожному 
предмету, явищу чи особистості, поба-
ченим у сні, якесь особливе значення. 
Але це серйозна помилка, тому що 
Бог не збирався починати конвейєрне 
виробництво об’явлень через сни. Тлу-
мачення за допомогою сонників — прояв 
окультизму, а це небезпечно для духо-
вного життя всякої людини.

Що робити?
Насамперед запам’ятати, що не 

всякий сон — від Бога. Є сновидіння, 
породжені суєтністю нашого розуму, 
нічними мозковими процесами, нашими 
денними внутрішніми переживаннями чи 
підсвідомим страхом. «Бо як сон насту-
пає через велику роботу, так багато слів 
має і голос безглуздого» (Екл. 5:2).

Не треба тлумачити кожний сон. У 
більшості випадків поставтеся до нього 
так, як до перегляду фільму. («Бо марно-
та в численності снів, як і в многості слів, 
але ти бійся Бога» (Екл. 5:6).

Ніколи не звертайтеся до сонників, 
книг з тлумачення снів, як і до ворожок 

Хто не знає історію з творів 
Марка Твена про молодого 
чоловіка, що опинився на зва-
ному обіді, де стіл був сервіро-
ваний багатьма дивовижними 
начиннями. Від хвилювання в 
юнака пересохло в горлі, і він 
ковтнув води з чаші, що стояла 
поруч з його приборами. Коли 
ж бенкет почався, інші співтра-
пезники стали обмивати руки 
у своїх чашах, бо саме таким 
виявилося їх призначення.

Уявіть, що ви опинилися в такій 
ситуації. Але, знаючи призна-
чення рукомийної чаші, ви радо 

скористаєтеся нею. Адже до чого тільки 
вам не довелось доторкатися! Ваші руки 

трималися за поруччя в громадському 
транспорті чи ручку автомобільних 
дверцят, ковзали поруччям сходів, при-
ймали рукостискання... І от ви із задово-
ленням обмили руки, але ще не встигли 
витерти їх серветкою, як вам кажуть: 
віднесіть цю чашу найпочеснішому з 
гостей, щоб він випив з неї.

Подібну пропозицію зробив Господь 
на весіллі в Кані Галілейській. Вода, 
яку Він перетворив на вино, не була 
питною. Шість камінних посудин для 
води літрів по сто кожна, що стояли у 
внутрішньому дворі дому, де проходили 
урочистості, призначалися для обрядо-
вого обмивання.

Посудини були непідйомні, і воду 
в них доливали в міру необхідності. 
Повністю опорожнювали їх нечасто 
— для генерального очищення. Але 
навіть якщо востаннє їх чистили без-
посередньо перед весіллям, кожний 
із запрошених на бенкет обмив руки 
в якій-небудь із них. Частина води при 
цьому розплескалася, і Ісус звелів до-
лити посудини до самих країв.

Саме цю воду, не призначену для 
пиття, Ісус і перетворив на найкраще 
вино. «Технічна вода» ритуального 
очищення, що не відзначалася осо-
бливою чистотою, була перетворена 
на те, чому незабаром належало стати 
засобом причащання крові Христової, 

Сонник і БібліяСонник і Біблія Чи можна християнам 
користуватися сонника-
ми для тлумачення снів? 
Адже якщо Бог може го-
ворити через сни, ми по-
винні знати, що наші сни 
означають. Тим більше, 
що тлумачення сонників 
часто збуваються. Чи 
так це?

та інших представників окультного світу. 
Якщо ви робили це — покайтеся перед 
Богом і зречіться від цих дій. («Оце Я 
на тих, що сни неправдиві звіщають, 
— говорить Господь, — вони розповіда-
ють про них та впроваджують в блуд Мій 
народ своєю неправдою й глумом своїм, 
хоч Я не посилав їх і їм не наказував, і 
вони помогти — не поможуть народові 
цьому, говорить Господь» (Єр. 23:32); 
«Бо так промовляє Господь Саваот, Бог 
Ізраїлів: Нехай не зводять вас ваші про-
роки, що серед вас, та ваші чарівники, і 
не прислухайтеся до ваших снів, що вам 
сняться» (Єр. 29:8); «Нехай не знайдеть-
ся 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 віщо-
го, і хто питає померлих. Бо гидота для 
Господа кожен, хто чинить таке, і через 
ті гидоти Господь, Бог твій виганяє їх 
перед тобою» (5 М. 18:10-12).

Біблія, як Слово Боже, важливіша 
за будь-який сон. Вона повинна бути 
пріоритетом для прийняття рішень, ви-
значення шкали цінностей, придбання 
смислу життя, призмою, через яку ми 
дивимося на світ. Всякий сон слід пере-
віряти за Писанням. («Усе досліджуючи, 
тримайтеся доброго!» (1 Сол. 5:21); 
«Улюблені, — не кожному духові вірте, 
але випробовуйте духів, чи від Бога 
вони, бо неправдивих пророків багато 
з’явилося в світі» (1 Ів. 4:1).

Сни від Бога не будуть суперечити 
стандартам і заповідям Святого Пись-
ма. Наприклад, якщо вві сні чоловік 
зрозумів, що треба розлучитися з 
дружиною і зійтися з іншою жінкою 
— то будьте впевнені, що це сон не від 
Бога, яким би яскравим він не був і як 
би часто не повторювався. Бо: «Кожен, 
хто дружину свою відпускає, і бере 
собі іншу, той чинить перелюб. І хто 
побереться з тією, яку хто відпустив, 

той чинить перелюб» (Лк. 16:18); «А 
тим, що побрались, наказую не я, а 
Господь: Нехай не розлучається дру-
жина з своїм чоловіком!» (1 Кор. 7:10); 
«А коли вам скажуть: «Запитуйте духів 
померлих чи чародіїв, що цвірінькають 
та муркають», то відповісте: «Чи ж на-
род не звертається до свого Бога? За 
живих питатися мертвих?». До Закону 
й свідоцтва! Як вони не так кажуть, як 
це, то немає для них зорі ранньої!» (Іс. 
8:19-20); «Уважай на самого себе та на 
науку, тримайся цього. Бо чинячи так, 
ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе 
слухає!» (1 Тим. 4:16).

Якщо нема розуміння сну, то не 
треба переживати через це. Сприй-
майте це спокійно. Забувши сон, не 
напружуйтеся, щоб його пригадати. 
Коли щось від Бога, це буде не просто 
яскраве нічне сновидіння, воно матиме 
чіткий, здоровий смисл, розуміння, яке 
не суперечить Біблії і підтверджується 
реальністю. («Закрите те, що є Господа, 
а відкрите — наше та наших синів аж 
навіки, щоб виконувати всі слова цього 
Закону» (5 М. 29:28); «Бо Бог промовляє 
і раз, і два рази, та людина не бачить 
того: у сні, у видінні нічному, коли міцний 
сон на людей нападає, в дрімотах на 
ложі, — тоді відкриває Він вухо людей, 
і настрашує їх осторогою, щоб відвести 
людину від чину її, і Він гордість від мужа 
ховає, щоб від гробу повстримати душу 
його, а живая його щоб не впала на 
ратище» (Йов. 33:14-18).

Найчастіше підтвердження, що сон 
був від Бога, можна побачити у його 
виконанні, яке не суперечить біблійним 
стандартам. («Якщо повстане серед 
тебе пророк або сновидець, і дасть тобі 
ознаку або чудо, і збудеться та ознака 
й те чудо, що сказав він тобі, до того 
говорячи: «Ходімо ж за іншими богами, 
яких ти не знав, і будемо їм служити», то 
не слухайся слів того пророка або того 
сновидця, бо цим Господь, Бог ваш, ви-
пробовує вас,щоб пізнати, чи ви любите 
Господа, Бога вашого, усім серцем своїм 
і всією своєю душею» (5 М. 13:2-4); «Що 
буде говорити той пророк Ім’ям Господа, і 
не станеться та річ, і не прийде, то це те 
слово, якого не сказав Господь. У зухва-
лостях говорив його той пророк, і ти не 
будеш боятися його» (5 М. 18:22).

Якщо ж сон налякав вас, то краще 
помоліться, щоб це не сталося, але в 
жодному разі не починайте перейматися 
пережитим у сновидінні, переказуючи 
це собі чи іншим. Пам’ятайте, що «не 
дав нам Бог духа страху, але сили, і 
любови, і здорового розуму» (2 Тим. 
1:7). Залишіть всякі страхи і живіть ві-
рою в Господа.

Денис 
ПОДОРОЖНИЙ

що повністю очищає від рабства гріха. 
І сталося це не де-небудь, а на шлюб-
ному бенкеті.

Характерно, що в нас немає най-
меншого уявлення про те, хто там 
одружувався того дня. Своїм чудом 
Ісус освятив не просто союз двох 
конкретних людей, а шлюб взагалі як 
такий. Історія відкупного служіння Хрис-
тового почалася в контексті шлюбних 
відносин, як у їх же контексті сталося 
гріхопадіння.

Коли пізніше Ісуса запитали щодо 
застосування Закону Мойсеєвого в 
питаннях шлюбу, Він відповів: «... спо-
чатку ж так не було» (Мт. 19:8), даючи 
зрозуміти, що початковий Божий задум 
про сім’ю вищий за Закон Мойсея. Сім’я 
була створена «спочатку» — до гріха, до 
Закону, до начальства і влади світу цьо-
го, до держав, до шкіл, до міністерств 
освіти, до церковних ієрархій.

І нам не варто замінювати постійне 
тимчасовим. Тимчасове ми перевіряємо 
постійним. Сьогодні, коли шлюбні від-
носини опоганені гріхом, у водоносах 
кожної сім’ї накопичилося достатньо 
каламуті, але Христос перетворює все 
це на вино Нового Заповіту, відновлю-
ючи відносини, які задумав для сім’ї її 
Творець. Писання говорить про це як 
про велику таємницю (Еф. 5:32).

Сім’я — це не з’єднання половинок, 

а єдиний повноцінний інститут, що відо-
бражає сутність Єдиного Бога, кожна з 
Осіб Котрого володіє всією повнотою 
божественної суті: «І Бог на Свій образ 
людину створив, на образ Божий її Він 
створив, як чоловіка та жінку створив 
їх» (1 М. 1:27). Через відновлення по-
чаткового Божого задуму про сімейні 
відносини Христос, Сам будучи спо-
лучною ланкою містичного ланцюга, 
творить єдність Творця і творіння: «... 
всякому чоловікові голова — Христос, 
а жінці голова — чоловік, голова ж 
Христові — Бог» (1 Кор. 11:3).

Вино Нового Заповіту, на яке пере-
творена вода ритуальних обмивань, 
стає живильним клеєм цього єднання. 
Навіть там, де, здавалось би, все зруй-
новано остаточно, у неповних сім’ях чи 
в житті одиноких людей, Христос запо-
внює Собою порожній простір. Сім’я ж, 
не будучи церквою, не є справжньою 
сім’єю, як і церква, що не є сім’єю, не є 
справжньою церквою.

В одній розумній книзі написано, що 
чоловік повинен правильно розставляти 
пріоритети: на першому місці — Бог, на 
другому — сім’я, на третьому — робота. 
У контексті розмови про суперзайня-
тість чоловіків на роботі, коли сім’я 
знехтувана, усе звучить правильно. 
Однак при цьому наче виправдується 
можливість нехтування сім’єю на до-
году служіння Богові.

І справді, діти служителів церкви 
часто настільки рідко бачать своїх 
батьків, що зовсім позбавлені вдома 
батьківської опіки! Бог не приймає та-

ких пріоритетів: «Коли ж хто про своїх, 
особливо ж про домашніх не дбає, той 
вирікся віри, і він гірший від невірного» 
(1 Тим. 5:8).

Для дітей Божих Бог — не просто 
пріоритет, що стоїть вище за інших. 
Лише Божа присутність надає істинного 
значення всьому — у тому числі й сім’ї, 
і роботі. Любов Христова наповнює 
все, у ній розчиняються будь-які роз-
біжності, конфлікти і недорозуміння. 
Там, де панує любов, немає місця гніву 
чи байдужості. Адже найперша влада, 
дана людині, — це влада любити і 
служити, і в Христі ми знову здатні 
придбати цю владу.

Найпершою церквою була сім’я — 
чоловік і дружина, що разом славлять 
Бога. Найпершими відступниками стала 
сім’я — чоловік і жінка, що відвернулися 
від Бога. І навіть у тому, що згрішили 
чоловік і жінка разом, а не окремо, 
ми бачимо дивний промисел Божий 
— ніхто не залишився сам по собі. Бог 
допустив їм впасти разом, щоб разом 
і очистити їх через дорогоцінний дар 
нашого Небесного Нареченого, «щоб 
Ним поєднати з Собою все, примиривши 
кров’ю хреста Його, через Нього, чи то 
земне, чи то небесне» (Кол. 1:20). Щоб 
дати нам цю благодатну можливість 
— пити разом вино Нового Заповіту з 
Його чаші, із вдячністю піднімаючи чисті 
руки, більше не відчуваючи потребу в 
обрядових очищеннях.

Сергій ГОЛОВІН.
Президент Християнського центру 
науково-апологетичних досліджень.
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Люди дивилися на свого Господа і 
не бачили Його. Вони мали очі і 
вуха, але не могли бачити й чути. 

Причина полягала в їх духовній сліпоті 
і глухоті. Люди надто були зайняті об-
лаштуванням свого життя і реалізацією 
своїх планів. Їм не було діла до Божих 
планів.

Але був один чоловік, для котрого всі 
його життєві плани втратили сенс. Він 
опинився за два кроки від смерті. І саме 
він упізнав в Ісусі Спасителя і одразу ж 
був спасенний. Цей розп’ятий на хресті 
розбійник за крок від вічної смерті по-
бачив Месію, і смерть відступила.

Воістину, коли відкриваються очі 
духовні, останні стають першими. Для 
всіх інших, хто не визнав в Ісусі Сина 
Божого, це був час втрачених можли-
востей. І як важливо не змарнувати 
найголовнішу можливість свого життя 
— потрапити в Царство Боже. Для цього 
треба навчитися ходити з Богом, жити 
думками про Нього і про Його вічне 
Царство.

Одного разу Бог сказав Якову за-
лишити Лавана і повернутися до бать-
ківського дому. Яків послухався Бога. 
Коли ти послушний Богові, то людям це 
завжди не подобається. Лаван кинувся 
навздогін, щоб силоміць повернути його 
чи відібрати все його майно.

У Якова не було жодних реаль-
них шансів на перемогу. Але Яків 
був у завіті з Богом, а, як написа-
но, «кожен, хто вірує в Нього, не 

буде засоромлений» (Рим. 10:11).
Бог Сам поговорив з Лаваном, після 

чого в того пропало всяке бажання 
зашкодити Якову: «І прийшов Бог до 
Лавана арамеянина в нічнім сні та й 
до нього сказав: «Стережися, щоб ти 
не говорив з Яковом ані доброго, ані 
злого» (1 М. 31:24).

Навіть доброго не кажи, тому що 
те, що у твоєму розумінні добре, може 
виявитися злом. Так Бог піклується про 
покірних. Про тих, хто живе за Біблією 
і послушний Духові Святому. Протягом 
всієї історії єврейського народу Бог 
закликав народ шукати лиця Його, 
пильнувати в молитвах, бути готовими 
зустрітися з Ним: «Бо Я знаю ті думки, 
які думаю про вас, — говорить Господь, 
— думки спокою, а не зло, щоб дати вам 
будучність та надію. І ви кликатимете до 
Мене, і підете, і будете молитися Мені, 
а Я буду прислуховуватися до вас. І 
будете шукати Мене, і знайдете, коли 
шукатимете Мене всім своїм серцем» 
(Єр. 29:11-13).

Ті, хто в покорі йде за Богом, бачать, 
що морок на їх дорозі перетворюється 
на світло, страждання ведуть до ра-
дості, а те, що спочатку сприймалося 
за зло, приносить визволення: «І Я 
попроваджу незрячих дорогою, якої не 
знають, стежками незнаними їх поведу, 
оберну перед ними темноту на світло, 
а нерівне — в рівнину. Оце речі, які Я 
зроблю, і їх не покину!» (Іс. 42:16).

Давид благає Бога: «... і побач, чи не 

Як почути голос 
Божий?

«А коли Мойсей входив до скинії заповіту, щоб гово-
рити з Ним (Господом), то він чув голос, що говорив до 
нього з-понад віка, яке на ковчезі свідоцтва, — з-поміж 
обох херувимів говорив Він до нього (4 М. 7:89).

йду я дорогою злою, і на вічну дорогу 
мене попровадь!» (Пс. 139:24).

Багато людей сьогодні вважають, 
що вірити Богові — це значить визнати 
розумом Його існування. Однак цього 
недостатньо. Писання переконує нас, 
що дороги праведника і дороги Божі 
— одні і ті ж дороги: «Буду бігти шляхом 
Твоїх заповідей, бо пошириш ти серце 
моє» (Пс. 119:32).

Псалмоспівець говорить, що йти 
дорогою Божою можна, коли серце 
людини розширене і в ньому можуть 
вміститися не тільки її власні інтереси, 
а й плани Божі, коли в її серці є місце 
для багатьох. Якщо ти не йдеш однією 
дорогою з Богом, ти не потрапиш в Його 
Царство. Коли прийде Месія, хтось буде 
радіти, а хтось буде дивитися на Нього з 
жахом, адже зрозуміє, що головне діло 
свого життя він не зробив.

Успіх приходить до тих, хто серед 
багатьох варіантів знаходить єдино 
правильний і дотримується його. Доля 
вибраних Божих — успіх, і він не зале-
жить від обставин.

Часто люди, бажаючи бути успіш-
ними, намагаються копіювати життя 
успішних людей, однак це не веде до 
успіху. З тієї простої причини, що немає 
рецептів на всі випадки життя. Щоразу 
Бог веде до успіху новою дорогою, Він 
не повторюється.

У випадку зі сліпим Вартимеєм Ісус 
лише запитав його: «Що ти хочеш, щоб 
зробив Я тобі?».

У випадку зі сліпонародженим Ісус 
плюнув на землю, зробив грязиво, по-
мазав ним очі сліпого — і той прозрів.

В одному випадку для перемоги над 
ворогом необхідно було тримати руки 
Мойсеєві піднятими, а в іншому треба 
було тільки вистрілити з лука у вікно в 
бік ворога.

Якщо хтось схоче скопіювати ці 
методи для свого життя, він зазнає 
поразки. Ці методи діють лише при Бо-
жому провадженні. Для успіху необхідно 
мати повноту об’явлення з небес, і це 
умова необхідна і достатня.

Змінити світ навколо себе
У під’їзді нашого будинку жила бабуся. Бабуся Люба. Їй було 97 

років. Мила, приємна бабуся. Завжди в доброму настрої, усміхнена і 
привітна. І унікальна.

«Передусім складаємо сердечну подяку за Ваш при-
клад віри і  молитви в цей час великих випробувань для 
нашої землі. Нині в наших думках звучать слова псалмос-
півця: «Близький Господь до тих, у кого розбите серце; 
прибитих духом Він спасає» (Пс. 34:19). Нас єднає спільна 
надія на Господа Ісуса», – йдеться у листі.

«У рамках стратегії розвитку УГКЦ в Україні та країнах 
поселення ми вирішили зосередитися на програмі роз-
витку парафіяльного життя під назвою: «Жива парафія 
– місце зустрічі з живим Христом». Переконані, що, 
плекаючи та оживляючи парафіяльні спільноти, ми не 
лише сприяємо зростанню всієї Церкви, а й вносимо 
важливий імпульс у становлення громадянського сус-
пільства в Україні.

Ми добре розуміємо, що обставини, в яких діє Церква 
Христова, змінюються, але її місія залишається незмін-
ною. Усі ми покликані зростати в вірі, святості, любові, 
служінні та єдності, запрошуючи інших до участі в Божо-
му Царстві словом, ділами і прикладом євангельського 
життя. Нашим спільним обов'язком є відроджувати 
етичні засади християнської віри, даючи суспільству 
приклад морального життя».

Єпископи УГКЦ також зазначили, що воєнні дії на 
Сході України спонукають Церкву ставити нові акценти 
у служінні.

«Поки триває війна, питання опіки над воїнами і 
капеланського служіння далі перебуватимуть у центрі 
уваги Церкви… У цей важливий для нашої країни час ба-
жаємо ще раз підтвердити нашу готовність якнайширше 
співпрацювати в мирі і злагоді з іншими конфесіями та 
релігіями. Ми переконані, що взаємне партнерство й ви-
сокий рівень порозуміння, які об'єднали нас на Майдані 
навколо захисту гідності людини і її прав, і надалі будуть 
добрим прикладом для всього суспільства.

Єднаємося з Вами у щоденній молитві за український 
народ і його провідників, благаючи в Господа для всіх нас 
мудрості і миру, любові та єднання.

«Нехай Бог миру, що підняв з мертвих Того, Хто кров'ю 
вічного завіту став великим Пастирем овець, – Господа 
нашого Ісуса Христа, зробить вас здібними виконувати 
Його волю добрими ділами, здійснюючи у вас те, що 
любе Йому, через Ісуса Христа, Якому слава по віки вічні» 
(Євреїв 13:20-21).

Із цими думками призиваємо на Ваші спільноти і 
весь наш улюблений український народ благословення 
Всемогутнього Бога – Отця, і Сина, і Святого Духа», 
– говориться у зверненні від імені Синоду єпископів за 
підписом верховного архієпископа Києво-Галицького 
УГКЦ Cвятослава.

chve.org.ua.

Чи на безпечній я дорозі?
Минаючи віхи життєвої дороги, ми оглядаємося, щоб побачити, 

що було зроблено правильно, а що не вдалося зробити. Можли-
вості, втрачені назавжди: не сказав, не зробив, не допоміг, не зу-
пинився, не заборонив. Часом такі упущення стають доленосними 
в нашому житті. Коли прийшов Ісус, далеко не всі розпізнали в 
Ньому Месію, Сина Божого, Спасителя світу: «Бо Він виріс перед 
Ним, мов галузка, і мов корінь з сухої землі, — не мав Він принади 
й не мав пишноти; і ми Його бачили, та краси не було, щоб Його 
пожадати! Він погорджений був, Його люди покинули, страдник, 
знайомий з хворобами, і від Якого обличчя ховали, погорджений, 
і ми не цінували Його...» (Іс. 53:2-3).

Зовнішній голос чи звук — це по-
няття, знайоме кожній людині. Голос 
близької людини чи друга, шум двигуна 
машини, голос тих, що промовляють з 
голубого екрана. Бувають голоси менш 
очевидні, але не менш важливі. Це 
внутрішні голоси, які звучать тільки для 
людини, яка їх чує. Люди нетямущі за-
звичай насміхаються навіть над самим 
поняттям внутрішнього голосу. Мовляв, 
чути голоси — це ознака божевілля.

На жаль, іноді так думають навіть 
віруючі люди, в яких найменше підстав 
для такого невігластва. Багато людей 
просто не звикли прислухатися до того, 
що відбувається в їх серці. 

А в серці насамперед звучить голос 
совісті — «... виявляють діло Закону, 
написане в серцях своїх, як свідчить 
їм сумління та їхні думки, що то осу-
джують, то виправдують одна одну» 
(Рим. 2:15).

Совість людини (цей голос людина 
часто хоче заглушити) — це останній 
бар’єр захисту душі від зла. Совість 
використовує  доступну для неї інфор-
мацію, щоб осудити чи виправдати 
людину. Коли людина приходить до 
пізнання Бога, голос совісті набуває в 
її духовному житті великого значення 
(1 Ів. 3:20-22).

Дуже важливо пам’ятати, однак, 
що голос совісті — це не голос Бога чи 
диявола. Хоча Бог може через голос 
совісті говорити до людини, якщо вона 
нічого іншого не здатна чути, але ствер-
джувати, що голос совісті — це завжди 
голос Божий, небезпечна помилка.

Ще один внутрішній голос — це 
голос «старої людини». Цей голос лю-
дина починає чути, коли народжується 
згори. Тоді в її житті появляється поділ 
на дві природи — стару, гріховну, і нову, 
народжену від Бога. Стара природа  
тягне вниз, нова — рветься вгору. Голос 
старої природи співдружний з силами 
темряви аналогічно до того, як голос 
совісті і голос нової людини співдружні 
з Богом.

Буває, можна почути  голоси ангелів 
чи демонів — духовні істоти також 
здатні розмовляти.

Голос Божий — Дух Святий — на 

особливому становищі серед всіх го-
лосів — на становищі монарха серед 
підданих. Його слово завжди вагоме 
і тверде. Він не говорить «надвоє». 
Його слово дає життя і мир, а якщо Він 
змушений нам дорікнути, то завжди 
робить це з надією. Він говорить, коли 
вважає за потрібне і так, як вважає за 
потрібне.

Отже, в людині може звучати багато 
голосів, і як серед них розпізнати голос 
Божий?

Бог говорить весь час і до всіх лю-
дей. Проблема в тому, що часто людина 
духовно глуха і не здатна почути те, що 
говорить Бог. Декотрі ніколи не змо-
жуть почути Його голос. Бог говорить 
передусім через Своє творіння — тобто 
через спів птахів, облаштування світу, 
складність думки, творчість і красу. 
Бог також вживає совість людини, її 
довкілля, людей і обставини. Бог може 
використати будь-яке слово в будь-якій 
формі (книгу, музику, пісню), щоб пові-
домити людині щось важливе для неї.

Бог говорить і через Своє особливе 
об’явлення — Біблію. Це найважливі-
ший канал спілкування з Богом. Бог 
також промовляє безпосередньо до 
серця людини. Але це відбувається рід-
ко і з небагатьма. Причина тут проста 
— якщо ти не чуєш голос Божий у тво-
рінні і в об’явленні — то чому ти повинен 
чути особисто Його голос? (Лк. 16:31). 
Бог може сказати раз чи два з милості 
до тебе, але якщо ти вперто не хочеш 
чути Його Слово у всіх його проявах, то 
розмова не буде продовжуватися.

Для того, щоб почути голос Божий, 
треба, передусім, налаштуватися на 
слухання. Буває, що ти говориш з 
людиною і в процесі розмови розумі-
єш, що людина тебе не чує. І тоді не 
хочеться продовжувати розмову. Тому 
дуже важливо бути готовим слухати 
(Екл. 5:1).

Для того, щоб почути голос Божий, 
треба також знати Бога. Коли є любов 
і взаєморозуміння — тоді є і справжнє, 
глибоке спілкування.

І безперечно, для того, щоб почути 
голос Божий, треба вірити в Бога (Євр. 
11:6).

Спочатку бабуся Люба прикрасила 
підвіконня на нашому поверсі і в 
нашому під’їзді горщиками з кві-

тами. Було дуже гарно. Наступного дня 
найяскравіші квіти вкрали, і біля метро 
можна було побачити метких торгашів з 
бабусиними квітами.

Сусіди вирішили поставити замок і 
домофон на вхідні двері. А вона повісила 
на стіни рамки з висловами великих, що 
пробуджували совість і діяли як заповіді. 
І знову поклала квіти на підвіконня. 

У під’їзд почали проникати невгамовні 
підлітки. Бабуся Люба підійшла до них 
і... запропонувала їм води чи чаю. Вони 
довго сміялися. Пообривали квіти і по-
перевертали рамки.

Наступного дня вона знову поклала 
квіти, поправила рамки і поклала на 
підвіконня книги. Класику. Прийшли під-
літки. Галасували, шуміли. Вона вийшла 
і запропонувала їм чай зі своїми пампуш-
ками, апетитними і запашними. Хлопці не 
змогли відмовитися. І навіть захопили з 
собою книги з обіцянкою прочитати. Квіти 
вони не зачепили, рамки також.

Хлопчаки почали приходити в під’їзд 
щодня, сусіди обурювалися, якось навіть 

викликали поліцію, але бабуся сказала, 
що це, мовляв, до неї, це її учні прийшли 
за книжками, і тут же роздала книги дещо 
розгубленим підліткам і провела поліцію 
словами: «З Богом!».

У під’їзді появилася шафа з книгами. 
І поруч оголошення: «Якщо у вас вдома 
є цікаві і корисні книги, поділіться! Будьте 
добрими! А ті, хто взяв почитати, будь 
ласка, поверніть для тих, кому це може 
бути потрібне і важливе!».

Шафа заповнилася книгами. Квіти по-
явилися на підвіконнях на всіх поверхах. 
Гарні рамки з цитатами також. Кожного 
вечора вхідні двері в під’їзді залишали 
відчиненими.

Ввечері можна було побачити на 
сходах підлітків, що читали книги. Бабуся 
поклала на підвіконня кілька ліхтариків, 
щоб їм було зручніше читати. Діти сиділи 
в під’їзді з увімкненими ліхтариками, і в 
ньому було світліше, ніж звичайно.

...Бабуся померла. На першому по-
версі нашого будинку відкрили клуб для 
дітей і підлітків. З бібліотекою і квітами 
на підвіконнях. Символом клубу став 
ліхтарик.

Ольга ПЛІСЕЦЬКА.

Греко-католики надіслали 
звернення до Церкви ХВЄ 

України, в якому високо оцінили 
співпрацю Церков на ниві Божій

Священний синод Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) надіслав 
листа на ім’я старшого єпископа Церкви Християн Віри Євангельської України 
Михайла Паночка, в якому висловив подяку за приклад віри і молитви у цей 
непростий для країни час. І наголосив на важливості спільної духовної праці в 
питаннях опіки над воїнами.
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I програма Українського радіо:

ЩОПОНЕДІЛКА 
о 20.30 — «Жива надія»

ЩОСУБОТИ 
о 20.30 — «Віра. Надія. Любов»

ЩОНЕДІЛІ 
о 19.40 — «Відвертість»

ЩОСУБОТИ 

о 20.00 — «Вірую» 

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

Дорогі друзі! Слухайте 
ХРИСТИЯНСЬКІ 
РАДІОПЕРЕДАЧІ

ЩОПОНЕДІЛКА 
о 20.45 на хвилях «Променя» — 

передача для дітей «Стежинка»

ЗАПРОШУЄМО НА БОГО СЛУ ЖІННЯ 
в Івано-Франківській церкві 
християн віри євангельської:

ЩОСЕРЕДИ – 
о 19 год.,

ЩОНЕДІЛІ – 
о 10 та 18 год., 

ЩОПОНЕДІЛКА – 
молодіжне 
служіння о 19 год. 

Адреса: 
м. Івано-Франківськ,м. Івано-Франківськ,
вул. Мочульського, 1 вул. Мочульського, 1 
(на Майзлях). 

Тел. для довідок
(0342) 78-17-03. 

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.;
САМБІР, вул. Січ. стрільців,, 49;  НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 18 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 год., ВІВТОРОК, ЧЕТВЕР – 18 год.

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

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

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

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

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.;
ЗАЛІЩИКИ, вул. Чубинського, 8; НЕДІЛЯ – 10, 17год., ЧЕТВЕР, ПЯТНИЦЯ – 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.;
ГУСЯТИН,  вул. Надозерна, 1;  КОЗОВА, вул.Шкільна, 13; 
ВИШНИВЕЦЬ, вул. Стуса, 20;  ЧОРТКІВ, вул. Незалежності, 76; 
с. КАМ’ЯНКИ, вул. Тернопільська; 
с. СТРУСІВ, вул. Миру, 26.

 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.

ЗАПРОШУЄМО НА СЛУЖІННЯ В ЦЕРКВАХ ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ:

Церква 
«Спасіння Боже»

Неділя: 12:00-14:00 
(Богослужіння)

Четвер: 20:00,

П’ятниця: 21:00
(розбір Біблії)

Субота: 18:00
(молитовне служіння)

Християнська церква
www.bethezda-church.org

За адресою: 
м. Львів, вул. В. Великого, 4 

Чекаємо вас!

Богослужіння 
відбувається:
Неділя - 11:00

П’ятниця - 18:30

Стежте за програмою телепередач

УВАГА

Щонеділі о 8:00 та о 15:00
 ДИВІТЬСЯ 

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

Церква «БЛАГОДАТЬ»
с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 40

НЕДІЛЯ – 10 год.
СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.
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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

Слова, винесені в заголовок, 
взяті з листа святого апостола 
Павла до церкви в Филипах. 
Саме вони стали спонукали 
команду дитячих працівників 
«Еммануїл» з євангельської 
церкви м. Надвірної попрацю-
вати з особливою категорією 
людей.

Мова про триденний табір для 
кочових циганів, який цього 
року пройшов у місті Надвірній 

Івано-Франківської області під назвою 
«Бог є любов». 

Багато християн, навчаючи любити 
ближніх,  насправді часто цураються 
людей нижчого соціального статусу. І 
діти з циганських сімей – не виняток. 

Де знайти 
відповіді

Відповіді на головні питання 
життя можна знайти в одній 
Книзі. Це особлива Книга, вона 
відрізняється від усіх інших. 
Відрізняється не тільки тим, що є 
найпопулярнішою книгою у світі, 
видається найбільшими тиражами 
і перекладена на найбільшу кіль-
кість мов. Це також перевірена 
часом Книга, одна із найдавніших, 
які коли-небуть існували.

Це Книга, на якій присягають пре-
зиденти багатьох країн. Це про неї О. 
Пушкін писав: «Я думаю, що ми ніколи 
не дамо народові нічого кращого за 
Писання. Біблія всесвітня. Ось єдина 
Книга у світі: в ній є все».

А Ісак Ньютон вважав найголо-
внішим своїм досягненням не наукові 
відкриття, а свої коментарі до Біблії. 
Ньютон, зокрема, стверджував: «Біблія 
містить в собі більше ознак достовірнос-
ті, ніж вся світська історія».

Усе змінюється, появляється і потім 
відходить в небуття. А ця дивовижна 
Книга, хоч і написана тисячі років 
тому, і досі є найвідомішою і найпо-
пулярнішою Книгою у світі, з якою не 
зрівняються жодні бестселери.

Чи читали ви цю Книгу? Чи знаєте 
ви, у чому її цінність?

«… Щоб кожен язик «… Щоб кожен язик 
визнавав: визнавав: ІСУС ХРИСТОС ІСУС ХРИСТОС 

– ТО ГОСПОДЬ!»– ТО ГОСПОДЬ!»
Подивитися на цих дітей очима Христа 
– таку ціль поставили перед собою 
члени команди дитячих працівників 
«Еммануїл». 

Години, проведені з надзвичайно 
емоційними дітьми, були ретельно 
сплановані. Знайшовся час для бі-
блійних уроків і рукоділля, вивчення 
християнських пісень і стрибків на 
батуті. І звичайно ж, були подарунки. 
Однак найважливіше те, що до завер-
шення табору діти щиро промовляли 
слова молитви. Значить, зусилля, за-
трачені на проведення табору, не були 
марними.

«На схилку віків, у допущений 

Богом час благодаті наше завдання 
– звіщати Євангеліє кожному, велико-
му і малому, особливо тим, які хочуть 
слухати. Діти належать до категорії 
«маленьких людей», які, мов губка, 
вбирають в себе інформацію про Бога. 
Їм цікаво чути про Христа, вони за-
пам’ятовують слова з Біблії. Я вірю, що 
посіяні зерна свого часу дадуть ріст. І 
радість наша буде велика, особливо на 
небесах», – поділилася своїм баченням 
організатор табору Віра Малашівська. 
Ми повинні нести любов Господню до 
кожного серця попри зовнішній вигляд, 
походження чи виховання.

Соломія МАЛАШІВСЬКА.

Пригадую один випадок з дитинства. 
Коли мені було сім років, я запросив до 
себе в гості сусідського хлопчика, Вітю, 
молодшого за мене на два роки. Отож йому 
було в той час п'ять.

Я не мав чіткого плану, що ми будемо робити. 
У спальні побачив на поличці свій альбом для 
малювання і кольорові олівці. І сказав до друга: 

«Я буду малювати, а ти дивися». Ентузіазму у Віті 

вистачило на хвилину. Згодом йому стало нудно, і 
він пішов додому.

Мама, яка чула все це, закликала мене і сказала: 
«Синку, треба було і йому дати аркуш і олівці, щоб 
він також малював. Бо просто дивитися, як хтось 
малює, не дуже цікаво».

Після того я надовго забув цю історію. Але не-
давно вона стала для мене дуже повчальною. Як 
відомо, на планеті десятки чи сотні тисяч церков. І 
багато церков з них допускають мою помилку – за-

прошують до себе, але не дають людям ні олівця, ні 
паперу, щоб малювати.

Проте Бог кожному дав дари. І дари мають про-
являтися. Мені дуже подобається ілюстрація, яку я 
почув від одного з викладачів коледжу, де навчався 
раніше: церква перетворюється на матч з футболу, 
де 22 учасники (служителі) бігають, а тисячі сидять 
на трибунах і дивляться. 

Ну, і ще одна загальновідома істина: текст з 
Ефесян 4:11-12 навчає, що служителі в церкві не 
для того, щоб служити (як це не дивно), а щоб на-
вчити святих служити, готувати святих на службу 
один одному.

Сергій ЧЕПАРА.

Малювання і церква


