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Секретар РНБО, керівництво МВС і Національної поліції зустрілися 
з представниками євангельських церков з метою вирішення непо-
розумінь щодо діяльності церковних безмедикаментозних центрів 
реінтеграції та адаптації для людей з різними формами залежності.
Нарада відбулася за участі представників центрів, які пра-

цюють на базі церков, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Секретар РНБО Олександр Турчинов по-
дякував Національній поліції за систем-
ну роботу з протидії наркоманії. Однак 

він зауважив, що Україна не має системної 
програми, яка б дозволяла реабілітувати і 
повертати у суспільство людей, що стали на 
слизький шлях залежності. Водночас такі 
програми є у церков і релігійних організа-
цій, і держава повинна взаємодіяти з ними 

та надавати належне сприяння.
«У нас існує програма наркозаміщен-

ня, вона достатньо складна. Крім того, ми 
маємо реабілітаційні центри, але вони не 
відповідають високим стандартам. Тому ми 
працюємо над програмою, коли представ-
ники правоохоронних органів та релігійної 
спільноти об’єднають свої зусилля у бороть-
бі з наркотичною залежністю. Думаю, що 

близько 1000 таких центрів протидії нар-
котичній залежності наразі працюють при 
церквах в Україні, і вони не матимуть про-
блем з постійними перевірками», – сказав 
Секретар РНБО.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 
зазначив, що поряд із церковними заклада-
ми, де надають безмедикаментозну духов-
ну і соціально-психологічну допомогу для 
звільнення від залежностей, існують цен-
три, де людей змушують до рабської пра-
ці в обмін на невеличкі дози наркотиків.

«Ми бачимо випадки, коли реабілітаці-
йні центри перетворюються на місця ви-
користання безоплатної рабської праці. А 
в обмін хвора на наркоманію людина от-
римує ослаблену дозу, яка і є методом лі-
кування. Поліція кваліфікує таку ситуацію 
як незаконне утримання громадянина», – 
зауважив очільник МВС.

Міністр підкреслив, що така ситуація не-
припустима, тому необхідно створити єди-
ний реєстр центрів реінтеграції та адапта-
ції наркозалежних, які відповідають вимо-
гам законності.

Перший заступник голови Національної 
поліції В’ячеслав Аброськін зазначив, що 
роботу церковних центрів реінтеграції та 
адаптації зможе координувати один з ке-
рівників щодо протидії наркозлочинності.

«Справедливість Твою не ховав я 
в середині серця свого, про вірність 
Твою та спасіння Твоє я звіщав, не 
таїв я про милість Твою та про правду 
Твою на великім зібранні» (Пс. 39:11)

Ви колись замислюва-
лися над тим, що для 
Господа Ісуса означа-

ло прийти в цей грішний 
світ? Усе твориво, включа-
ючи людину, було осквер-
нене гріхом, і земля ста-
ла царством, де не пова-
жають Бога та відкидають 
Його авторитет. І сюди 
прийшов Господь Ісус, щоб 
виконати волю Бога, Свого 
Отця, і прославити Його.

Він показав вірність 
Божу та спасіння Боже, 
Його любов до всіх лю-
дей і бажання спасти всіх, 
хоча тільки дехто хоче 
прийняти Його послання.

Наскільки відрізняєть-
ся Його вчення від вчення 
релігійних лідерів сього-
дення! Вони кладуть важ-
кі тягарі на плечі людей в 
той час, коли Він пропонує 
«відпочинок та спокій їх-
нім душам» (Мт. 11:28-30).

Господь Ісус відкрив 

Боже серце Його народо-
ві Своїм життям на зем-
лі. Бог промовляє до лю-
дей в Особі Свого Сина. 
Як зворушилося Його сер-
це, коли Він побачив лю-
дей, як овець без пастуха! 
І що Він відчуває сьогод-
ні, коли бачить так багато 
людей, які чули про Бо-
жий план спасіння і від-
кинули Його пропозицію 
так само, як люди роби-
ли в минулому!

Бог «визначив день, 
коли хоче судити поправ-
ді ввесь світ через Мужа, 
що Його наперед Він по-
ставив, і Він подав дока-
за всім, із мертвих Його 
воскресивши» (Дії 17:31).

Сьогодні Бог захищає 
людей, які приходять до 
Нього, завтра Він буде су-
дити їх у їхній неправед-
ності! Прийдіть до Нього 
сьогодні.

Зазвичай свідків залуча-
ють при вирішенні склад-
них спорів, конфліктів, 
суперечностей. З їх учас-
тю легко розв`язується 
клубок всіляких заплу-
таних історій.
Нерідко свідок є остан-

ньою надією, рятівним 
кругом для безпідстав-
но звинувачених у не-
правді, правопорушен-
нях, злочинах тощо.

Роль свідків настільки важли-
ва, що без них не обходиться 
і Сам Бог.
Першим, Хто був покликаний свід-

чити про Бога, став Ісус Христос, бо 
Він – «Свідок вірний, Первенець з 
мертвих і Владика земних царів» 
(Об. 1:5), «Свідок вірний і правди-
вий» (Об. 3:14). Та й хто міг краще за 
Нього свідчити про дивні діла Божі. 
Він – очевидець усіх чинів Отця, знав 
усі думки і наміри Божі, був учасни-
ком усіх Його творчих справ, Сло-
вом, Яким Бог учинив все.

Стежачи за євангельськими по-
діями, зауважуємо, що у всьому, що 
Ісус Христос робив, чому навчав, про 
що розповідав, проявлялося бажан-
ня явити людству Отця.

«Хто бачив Мене, той бачив Отця... 
Слова, що Я вам говорю, говорю не 

від Себе, а Отець, що  в Мені пере-
буває, Той чинить діла ті» (Ів. 14:9-
10), – так одного разу висловився 
Син Божий на підтвердження того, 
що Він – істинний Свідок.

Ісус передбачив, що місію свід-
ка переймуть від Нього апостоли, 
усі Його послідовники. Він готував 
їх до цієї важливої справи і наста-
новляв словами: «А коли Утішитель 
прибуде, що Його від Отця Я пошлю 
вам, – Той Дух правди, що походить 
від Отця, Він засвідчить про Мене. 
Та засвідчте і ви, бо ви від початку 
зо Мною» (Ів. 15:26-27). І ще: «Та ви 
приймете силу, як Дух Святий зли-
не на вас, і Моїми ви свідками бу-
дете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в 
Самарії, та аж до останнього краю 
землі» (Дії 1:8).

Свідчення того, хто пізнав Його і 
кого пізнав Він, завжди просте, до-
ступне, невимушене, природне й пе-
реконливе. Особа свідка відступає 
на задній план, залишаючись за спи-
ною Того, про Кого вона свідчить.

Свідок істинний – це той, хто був 
очевидцем. Апостол Іван своє пер-
ше соборне послання не випадко-
во розпочинає словами: «Що було 
від початку, що ми чули, що бачи-
ли власними очима, що розглядали 
і чого руки наші торкалися, – про 
Слово життя, а життя з`явилось, і 
ми бачили, і свідчимо, і звіщаємо 
вам…» (1 Ів. 1:1-3). Чи можуть бути 
якісь вагоміші слова?.. 

Безумовно, одинадцять апостолів 
і вибраний пізніше Матвій – свід-
ки особливі. У Діях святих апосто-
лів про це сказано так: «І ми свідки 
всьому, що Він учинив у Юдейсько-
му краї та в Єрусалимі, – та вбили 
Його, на дереві повісивши. Але Бог 
воскресив Його третього дня і дав 
Йому, що з`явився, не всьому на-
родові, але наперед Богом вибра-
ним свідкам, нам, що з Ним їли й 
пили, як воскрес Він із мертвих» 
(Дії 10:39-41).

Коли виникла потреба обрати ко-
гось, хто б мав зайняти місце Юди 
Іскаріота, вирішальними були сло-
ва: «Отже, треба, щоб один із тих 
мужів, що сходились з нами повся-
кчас, як Господь Ісус входив і вихо-
див між нами, зачавши від хрещен-
ня Іванового аж до дня, коли Він 
вознісся від нас, щоб той разом із 
нами був свідком Його воскресін-
ня» (Дії 1:21).

  Як і дві тисячі років тому, так 
і тепер Бог має потребу у свідках. 
І хоче бачити в цій ролі всіх, кому 
Він відкрився у Сині Своєму Ісусі 
Христі. В євангельському розумін-
ні свідки Божі – це люди, які є оче-
видцями Його слави і засвідчують 
звістку про Бога. Вони повинні бути 
компетентними очевидцями і мати 
добру репутацію.

Чи можна назвати вас свідка-
ми Божими?

Ігор КРОЩУК.

На землі існує Церква 
Божа, Наречена Госпо-
да Ісуса Христа. Це най-
більше чудо, тому що не-
має жодної інституції, яка 
хоча б трохи наблизила-
ся до неї і була подібна 
до Церкви Божої.

І хоч вона створюється для вічної, 
небесної, неймовірної слави, але 
вже на землі вона випромінює сла-

ву Христа, Його велич і красу.
На земному відрізку свого існу-

вання вона – світло для тих, хто блу-
кає в темряві, хто не розуміє сенсу 
свого існування в цьому світі.

Церква – це місце, де перебуває 
Бог і де Він діє могутньо і славно 
через немічних людей, з яких вона 
і складається.

І тому основна місія Церкви – ви-
промінювати славу і велич Голови 

Церкви – Ісуса Христа і Його волю.
Бог хоче, щоб усі люди спаслися, 

тому Церква ревно проповідує Єван-
геліє. Бог добрий до всього Свого тво-
ріння, тому бажання робити щось до-
бре наповнює серця тих, через кого 
діє Дух Божий.

Ті, хто належить до Церкви Божої, 
хто дійсно зазнав чуда народження 
від Бога, чиє життя радикально змі-
нилося, усім своїм серцем бажають 
на ділі виявити глибоку вдячність за 
велику радість – бути своїм у Хри-
стовій Церкві.

Церква – це спільнота людей, у 
серцях яких живе Дух Божий, які лю-
блять Ісуса всім своїм серцем і всім 
своїм життям і які знають свою мі-
сію в Тілі Христовому і свою роль.

Церква – це ковчег спасіння, яка 
вже тут, на землі, виконує Божу волю, 
являє славу Неба, це Наречена Го-
спода Ісуса.

Чи стали ви частинкою цієї слав-
ної Нареченої?

Церква БожаЦерква Божа
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«А Сара, Аврамова жінка, не родила 
йому. І в неї була єгиптянка невільни-
ця, а ймення їй Агар. І сказала Сара Ав-
рамові: Ось Господь затримав мене від 
породу. Прийди ж до моєї невільниці, 
може від неї одержу я сина. І послухав-
ся Аврам голосу Сари» (Буття 16:1-2).

Авраам і Сара дуже сто-
милися від очікування, 
і в них виникло запи-

тання, чи можуть вони щось 
зробити, щоб прискорити 
процес. 

У Бутті 16:1-2 ми бачи-
мо, що в Сари з’явилася ідея 
віддати чоловікові свою не-
вільницю. Вона гадала, що, 
можливо, так Господь дасть 
їм обіцяну дитину. Якщо Бог 
нічого не робить, тоді вона 
щось зробить.

Чи знайомі нам ці сло-
ва? Чи не з’являлися у нас 
подібні яскраві ідеї і чи не 
намагалися ми бути «духом 
святим-молодшим»? Авра-
ам послухався Сару, і наро-
дився Ізмаїл. Але він не був 
дитиною обітниці. Ізмаїло-
ві виповнилося 14 років, 
коли Ісак, обіцяна дитина, 
нарешті народився. Можна 
припустити, що це сталося 
пізніше, ніж було заплано-
вано спочатку, бо як тільки 
ми народжуємо Ізмаїла, ми 
повинні міняти йому пелюш-
ки і піклуватися про нього.

Нам хочеться, щоб Бог до-
помагав і благословляв наші 
справи. Але Він не зобов’я-
заний турбуватися і забез-
печувати те, що ми народ-
жуємо власними зусиллями. 

Ізмаїл ніколи не приносить 
радість. Ми можемо любити 
його, тому що це плід нашої 
праці. Але це не означає, що 
воно принесе задоволення.

Є багато розчарованих 
людей. Бог не казав, що ми 
не можемо будувати, але 
необхідно пам’ятати: «Коли 
дому Господь не будує, да-
ремно працюють його бу-
дівничі при ньому! Коли мі-
ста Господь не пильнує, да-
ремно сторожа чуває!» (Пс. 
126:1). Уявляєте, як сумно: 
мати силу, будувати, досягти 
успіху і не насолоджувати-
ся результатом. Якщо наші 
діла не благословить Го-
сподь, вони будуть марними.

Багато людей витрачають 
своє життя на те, щоб підня-
тися по сходинках кар’єри, а 
коли досягають верхівки, то 
усвідомлюють, що їхня дра-
бина приставлена не до тієї 
будівлі. Хай так не буде в 
нашому житті!

 Важливо зрозуміти: все, 
що Господь каже нам роби-
ти, приносить в кінцевому 
підсумку задоволення. Бог 
не кличе нас до спілкування, 
щоб зробити нас нещасни-
ми. Він дає нам праведність, 
радість і мир (Рим. 14:17).

Верховний суд Великобританії вирішив, що відмова пекарні 
Ashers Baking Company у Північній Ірландії виготовити торт із 
гаслом на підтримку одностатевих шлюбів – не дискримінація, 
а питання свободи совісті. Суд розглянув справу ще на почат-
ку травня цього року, а саме рішення оприлюднив у середу, 
10 жовтня. Це вперше Верховний суд Великої Британії засідав 
у Північній Ірландії, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Власники Белфастської пекарні Даніель 
та Емі МакАртур відмовилися випіка-
ти торт із гаслом на підтримку одно-

статевих шлюбів. Вони наголошували, що 
готові виконувати замовлення для будь-
яких людей, без жодної дискримінації, 
проте не можуть діяти проти своєї сові-
сті та зображати гасла, які суперечать їх-
нім релігійним переконанням.

«Я знаю, що багато людей будуть раді 
почути сьогодні це рішення, оскільки воно 
захищає свободу слова та свободу совісті 
кожного», – заявив МакАртур, виступаю-
чи біля будівлі суду.

Судову справу спровокував борець 
за права геїв Гарет Лі, який у 2014 році 
зробив замовлення на торт із написом 
«Підтримай одностатеві шлюби», а після 

відмови звинуватив пекарню у дискри-
мінації на підставі сексуальної орієнта-
ції та політичних переконань.

Комісія з питань рівності у Північній 
Ірландії, яка підтримала цей позов про-
ти пекарні, витратила на судовий розгляд 
більше ніж 250 тисяч фунтів. Тепер поста-
не питання, чи ця спровокована судова 
тяганина була доцільною.

Водночас витрати для захисту свободи 
совісті пекарів у цій справі також були чи-
малі – більше ніж 200 тисяч фунтів за 4,5 
року, які заплатила благодійна правозахис-
на організація «Християнський інститут».

У 2015 році Белфастський районний суд 
постановив, що відмова пекарні від виго-
товлення такого торта становила «явну оз-
наку дискримінації». Наприкінці 2016 року 

пекарня програла також апеляцію на це 
рішення, після чого минулого року зверну-
лася до Верховного суду Великобританії.

10 жовтня 2018 року Верховний суд 
Великобританії прийняв рішення задо-
вольнити скаргу пекарні.

Голова Верховного суду Великобрита-
нії леді Хейл визнала, що пекарі не від-
мовлялися виконувати замовлення через 
сексуальну орієнтацію клієнта і що про-
блема була саме в гаслі, яке суперечило 
їхнім релігійним переконанням.

«Вони б відмовилися робити такий 
торт для будь-якого клієнта, незалежно 
від його сексуальної орієнтації. Відповід-
но, цей суд стверджує, що дискримінації 
пана Лі на підставі сексуальної орієнтації 
не було», – сказала голова суду.

У рішенні також зазначено, що Верхов-
ний суд Великобританії дійшов виснов-
ку, що «ні Закон про рівність (сексуальну 
орієнтацію) у Північній Ірландії 2006 року 
(SI 2006/439), ні Закон про справедливе 
працевлаштування та лікування у Північ-
ній Ірландії 1998 року (SI 1998/316, NI 21) 
не накладають цивільну відповідальність 
на заявників за відмову висловити полі-
тичну думку, що суперечить їхнім релігій-
ним переконанням».

Варто відзначити, що у червні 2018 року 
такого ж висновку дійшов Верховний суд 
США, який став на захист свободи совісті 
пекаря Джека Філліпса зі штату Колора-
до, проти якого також було спровоковано 
звинувачення у дискримінації за відмо-
ву робити торт на підтримку одностате-
вих союзів. Однак, незважаючи на це рі-
шення суду, через два місяці Джек Філліпс 
отримав нове провокативне замовлення 
і знову був звинувачений у дискримінації 
та наново готується захищати свої релігій-
ні переконання у Верховному суді США.

«Ось Я посилаю Свого 
Ангола, і він перед облич-
чям Моїм приготує дорогу. 
І нагло (несподівано) 
прибуде до храму Свого 
Господь, Якого шукаєте 
ви, і Ангол заповіту, Яко-
го жадаєте. Ось іде Він, 
говорить Господь Сава-
от!» (Мал. 3:1).

Бог приходить несподівано! Ваше 
«раптом» може трапитися сьогод-
ні чи завтра. Бог любить вас і має 

план для вашого життя. Вірте в це! 
Очікуйте цього! Покладіть свою на-
дію на Нього, і ви ніколи не будете 
розчаровані й посоромлені (Рим. 5:5).

«Тихі роки»
30 років Ісус готувався до триріч-

ного служіння. Більшість із нас хо-
тіли б мати три тижні на підготов-
ку до 30-річного служіння, і навіть 
це буде забагато. Ми так звикли до 
того, що всього треба досягти мит-
тєво, що нам важко чекати. 

Перебуваючи в людському тілі, 
Ісус пройшов через випробування, 
які підготували Його до того, заради 
чого Він був покликаний. У Посланні 
до євреїв 5:8-9 написано: «І хоч Си-
ном Він був, проте навчився послуху 
з того, що вистраждав був. А вдоско-
налившися, Він для всіх, хто слухня-
ний Йому, спричинився для вічного 
спасіння». 

У житті Ісуса був час, який можна 
назвати «тихими роками». Те саме 
можна сказати і про багатьох ін-
ших героїв Біблії, яких Бог вживав 
для здійснення Свого плану.

Про народження Ісуса читаємо в 
другому розділі Євангелія від Луки. 
Його обрізали на восьмий день згідно 
з Законом і невдовзі після цього по-
святили в храмі. Але потім про Ісуса 
Святе Письмо нічого не розповідає, аж 

поки Йому не виповнилося 12 років. 
Ми бачимо Його у храмі, де Він 

сидить з учителями і задає запитання 
(Лк. 2:41-51). Єдине, що можна знай-
ти у Божому Слові про ті «тихі роки», 
– ось що: «А Дитина росла та зміц-
нялася духом, набираючись мудро-
сти. І благодать Божа на Ній пробу-
вала» (Лк. 2:40). 

Від 12 до 30 – період «тихих ро-
ків» у житті Ісуса, 18 років ніхто ні-
чого про Нього не чув. 

Знайшовши Ісуса у храмі, бать-
ки забрали Його з собою. «І пішов 
Він із ними, і прибув у Назарет, і був 
їм слухняний. А мати Його зберіга-
ла оці всі слова в своїм серці. А Ісус 
зростав мудрістю, і віком та благо-
даттю, у Бога й людей» (Лк. 2:51-52).

Так само, як Ісус зростав протягом 
цього «тихого часу», повинні зроста-
ти і ми. Саме «тихі роки» забезпечу-
ють це зростання.

У житті Івана Хрестителя відбува-
лося щось подібне: «А дитина росла, 
і скріплялась на дусі, і перебувала в 
пустинях до дня свого з’явлення пе-
ред Ізраїлем» (Лк. 1:80). Бог покли-
кав його від утроби матері, щоб він 
став попередником Месії. Але ми ні-
чого не чуємо про нього від народ-
ження до того часу, як він почав своє 
публічне служіння. Що відбувалося 
протягом усіх тих років? Слово Боже 
каже, що він зростав. Зростав у му-
дрості і став сильний духом.

Ми не завжди починаємо справу 
сильними. Ми отримуємо силу, коли 
вчимося. Це – принцип життя: усе має 
зростати. Віра зростає, мудрість зро-
стає разом із знаннями, розумінням 
і досвідом. Чутливість до людей і до 
Бога також розвивається.

Слово Боже навчає: «Мій сину, на 
мудрість мою уважай, нахили своє ухо 
до мого розуму» (Прип. 5:1). Мойсей 
був покликаний на служіння, але пе-
ред цим він мав навчитися і отри-
мати мудрість від Бога: «І сталося 

за тих днів, і підріс Мойсей. І вий-
шов він до братів своїх, та й пригля-
дався до їхніх терпінь. І побачив він 
єгиптянина, що бив єврея з братів 
його. І озирнувся він туди та сюди, 
і побачив, що нікого нема,та й убив 
єгиптянина, і заховав його в пісок» 
(Вих. 2:11-12).

Мойсей не вбив того чоловіка за 
Божим наказом, він керувався сво-
їми емоціями. Він співчував ізра-
їльтянам, відчував своє покликання 
бути їхнім визволителем, але діяв 
без Бога. І коли невдовзі після того 
Мойсей побачив, як двоє євреїв сва-
ряться, він втрутився, намагаючись їх 
примирити (Вих. 2:13). Ті розсерди-
лися, і один із них сказав Мойсеєві: 
«Хто тебе настановив за начальника 
та за суддю над нами? Чи ти дума-
єш убити мене, як ти вбив був єгип-
тянина? І злякався Мойсей та й ска-
зав собі: Справді, та справа стала ві-
дома!» (Вих. 2:14).

Мойсей зрозумів, що про його 
вбивство дізналися, тому втік до мі-
діян. Там він одружився і жив 40 ро-
ків. Протягом цього часу ми не чуємо 
про нього. Це – «тихі роки». Та ось 
Мойсей побачив палаючий кущ, і Бог 
відкрив йому те, що він мав зробити.

Біблія каже, що коли Бог звернув-
ся до Мойсея, він був найлагіднішим 
за будь-яку людину, що на поверхні 
землі (Числ. 12:3). Щось трапилося з 
ним протягом тих «тихих років». Він 
готувався виконати Боже покликання.

Йосип мав мрію, якою поділив-
ся зі своїми братами, і це їх обра-
зило. Вони були ревниві, можливо, 
як і багато хто з нас. А Йосипові, ма-
буть, бракувало тоді мудрості. Сум-
ніваюся, що знайдеться багато бра-
тів, які будуть задоволені, почувши 
від одного з них: «Я бачив, як ви всі 
вклоняєтеся мені». Але як Йосип 
міг використовувати мудрість, якщо 
він її ще не мав? Для цього потріб-
ні досвід і час. 

Усім, напевно, відома ця історія. 
Брати продали Йосипа в рабство, а 
батькові сказали, що його розірвали 
дикі звірі. Так він опинився в Єгип-
ті. Але над Йосипом була рука Божа. 
Йому довелося пройти ще й через 
в’язницю, хоча він був невинен. Од-
нак Бог був з ним. У Єгипті Йосип 
отримав таку владу, що більшим за 
нього був лише фараон.

Повірте, коли настане ваш час, ні-
хто і ніщо не завадить Богові бла-
гословити вас. Власні намагання по-
трапити на призначене місце раніше, 
ніж запланував Бог, будуть марними. 
На все свій час. Тільки Бог знає на-
певно, коли він настане. 

Іноді здається, що доведеться че-
кати вічно. Ми стомлюємося і відчу-
ваємо: ще трохи – і терпець урветься. 
Саме тоді відбуваються зміни, мож-
ливо, незначні. Як пророк Єлисей, на 
горизонті ми бачимо маленьку хма-
ринку, завбільшки з людську доло-
ню (1Царів 18:44), і це дає віру, що 
незабаром піде дощ.

Можливо, ваша «хмаринка» – це 
Слово від Бога. Можливо, ви отрима-
ли подарунок, про який давно мріяли, 
але ніхто про це не знав. Ніхто, крім 
Бога. І це окрилило вас. Можливо, вас 
запросили проповідувати, і ви спов-
нені надії, що двері відчиняються.

«Тихі роки» важкі, але дуже необ-
хідні. Лише так можна здобути му-
дрість і досвід. А Бог завжди близько, 
Він стежить за життям Своїх дітей і ні-
коли не допустить випробувань біль-
ше, ніж ми здатні витримати (1Кор. 
10:13). Бог дає вихід з кожної ситу-
ації у певний час. А в період очіку-
вання треба довіряти Йому, бо Він 
усе знає краще за нас.

Підготовка
«Бог послав Івана Хрестителя, 

щоб попередити людей: «... Підго-
туйте шлях Господу» (Лк. 3:4). Готу-
ючись залишити землю, Ісус сказав 

Своїм учням: «Я йду приготувати міс-
це для вас» (Ів. 14:2). Коли мати си-
нів Заведеєвих приступила до Ісу-
са просити, щоб обидва її сини сіли 
праворуч один і ліворуч один у Цар-
стві Його, Він відповів: «Ви питимете 
Мою чашу і будете христитися хри-
щенням, що Я ним хрищуся. А сиді-
ти праворуч Мене та ліворуч не Моє 
це давати, а кому від Мого Отця те 
вготовано» (Мт. 20:23).

З усього видно, що Бог нічого не 
робить без попередньої підготов-
ки. І нам Він цього не дозволить. У 
Посланні до Тита 3:1 читаємо пора-
ди Павла: «Нагадуй їм, щоб слухали 
влади верховної та корилися їй, і до 
всякого доброго діла готові були».

А в 2-му Посланні до Тимофія 2:15 
він дає настанови молодому учневі: 
«Силкуйся поставити себе перед Бо-
гом гідним, працівником бездоган-
ним, що вірно навчає науки правди».

Можливо, ваша підготовка поля-
гатиме в тому, щоб піти вчитися в 
якийсь навчальний заклад. Можливо, 
вам доведеться виконувати роботу, 
яка вам не подобається, чи працю-
вати з директором, якого ви не дуже 
любите. Це можуть бути також кіль-
ка років нестатків, коли ви змуше-
ні будете вчитися довіряти Богові. 

Багато людей прагнуть успіху, але 
не всі хочуть підготуватися до нього. 
Однак всі етапи підготовки важли-
ві. На кожному з них можна чогось 
навчитися. І на кожному необхідно 
прагнути отримати найвищі бали.

Між періодами підготовки дово-
диться багато чекати. Але якщо ми 
не навчимося цього, то будемо не-
щасними, безпорадними людьми, 
котрі зазвичай все критикують, ви-
словлюють незадоволення, і взага-
лі, з ними важко жити.

Нещасні роблять нещасними ін-
ших людей. Не будьте нещасними. 
Будьте благословенними!

Ось Я посилаю Свого поки Йомуне виповнилося 12 років за тих днів і підріс Мойсей І вий Усім напевно відома ця історія Своїм учням: «Я йдуприготувати міс
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ЩЩОО  ЛЮБИШЛЮБИШ, , 
ТЕТЕ  ІІ  РОБИШРОБИШ

«І пізнаймо, намагаймось пізнати 
ми Господа! Міцно поставлений при-
хід Його, мов зірниці, і Він прийде до 
нас, немов дощ, немов дощ весняний, 
що напоює землю» (Ос. 6:3).

Розрізняють щонайменше три різні уявлення про 
Бога і Його характер. Перша категорія людей уяв-
ляє собі Бога як суворого суддю.
На початку свого духовного життя я теж думав, що 

Бог – лише Суддя. Строгий і дуже суворий, Він сидить 
на Своєму престолі і чекає, коли настане час розібра-
тися з усіма людськими вадами і гріхами.

Друга категорія людей думає, що Бог десь там, да-
леко на небесах, і Йому байдуже, що відбувається 
на землі. Бо інакше Він миттєво б розбирався з усі-
ма злими людьми, карав усі злочини відразу ж піс-
ля їх скоєння і надприродним чином рятував би лю-
дей від катаклізмів.

Але є третя категорія людей – вони знають Бога як 
Бога благого і милостивого. І можуть сказати вслід за 
псалмоспівцем: «Милосердя Твого, о Господи, повна 
земля, – навчи Ти мене Своїх постанов» (Пс. 118:64).

Милість – частина характеру Бога
Святе Писання відкриває нам характер Бога. Ось 

хоча б наступні тексти: «Не вклоняйся їм і не служи 
їм, бо Я – Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає 
провину батьків на синах, на третіх і на четвертих 
поколіннях тих, хто ненавидить Мене, і що чинить 
милість тисячам поколінь тих, хто любить Мене і хто 
держиться Моїх заповідей» (Вих. 20:5-6).

«І перейшов Господь перед лицем його та й ви-
кликнув: Господь, Господь – Бог милосердний, і мило-
стивий, довготерпеливий, і многомилостивий, і прав-
дивий, що дотримує милість для тисяч, що вибачає 
провину й переступ та гріх, та певне не вважає чи-
стим винуватого, бо карає провину батьків на дітях, 
і на дітях дітей, і на третіх, і на четвертих поколін-
нях» (Вих. 34:6-7).

У цих місцях Писання Господь Сам говорить, що 
Він – Той, Хто милує, прощає і терпить. Бог може зда-
ватися суворим, непримиренним, неприступним, але 
в міру того, як людина наближається до Бога, Бог по-
чинає говорити про Свою милість.

«Бог же, багатий на милосердя, через Свою преве-
лику любов, що нею Він нас полюбив, і нас, що мер-
тві були через прогріхи, оживив разом із Христом – 
спасенні ви благодаттю» (Еф. 2:4-5).

Бог багатий на милість, і Йому не шкода милості 
для людей. Багатий – це означає, що Його 

милості вистачить усім!
«Хто Бог інший, як Ти, що прощає провину і про-

бачає прогріх останку спадку Свого, Свого гніву не 
держить назавжди, бо кохається в милості? Знов над 
ними Він змилується, наші провини потопче, Ти ки-
неш у морську глибочінь усі наші гріхи. Ти даси прав-
ду Яковові, Авраамові милість, яку присягнув для на-
ших батьків, від днів стародавніх» (Мих. 7:18-20).

Бог любить милувати! Писання говорить, що це 
Його улюблена справа!  

«Так говорить Господь: Хай не хвалиться мудрий 
своєю премудрістю, і хай не хвалиться лицар своєю 
хоробрістю, багатий багатством своїм хай не хвалить-
ся! Бо хто буде хвалитись хай хвалиться тільки оцим: 
що він розуміє та знає Мене, що Я – Господь, Який на 
землі чинить милість, правосуддя та правду, бо в цьо-
му Моє уподобання, каже Господь» (Єремія 9:23-24)

Господь особливо бажає, щоб, пізнаючи Його, ми 
помітили, усвідомили і прийняли, що Господь любить 
творити милість. Він – Бог милуючий.  

Милість вища за суд
Друга важлива характеристика милості – вона зве-

личується над судом. «Бо суд немилосердний на того, 
хто не вчинив милосердя.; Милосердя-бо ставиться 
вище за суд» (Якова 2:13). Свою милість Ісус поста-
вив вище за закон і суд.

«Бо як високо небо стоїть над землею, велика така 
Його милість до тих, хто боїться Його, як далекий від 
заходу схід, так Він віддалив від нас наші провини; 
Як жалує батько дітей, так Господь пожалівся тими, 
хто боїться Його. Бо знає Він створення наше, пам’я-
тає, що ми – порох» (Пс. 102:11-14).

Є в Біблії прекрасна ілюстрація милості Божої, 
котра вища за суд. Ось як про це розповідається в 
Євангелії від Івана.

«І ось книжники та фарисеї приводять до Нього в 
перелюбі схоплену жінку, і посередині ставлять її, та 
й говорять Йому: Оцю жінку, Учителю, зловлено на га-
рячому вчинку перелюбу... Мойсей же в Законі звелів 
нам таких побивати камінням. А Ти що говориш? Це ж 
казали вони, Його спокушуючи, та щоб мати на Нього 
оскарження. А Ісус, нахилившись додолу, по землі пи-
сав пальцем. . . А коли ті не переставали питати Його, 
Він підвівся й промовив до них: Хто з вас без гріха, 
нехай перший на неї той каменем кине!.. І Він знов 
нахилився додолу і писав по землі. . . А вони, це по-
чувши й сумлінням докорені, стали один по одному 

виходити, почавши з найстарших та аж до останніх. 
І зоставсь Сам Ісус і та жінка, що стояла всередині. . . 
І підвівся Ісус, і нікого, крім жінки, не бачивши, про-
мовив до неї: Де ж ті, жінко, що тебе оскаржали? Чи 
ніхто тебе не засудив? А вона відказала: Ніхто, Госпо-
ди. . . І сказав їй Ісус: Не засуджую й Я тебе. Іди собі, 
але більш не гріши!» (Ів. 8:3-11).

Фарисеї не розуміли, чому Ісус порушував поста-
нови Закону і прощав очевидні гріхи, за які Закон 
наказував побивати грішників камінням.

Що відрізняло серця фарисеїв і серце Господа в 
цій ситуації? Фарисеї були сповнені зла, їм хотілося 
зробити щось таке, що доводило б, що Закон пере-
важить. Але Господь, бачачи серце жінки, її покаяння 
і жаль про скоєне, відкрив їй Свою милість. Милість 
звеличилась над судом і стала відповіддю Господа 
на щире покаяння.  

Ще одна історія з Нового Заповіту. «Два чолові-
ки до храму увійшли помолитись – один фарисей, а 
другий був митник. Фарисей, ставши, так молився про 
себе: «Дякую, Боже, Тобі, що я не такий, як інші люди: 
здирщики, неправедні, перелюбні, або як цей митник. 
Я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що 
тільки надбаю!». А митник здалека стояв та й очей 
навіть звести до неба не смів, але бив себе в гру-
ди й казав: «Боже, будь милостивий до мене грішно-
го!»... Говорю вам, що цей повернувся до дому сво-
го більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто під-
носиться буде понижений, хто ж понижається, – той 
піднесеться» (Лк. 18:10-14).

Митник усвідомлював свої гріхи і каявся, споді-
ваючись не на свою праведність, а на любов і мило-
сердя Боже, він пізнав серце Батька; він був щирим 
і впокорився перед Богом.

«Хай безбожний покине дорогу свою, а крутій 
– свої задуми, і хай до Господа звернеться, – і його 
Він помилує, і до нашого Бога, бо Він пробачає ба-
гато» (Ісаї 55:7).

Милість – це особлива незаслужена прихильність 
до людини, яка щиро кається і жалкує про свою про-
вину. Господь милує, коли ми відвертаємося від грі-
хів і шукаємо у Нього прощення.

Милість починається там, де є покаяння і надія на 
любов Бога. Він приймає нашу надію на Нього не як 
на Суддю, а як на Батька, Котрий любить і милує. Він 
реагує на щирість і спрагу по Ньому.  

«Не в силі коня уподоба Його, і не в членах лю-
дини Його закохання, – Господь любить тих, хто бо-
їться Його, хто надію складає на милість Його!» (Пс. 
146:10-11).

Кому Господь являє милість? «Господи, Боже Ізра-
їлів! Нема подібного Тобі Бога на небесах угорі, і на 
землі долі; Ти стережеш заповіта і милість для Своїх 
рабів, що ходять перед Твоїм лицем усім своїм сер-
цем» (1Цар. 8:23).

Милість Господа не припиняється після наших 
прогріхів чи помилок. Господь готовий милувати 

нас, навіть якщо ми згрішили. «Це милість 
Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось 

Його милосердя, нове воно кожного ранку, 
велика-бо вірність Твоя!» (Єремії 3:22-23). 
Але чи може милість бути безкінечною?
Якщо людина не кається в гріхах, не цінує милість 

Божу, тоді в її життя може прийти суд, вона пережи-
ває великі проблеми і може серйозно постраждати.

Милість та істина
Милість та істина, як дві сестри, завжди йдуть по-

руч. Милість прощає гріх, а істина приходить, щоб до-
помогти звільнитися від нього.

Бог проявляє милість до недоліків і прогріхів Сво-
го народу, але завжди веде до істини, вчить правді, 
оновлює у святості.

Милість веде до прощення, істина говорить про 
необхідність виправлення.

Милість відпускає, істина веде до звільнення від 
гріхів.

Милість завжди вестиме до виправлення, тому що 
милість завжди йде поруч з істиною.

Неможливо милувати і при цьому не допомагати 
виправитись. Якби Бог тільки милував, людина ніко-
ли б не поправила свої шляхи. Тому милість Господа 
завжди йде поруч з істиною, Словом Божим, а Слово 
Боже, як меч обосічний, приходить в наше життя, вхо-
дить в серце для того, щоб допомогти нам змінитись.

«Господь добрий та праведний, тому грішних на-
вчає в дорозі, Він провадить покірних у правді і ла-
гідних навчає дороги Своєї. Всі Господні стежки – ми-
лосердя та правда для тих, хто Його заповіта й свідо-
цтва додержує. Ради ймення Свого, о Господи, прости 
мені прогріх, великий-бо він» (Пс. 24:8-11). «Справед-
ливість та право – підстава престолу Твого, милість 
та правда обличчя Твоє випереджують» (Пс. 88:15).

Бог хоче милувати, але Він також бажає розірва-
ти замкнуте коло «грішу і каюся». У цьому нам допо-
магає пізнання істини. «... І пізнаєте правду, а прав-
да вас вільними зробить» (Ів. 8:32).

Валерій АЛИМОВ.

МИЛІСТЬ ГОСПОДАМИЛІСТЬ ГОСПОДА

«Також кожна людина, що Бог 
дав їй багатство й маєтки, і владу 
їй дав споживати із того, та брати 
свою частку, та тішитися своїм тру-
дом, то це Божий дарунок! Бо вона 
днів свого життя небагато на пам’я-
ті матиме, то Бог в її серце шле ра-
дість!» (Екл. 5:18-19).

Це сказала людина, 
яка найбільше з усіх 
спробувала всього, 

що пропонує світ. І напи-
сала, що здатність насо-
лоджуватися – подарунок 
від Бога. Але «народже-
не» несвоєчасно висна-
жуватиме замість того, 

щоб приносити радість. 
Авраам і Сара допу-

стилися помилки. Плодом 
цієї помилки був Ізмаїл. 
Оскільки він, як і Ісак, був 
Авраамовим сином, Бог 
благословив його, і від 
нього теж утворилась на-
ція (Буття 17:15-22). 

Добре, що Бог любить 
так, що навіть наші по-
милки використовує на 
благо, якщо ми відкри-
ті і щирі перед Ним. Бог 
благословив Ізмаїла, але 
обіцянка Бога Авраамо-
ві не могла здійснитися 
через Ізмаїла. Бо Ізмаїл 
– ініціатива Авраама і 
Сари, а не Бога.

Якщо ми не пильну-
ватимемо на своїх жит-
тєвих дорогах, то може-
мо бути половинчастими  
і частково виконувати 
волю Божу, а частково – 
свою. Але такий принцип 
не приведе до успіху.

МИСТЕЦТВО МИСТЕЦТВО 
СПРАВЖНЬОГО СПРАВЖНЬОГО 
ЗАДОВОЛЕННЯЗАДОВОЛЕННЯ

Один молодий художник приніс Гюставу Доре свою 
роботу – портрет Христа і попросив оцінити її. Але Доре 
зволікав з відповіддю.
Нарешті він промовив: «Ви не любите Його, бо інак-

ше ви зобразили б Його набагато краще».

Насправді це дуже знаково. Коли в нас буде горіти серце, то все, до чого 
ми торкатимемося, буде помазане елеєм Його любові. Воно буде пере-
конувати інших!
Якщо ми робимо щось погано, то це значить, що насправді ми це не лю-

бимо або любимо мало.
Якщо те, що ми робимо, не переконує нас самих, воно ніколи не пере-

конає інших.
Коли від нашої праці йде мало іскор, то причину треба шукати не в тех-

нічному боці процесу, а у відсутності любові з нашого боку.

СИЛА ДУМКИ
Йшов собі полем подо-

рожній і раптом у траві 
побачив якийсь предмет 
дивної форми.

– Це змія, – подумав він.
Змія кинулася на нього і вкусила.
Пізніше тією ж дорогою йшов ін-

ший подорожній. Він також побачив 
предмет дивної форми.

– Це птах, – подумав він.
Затріпотіли крила, і птах поле-

тів у небо.
Одному водієві вночі посеред 

поля знадобилося змінити пробите 
колесо автомобіля. Він засмутився, 
бо не мав потрібного інструмента, 
щоб його замінити. Раптом вдалині 

він побачив маленький вогник – це 
був одинокий селянський будинок.

Водій швидко пішов у тому на-
прямку. Дорогою він думав: «А що, 
як ніхто не відкриє дверей? А що, як 
не буде потрібного інструмента? А 
що, як там не схочуть його позичити?

Від таких непевних думок його 
тривога зростала, і коли нарешті во-
дій дійшов до того будинку, то був 
такий знервований, що, розмаху-
ючи кулаком під носом у господа-
ря, закричав: «Та тримай собі свій 
домкрат!».

Подобається це нам чи ні, але 
наші думки визначають маршрут 
нашої земної мандрівки.

Куди рухаєтеся ви?
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НА ВСЕ ПОТРІБЕН ЧАС...

Під такою назвою Івано-Франківська бла-
годійна місія милосердя «Добрий самаря-
нин» організувала літературний конкурс 
на духовно-релігійну тематику для тих, хто 
відбуває покарання в установах виконан-
ня покарань західних областей України.

Усім відома народна мудрість: «Як тривога – то й до Бога».  
І часто саме в місцях позбавлення волі багато людей зна-
ходять в Ісусі Христі спокій для своїх змучених гріхом душ.
Для таких і був організований цей конкурс, хоча участь у 

ньому могли взяти всі бажаючі.

Конкурс проходив у двох номінаціях – «поезія» і «проза».  
Перше місце у двох номінаціях здобув Михайло Кузнєцов з 
Івано-Франківської установи виконання покарань. Друге і третє 
місця в номінації «поезія» – Володимир Гвінтер (Городищенська 
виправна колонія на Рівненщині) та Сергій Сергеєв (Ковель-
ська виховна колонія, Волинь).

Вітаємо переможців. Бажаємо міцно триматися Господа – це 
єдиний спосіб здобути справжню свободу. А деякі їхні твори 
пропонуємо увазі всіх наших читачів. Одразу ж просимо про-
бачення – Володимир Гвінтер родом із Криму, тож його вірш 
написано іноземною мовою, але він вартий своєї нагороди.

Людмила БЕНДУС.

Тепер я все частіше і з вели-
ким задоволенням дивлюсь 
на нічне небо. Час, який я 
втратив, не бачачи його, не 
повернути... Я дивлюсь на 
нічне небо і розумію глиби-
ну Божого задуму, який від-
кривався мені поступово. Бог 
давав це знання, мовби году-
ючи мене, маленьку люди-
ну, лише перетертою їжею... 
Бо на все потрібен час...

Світло зірок так прекрасно і велично 
демонструє Божий задум. Світло зі-
рок, що мчить нам назустріч уже ба-

гато сотень, а то і тисяч років. І серед тих 
зірок багато вже погасли. Вони мертві. А 
їхнє світло примарою летітиме до землі, 
світитиме нам, нашим дітям і дітям на-
ших дітей. . . 

Хто осягне всю красу та велич космо-
су? Ось так і Біблія стала моїм космосом 
багатьох років протиріч і страждань, які 
я пройшов, то «ковтаючи» її з надією, то 
відкладаючи з розпачем. . .

Пізнання Бога у моєму серці не закін-
чилось і досі. Величні Його задуми такі 
прості і водночас такі космічно великі 
та складні, що лише очистивши розум, 
серце і душу, можна прийняти той масив 
знань, котрий не осягнути на самоті, без 
Його участі.

Моя гординя довгий час воювала про-
ти Бога. . . І тяжко зрозуміти, як для такої 
людини відкрилися велич Бога та Його 
безмежна любов. Він може дуже просто 
перемогти будь-яку гординю, будь-який 
спротив. . . Але дає людині шанс та велику 
свободу самостійно прийняти це рішення. 
Моя гординя засліплювала розум прости-
ми, приземленими речами, ятрила серце 
та чіпляла тягарі сумніву за ноги, не даю-
чи піднятись у любові Божій та прийняти 
те просте знання так, як приймають діти. 
Боже, яку ж Ти дав людині свободу, що 
ми дозволяємо собі спокійно, без стра-
ху стверджувати, що Бога нема. . . Що Він 
– це вигадка.

Гординя була і буде найпотужнішим ін-
струментом людського бунту проти Творця. 
Мені так і не вдалося остаточно зруйнувати 

та знищити її. Навіть тепер, як та криклива 
нічна птаха, вона ховається при денному 
світлі та вилазить в холодні, темні ночі. . .

Та тепер я уже не самотній. Після щи-
рого покаяння, запросивши у своє сер-
це Ісуса, я отримав те Світло, яке не про-
сто освітлює – воно проганяє темряву, 
не даючи ворогу використовувати в бо-
ротьбі з Богом єдиний сильний інстру-
мент – гординю.

Тепер набагато легше розуміти та пізна-
вати Біблію, відкриваючи нові і нові знан-
ня. Так сталося, що я почав читати Святе 
Письмо самостійно, ніхто не міг поясни-
ти мені багатьох незрозумілих значень 
та подій.

І я звернувся безпосередньо до Того, 
Хто писав Біблію, – до Бога. З кожним 
разом розуміючи по-новому вже не раз 
прочитані тексти, я дякував Господу за ті 

чудесні хвилини, коли так несподівано 
відкривалась та частина Писання, яку я 
раніше не міг осягнути і мучився від сво-
го нерозуміння.

Ісус змінив моє життя. Він відкрив зов-
сім інший світ – світ, який неможливо по-
бачити не духовними очима, який вигля-
дає надзвичайно страшно та незрозуміло, 
якщо дивитися на нього тілесними очима.

Ісус вчинив багато чудес у моєму жит-
ті, і тепер я вірю в Ісуса – Господа чудес!

І досі мені важко зрозуміти, чому Він 
так любить нас. Тому я просто приймаю 
з вдячністю цю любов та світло, яким Він 
проганяє темряву. Він – Бог мого життя. . .

Світло зірок, що сяють у нічному небі, 
колись погасне, та не погасне Світло Ісу-
са, яке безкінечно освітлює нашу темряву. 
Він вивів мене з моєї особистої темниці. 
Ісус спас мене і обдарував вічним життям.

Ми шукаємо чудес і знамень і часто чуємо про те, 
що десь у когось після молитви «запломбувалися» 
зуби чудопломбами, посипався золотий пил в пові-
трі, а десь зцілилися від раку... 
Таких історій безліч. Хтось, запалений такими роз-

повідями, женеться за цим, витрачаючи останні сили 
і розчаровується, бо чуда не сталося. Та у відповідь 
– ти тільки вір. 
Усі чули про цей дзвін, та ніхто не знає, звідки він.

Я не відкидаю чудес – десь, може, 
щось і сталося, якщо це медично 
підтверджено. Проте через одно-

бокість таких розповідей вимальо-
вується  така картина в уяві людини: 
їж, що хочеш, скільки душа бажає, не 
важливо, що – хот-доги, чіпси, піцу. . . 
Дякуй Богу та їж. Пий, що хочеш, хоч 
день і ніч смокчи колу, каву... Головне 
– вір, що навіть як вип’єш що смер-
тодійне, тобі це не зашкодить. Бо ж 
так написано в Біблії!

І людині підходить така версія. Це 
ж так вигідно! Не треба напружувати-
ся, дбати про якесь там здорове хар-
чування, займатися спортом, робити 
якісь профілактичні медогляди... Для 
чого?! Є «чарівна паличка» – мені ні-
чого не зашкодить і ніяких негатив-
них наслідків не буде. Я ж покаявся!

Та минають роки, і раптом ліка-
рі озвучують діагноз, котрий шокує: 
цироз або й гірше – рак. . . І тут ек-
замен – постають неймовірно важкі 

та незручні питання. Доведеться ви-
знати, що ти стільки років помиляв-
ся, вірив надаремно і став на релігій-
ну бомбу. . . Ні-ні. . . Правильно каза-
ти: у мене мало віри, треба більше, я 
чогось не розумію, треба якось пра-
вильніше вірити – і чудо станеться...

І так людина зависає в самообма-
ні... Якось хочеться їй бути «правиль-
но» обманутою. Важко сказати прав-
ду і признатися собі, що за все в жит-
ті треба платити, що процвітання та 
успіх з неба не падають, а є резуль-
татом довготривалої праці, що бла-
гословення приходять не завдяки 
повторюванням «чарівних» фраз, а 
в результаті клопіткої, часто виснаж-
ливої праці, найперше – над собою.

Насправді чудо в тому, щоб зро-
зуміти, що чуда «по щучому велін-
ню, по моєму хотінню» не буде. Що 
те, що закони, які встановив Бог, іс-
нують і  діють – і є чудо. Лише треба 

знати їх та вміти ними користуватися. 
Наприклад, ми вміло користуємо-

ся законом сіяння та жнив у природі: 
готуємо землю, садимо картоплю, до-
глядаємо, захищаємо від шкідників. І 
в певний час збираємо врожай, який 
Бог зростив. Але в сфері стосунків, здо-
ров’я, фінансів чекаємо чуда – раптом, 
в одну мить, я стану багатим і здоро-
вим, а люди мене обожнюватимуть.

І не хочеться визнавати, що той 
самий закон сіяння і жнив діє і в цих 
сферах життя: що заробив, те маю, 
що вклав в інших людей, тим мені і 
віддають, не беріг здоров’я, нищив 
себе – от і є те, що є.

 Може, правда в тому, що коли 
говоримо про одужання чи зцілен-
ня, треба йти до лікарів, проходи-
ти вчасно обстеження, лікуватися, а 
Бог зміцнить імунітет, щоб ми могли 
справитися з недугою. Коли ми каже-
мо: «Я вірю, що Бог дасть мені дім», 

то розуміємо, що треба просто його 
побудувати чи купити, а Бог дасть 
сили це зробити. А замість повто-
рювання, як мантри, фраз на кшталт: 
«Я вірю в фінансове процвітання, я 
буду мати купу грошей, я стану міль-
йонером» треба вчитися і працюва-
ти в поті лиця. Може, перші тривожні 
дзвоники життя – це і є знамення з 
неба. І мудрість в тому, щоб почути 
їх і зреагувати, а не маскувати влас-
ні невдачі, нехтування та лінь ети-
кеткою віри в те, що все буде добре!

Насправді життя повне чудес, і 
вони біля нас. Це наші діти, рідні, 
друзі, їхні усмішки і тепло сердець... 
Та й просто саме життя – це чудо.

Цінуймо життя, ловімо кожну мить 
з насолодою, як спрагнена людина 
ловить навіть краплинку води. І дя-
куймо Богу за те, що маємо.

І. СКРИПНИК.

Михайло КУЗНЄЦОВ

РЕЛІГІЙНА БОМБА, АБО ЧУДО В ТОМУ, ЩО ЧУДА НЕ БУДЕРЕЛІГІЙНА БОМБА, АБО ЧУДО В ТОМУ, ЩО ЧУДА НЕ БУДЕ

«Хвали, душе моя, Господа»
Не знаю, що я дам Йому,Не знаю, що я дам Йому,
Як можна оцінити втрату?..Як можна оцінити втрату?..
Хто я такий, що через менеХто я такий, що через мене
Господь засуджений на страту?Господь засуджений на страту?

Побої, рани і плювки,Побої, рани і плювки,
Хула, зневага, регіт, злість...Хула, зневага, регіт, злість...
В той день, коли вершився суд,В той день, коли вершився суд,
Нам долі всі переплелись.Нам долі всі переплелись.

Коли Невинного розп’яли,Коли Невинного розп’яли,
Хрест на Голгофі підняли,Хрест на Голгофі підняли,
У небі ангели літали,У небі ангели літали,
Вершили суд людські сини...Вершили суд людські сини...

Ось зараз, маючи прозріння,Ось зараз, маючи прозріння,
Коли Ісус міняє світ,Коли Ісус міняє світ,
З’явилось щире розуміння:З’явилось щире розуміння:
Де попіл був – буяє цвіт!Де попіл був – буяє цвіт!

Загиблі душі, плач і сльози,Загиблі душі, плач і сльози,
Холодні з розпачу серця,Холодні з розпачу серця,
Голгофська жертва ВоскресінняГолгофська жертва Воскресіння
Нас повернула до Отця!Нас повернула до Отця!

Господь, я дякую безмежно,Господь, я дякую безмежно,
Що мою душу оживив!Що мою душу оживив!
Що став спасінням для нужденних,Що став спасінням для нужденних,
Хто своє серце сокрушив.Хто своє серце сокрушив.

Ісусе, дякую безмежноІсусе, дякую безмежно
Михайло КУЗНЄЦОВМихайло КУЗНЄЦОВ

БОГ ЄДИНИЙБОГ ЄДИНИЙ

ПРИКЛАДПРИКЛАД

Бог у світі лиш один,Бог у світі лиш один,
Вчись Його любити.Вчись Його любити.
І тоді ти зможеш з НимІ тоді ти зможеш з Ним
Всім добро творитиВсім добро творити
Він врятує від біди,Він врятує від біди,
Під крило сховає,Під крило сховає,
Все, що було, що буде,Все, що було, що буде,
Він про тебе знає.Він про тебе знає.

Життя Христа для нас – це приклад,Життя Христа для нас – це приклад,
Його черпаємо з Письма,Його черпаємо з Письма,
І віра наша – непохитна,І віра наша – непохитна,
Й любові більшої нема.Й любові більшої нема.
По ній людина вчиться жити,По ній людина вчиться жити,
І серце б’ється в унісон,І серце б’ється в унісон,
І жити хочеться, й любити,І жити хочеться, й любити,
І твердо знаєш: це не сон.І твердо знаєш: це не сон.

Сергій СЕРГЕЄВСергій СЕРГЕЄВ

Когда в моей жизни неровной
Я выбора сделать не мог,Я выбора сделать не мог,
Я в суд обратился Верховный,Я в суд обратился Верховный,
Названье которому – Бог.Названье которому – Бог.

И пусть до сияющей шириИ пусть до сияющей шири
Семь верст, да к тому  ж через лес,Семь верст, да к тому  ж через лес,
Я понял: не может быть в миреЯ понял: не может быть в мире
Инстанции выше небес.Инстанции выше небес.

Там дишится легко и вольно,Там дишится легко и вольно,
И где еще встретишь ты, где И где еще встретишь ты, где 
Судью, что погиб добровольноСудью, что погиб добровольно
За наши грехи на кресте.За наши грехи на кресте.

Володимир ГВІНТЕР

Божий судБожий суд
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Один моряк, який воював на Бал-
тійському морі з фашистами, 
опинився у крижаній воді. Він 

плив, плив, аж поки зовсім не ви-
бився із сил.

Холодні хвилі накривали його з 
головою. Одяг намок. Руки, ноги за-
клякли і стали некерованими. Куди 
плисти? Де північ? Де південь? Ту-
ман. Непроникна стіна. Серце сту-
кає на межі. Він підривав ворожі 
кораблі, тепер підірвали його катер. 
Нікого не залишилося. Загине і він. 

Треба дивитися правді в вічі: 
це останні миті його життя. Навіть 
якщо який-небудь корабель і про-
пливе повз нього, то його не поба-
чать: непроглядний туман. До бере-
га далеко. Та й де він? Холод про-
низує. Дихати все важче і важче. 
Сподіватися нема на що. Хіба тіль-
ки на чудо.

Але все життя він вважав – так 
його вчили і в школі, і в універси-
теті, – що чудес не буває і Бога не-
має, все це брехня і вигадка не-
письменних дурнів або шахраїв.

І раптом у ці страшні хвилини 
він згадав, як його улюблена бабу-
ся в далекому-далекому дитинстві 
часто говорила: «Бог є, Він Живий 
і Він любить тебе. Ти тільки заклич 

Його, назви Його своїм Отцем, і Він 
не покине тебе в біді, бо Він – До-
брий Отець». І згадав, як кожного 
вечора бабуся схиляла свої колі-
на і починала молитися. Вона про 
щось довго оворила з Богом, а за-
кінчувала свою розмову молитвою 
«Отче наш. . .»

 Із зусиллям згадуючи слова мо-
литви, моряк з останніх сил проше-
потів: «Отче наш, що на небі! Хай 
святиться ім’я Твоє. .» Не встиг він 
промовити молитву до кінця, як гус-
тий туман, що затягнув все навко-
ло суцільною пеленою, несподіва-
но розвіявся, і він побачив радян-
ський корабель. Потім з’ясувалося, 
що корабель цілком, як виглядало, 
випадково опинився у тих водах.

Моряка помітили і підняли на 
борт. Усе це було таким неймовір-
ним чудом, що моряк всім серцем 
усвідомив: Бог є, Він справді живий, 
як говорила йому колись бабуся.

Після цього відкриття його жит-
тя змінилося, як змінюється життя 
кожного, хто приходить до Бога. 
Бог навіки став Його Отцем, Спа-
сителем і Відкупителем.

А чи ви можете називати Бога 
своїм Отцем?

МИХАЙЛО МОКІЄНКО:МИХАЙЛО МОКІЄНКО: «МЕНІ ГЛИБШЕ «МЕНІ ГЛИБШЕ  
ВІДКРИЛАСЯ БОЖА РОБОТА В ІСТОРІЇ»ВІДКРИЛАСЯ БОЖА РОБОТА В ІСТОРІЇ»

П’ятидесятницькі дослідження 
приходять і в українську науку. 9 
жовтня 2018 р. у Національному 
педагогічному університеті іме-
ні Михайла Драгоманова Михай-
ло Мокієнко захистив дисерта-
цію доктора філософських наук 
на тему «П’ятидесятництво: осо-
бливості богословської та соці-
альної ідентифікації». Ми при-
вітали Михайла Михайловича 
та поспілкувалися про суть та 
значення його наукової роботи.

– В авторефераті вашої докторської пра-
ці вказано, що уперше у вітчизняній теоло-
гії було здійснено комплексний аналіз п’я-
тидесятницького руху. Загалом слово «впер-
ше» там згадується досить часто. Що означає 
ваша робота для науки?

– Насправді вітчизняна наука не «удостої-
ла» п’ятидесятництво особливою увагою. Якщо 
говорити у співвідношенні «масштаб руху – 
рівень дослідження», то «рух Духа» найменш 
досліджений. Тут треба говорити і про радян-
ський атеїстичний експеримент та неможли-
вість адекватної оцінки руху в ХХ столітті, і 
про особливу природу п’ятидесятництва тощо. 

Звідси дійсно наявність багатьох «вперше».
Вітчизняна наука отримала у цьому дослі-

дженні не лише аналітичну філософсько-бо-
гословську інформацію про світове п’ятиде-
сятництво, а також основні тенденції в межах 
вітчизняного руху, але й методологічний інстру-
ментарій для дослідження споріднених рухів.

– Які зміни ваша наукова  робота  внесе у  
богословську освіту?
– Подія ще занадто свіжа, щоб аналізува-

ти її вплив на богословську освіту. Але декіль-
ка нюансів вже можна підкреслити. По-пер-
ше, завдяки роботі було введено в обіг чи-
малу кількість нових джерел, про існування 
яких дослідники, які «не в темі», не мали да-
них. По-друге, робота задає певний стандарт 
для дослідження п’ятидесятництва. По-третє, 
дисертація демонструє для інших «традицій 
віри» динамічний розвиток сучасного п’ятиде-
сятницького богослов’я, його діалогічний ха-
рактер, спроможність бути на передньому краї 
сучасних теологічних досліджень.

– Скільки часу ви працювали над цією 
дисертацією і скільки джерел опрацювали? 
– Можемо говорити про підготовчий та 

безпосередній етапи роботи над дисертаці-
єю. Перший тривав довший час, оскільки я вже 
близько 20 років вивчаю феномен п’ятидесят-
ництва, 15 років викладаю історію й близько 
десяти – особливості теології руху.

У 2007 році в Запорізькому національному 
університеті я захистив кандидатську дисерта-
цію, присвячену сучасному етапу розвитку ві-
тчизняних течій пізнього протестантизму. Дру-
гий етап, пов’язаний, власне, з цією роботою, 
тривав близько двох років й був надзвичайно 

енергозатратним. Хотів би виразити особливу 
подяку Євро-Азіатській Акредитаційній Асоці-
ації за всебічну підтримку на цьому етапі. У 
дослідженні використано 443 джерела, з них 
більше 230 – на іноземних мовах.

– Чи отримали ви у процесі роботи якісь 
особисті відкриття?
– Про відкриття в процесі дослідження мож-

на говорити чимало. Мені глибше відкрилися 
Божа робота в історії, розуміння тривалості П’я-
тидесятниці в історії, різноманіття її виявів за 
останні 100 років, включеність руху в загаль-
ний християнський поступ та багато іншого.

– І останнє: які ваші подальші плани у 
науковій царині?
– Планів достатньо, але вважаю, що необ-

хідно йти послідовно. Наразі є намір видати 
книгу на основі дисертаційного досліджен-
ня, де в доступнішій формі донести здобутки 
роботи. Тим більше, що ми стрімко рухаємо-
ся до столітнього ювілею п’ятидесятництва в 
українському контексті. Інші плани пов’язані з 
ювілеєм, і про них стане відомо дещо пізніше.

Наприкінці хотів би подякувати усім при-
четним до мого захисту, особливо моєму нау-
ковому консультанту – доктору філософських 
наук Роману Соловію за суттєву допомогу в 
процесі роботи.

chve.org.ua.

За ініціативою УЦХВЄ, 18 жовтня у Києві відбулася 
презентація книги Джеффа Фонтейна «Глибоке ко-
ріння». Джефф Фонтейн (Голландія) – відомий гро-
мадський діяч, директор Центру європейських дослі-
джень ім. Роберта Шумана. Він описав історію одно-
го з засновників Євросоюзу – Роберта Шумана, яку, 
на переконання автора, мають знати всі європейці.

У книзі, перекладеній українською 
мовою, автор подає історію ство-
рення Європейського Союзу, 

старт якому дала Декларація Ро-
берта Шумана. Вона передбачала 
створення Європейської спільноти з 
вугілля та сталі, щоб унеможливити 

безконтрольне виробництво зброї, 
а в результаті це привело до ство-
рення організації значно більшої, 
ніж технічна спільнота.

Книга «Глибоке коріння» пока-
зує, що Євросоюз був побудова-
ний саме на духовних принципах. 

Принцип спільноти (братів та се-
стер), яка разом вирішує глобальні 
питання – такі, як тероризм, торгів-
ля людьми, наркотиками, екологіч-
на криза, – це насправді біблійна 
модель бачення світу.

«Одного разу, коли я був у Стра-
сбурзі, в Європарламенті, побачив 
бюст Роберта Шумана. Мені сказали, 
що це один із засновників Євросо-
юзу. Джефф Фонтейн у цій книзі по-
рушує питання про глибоке коріння 
– які цінності і фундаментальні іс-
тини зробили Європу потужною, –  
зазначив під час презентації стар-
ший єпископ УЦХВЄ Михайло Па-
ночко. – І нам, як країні, яка хоче 
інтегруватися в ЄС, важливо знати, 
з чого почався Євросоюз, хто його 
створив і які цінності були закладе-
ні в його основу. Бо вони дали по-
тужну силу для спільноти, у яку хо-
чуть увійти чимало країн Східної Єв-
ропи, у тому числі і Україна. Думаю, 
що ця презентація допоможе бага-
тьом глибше зрозуміти, що зробило 
Європу такою, яка вона є сьогодні».

Історія, описана в книзі «Глибо-
ке коріння», як вважає Джефф Фон-
тейн, дуже важлива для України в 
цей нелегкий для неї час. Автор спо-
дівається, що під час його перебу-
вання в Києві більше людей зро-
зуміють історію прощення і при-
мирення, яка мала місце в Європі 
після Другої світової війни.

За висновками автора, сучасний 
європейський курс  – це не та доро-
га, яку вказав Роберт Шуман, коли 
створювався союз між Францією, 
Німеччиною, Італією, Люксембур-
гом. Заперечення першоджерель-
них християнських принципів веде 
спільноту до ймовірного колапсу.

Україні сьогодні пропонується 
вибір – піти за хвилею постмодер-
ністських течій або ж всіма сила-
ми намагатися повернути справж-
нє  біблійне обличчя Європи, яке й 
побачив Роберт Шуман.

Фото сайту poklik.media.
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«Отче наш»
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Звільнися від образЗвільнися від образ
«Бо ж не ворог злорічить на мене – це переніс би, і не 

ненависник мій побільшивсь надо мною, – я сховався 
б від нього, але ти – чоловік мені рівня, мій приятель 
близький і знайомий мені, з яким солодко щиру розмо-
ву провадимо і ходимо до Божого дому серед бурхли-
вого натовпу...» (Пс. 54:13-14). Чим ближчі стосунки, 
тим більша образа! Найбільшу ненависть можна поба-
чити між людьми, які колись були в тісних стосунках.

Адвокати, котрі займаються шлюб-
ними розлученнями, можуть роз-
повісти багато жахливих істо-

рій. Американські засоби масової 
інформації постійно повідомляють 
про вбивства, вчинені якимсь чле-
ном сім’ї. Історія каже, що найкрива-
віші – громадянські війни. Брат пов-
стає проти брата. Син – проти батька. 
Батько – проти сина. Ця істина не-
змінна: завдати болю можуть лише 
люди, які вам небайдужі.

У нашому суспільстві процвітає 
егоїзм. Люди думають лише про себе, 
нехтуючи тими, хто їх оточує, і зав-
даючи їм болю. Це не має дивува-
ти. У Біблії чітко написано, що в ос-
танні дні «будуть бо люди самолюб-
ні. . .» (2 Тим. 3:2). Ми чекаємо цього 
від невіруючих, але апостол Пав-
ло, пишучи це, мав на увазі христи-
ян. Багатьом завдано болю, смутку. 
Вони ображені! Вони спокусилися! 
І вони не розуміють, що потрапили 
в пастку сатани.

Пастка
Образа – це зброя ворога, за 

допомогою якої він поневолює лю-
дей. Павло писав: «А раб Господній 
не повинен сваритись, але бути при-
вітним до всіх, навчальним, до лиха 
терплячим, що навчав би противни-
ків із лагідністю, чи Бог їм не дасть 
покаяння, щоб правду пізнати, щоб 
визволитися від сітки диявола, що 
він уловив їх для роблення волі сво-
єї» (2 Тим. 2:24-26).

Люди, які сваряться або ворогу-
ють, потрапляють в полон диявола! 
Вони не усвідомлюють, що з них тече 
не чиста, а гірка вода. Коли людина 
ображена, вона вважає, що має ра-
цію, хоча насправді це далеко не так.

Справжній стан серця
Один з методів, за допомогою яко-

го ворогу вдається тримати людину 
в ображеному стані, – ховати обра-
зу за гордістю. Гордість стримує нас 
від визнання справжнього свого ста-
ну, стримує від істини й не дає поди-
витися правді в очі. Вона спотворює 
бачення. Ви ніколи не змінитеся, коли 
будете вважати, що у вас усе гаразд. 
Гордість робить серце жорстким і 

затьмарює розум. Вона спонукує ди-
витися на себе як на жертву. 

Справжній стан вашого серця за-
хований від вас, але не від Бога. Ви 
не маєте права носити в собі обра-
зу лише через те, що з вами повели-
ся несправедливо. Неправильне, по-
множене на неправильне, ніколи не 
дасть правильного!

Звільнення
У книзі Об’явлення Ісус звертаєть-

ся до Лаодикійської церкви, яка вва-
жала себе багатою і самодостатньою: 
«...Ти нужденний, і мізерний, і вбо-
гий, і сліпий, і голий!» (Об. 3-14-20). 

Багато людей сьогодні перебува-
ють в такому ж стані. Ісус сказав, як 
звільнитися від нього: «Раджу тобі 
купити в Мене золота, в огні пере-
чищеного. . .» (Об. 3:18).

Очищене золото м’яке, в ньому не-
має іржі й домішок. Лише коли до зо-
лота домішані інші метали (мідь, за-
лізо, нікель), воно стає твердим, біль-
ше піддається корозії й окисленню. 
Чим більший відсотковий склад ін-
ших металів, тим твердіше золото. 

Чисте серце подібне до чистого 
золота, воно ніжне, м’яке і піддатли-
ве. Якщо ми не покінчимо з образою, 
вона приведе нас до ще більшого 
гріховного плоду – такого, як жаль і 
гнів. Ми втратимо здатність чути го-
лос Божий і чітко бачити. 

Щоб очистити золото, його розти-
рають на порошок і перемішують з 
флюсом. Потім цю суміш ставлять в 

піч і плавлять при величезній тем-
пературі. Сплави і домішки разом 
з флюсом піднімаються на поверх-
ню. А золото залишається на дні. До-
мішки, або ж шлак, видаляються – і 
залишається чистий метал.
Бог каже: «Оце перетопив Я тебе, 

але не як те срібло, у горні недолі 
тебе дослідив» (Іс. 48:10). І знову: 
«Тіштеся з того, засмучені трохи те-
пер, якщо треба всілякими випро-
буваннями, щоб досвідчення вашої 
віри було дорогоцінніше за золото, 
яке гине, хоч і огнем випробовуєть-
ся, на похвалу і честь, і славу при з’яв-
ленні Ісуса Христа» (1 Петр. 1:6-7).

Бог очищає людину страждання-
ми і випробуваннями, жар від яких 
відокремлює від Божого характеру 
в нас такі домішки, як непрощення, 
сварки, жаль, гнів, заздрість та інше.

Гріх легко ховається там, де не-
має жару страждань і випробувань. У 
час процвітання і успіху навіть зла й 
беззаконна людина може здаватися 
доброю і великодушною. Але в час 
суворих випробувань вся нечистота 
і домішки спливають на поверхню.

У моєму житті був період, коли 
я проходив через суворі випробу-
вання. І я став брутальним, різким з 
близькими людьми. Мої друзі і сім’я 
почали уникати мене. Я волав до Го-
спода: «Звідки в мені цей гнів?! Його 
ж раніше не було!». І Господь відпо-
вів: «Саме тоді, коли золото розплав-
люється в вогні, нечистоти і домішки 
спливають на поверхню». І задав за-
питання, яке змінило моє життя: «Чи 
можеш ти бачити домішки в золоті 
до того, як воно очищене в вогні?». 
– «Ні!». – «Але ж це не означає, що 
їх там не було. Вони були сховані від 

тебе, та Я завжди бачу їх. І ти стоїш 
перед вибором, від якого залежить 
твоє життя: чи будеш і далі гніватися, 
звинувачуючи свою дружину, друзів, 
пастора й людей, з якими працюєш, 
а чи усвідомиш, що саме є шлаком 
гріха, покаєшся й приймеш прощен-
ня – і тоді Я візьму Свій ківш і забе-
ру ці домішки з твого життя».

Подивіться на свій 
справжній стан

Ісус сказав, що наша здатність 
бачити все в правдивому світлі – 
це ще один ключ до звільнення від 
образ. Часто, ображені, ми дивимося 
на себе як на жертву і звинувачуємо 
тих, хто нас образив. Ми оправдову-
ємо свій жаль, непрощення, гнів, за-
здрість і злобу, коли це все спливає 
на поверхню. Інколи ми навіть сер-
димося на тих, хто нагадує нам про 
наших кривдників. Саме тому Ісус ра-
див: «... А мастю на очі намасти свої 
очі, щоб бачити» (Об. 3:18).

Що бачити? Свій справжній стан! 
Це єдиний шлях, тільки так ми може-
мо стати «ревними й покаятися», як 
повелів Ісус. Ви зможете покаятися 
тільки тоді, коли перестанете звину-
вачувати інших.

Коли ми звинувачуємо когось і 
виправдовуємо власну позицію, ми 
сліпі. Ми намагаємося витягнути су-
чок із очей брата в той час, коли в 
наших очах – ціла колода. Саме ро-
зуміння істини приносить нам звіль-
нення. Коли Дух Божий показує нам 
на наш гріх, Він завжди робить це так, 
що ми бачимо гріх і себе окремо. Це 
викриває, але не осуджує.

(За книгою Д. Бевіра «Приманка 
сатани»).

За останні 200 років численні 
противники християнства поши-
рили кричущу брехню про те, 
що рання і середньовічна Цер-
ква приймала вчення про плас-
ку землю. Чого насправді вчила 
рання Церква?

Історик Джефрі Бартон Рассел (народився 
1934 р.) понад 20 років тому написав авто-
ритетну працю «Вигадка пласкої землі», у 

якій не залишив і каменя на камені від цього 
міфу. Рассел показав, що уявлення про плас-
ку Землю зустрічались у Церкві надзвичайно 
рідко. Головними поборниками цієї ідеї були 
дві маловідомі особи: Лактанцій (бл. 240 – 
бл. 320 рр.) і Козьма Індикоплов (VI ст.). Од-
нак десятки тисяч християнських богословів, 
поетів, художників, учених і правителів були 
переконані в тому, що земля кругла. 

Один із найвідоміших прихильників ідеї 
кулястості Землі англійський монах, богослов 
та історик Беда Преподобний (673–735) увів 
у широкий ужиток систему літочислення «до 
Різдва Христового/від Різдва Христового». 
Менше відомий той факт, що Беда був також 
провідним астрономом свого часу.

У книзі «Про обчислення часу» (De temporum 
ratione) Беда, поміж іншим, розрахував, що 
створення світу відбулось 3952 року до Р. Х. , 
пояснив, як визначати дату Пасхи, і недвоз-
начно стверджував, що земля кругла. Завдя-
ки цьому він пояснював, чому довжина днів і 
ночей змінюється залежно від пори року і як 
припливи обумовлені тяжінням місяця. Беда 
був першим, хто висунув цю ідею, і це вра-
жає, адже навіть через декілька століть Галі-
лей усе ще неправильно пояснював припли-
ви. Ось що Беда писав про форму землі: круг-
ла, «на зразок м’яча». 

Провідний церковний богослов Середньо-
віччя Тома Аквінський (1225–1274) писав у 
своїй найбільшій праці «Сума теології»: «Фі-
зик доводить кулястість землі, використову-
ючи засоби своєї науки, астроном – своєї».

За що критикували Колумба?
Колумб (1451–1506) ніколи не зустрічав 

протистояння з боку прихильників ідеї плас-
кої землі – просто тому, що їх не було. У чому 
ж тоді була проблема?

Колумб хотів дістатися Індії морем «дов-
гим шляхом», обігнувши землю з іншого боку. 
Для цього кораблі мусили мати велику кіль-
кість запасів, необхідних для такої тривалої 

подорожі. Колумб знав, що ще в IX ст. перський 
астроном Аль-Фергані обчислив довжину од-
ного градуса меридіана – «56 і 2/3 милі». Од-
нак він думав, що Аль-Фергані мав на увазі 
римську милю (1480 м, 4856 футів), коли на-
справді той використав арабську милю (1830 
м, 6004 фути). Отже, за розрахунками Колумба, 
окружність земної кулі вийшла меншою, ніж 
насправді (близько 40 000 км, 25 000 миль). 
Ще Колумб сильно недооцінив відстань між 
Японією і Канарськими островами: за його 
розрахунками – 3000 італійських миль (3700 
км, 2300 миль), тоді як насправді відстань мо-
рем близько 19 600 км.

Отож предметом суперечок був розмір землі, 
а не її форма. Опоненти Колумба стверджува-
ли, що тогочасні кораблі (1492 р.) не зможуть 
узяти достатніх запасів питної води й прові-
анту для такої подорожі. І вони мали рацію! 
Колумбові просто поталанило, що він натра-
пив на величезний континент. Він тоді ще не 
знав про відкриття, зроблені вікінгами за ба-
гато століть до нього. І був упевнений, що при-
плив в Ост-Індію, як тоді називали півострів 
Індостан. Відголосок його помилки дійшов до 
наших днів у поширеній назві корінних аме-
риканців – «індіанці» (переклад вжитого Ко-
лумбом іспанського слова indios).

Хто вигадав міф про пласку землю?
Міф про пласку землю, який ми постійно 

чуємо при згадці про Колумба, ґрунтується не 
на історичних фактах, а на романі Вашингтона 
Ірвінга (1783–1859) «Історія життя і подоро-
жей Христофора Колумба» (1828). Ірвінг, на-
певно, був першим справжнім автором бест-
селерів в Америці. Одного разу він визнав, що 
має «схильність давати волю уяві». Ідея плас-
кої землі – плід саме його уяви.

Оскільки романи Ірвінга мали величезну чи-
тацьку аудиторію, міф став популярним. Ситу-
ація погіршилася, коли цей міф набув вигляду 
науковості і його почали використовувати як 
аргумент проти християнства. Провідниками 
цих ідей у XIX ст. стали відомі опоненти хри-
стиянства Джон Вільям Дрейпер (1811–1882) 
і Ендрю Діксон Вайт (1832–1918).

Дрейпер був видатним хіміком і фотогра-
фом, першим президентом Американського 
хімічного товариства. Однак історик з нього 
не вдався, що видно з праці «Історія стосун-
ків між католицизмом і наукою» (1874). Його 
полеміка проти Церкви показує необізнаність 
із цього питання. 

Вайт, який у минулому належав до єписко-
пальної церкви, став засновником Корнельського 

університету, першого повністю світського уні-
верситету в США. Він також опублікував дво-
томний твір «Боротьба релігії з наукою» (1896).

Обидва автори наводять багато посилань 
на праці Козьми Індикоплова, видаючи його 
вчення про пласку землю за типове для того 
часу. І саме на них насамперед лежить відпо-
відальність за поширення тези про «протисто-
яння» християнства і науки. Історія свідчить, 
що християнський світогляд від самих почат-
ків сприяв розвитку науки

Колін Рассел (народ. 1928 р.), почесний 
професор історії науки і техніки у Відкритому 
університеті, пише: «Дрейпер настільки віль-
но повівся з історією, поставивши міфи на 
один щабель з фактами, що сьогодні серйоз-
ні історичні дослідження справедливо оми-
нають і не беруть до уваги його праці. Майже 
те саме можна сказати і про Вайта, хоча ве-
личезна кількість наведених ним посилань і 
справляє оманливе враження прискіпливого 
наукового дослідження».

Голова Товариства пласкої         
землі – еволюціоніст

Хоча майже ніхто в Церкві ніколи не ві-
рив у міф про пласку землю, хоча його пов-
ністю спростовує сучасна наука, є люди, які в 
наш час вірять у нього. Ось що написала На-
талі Волчовер у веб-журналі Live Science ми-
нулого року: «Товариство пласкої землі –ор-
ганізація, яку зараз очолює вірджинець Дені-
ель Шентон. Хоча Шентон вірить в еволюцію і 
глобальне потепління, він сам і сотні (якщо не 
тисячі) його послідовників з усього світу та-
кож вірять, що земля має форму диска, з яко-
го можна впасти».
Стародавні докази кулястості землі

Задовго до народження Ісуса Христа дав-
ні греки, спостерігаючи затемнення місяця, 
дійшли висновку, що земля має форму кулі. 
Вони розуміли, що під час затемнень земля 
перебуває між місяцем і сонцем, і завжди ба-
чили круглу тінь, незалежно від напрямку, це 
й свідчить про її кулясту форму. 

Це узгоджується з Біблією. У Книзі Ісаї 40:22 
сказано, що Бог – «Той, Хто сидить понад кру-
гом землі…» Ужите тут давньоєврейське слово 
(khûg) указує на кулястість – саме про це Беда 
говорив через 1400 років після Ісаї.

Джонатан САРФАТІ.
(Подається у скороченому вигляді. Повний 

текст – за посиланням 
http://www.scienceandapologetics.org/text/555.htm#_edn6).
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•    МУЧЕНИКИ XXI СТОЛІТТЯМУЧЕНИКИ XXI СТОЛІТТЯ

Сонце сіло, майже повний мі-
сяць освітлював шлях до села 
Дахму. Адель бачила світло у 
вікнах і силуети дітей, які гра-
лися в будинках. Вона пригада-
ла своє село і з сумом подумала 
про те, що її діти так само гра-
лися вечорами, як і ці.

Натовп зупинився, і Адель наказали вдяг-
нутися. Двоє озброєних молодиків зали-
шилися охороняти Адель, а інші пішли в 

село. Адель запитала їх, чи знають вони, що 
сталося з її донькою.

«Так, ми вбили її», – із самовдоволеною по-
смішкою промовив один із них. Адель відчу-
вала, що вони говорять неправду. І відчува-
ла, що в її душі зріє ненависть, тому молила-
ся, прохаючи Бога позбавити її цього почуття.

Трохи згодом Адель повели в село, де над 
нею знову насміхалися й знущалися. Напад-
ники були надзвичайно жорстокими, але вона 
була неймовірно сильною. Якщо настав час 
їй померти, вона готова до цього. Адель була 
єдиною заручницею. Вона навіть не наважу-
валася подумати, скільки людей було вбито. 
Щоразу, коли хтось із нападників бив її, вона 
вигукувала: «Кров Христа всесильна!».

Адель знову роздягли. Троє жінок завели її 
до комірчини і почали мити холодною водою 
в іржавому металевому кориті. Адель просила, 
щоб їй дали можливість помитися самій, але 
їй відмовили. Потім їй дали стару футболку і 
рвані шорти. Її власний одяг спалять, пояснили 
жінки, оскільки він належав «брудній свині».

11 чоловіків допитували Адель, а ще 30-
40- юрбилися навколо. Вона впізнала ба-
гатьох із них – 9 вересня вони приходили 
до їхнього села і скандували: «Мир остро-
ву Доді». А чоловік, який тепер керував допи-
том, того дня виступав перед її односельця-
ми. Коли Адель усвідомила, що ті ж люди, які 

приходили укласти угоду про «мир», напали 
на її село, вбили її друзів, родину і її любого 
Анто, вона знову відчула приплив ненависті. 
Який же насправді їхній мир?..

– Де переховуються інші християни?
– Я не можу вам сказати. Убийте мене.
Адель знала, де можуть ховатися христи-

яни. Але й знала, що з ними буде, якщо вона 
видасть їх. Вона сиділа мовчки й не відпові-
дала на запитання. Допит тривав ще півгоди-
ни і закінчився ляпасом. Перед нею постави-
ли тарілку з їжею, але вона відмовилася їсти. 
Її пробували нагодувати силоміць, але марно.

Незабаром усе село дізналося про відмо-
ву Адель їсти і говорити. Люди кричали: «Ви-
дайте її нам! Ми поріжемо її на шматки й за-
копаємо в землю!».

Якось до кімнати увійшов літній чоловік на 
ім’я Сабум Сабара. Він був не такий лютий, як 
інші. Він поговорив з нею і наказав відвести 
Адель до свого будинку. Там він сказав: «Тут 
ти в безпеці. Можеш спати у вільній кімнаті».
Думаєш, Він може врятувати тебе звідси?

Наступного дня до села приїхали солда-
ти. Їх відразу ж привели у дім Сабара. Солда-
ти запитували, де переховуються християни. І 
знову Адель відмовлялася відповідати. Їй доз-
волили повернутися до кімнати. 

Ближче до вечора троє жінок принесли 
Адель їжу. Пригледівшись до них, Адель зро-
зуміла, що знає їх. Вони з сусіднього села і ко-
лись теж були християнками, однак вийшли 
заміж за мусульман і прийняли іслам. Одна з 
жінок, Умі, почала дорікати Адель: «Ти ще хо-
чеш вірити в Христа? Думаєш, Він здатен уря-
тувати тебе?».

«Замовкни, Умі! Припини! – перервала її 
слова інша жінка. – Невже ти думаєш, що Ма-
гомет нас врятує?».

Адель побачила в очах цієї жінки співчут-
тя й обняла її. На очі тій навернулися сльози, 
й вона прошепотіла: «Може, я теж колись по-
вернуся до Христа».

Настав вечір. Солдати вирішили оточити 
християн на острові, а Адель повинна була по-
казати дорогу. Щойно їх знайдуть, їх усіх спа-
лять. Адель знала, що нічого не може вдіяти, 
щоб змінити жахливі плани. Вона лише про-
сила Бога дати їй сили. Відмова бути провід-
ницею означала вірну смерть.

Адель почула надворі крики й глянула у шпа-
рину в стіні. Виявилося, що солдати знайшли 
ще одну сім’ю християн. Чоловіка вбили, а дру-
жину й трьох дітей привели до Дахми. Адель 
добре знала цю сім’ю. Їхній син був одноліт-
ком Анто і майже щодня грався у них вдома.

Ближче до півночі до кімнати увійшов Са-
бара. «Що нам робити? Солдати наполягають, 
щоб ти йшла з ними».

Адель була здивована тим, що чоловік ска-
зав «нам». Він ніби поділяв її страждання. До-
брота Сабари була для Аделі острівцем спо-
кою у морі ненависті. «Скажи їм, що вони мо-
жуть пристрелити мене на місці, бо я не піду 
з ними».

Сабара пішов. Ще одна безсонна ніч. Адель 
усе ще не їла. Перед світанком надійшли но-
вини про те, що вбили ще одну сім’ю. . . Взяли 
в полон багато жінок і дітей. . . Знайшли моло-
ду дівчину. Адель сподівалася, що їй удасться 
почути що-небудь про Крістіну. Вона навіть 
подумала, що коли дочку вбили, це, може, й 
краще. Яка страшна думка! Однак Адель боя-
лася того, що ці люди могли зробити з її лю-
бою, невинною дівчинкою.

Наступного дня Адель перевели до іншого 
будинку, де були ще в’язні.  Раптом вона почула 
рідний голос. Так, це була Крістіна! Дівчинка 
кинулася в обійми матері й заридала: «Мамо, 
матусю!» Вони міцно обнялися. «Матусенько, 
мені так шкода! Вони вбили бабусю, і я бачи-
ла тіло Анто, його теж убили! Ой, мамо!». – «Я 
знаю, дитино. . .» Адель теж заридала.

У пошуках відповідей
Увечері Адель і шістдесят інших в’язнів зі-

брали разом і оголосили, що наступного ранку 

вони повинні будуть прийняти іслам. Вони 
обіймалися і плакали. Християни знали: їм 
потрібно вирішити, що робити – погодитися 
прийняти іслам чи поповнити лави христи-
янських мучеників. «Невже Бог хоче, щоб ми 
всі загинули?». Суперечки тривали. Адель про-
сила відповіді в Бога. Але відповіді не було.

Наступного ранку християн зібрали у дворі. 
«Ну що, вирішили? Будете приймати іслам чи 
помрете?» – запитали їх. Ніхто не наважував-
ся відповісти. Навіть маленькі діти мовчали, 
завмерши від страху. У кожному серці тривала 
внутрішня боротьба. Командира розлютило їх 
мовчання. Він уривчасто й різко почав відда-
вати команди своєю мовою. Солдати принесли 
шланг і кожного бранця облили водою, здій-
снюючи «ісламське хрещення». Мусульмани 
заспівали вірші з Корану. І почали танцювати 
і стріляти в повітря, святкуючи свою «перемо-
гу» над християнами та їхнє «навернення» до 
ісламу. Християни мовчки спостерігали за цим.

Незабаром солдати почали зносити кані-
стри з бензином. Полонені завмерли від жаху. 
До юрби прямував добре одягнений офіцер. 
Він наказав замкнути християн в одному з бу-
динків і облити його бензином.

Коли християн заштовхували всередину, 
вони кричали, пригортаючи до себе дітей. Вони 
не боялися померти за Христа. Однак думка 
про те, що вони бачитимуть, як їхні малень-
кі діти гинуть у вогні, була нестерпною. Усі як 
один впали на коліна, благаючи Бога вряту-
вати їх від такої жахливої смерті.

Поки християни молилися, серед солдатів 
зав’язалася суперечка щодо того, чи варто па-
лити християн. Один із них зауважив, що тепер 
вони навернені в іслам і можуть бути корис-
ними джихаду. Більшість погодилися. Якщо по-
лонені погодяться брати участь у джихаді, це 
підтвердить їх вірність Аллаху, і їх помилують.

Далі буде. Початок у №8-9 (235-236) за 
серпень-вересень 2018 р.

У Новому Заповіті, особливо в посланнях апостола Пав-
ла, впадає у вічі парадоксальність деяких аспектів вчен-
ня про звільнення та свободу. Через все новозавітне Пи-
сання червоною ниткою проходить думка про те, що Ісус 
Христос, як Месія, Вибавитель, прийшов, щоб визволити 
людей з рабства гріха і дати їм свободу.
Але разом з тим дуже багато місць недвозначно гово-

рять про те, що людина, яка увірувала в Ісуса, звільнив-
шись від гріховного життя, стає «рабом Христа». Іншими 
словами, з одного рабства потрапляє в інше.
«Звільнившися від гріха,, стали рабами праведності» 

(Рим. 6:18).
«Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за рабів на 

послух, то ви й раби того, кого слухаєтесь, або гріха на 
смерть, або послуху на праведність» (Рим. 6:18).
Та й сам Павло, а також Яків і Юда називають себе «ра-

бами Ісуса Христа». Як зрозуміти цей вислів: як поетичну 
метафору чи біблійний догмат?

Христос справді дає людині свободу. 
Це не тільки біблійна істина, це іс-
тина, яка безліч разів постійно про-

являється в реальному житті реальних 
людей. Мільйони душ, що перебували в 
полоні найстрашніших гріхів, сьогодні 
можуть з упевненістю сказати, що Бог 
звільнив їх від гріховних пристрастей. І 
не тільки від гріхів – Він дав внутрішню 
свободу, відчуття впевненості та тверду 
надію на майбутнє. І що дивно: ці люди, 
тепер вільні у своїх діях, добровільно 
віддають себе в інше рабство, яке Пав-
ло називає «рабством праведності».

В ідеалі Бог створив перших людей 
не для рабства. Навіть Він, Творець, не 
хотів обмежувати їхньої свободи Сво-
їм безперечним пануванням. Він лише 
залишив одну заборону, виконання якої 
мало на меті захистити людей від потен-
ційного рабства. Але людина, все таки, 
потрапила в це рабство. Найстрашні-
ше, що з нею сталося, – вона вже ніко-
ли не могла повернутися до свого по-
переднього стану.

Бог у Своїй мудрості та любові знайшов 

шлях, щоб повернути людство з поло-
ну диявола. Він Сам прийшов на землю, 
постраждав на хресті і викупив «людей 
від їхніх гріхів». Але, як згадка про по-
переднє рабство, в людини щось зали-
шилося від минулого життя – її гріховне 
тіло. Тіло, яке, за словами Павла, «про-
тивиться духові»: «Знаю бо, що не живе 
в мені, цебто в тілі моїм, добре; бо ба-
жання лежить у мені, але щоб виконати 
добре, того не знаходжу. Бо не роблю я 
доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, 
це чиню» (Рим. 7:18-19). Диявол, який 
втратив владу над духом та душею лю-
дини, намагається взяти реванш через 
тіло. Тому навіть звільнена людина не 
може втримати цю свободу, їй потріб-
на допомога (див. Мт. 12:44). Саме для 
цього сьогодні на землі працює Дух Свя-
тий, Який, живучи в дусі відродженої лю-
дини, керує нею, її почуттями, думками 
та вчинками. Якщо раніше диявол ке-
рував людиною, не питаючи її згоди, 
штовхаючи до ганебних та злих вчин-
ків, то вільна людина, знаючи, що сама 
не може впоратися зі своїми гріховними 

вподобаннями, віддає себе волі Того, Хто 
здатний зберегти її від спокус та гріха, 
а отже, і від рабства (див. Рим. 6:16-13).

У сьомому розділі цього ж послання 
апостол Павло наводить життєвий при-
клад, який допомагає нам зрозуміти суть 
«рабства у Христі». Він порівнює людину 
з жінкою, яка раніше була, так би мови-
ти, «дружиною гріха», а коли цей «закон-
ний чоловік» помер в момент увіруван-
ня, то вона стала вільною. А отримавши 
статус вільної особи, вона стає дружи-
ною другого чоловіка – Христа. У прин-
ципі, вона знову стає залежною, але між 
тими залежностями величезна різниця; 
раніше їй доводилося жити з жорстоким 
тираном, тепер – із коханою людиною.

Власне, подружнє життя також мож-
на назвати своєрідним рабством, але це 
добровільне, солодке, приємне рабство: 
«Візьміть на себе ярмо Моє і навчіться 
від Мене, бо Я тихий і серцем покірли-
вий, і знайдете спокій душам своїм. Бо 
ж ярмо Моє любе, а тягар Мій легкий!» 
(Мт. 11:29-30).

Повне звільнення, у тому числі і від 
гріховного тіла, ми отримаємо лише у 
вічності, де навіть не буде й згадки про 
якесь рабство. Як вільні люди, ми буде-
мо сидіти поряд з Тим, Хто визволив нас 
і дав свободу. «Я, Іван, бачив місто свя-
те, Новий Єрусалим, що сходив із неба 
від Бога, що був приготований як не-
віста, прикрашена для чоловіка свого. І 
почув я гучний голос із престолу, який 
кликав: Оце оселя Бога з людьми, і Він 
житиме з ними! Вони будуть народом 
Його, і Сам Бог буде з ними, і Бог кож-
ну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде 
вже смерти. Ані смутку, ані крику, ані 
болю вже не буде, бо перше минуло-
ся!» (Об. 21:2-4).

А поки що, «маючи зачаток Духа, ми 
самі в собі зітхаємо, очікуючи синівства, 
відкуплення нашого тіла» (Рим. 8:23).

Юрій ВАВРИНЮК.
Головний редактор журналу 

«Благовісник».

Ви можете прокинутися вранці з величез-
ною проблемою і лягти спати вже без неї. 
Бог діє несподівано. Увесь час Він працює 
непомітно, але так само, як народження ди-
тини відбувається зненацька, Бог проявляє 
те, що Він робить для нас, теж зненацька 
і несподівано.

У Діях апостолів 1:4 читає-
мо, як після Свого воскре-
сіння Ісус наказав учням: 

«... А зібравшися з ними, Він 
звелів, щоб вони не відходи-
ли з Єрусалиму, а чекали обіт-
ниці Отчої, що про неї казав 
ви чули від Мене».

Вони були проінструктовані, 
щоб чекати. Нашій плоті важ-
ко виконувати Божу інструк-
цію, в якій сказано чекати. По-
трібно погодитися чекати не-
визначений термін.

У Діях апостолів 1:13 читає-
мо, що учні робили після того, 
як Ісус дав їм наказ чекати, а 
потім залишив їх на землі і 
вознісся до Бога на небо: «А 
прийшовши, увійшли вони в 
горницю, де й перебували. . .»

Коли учні прийшли в гор-
ницю, то не домовлялися про 
те, як довго чекатимуть обіця-
ного Духа Святого. Вони отри-
мали наказ від Ісуса і мали на-
мір підкоритися. Далі, у перших 
двох віршах другого розділу, 

розповідається про резуль-
тати очікування: «Коли ж по-
чався день П’ятидесятниці, всі 
вони однодушно знаходилися 
вкупі. І нагло зчинився шум із 
неба, ніби буря раптово зірва-
лася і переповнила ввесь той 
дім, де сиділи вони».

Коли учні чекали – раптом 
– те, чого вони чекали, наста-
ло. Тільки поміркуйте над цим: 
вони чекали, чекали, чекали – 
ось цієї хвилини все ще чека-
ли, а наступної це трапилося.

Дивовижно, правда? Ми по-
винні чекати з надією. Коли на-
ближається час народжувати, 
вагітна жінка лягає і щоразу ду-
має: «Це може статися сьогодні 
вночі». Щоранку вона проки-
дається з думкою: «Можливо, 
сьогодні я буду мати дитину». 
Вона живе з такими думками, 
аж поки не народиться дитя. 
Ми повинні мати таке саме 
ставлення, і тоді зуміємо на-
солоджуватися подорожжю, 
яка називається життям.

Адель:Адель:  серед жаху – надіясеред жаху – надія
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ЗАПРОШУЄМО НА СЛУЖІННЯ В ЦЕРКВАХ ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ: 
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БУРШТИН, вул. Міцкевича, 28;  НЕДІЛЯ – 10 год., ЧЕТВЕР – 19 год.;
ГАЛИЧ, вул. Вітовського, 30;  НЕДІЛЯ – 16 год., СЕРЕДА – 18 год.;
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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.
ЗАРІЧЧЯ, вул. Мазепи, 24;  НЕДІЛЯ, – 10, 17 год., СЕРЕДА, – 19 год.

Львівська область:
ЛЬВІВ, вул. Папарівка, 1;  НЕДІЛЯ – 10, 18 год., ВІВТОРОК, П’ЯТНИЦЯ – 18 год.;
РАДЕХІВ, вул. Рильського, 1;  НЕДІЛЯ – 10, 18 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
ЖОВКВА, вул. Б. Хмельницького, 29;  НЕДІЛЯ – 10.30, ПОНЕДІЛОК, СУБОТА – 19.30;
ВЕЛИКІ МОСТИ, вул. Шевченка, 28;  НЕДІЛЯ – 10 год., ПОНЕДІЛОК, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
ПЕРЕМИШЛЯНИ, вул. Галицька, 15 (Дім побуту);  НЕДІЛЯ – 10.00; 
ЧЕРВОНОГРАД, вул. Клюсівська, 18-а;  НЕДІЛЯ – 10 і 18 год., ВІВТОРОК – 18.30;
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.;
БІБРКА, вул. Шкільна, 5;  НЕДІЛЯ – 11 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.;
ГОЩА, пров. Пекарський, 10; НЕДІЛЯ – 11 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 18 год.
М. САРНИ, ВУЛ. СМОЛИЧА, 1; НЕДІЛЯ – 10, 18 ГОД., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 ГОД.;
М. САРНИ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 104-А; НЕДІЛЯ – 10, 18 ГОД., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 ГОД.;
М. САРНИ, ВУЛ. ПАРХОМЕНКА, 3; НЕДІЛЯ –10, 18 ГОД., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ, СУБОТА – 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 (румунською мовою); 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.

м. Вінниця:
вул. Б. Ступки, 21; НЕДІЛЯ – 10 год. 

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

Хмельницька область:
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ: вул. Березнева, 5; НЕДІЛЯ – 9, 15 і 17 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
                                 вул. Миру, 92 б; НЕДІЛЯ – 17 год.,  ЧЕТВЕР – 18 год.;
ЛЕТИЧІВ, вул. І. Франка, 35/1; НЕДІЛЯ – 10 год.;
НЕТІШИН, вул. Шевченка, 6;  НЕДІЛЯ – 10, 18 год., ВІВТОРОК – 19 год.;
ВОЛОЧИСЬК, вул. Незалежності, 46; НЕДІЛЯ – 10, 17 год., ВІВТОРОК, ЧЕТВЕР, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ: 
                       Нігинське шосе, 8-а; НЕДІЛЯ – 10, 17 год., ПОНЕДІЛОК, СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 18 год.;
                       вул. Молодіжна, 16; НЕДІЛЯ – 10, 18 год., СЕРЕДА – 18 год.;
                       пр. Амбулаторний, 14-а; НЕДІЛЯ – 10, 17 год., ВІВТОРОК, СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 18 год.;
                       вул. Драгоманова, 4; НЕДІЛЯ – 9, 12 год., ЧЕТВЕР, П’ЯТНИЦЯ – 18 год.;
ГОРОДОК, вул. Індустріальна, 2; НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
ІЗЯСЛАВ, вул. Рози Люксембург,4; НЕДІЛЯ – 10, 17 год., П’ЯТНИЦЯ — 18 год.;
СЛАВУТА, вул. Михайлова, 27, НЕДІЛЯ – 10, 18 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 18 год.;
                   вул. Паперника, 94; НЕДІЛЯ – 10, 18 год., ЧЕТВЕР – 19 год.

Тернопільська область:
ТЕРНОПІЛЬ: вул. Квітова, 19; НЕДІЛЯ – 10, 18 год.;  
                       вул. Довженка, 4; НЕДІЛЯ – 10, 18 год.;
ШУМСЬК, вул.  Вілійська, 12-а; НЕДІЛЯ – 10 і 17 год.;
БУЧАЧ, вул. Коцюбинського, 2; НЕДІЛЯ – 10 год.;
ЗБАРАЖ, вул. Грушевського, 31; НЕДІЛЯ – 10 і 18 год.;
ЗАЛІЩИКИ, вул. Чубинського, 8; НЕДІЛЯ – 10, 17 год., 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.;
ЗБОРІВ, вул. Козацька, 25; НЕДІЛЯ – 11, 17 год., 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. ГРИМАЙЛІВ, вул. Лук’яновича, 3; НЕДІЛЯ – 10 год.;
с. КАМ’ЯНКИ, вул. Тернопільська; с. СТРУСІВ, вул. Миру, 26;
ПІДВОЛОЧИСЬК, вул. Гончара, 2; НЕДІЛЯ – 10, 18 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.

Волинська область:
ЛЮБОМЛЬ, вул. Дружби, 34; НЕДІЛЯ – 11 год., ЧЕТВЕР – 19 год.

ПОЛЬЩА
ВАРШАВА, вул. Виборна, 20 (Warshawa, ul. Wyborna, 20, 03-68); НЕДІЛЯ – 16 год., СЕРЕДА – 17.30;
ВАРШАВА, вул. Клопотовського, 11 (зупинка «Парк Празький»)

                        (Warshawa,ul. Klopotowskiego, 11); НЕДІЛЯ – 14 год.;
ЛЮБЛІН, вул. Млинська, 11 (Lublin, ul. Mlynska, 11); НЕДІЛЯ – 11 год.

ІТАЛІЯ
Церква «ІСУС СПАСИТЕЛЬ», Viale Giorgio De Chirico, 73, Top  Sapienza, Roma,
   НЕДІЛЯ – 13.30, ЧЕТВЕР – 19 год;   тел. +39 (329)735-26-92.
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Телепрограму «Вірую» дивіться  в Інтернеті на viruyu.at.ua, Телепрограму «Вірую» дивіться  в Інтернеті на viruyu.at.ua, 
YouTube, CNL-Україна, у кабельних мережах і в цифровому форма-YouTube, CNL-Україна, у кабельних мережах і в цифровому форма-
ті на телеканалі РАІ (вівторок, четвер і субота о 16:35-й год.).ті на телеканалі РАІ (вівторок, четвер і субота о 16:35-й год.).

 На CNL-Україна і на телеканалі РАІ (вівторок, четвер і  На CNL-Україна і на телеканалі РАІ (вівторок, четвер і 
субота о 09:20-й ранку) дивіться християнську телепрограму «Одвічні істини».субота о 09:20-й ранку) дивіться християнську телепрограму «Одвічні істини».

На ТРК РАІ

ЩОПОНЕДІЛКА, ЩОСЕРЕДИ, 

ЩОП'ЯТНИЦІ  О 11:15 

- Верховина 106.3
- Косів 105.6
- Бурштин 101.6
- Долина 106.6
- Яремче 106.5

Дорогі друзі! СлухайтеДорогі друзі! Слухайте 
ХРИСТИЯНСЬКУ РАДІОПЕРЕДАЧУ

«ВІРУЮ» «НА ТРК РАІ

Церква «Спасіння Боже»
Неділя: 12:00-14:00 

(Богослужіння)
Четвер: 20:00,
П’ятниця: 21:00

(розбір Біблії)
Субота: 18:00

(молитовне служіння)

ЗАПРОШУЄМО 
НА БОГО СЛУ ЖІННЯ 

в Івано-Франківських церквах 
християн віри євангельської:

Адреса: 
вул. вул. МОЧУЛЬСЬКОГО, 1МОЧУЛЬСЬКОГО, 1  

(на Майзлях). 

ЩОНЕДІЛІ – 
о 10 год., 

ЩОСЕРЕДИ – 
молодіжне 
служіння о 19 год. 
Адреса: 
вул. ГАЛИЦЬКА, 203вул. ГАЛИЦЬКА, 203

ЩОНЕДІЛІ –
о 10 год.,

ЩОСЕРЕДИ –

о 19 год.

Християнська церква
«ВІФЕЗДА»

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

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

Церква «Христа Спасителя»

+1 (440) 570-81-45+1 (440) 570-81-45
(ПАСТОР ЄВГЕН ІЛЛІЧ ПИЛИПІВ)

СЛОВ’ЯНСЬКА ЦЕРКВАСЛОВ’ЯНСЬКА ЦЕРКВА
ПОВНОГО ПОВНОГО ЄВАНГЕЛІЯЄВАНГЕЛІЯ

SSLAVICLAVIC F FULLULL G GOSPELOSPEL C CHURCHHURCH

Запрошуємо на богослужіння:
НЕДІЛЯ - 10:00, 18:00НЕДІЛЯ - 10:00, 18:00
ЧЕТВЕР - 19:00ЧЕТВЕР - 19:00 ( (РОЗБІРРОЗБІР Б БОЖОГООЖОГО С СЛОВАЛОВА))

  5851 E Wallings Rd, Broadview Heights, 5851 E Wallings Rd, Broadview Heights, 
Ohio 44147Ohio 44147        

    Щонеділі о 10-й – загальне зібрання             Щопонеділка о 19-й – молитва за зцілення
    Щоп'ятниці о 19-й – вивчення Біблії
    Щосуботи о 17-й – молодіжне зібрання

    м. Сколе, вул. Стрийська, 28-а

РАДІОПЕРЕДАЧА

«ДОРОГА ДО БОГА»

ЩОСУБОТИ  О 09:10      

Коломия 106.8 FM

«Люди будуть... запе-
клі, осудливі... жорстокі, 
ненависники добра...» (2 
Тим. 3:3).

Як уникати людей, сповнених нега-
тивізму? Як не стикатися з тими, 
хто, називаючи себе братом або 

сестрою в Господі, терзає і ранить 
душу? Як позбутися непорядних і 
лукавих людей? На ці запитання 
апостол Павло дає чітку відповідь у 
Другому посланні до Тимофія (3:5): 
«Відвертайсь від таких».

Але що, коли така людина – я сам? 
Дух Святий попереджає віруючих, 
кажучи: «Нехай у вас будуть ті самі 
думки, що й у Христі Ісусі!» (Фил. 
2:5). Павло конкретно говорить про 

характерні ознаки суспільства ос-
танніх днів. Люди будуть. . .

Запеклі – іншими словами, невбла-
ганні, непримиренні, такі, що відкида-
ють будь-яку пропозицію про укла-
дення миру. Такими діти Божі бути 
не повинні.

Ці люди зберігають в собі обра-
зу, гіркоту, непрощення. Вони свідо-
мо відкидають примирення, жада-
ють лише помсти тим, хто колись їх 
образив або завдав їм болю.

Але найстрашніше – те, що люди 
останнього часу не будуть примирені 
з Богом. Адже той, хто примирився з 
Христом, сам прагне до примирення.

Осудливі (наклепники) поширюють 
брехливі і злісні чутки. Наклепники – 
це диявол у множині («диявол» з грець-
кої перекладається як «наклепник»), 

тобто демони, біси. Натхненник усіх 
наклепників – сатана. Він обмовляє 
дітей Божих день і ніч (Об. 12:10).

Брехня і наклеп пронизують усі 
сфери життя суспільства – від вели-
кої політики до стосунків між людь-
ми в побуті. Від наклепників не за-
страхована й церква.

Чи є наклепники серед людей, ко-
трі вірують в Ісуса Христа? Так. На 
превеликий жаль, таких доволі. На-
клепник – це той, хто поширює не-
перевірену інформацію, навмисне 
перекручує факти або відверто го-
ворить неправду про когось.

Жорстокі – тобто люті, нещад-
ні, безпринципні. Це грецьке слово 
швидше може бути вжите щодо ди-
кого звіра, ніж до людини. Люди ос-
таннього часу в стосунках між собою 

втратять елементарне людське спів-
чуття. Вони полюблять кровопролит-
тя, їм буде подобатися насильство.

Сучасне покоління – найжорсто-
кіше з усіх, що жили до цих пір. По-
рівняно з римлянами, це покоління 
підняло насильство на такий рівень, 
що впустило його у свої домівки че-
рез телебачення та Інтернет. Діти, мо-
лодь, а часом і дорослі дедалі більше 
занурюються у віртуальний світ жор-
стокості і насилля. Всілякі комп’ютер-
ні  «стрілялки» з кожним роком удо-
сконалюються. Основна мета таких 
ігор – знищити противника, причо-
му найнещаднішим чином. 

Віртуальна жорстокість луною ози-
вається у світі реальному, роблячи лю-
дину байдужою до інших. На преве-
ликий жаль, під вплив комп’ютерних 

ігор потрапляють і християни; бага-
то з них стали залежними.

Ненависники добра – ненавидять 
усе добре, повстають проти добра в 
будь-якій формі. Відроджений від 
Святого Духа християнин сповне-
ний співчуття, розуміння проблем і 
потреб іншої людини. 

Справжнє добро прямо пов’язане 
з Богом і не може керуватися люд-
ськими мотивами. Павло попереджає 
церкву про те, що справжня чеснота 
буде потоптана і зникне.

Жити по сусідству з тими, хто не шу-
кає миру, розносить наклеп, хто жор-
стокий і не любить добро, – складно. 
Огляньтеся навколо: ви бачите таких 
людей? А тепер подивіться на себе...

Петро ЛУНИЧКІН.

«Людддиии будуть запе- характерні ознаки суспільства ос- тобто демони,біси.Натхненник усіх втратять елементарне людське спів- ігор потрапляють і християни; бага-

ЩЕ РАЗ ПРО ОЗНАКИ ОСТАННЬОГО ЧАСУЩЕ РАЗ ПРО ОЗНАКИ ОСТАННЬОГО ЧАСУ
Clic

k t
o B

UY N
OW!

PDF-Tools

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o B
UY N

OW!
PDF-Tools

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-tools
https://www.tracker-software.com/product/pdf-tools

