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Поки ви не в ідкрили  Богові своє серце , немає сенсу святкувати  Його Різдво .

Покайся, довіряй і живи!Покайся, довіряй і живи!

    СТОР. 7    СТОР. 6СТОР. 6    СТОР. 5СТОР. 5  СТОР. 3СТОР. 3 Дев’ята заповідьДев’ята заповідь СТОР 7СТОР 7

У КОЖНОГО – СВОЯ МЕТАУ КОЖНОГО – СВОЯ МЕТАРуслан Кухарчук: Руслан Кухарчук: 
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Хто з нас не хоче, щоб Новий 
рік був кращим за старий. Ось 
три поради, як цього досягти.

Минуле залишити в минулому
У році, що минає, було багато моментів, 

за які варто подякувати Богу. Пригадаймо усі 
світанки, подаровані можливості щось зміни-
ти. . . Не забудьмо подякувати за кожен удар 
серця, за вільний подих легень, за кожен зро-
блений крок.

Мільйони людей цього року відійшли у віч-
ність. А нам подарований шанс жити. Тому схи-
лімося в молитві подяки.  Подякуймо за віру, за 
людей, які поряд, за кожну отриману усмішку, 
допомогу, підтримку. Особливо подякуймо за 
благодать у важких ситуаціях, які нас чогось 
навчили, загартували, допомогли зрозуміти. 

Є речі, які боляче згадувати, події, котрі 
обтяжують наше сумління. З гріхом важко 
жити, страшно помирати. Гріх – це промах, 
життя без мети.

Але є вихід – минуле потрібно залишити в 
минулому. Увійдімо в Новий рік з новим сер-
цем! Покаймося і почнімо нове життя – жит-
тя зі Спасителем Ісусом Христом! Хто вірує в 
Ісуса Христа як свого Спасителя, той матиме 
вічне життя, стає Божою дитиною.

Бог бажає нам простити. Тому не тягнімо в 
Новий рік свої старі гріхи. Через покаяння пе-
ред Господом залишмо їх навіки в минулому. 
Чим швидше людина прийде до Христа і по-
кається перед Ним, тим швидше вона знайде 
радість і надію!

Майбутнє довірити Богу
 Ми вступаємо в Новий рік як подорожній, 

котрий вирушив у мандрівку до незнаної кра-
їни. Ми не знаємо, що цей рік нам принесе,  – 
радість чи страждання, втіху чи сльози. Та не 
варто через це лякатися і сумувати. Після по-
каяння Божий мир входить в серце людини. 
Ви тепер багаті, бо  Бог дає впевненість, ми-
лість і прощення, розраду і життя, святість і 
блаженство. Так, як маленька дитина знахо-
дить спокій на руках батька, християни зна-
ходять мир в обіймах Бога.  

Якщо ми увійдемо в Новий рік з вірою, мо-
литвою і Словом Божим, то впевнено зможе-
мо сказати: «Господь – моє світло й спасіння 

моє, кого буду боятись? Господь – то тверди-
ня мого життя, кого буду лякатись?» (Пс. 27). 

І, як Божі діти, з довірою заспіваємо пса-
лом: «Господь – то мій Пастир, тому в недо-
статку не буду, на пасовиськах зелених осе-
лить мене, на тихую воду мене запровадить!.. 
Коли я піду хоча б навіть долиною смертної 
темряви, то не буду боятися злого, бо Ти при 
мені» (Пс. 23).

Ісус каже: «Я – Світло для світу. Хто йде 
вслід за Мною, не буде ходити у темряві той, 
але матиме світло життя» (Ів. 8:12).

Ісус – наша розрада і надія в цьому світі. 
Цей рік для декого з нас може стати останнім 
на землі і – початком вічної радості в Божо-
му Царстві. Бо в нас є Спаситель, а в Нього – 
воскресіння і вічне життя!

Жити по-новому
Хто покаявся за минуле, довірив Богу май-

бутнє, той починає жити новим життям. Ісус 
сказав: «Я прийшов, щоб ви мали життя, і по-
достатком щоб мали» (Ів. 10:10). Не політики 
творять історію, і не багаті міняють лице зем-
лі, а люди, повні Святого Духа, невідомі світу 
християни, мовчазні герої, тисячі святих усіх 
віків. Бо «Бог вибрав немудре світу, щоб за-
соромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, 
щоб засоромити сильне, і простих світу, і по-
горджених, і незначних вибрав Бог, щоб зна-
чне знівечити» (1Кор. 1:28).

Чому б і вам не показати світу, що Бог може 
вчинити через вашу слабкість? Живіть для по-
ширення Божої слави: «Ідіть по цілому світо-
ві та всьому створінню Євангеліє проповідуй-
те!» (Мр. 16:15).

Живіть для  добрих вчинків, бо ми «ство-
рені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог напе-
ред приготував» (Еф. 2:10).

Любіть своїх ближніх. Даруйте рідним квіти, 
поки вони живі! Знайдіть час для дітей. Вони 
так швидко ростуть, і найбільша їхня потреба 
– потреба спілкування з батьками.

Хай Новий рік буде для всіх нас добрим! 
Бог теж бажає цього. І до такого життя ведуть 
всього три кроки: минуле залиш в минуло-
му, майбутнє довіряй Богу і живи по-ново-
му, по-Божому! 

Або ще простіше: покайся, довіряй і живи! 
Нехай Небесний Отець дасть всім нам радість, 
яку ніхто і ніколи у нас не відбере (Ів. 16:22).

Христос народився!Христос народився!
Славімо Його!Славімо Його!

«... І вона вродить Сина, ти ж даси Йому Ймення Ісус, бо «... І вона вродить Сина, ти ж даси Йому Ймення Ісус, бо 
спасе Він людей Своїх від їхніх гріхів» (Матвія 1:21).спасе Він людей Своїх від їхніх гріхів» (Матвія 1:21).

ДОРОГІ ДРУЗІ! ДОРОГІ ДРУЗІ! 

ВІТАЄМО ВАС ІЗ РІЗДВОМ НАШОГО ГОСПОДА!ВІТАЄМО ВАС ІЗ РІЗДВОМ НАШОГО ГОСПОДА!
Хай віра, що в ці святкові дні особливо яскраво Хай віра, що в ці святкові дні особливо яскраво 

спалахує у серцях, освітлює весь ваш життєвий спалахує у серцях, освітлює весь ваш життєвий 
шлях і доведе до світлих небесних осель.шлях і доведе до світлих небесних осель.

Миру вам і вашим родинам, злагоди, достатку і Миру вам і вашим родинам, злагоди, достатку і 
всіляких гараздів.всіляких гараздів.

                                                        Колектив редакції.Колектив редакції.

Бенкет, веселощі, блиск золота й каміння.
Вечірня тиша, мекання овець.Вечірня тиша, мекання овець.
Вино і сміх. Ясельця, запах сіна.Вино і сміх. Ясельця, запах сіна.
Палац. Хлівець.Палац. Хлівець.

Червоний килим. Глиняна долівка.Червоний килим. Глиняна долівка.
Вельможні гості. Вбогі пастухи.Вельможні гості. Вбогі пастухи.
Пістрявий натовп. Чоловік і жінка.Пістрявий натовп. Чоловік і жінка.
Прикраси. Пелюшки.Прикраси. Пелюшки.
  
Сп’янілий регіт. Тиха колискова.Сп’янілий регіт. Тиха колискова.
Лукаві очі. Чисте сяйво зір.Лукаві очі. Чисте сяйво зір.

Облесливі слова. Проста розмова.
Тривога. Мир.Тривога. Мир.

М’які перини. Стоптані дороги.М’які перини. Стоптані дороги.
Народна шана. Збурення й протест.Народна шана. Збурення й протест.
Солодкий сон. Молитва до знемоги.Солодкий сон. Молитва до знемоги.
Трон. Хрест.Трон. Хрест.

Обійми смерті, вічне рабство тління.Обійми смерті, вічне рабство тління.
Пуста гробниця, урочистий спів.Пуста гробниця, урочистий спів.
Жалоба, траур. Свято Воскресіння.Жалоба, траур. Свято Воскресіння.
Цар Ірод. Цар царів.Цар Ірод. Цар царів.

Дмитро ДОВБУШ.Дмитро ДОВБУШ.

ДВА ЦАРІДВА ЦАРІ

то з нас не хоче щоб Новий моє кого буду боятись? Господь то тве

З Новим 2019 роком!З Новим 2019 роком!
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ВРЦіРО пропонує створити ВРЦіРО пропонує створити 
урядову інституцію у справах урядову інституцію у справах 

підтримки сім’ї та дітейпідтримки сім’ї та дітей

Глави українських конфесій закликають Уряд ство-
рити центральний орган виконавчої влади у справах 
підтримки сім’ї, дітей, материнства і батьківства.

Таку пропозицію Всеукраїн-
ська Рада Церков і релігій-
них організацій направила 

11 грудня до Прем’єр-міністра 
України, повідомляє Інститут ре-
лігійної свободи.

«З огляду на катастрофічну 
демографічну ситуацію в Украї-
ні, великий відсоток розлучень і 
дітей, що виховуються через це у 
неповних сім’ях, необхідно спря-
мувати значні зусилля держави 
та громадянського суспільства 
на підтримку сімей, материнства 
та батьківства, на впровадження 
в навчальний процес програм з 
підготовки до подружнього жит-
тя, створення належних соціаль-
них і інших умов для мініміза-
ції практики абортів, на повну 

заміну всіх інтернатів для сиріт 
дитячими будинками сімейного 
типу», – говориться у зверненні 
ВРЦіРО до Уряду.

На переконання ВРЦіРО, усі ці 
завдання в сфері сімейної політи-
ки потребують створення в Україні 
центрального органу виконавчої 
влади у справах підтримки сім’ї, 
дітей, материнства і батьківства. 
Значне погіршення демографіч-
них показників за останні вісім 
років підтверджує, що державна 
сімейна політика потребує на-
лежної інституалізації, розробки 
і впровадження державної про-
грами з відповідним бюджетним 
фінансуванням.

У цьому контексті Рада Цер-
ков також закликає Верховну 

Раду прийняти проект Постанови 
№ 8521 «Про заходи із забезпе-
чення захисту сімейних ціннос-
тей та інституту сім’ї в Україні».

Крім цього, Всеукраїнська Рада 
Церков і релігійних організацій 
звернулася до влади з закликом 
не ратифікувати Стамбульську 
конвенцію, натомість розвива-
ти національне законодавство з 
протидії домашньому насильству.

ВРЦіРО  також  просить 
Прем’єр-міністра України зреа-
гувати на заяву Урядового упов-
новаженого з питань гендерної 
політики Катерини Левченко та 
захистити громадян України, які 
відстоюють сімейні цінності та 
опікуються майбутнім своїх дітей, 
від агресивних нападок урядов-
ців і погроз кримінальних пере-
слідувань лише за виявлену гро-
мадянську позицію.

Коли Мойсей вивів народ у пустиню, йому необхідно було 
подбати про те, щоб щодня годувати два-три мільйони лю-
дей. А це чималі витрати. Відповідно до норм продоволь-
ства в армії, це 1500 тонн продуктів на день.

На щоденну доставку такої кількості їжі знадобилися б два вантажні поїзди 
завдовжки в 1,6 км кожен. Окрім того, все це діялося в умовах пустелі. Щоб 
приготувати їжу, необхідно було щодня використовувати 4000 тонн дереви-

ни, а це ще кілька вантажних поїздів завдовжки в 1,6 км кожен.
А тепер подумайте про 40 років, проведених у пустині!
І так – їм потрібна була вода. Тільки для пиття і для миття посуду щодня зна-

добилося б 42 900 000 літрів води і, відповідно, вантажний поїзд з цистернами 
завдовжки 2880 км для її доставки.

І ще одне – вони мали перейти Червоне море вночі. Якби вони йшли вузень-
кою доріжкою по двоє, то доріжка мала б бути завдовжки 1280 км і пройти її 
вони могли б 35 днів і ночей.

Значить, там, у Червоному морі, мала утоворитися дорога завширшки 4,8 км, і 
йти вони мали по 5000 чоловік в ряд, щоб пройти цю дорогу за одну ніч.

Але тоді виникає інша проблема. Кожного разу, коли наприкінці дня вони зу-
пинялися, їм потрібна була площа розміром 1200 квадратних кілометрів, і це 
тільки для ночівлі.

Хіба Мойсей передбачав все це, перш ніж покинути Єгипет? Мойсей вірив Богу, 
і народ не залишився без опіки Всевишнього. 

Ви досі вважаєте, що Богу складно потурбуватися про всі ваші потреби? Знай-
те, що для Нього немає нічого неможливого.  Тому «покладіть на Нього всю вашу 
журбу, бо Він опікується вами» (1 Петра 5:7).

Дивний спосіб обирає Бог, щоб явити Себе світові. 
Ні, щоб прийти сильним, дорослим чоловіком, як це 
описано в переказах інших релігій. Він вирішує увій-
ти в земну реальність безпорадним Немовлям. Наві-
що? Адже не міг премудрий Творець не вкласти в цю 
дію особливого сенсу! Немовля і світ, вороже до Ньо-
го налаштований: хто вистоїть у цій нерівній сутичці, 
якщо не Бог? Але Немовля вистояло, бо було Богом.

Мале Дитя виявилося сильнішим 
за безжальну політичну маши-
ну, за авторитетний релігійний 

кулак, занесений над Ним. Малюк, 

народжений у Вифлеємі, виступив су-
проти всього світу духів зла. Виступив 
– і переміг! Упродовж всіх днів жит-
тя Ісуса на землі Творець показував, 

хто реально владарює у світі.
До чого ж підбадьорює думка 

про непохитність Божого престо-
лу, коли дивишся в ті давні дні, як 
беззахисний Малюк, народжений 
Марією, лежить в яслах, плаче, як 
всі діти, викликаючи розчулення. 
І розумієш, що в Ньому – і мій за-
хист, гарантія мого вічного буття. . .

Бог і люди...
Ми розуміємо, наскільки залежи-

мо від Нього. І все ж. . . Яку важливу 
роль Бог надав нам у Своїх планах. 
Звичайно, на своєму місці і ангели, і 
ослиці. . .  Але Христос приходить до 
людей, а не до ангелів. Він виливає 
Свою любов саме на людство, тому 
що викуплене людство – ключ до від-
новлення Божого порядку у всесвіті.

Ісус вчить саме нас, закликає слі-
дувати за Собою, і в Вифлеємі при-
ймає саме людську подобу. Немовля 
Ісус – це зустріч Бога і людини після 
довгої розлуки, викликаної гріхом. Він 
виросте, і ми підемо за Ним, щоб на-
вчитися жити по-людськи, без про-
тиріччя з життям по-Божому. У Не-
мовляті Ісусі Бог і людство нарешті 
об’єдналися в Дусі. Він дав нам Свого 
Духа, щоб ми після Христового воз-
несіння продовжили і примножили 
Його справу. Бог міг би обійтися без 
участі людей, але Він вважав за кра-
ще залучити нас до Своїх справ. Ко-
лись Бог діяв в людській подобі Сво-
го Сина, а потім – і донині – через 
мільйони спасенних людей.

Ніхто не побачить Бога, якщо Його 
усиновлені у Христі діти не виявлять 
свого Отця світові любов’ю і мудрістю.

А почалося це, подумати тільки, 
з Немовляти. . .

Як дивно Матвій починає своє 
Євангеліє. Навіщо він помістив ро-
довід Ісуса перед самою розповід-
дю? Зрозуміти це можна, якщо зада-
тися питанням, а чому взагалі при-
свячено Євангеліє Матвія. Звичайно, 
місії Ісуса! Але Матвій особливо під-
креслює, що для Месії було важливо 
проголосити настання Божого Цар-
ства, яке у цій книзі назване Цар-
ством Небесним.

І ключовий вірш всього Єванге-
лія – 17-й вірш четвертого розділу: 
«Із того часу Ісус розпочав пропо-
відувати й промовляти: «Покайтеся, 
бо наблизилось Царство Небесне».

А хто ж Цар? Звичайно, Він, Ісус! 
Матвій це розуміє і так вибудовує 
композицію книги, щоб простежити 
шлях сходження Ісуса на Царство. З 
самого початку мова йде про цар-
ство Юдейське, але всі розуміють, 
що не тільки про нього.

Матвій створив не просто повість, 
а цілий епос. Він підносить Ісуса як 
спадкоємця Давида. Але, щоб не зву-
жувати претензій Немовляти ме-
жами землі обітованої, він починає 
Його родовід від Авраама, спадко-
ємця Божого, в якому повинні бла-
гословитися всі племена землі. Це 
претензії на весь світ!

Хвилювання Ірода можна пояс-
нити появою конкурента на його 
трон, тому що Ірод ясно розумів, 
що на фоні Народженого у Вифле-
ємі сам він – звичайний самозва-
нець. Але все ж зухвалість Ірода не 
можна пояснити тільки цим. Адже у 
викладі Матвія ясно видно, що Ірод 
свідомо повстає проти Месії, Всеви-
шнього Бога! 

У тому й епічність оповіді Мат-
вія, що він розкриває перед читачем 

космічну драму. Адже і ангели постій-
но залучені в дію. Це битва Небес, а 
на землі – лише її віддзеркалення. 

Що стоїть за Іродом, відкриється 
незабаром – під час спокушування 
Ісуса в пустелі. А ще раніше відкри-
вається Той, Кому протистоїть диявол. 
При хрещенні Ісуса Сам Бог оголо-
сить, Хто для Нього Той вифлеєм-
ський Хлопчик. 

Від ясел до воскресіння через Гол-
гофу Матвій простежує тріумфальний 
шлях народженого від жінки Марії і 
Духа Божого Царя царів Ісуса – на-
шого доброго і славного Господа.
Що за Дитя в хліву чужому

Народився хлопчик. . . І який пе-
реполох це викликало! Відразу світ 
поділився на тих, хто прийняв Його, 
і тих, хто Його відкинув. І так упро-
довж всієї історії людства аж досі.

Ми ведемо літочислення від Різд-
ва Христового. Ще у стародавні часи 
епоха починалася сходженням на 
престол нового монарха, і з його 
смертю вона закінчувалася. А ось 
епоха Ісуса Христа почалася і ніяк 
не закінчиться. Хоча чимало бажа-
ючих завершити її. 

Хтось відкрито веде відлік земно-
го часу від інших подій. Із настанням 
все більшого вільнодумства з’являться 
ті, хто вважатиме християнське літо-
числення образою совісті інакомис-
лячих. Може навіть настати час, коли 
світова спільнота запровадить нову 
точку для обчислення років, релігій-
но нейтральну.

Ісус, як і раніше, служить каме-
нем спотикання. Він розділяє лю-
дей на протилежні табори, як і в дні 
Свого народження. Але Він приніс 
Любов, яка єднає. І вона обов’язко-
во переможе!

Т. М.

Роздуми про РіздвоРоздуми про Різдво

НАЙБІЛЬШЕ НАЙБІЛЬШЕ 
МАТЕМАТИЧНЕ МАТЕМАТИЧНЕ 
ЧУДО У СВІТІЧУДО У СВІТІ
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Дев’ята заповідь Закону Божого говорить: «Не свідкуй 
неправдиво на свого ближнього». Неправда огидна для 
нас, людей, але наскільки ж вона огидна перед лицем 
всеправедного Бога! Не Господь створив неправду – її 
приніс у світ сатана, як і каже Христос: «Він був душо-
губ споконвіку, і в правді не встояв, бо правди нема в 
нім. Як говорить неправду, то говорить зі свого, – бо він 
неправдомовець і батько неправді» (Ів. 8:44).
Отже, всяка неправда противиться Богові, і хто її до-

пускає, той стає братом сатани.

Святе Письмо про неправду
«Не будете красти і не будете не-

правдиво заперечувати, і не будете 
говорити неправди один на одного!» 
(Лев. 19:11).

«Тому-то, неправду відкинувши, го-
воріть кожен правду до свого ближ-
нього» (Еф. 4:25).

«Не кажіть неправди один на одно-
го, якщо скинули з себе людину старо-
давню з її вчинками» (Кол. 3:9).

Бог не любить брехунів: «Уста брех-
ливі – огида у Господа, а чинячі правду 
– Його уподоба» (Пр. 12:22).

Брехня буде покарана: «А лякливим, і 
невірним, і мерзким, і душогубам, і роз-
пусниками, і чарівникам, і ідолянам, і 
всім неправдомовцям, – їхня частина в 
озері, що горить вогнем та сіркою, а це 
– друга смерть!.. І не ввійде до нього 
(тобто в небо. – Авт.) ніщо нечисте, ані 
той, хто чинить гидоту і неправду, але 
тільки ті, хто записаний у книзі життя 
Агнця» (Об. 21:8, 27).

Брехні потрібно уникати:
«Бо гнів Божий з’являється з неба 

на всяку безбожність і неправду лю-
дей, що правду гамують неправдою» 
(Рим. 1:18).

Натомість Слово Боже закликає шу-
кати й прагнути правди: 

«Блаженні голодні та спрагнені прав-
ди, бо вони нагодовані будуть» (Мт. 
5:6; Лк. 6:21).

«Бо Господь справедливий, кохає 
Він правду, – праведний бачить облич-
чя Його» (Пс. 10:7).

Ті, які дійсно люблять правду і шу-
кають її, – її знайдуть. Адже правда є, 
Христос її проголосив, отже, знайти її 
можна, якщо шукаєш у належному міс-
ці й належним способом. Божа правда 
об’явлена в Євангелії. Туди й належить 
звертатися за нею. Але треба так ба-
жати правди, як голодний бажає їжі, а 
спрагнений – води. Такі люди її напев-
но знайдуть і будуть нею нагодовані.

Та більшість людей не люблять прав-
ди, особливо про себе. Вони тільки вда-
ють, що її шукають, і то не для себе, а 
для інших. Тому самі вони так і зали-
шаються без правди й ніколи не мо-
жуть зазнати того блаженства, яке при-
ходить до людини, насиченої правдою.

Наголосимо, що абсолютною прав-
дою є Сам Христос. Усе, що Він гово-
рив, робив і чого навчав, є правдою 
(Ів. 14:6). Іншою такою ж абсолютною 
правдою є Слово Боже (Ів. 17:17). Кож-
на людина, яка має відкрите серце для 
Христа й відкритий розум для Слова 
Божого, буде нагодована чистою й свя-
тою правдою.
Гріхи проти дев’ятої заповіді

* Подання правосуддю або владі 
неправдивих заяв, свідчень, звинува-
чень або несправедливий вирок:

– неправдиві свідки. Клястися Іменем 

Господнім на неправду означає те саме, 
що обмовляти Самого Бога. «Свідок 
брехливий не буде без кари, а хто 
брехні говорить, не буде врятований» 
(Пр. 19:5);

– неправдивий обвинувач. Згадай-
мо, як первосвященики й старійши-
ни несправедливо звинуватили Ісу-
са (Мт. 27:12);

– несправедливе законодавство і 
захист несправедливої справи: «Горе 
законодавцям несправедливим та пи-
сарям, які пишуть на лихо, щоб від пра-
восуддя усунути бідних, і щоб відня-
ти права від убогих народу Мого, щоб 
стали вдовиці здобичею їм, і пограбу-
вати сиріт…» (Іс. 10:1-2);

– несправедливі судді: «Хто оправ-
довує несправедливого, і хто засуджує 
праведного, – обидва вони Господеві 
огидні» (Пр. 17:15).

* Коли ми говоримо про ближнього 
неправду або замовчуємо правду (об-
мова, плітки). «Тому-то, неправду відки-
нувши, говоріть кожен правду до свого 
ближнього, бо ми члени один для од-
ного» (Еф. 4:25). «Не обмовляйте, бра-
ти, один одного!» (Як. 4:11).

* Коли виказуємо таємницю ближ-
нього. «Виявляє обмовник таємне, вір-
нодухий же справу ховає» (Пр. 11:13).

* Коли говоримо іншим щось пога-
не про ближніх. «Також не судіть, щоб 
не суджено й вас було; і не осуджуй-
те, щоб і вас не осуджено» (Лк. 6:37).

* Коли в серці замишляємо лихе 
проти ближнього та думаємо про нього 
погано. «І не думайте зла у своїм серці 
один проти одного, і не любіть неправ-
дивої присяги, бо це все оте, що знена-
видів Я, промовляє Господь» (Зах. 8:17).

Слово – дар Божий
Святе Письмо застерігає:
«Кажу ж вам, що за кожне слово пу-

сте, яке скажуть люди, дадуть вони від-
повідь судного дня! Бо зі слів своїх бу-
деш виправданий, і зі слів своїх будеш 
засуджений» (Мт. 12:36-37).

«Бо хто хоче любити життя та бачити 

добрі дні, – нехай здержить свого язи-
ка від лихого та уста свої від говорін-
ня підступу» (1 Петр. 3:10).

«Коли ж хто гадає, що він побожний, 
і свого язика не вгамовує, та своє сер-
це обманює, марна побожність того» 
(Як. 1:26).

Слово доторкається самого серця. 
Воно може стати і ніжною запашною 
квіткою, і живою водою, що повертає 
віру в добро, і гострим ножем, і розпе-
ченим залізом, і брудом. Мудре й добре 
слово дає радість, нерозумне й зле, не-
обдумане й нетактовне приносить біду.

Словом можна вбити й оживити, по-
ранити й вилікувати, посіяти тривогу й 
надихнути, розсіяти сумнів і засмути-
ти, викликати усмішку і сльози, поро-
дити віру в людину й заронити зневі-
ру, надихнути на працю й скувати сили 
душі. Пустослів’я спустошує душу, змі-
нює переконання й робить людину 
легковажною.

«Любов нехай буде нелицемірна» 
(Рим. 12:9); «Слово ваше нехай буде 
завжди ласкаве, приправлене сіллю, 
щоб ви знали, як ви маєте кожному 
відповісти» (Кол. 4:6).

«Відкривай свої уста немові, для 
суду всім нещасним. Відкривай свої 
уста й суди справедливо, і правосуд-
дя зроби для убогого та для нужден-
ного» (Пр. 31:8-9).

Ми повинні говорити зі щирим почут-
тям і вдячністю про дійсно добрі якості 
та вчинки ближнього нашого. «І гово-
рив Йонатан своєму батькові Саулові 
добре про Давида, і сказав йому: «Не-
хай не згрішить цар проти раба свого, 
проти Давида, бо не згрішив він про-
ти тебе, а вчинки його дуже добрі для 
тебе» (1 Сам. 19:4).

«Найперше майте щиру любов один 
до одного, бо любов покриває багато 
гріхів!» (1 Петр. 4:8); 

«Любов… усе зносить, вірить у все, 
сподівається всього, усе терпить» (1 
Кор. 13:7).

Хамство – ознака       
морального невігластва
В етиці існує таке поняття, як «хам-

ство» – це одна з рис морального не-
вігластва. Хам не розуміє й не відчу-
ває душевного стану людини: він може 
сипати сіль на душевні рани, голосно 
тупати брудними чобітьми там, де по-
трібно затамувати подих; ломитися 
у двері, коли треба тихенько й непо-
мітно відійти від них; сміятися, коли 
всім сумно.

Умійте не бути дрімучим невігласом. 
Умійте відчувати людське горе. Відчут-
тя й розуміння горя близької людини 
розвиває моральну далекоглядність, 
благородство, людяність. У житті було 
б значно менше горя, якби ми вміли 
бачити його в очах, у тому, як людина 
іде, як дихає, як дивиться на світ. Бо, як 
кажуть у народі, поділена радість – по-
двійна радість, поділене горе – півгоря.

Господь навчає нас бути праведни-
ми і справедливими. Навчає любити 
правду та мужньо її відстоювати на-
віть ціною терпінь і зневаг. Поборники 
правди уподібнюються Христу, Котрий 
Сам терпів великі гоніння за правду. 

Олександр КИСЛАШКО.
Кандидат богословських наук, президент 
ГО «Християнська академія педагогічних 

наук України.

Пастора обмовила одна з сестер його церкви. 
Пустила недобрі чутки про нього, звинуватив-
ши в гріхах, які він не робив. Боляче було чути 
йому перешіптування і докори на свою адре-
су. Але терпів, прагнучи словом і ділом дове-
сти свою невинність.

Минув час, і обмовниця, до-
корена совістю, покаяла-
ся. Зі слізьми на очах пі-

дійшла вона до пастора, розпо-
віла про свій гріх перед ним і 
попросила пробачення.

– Добре, – сказав їй пастор. 
– Тільки зробіть одну річ. Візь-
міть подушку, вийдіть на відкри-
те місце, витрусіть з неї пір’я і 
прийдіть до мене.

Пішла жінка. А через деякий 
час повернулася.

– Я все зробила, як ви казали, 

– мовила вона.
– Тоді підіть і зберіть те пір’я.
– Пасторе, це неможливо, бо 

його розвіяв вітер.
– Отак і ваші неправедні сло-

ва про мене розлетілися по всіх 
людях, і тепер їх не зібрати, – 
з жалем сказав служитель, ба-
жаючи, щоб жінка відчула всю 
глибину свого гріха і не споку-
силася на нього вдруге. – Я вам 
прощаю, але пильнуйте за сво-
їм язиком, щоб він не завів вас 
в геєну огненну.

ДЕВ’ЯТА ЗАПОВІДЬДЕВ’ЯТА ЗАПОВІДЬ Збери пір’я

МОЛИТВА
Несу Тобі, Господи, душу обпечену,Несу Тобі, Господи, душу обпечену,
Повісплену кулями, братом скалічену,Повісплену кулями, братом скалічену,
Сплюндровану танками, юдами зречену,Сплюндровану танками, юдами зречену,
Сльозами обмиту, майданами мічену,Сльозами обмиту, майданами мічену,
Та не приречену.Та не приречену.

Дай, Боже, у мріях нам бути високими,Дай, Боже, у мріях нам бути високими,
В любові – розсудними, в правді – пророками,В любові – розсудними, в правді – пророками,
В бою – справедливими, в слові – глибокими,В бою – справедливими, в слові – глибокими,
У гніві – тверезими, в цілях – стокрокими,У гніві – тверезими, в цілях – стокрокими,
Та не жорстокими.Та не жорстокими.

Не дай зачерствіти і стати байдужими,Не дай зачерствіти і стати байдужими,
Бо ми вже прокинулись, ми надолужимо!Бо ми вже прокинулись, ми надолужимо!
І душу, що бродить ярами, калюжами,І душу, що бродить ярами, калюжами,
І землю, яку cамозречено плужимо,І землю, яку cамозречено плужимо,
Засій, Боже, ружами...Засій, Боже, ружами...

Юрій ВАВРИНЮК
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Я народився у 1978 році 
в Житомирі. Виріс у сім’ї, 
де мама була віруючою, а 
батько – невіруючим. Але 
він ніколи не забороняв 
мені ходити на зібрання.

Слово Боже сіялося в моє сер-
це з дитинства, і я не був обме-
жений у пізнанні Творця. Підліт-

ком я вже розумів, що є грішником 
і мені потрібно покаятися і відда-
ти своє життя Богові. Але це рішен-
ня я все відкладав. Мені здавало-
ся, що я встигну  покаятися пізніше.

У віці 14-15 років я склав план 
свого життя на п’ять-сім років на-
перед, і згідно з цим планом каяти-
ся мав, коли мені виповниться 20-
21 рік і не раніше. 

Після закінчення школи, відчув-
ши певну свободу, я вирішив пожи-
ти для свого задоволення.  Одно-
го разу, коли я сидів на кухні напід-
питку, мама сказала: «Сину, ти знаєш 
правильний шлях. Я навчила тебе, 
де його шукати і до Кого звертати-
ся. Настав час самостійно приймати 
рішення». Я не звернув на її слова 
жодної уваги. Для мене це була ще 
одна настанова матері. Настанова 

корисна, я не заперечував, але я від-
клав її на потім. 

Минуло кілька днів, але мамині 
слова не давали мені спокою, вони 
час від часу приходили на пам’ять і 
кликали до покаяння. Через півро-
ку я покаявся. 

Цей недільний день починався як 
зазвичай. Зранку я пішов на зібран-
ня, там теж все було, як завжди: спів, 
проповідь. Але коли людей заклика-
ли до покаяння, зі мною щось почало 
коїтися. Я відчув нестерпне бажан-
ня вийти наперед і покаятися. Спо-
чатку я це стримував, потім пробу-
вав не звертати увагу. Мене почало 

трусити, кидати в піт. Почалася бо-
ротьба, яка тривала певний час. Мені 
здавалося, що це триває дуже дов-
го, але насправді минуло не більше 
двох-трьох хвилин.

Цю мить я пам’ятаю і досі. Рішення 
прийшло миттєво: «Усе. Пора йти». Я 
вийшов, помолився молитвою пока-
яння, після чого почав молитися пас-
тор. Тільки тоді я відчув полегшення, 
спокій і подумки сказав: «Усе, я Твій, 
Господи, тепер вже Твій».  

Тоді мені було 16 років. Це вперше 
Бог змінив мої плани і почав звер-
шувати Свої. У 18 років я закінчив 
Біблійний коледж Святого Якова, у 
19 років став заступником пастора 
церкви «Ковчег спасіння», у 20 років 
одружився, у 22 в мене народився син.

Я планував покаятися після того, 
як мені виповниться 20 років, але Бог 
планував у 19 поставити мене на слу-
жіння. Бог і сьогодні вносить корек-
цію в мої плани, мої бажання, і я вчу-
ся коритися Йому і слухатися Його.

Я жодного дня не шкодував, що 
Господь мене покликав згідно зі Сво-
їми, а не моїми планами. І для цього 
є щонайменше дві причини: перша – 
я й уявити не можу, від чого Господь 
мене зберіг, а друга – це можливість 
присвятити Богу майже все своє сві-
доме життя, уникнувши бруду і не-
чистот грішного життя. 

Я дякую Богу за те, що Він знайшов 
до мене підхід і відчинив моє серце, 
змінивши всі мої наміри раз і назавжди.

Сергій СПІВАК.

Творчість великого худож-
ника Рембрандта була бага-
тогранною: портрети, сцени 
з сучасного життя, історичні 
сюжети. Але найчастіше він 
звертався до біблійних сюже-
тів, які відповідали його хри-
стиянському світогляду.

Рембрандт ван Рейн народився 15 лип-
ня 1606 року в Лейдені неподалік Гааги 
на Рейні (Голландія). Батько Рембранд-

та був власником кількох будинків, садо-
вих ділянок і млина. Рембрандт був шостою 
дитиною і четвертим сином. Коли він на-
родився, справи батька йшли дуже добре, 
що дало змогу дати сину найкращу освіту.

З юних літ майбутній живописець вихо-
вувався в християнській атмосфері. Діти і 
батьки разом збиралися вранці і ввечері 
для спільної молитви і читання Біблії вго-
лос. Для сім’ї Рембрандтів релігія не була 
порожньою формальністю. Жива наука 
Христа мала глибокий вплив на главу сім’ї.

Молодий Рембрандт дуже добре 
знав Святе Письмо, тому багато кар-
тин, які він пише, відображають бі-
блійні сцени, відомі йому з дитинства.

Зацікавленість мистецтвом почала про-
являтися ще змалку. Рембрандта віддали 
на навчання до місцевого живописця Яко-
ба Сваненбюрха Через кілька років він 

повертається до Лейдена, починає свій 
творчий шлях і за короткий час стає од-
ним із найпопулярніших живописців мі-
ста. Будучи віруючою людиною, він вважав, 
що біблійні сюжети не мають використо-
вуватися лише у поезії, театральному мис-
тецтві і музиці, а мають жити і в живописі.

У 1634 році Рембрандт одружується з 
дівчиною зі знатної родини – Саскією ван 
Ейленбург. З одруженням починається най-
щасливіша пора в його житті: матеріаль-
ний достаток, багато замовлень і ніжне ко-
хання до дружини.

Галаслива слава ніколи не приваблювала 
художника. Він не прагнув догоджати бага-
тіям. І чим серйознішим і глибшим ставало 

його мистецтво, тим менше воно подобалося 
заможним людям. Художник цінував в люди-
ні не багатство і зовнішню красу, а здатність 
мислити, відчувати, співчувати ближньому.

Останні роки життя Рембрандта були 
трагічними. В 1642 році, невдовзі після на-
родження останньої дитини, померла його 
кохана дружина. Від семирічного шлюбу у 
них було четверо дітей, з яких лише один 
син, Титус, пережив свою матір. Приблиз-
но у той же час виникає різкий конфлікт 
художника зі суспільством, яке не сприй-
мало творчість митця. З його картин сяяло 
Боже світло, яке проникало в глибину сер-
ця і закликало до покаяння, любові і сми-
рення. Він писав те, що люди найменше 
хотіли бачити у живописі. Майже не ма-
ючи замовлень, у середині 50-х років він 
розорився. З аукціону було продано буди-
нок і багату колекцію. У 1662 році поми-
рають друга дружина і єдиний син – Титус.

Але у складний період життя худож-
ник досягає вершини своїх творчих мож-
ливостей і пише найкращі картини. Остан-
ні роки митець прожив у бідності, забутий 
всіма. У найбіднішому кварталі Амстерда-
ма часто зустрічали його – самотнього діда 
в забрудненому фарбою одязі. 

Він помер 4 жовтня 1669 року. Його 
смерть залишилася непомітною для людей. 
Але не для Бога. Визнання до митця при-
йшло через кілька десятиліть після смерті. 
За життя Рембрандт створив 650 картин, 
300 офортів і біля 2000 рисунків.

Ольга ШЕВЕЛЕВА.

Фундамент, на якому будуєть-
ся життя людини, без сумніву, 
закладається ще в її дитинстві. 
Попри всі негаразди мені в цьо-
му плані поталанило. Мої батьки 
дотримувалися консервативних 
принципів виховання.

У сім’ї цінувалися послух, ввічливість, пова-
га до старших. Але серед моїх ровесників 
така моя поведінка викликала тільки на-

смішки, зневагу і кепкування. Неприйняття в 
середовищі однолітків принижувало і боля-
че вражало мене. Я ж дуже хотів мати друзів, 
тому, все менше зважаючи на батьківську нау-
ку, почав підлаштовуватися під закони вулиці, 
де шанувалися зовсім інші цінності. Час збі-
гав у гульках і сумнівних заняттях. 

Результат не забарився. Романтика вули-
ці привела мене просто до в’язниці. «Загри-
мів» на сім років. Але й там не отямився, ще 
довго шукав авторитетів серед тюремної бра-
тви. Лише чергова підла зрада поклала край 
марним сподіванням на вірність і підтрим-
ку товаришів.

Я надовго сховався у книжках. Хотів зро-
зуміти суть людських вчинків, розібратися в 
психології «друзів», щоб надалі захиститися 
від підступів і віроломства. Так мені до рук 
потрапила книга Ніцше про Ісуса Христа, де 
Його характеризують як лжепророка. Відчу-
ваючи брак інформації про цю історичну по-
стать, я вирішив прочитати Біблію. Хоча до того 
цю книгу не відкривав принципово, бо до хри-
стиянства ставився негативно. Колись, ще на 
початку 90-х, довелося везти п’яного свяще-
ника до його коханки. А щоб не побачила ма-
тушка – ховати його в багажнику автомобіля.

Віруючим я ставати не планував. Але чим 
далі заглиблювався у Святе Писання, тим біль-
ше усвідомлював, що воно правдиве, реальне, 
істинне. В історії ізраїльського народу і в його 

діях я побачив відображення своєї власної грі-
ховної поведінки. Почав розуміти зв’язок між 
причинами і наслідками всього, що відбува-
лося у моєму житті. Читаючи Старий Заповіт, 
я чи не вперше відчув Божий страх. Зрозумів, 
що за всі свої неправильні вчинки заслуговую 
на вічне покарання. Прийшло бажання покая-
тися. Серце рвалося від усвідомлення безлічі 
провин. Я плакав, просив у Бога пробачення, 
виправдовувався необізнаністю. Але сумлін-
ня нагадувало багато моментів, коли я кате-
горично відкидав звістку про Боже спасіння. 
І прийшов відчай – виправдання мені немає!

Жити стало нецікаво. До голови надокучли-
во лізли всякі темні думки. Хотілося, пересту-
пивши через усі свої принципи, летіти у прір-
ву: напитися, накуритися коноплі і навіть запо-
діяти собі смерть. Але раптом згадав, що я ще 
не дочитав Біблію до кінця. Знову взяв до рук 
цю книгу. І недаремно. Новий Заповіт воскре-
сив мій дух, запалив у серці вогник надії на 
Боже прощення. Я вирішив змінити своє зем-
не, тимчасове життя, щоби не втратити вічне.

В’язницю покидав з твердим наміром жити 
чесно і шукати Бога. На цій дорозі мені дуже 
пригодилися міцні підвалини послуху, які бать-
ки заклали ще в моєму дитинстві. Перший тиж-
день на волі провів у монастирі. Усе розказав 
священикові, сповідався і каявся у гріхах. Вико-
нував усе, що наказували: читав молитвослови, 
від початку до кінця відстоював службу, хоча 
нічого не розумів. Потім за порадою знайо-
мого батюшки пішов до православного храму.

Життя почало налагоджуватися. Знайшов 
роботу, з’явилися нові друзі. Я почав планува-
ти своє майбутнє і був упевнений, що з Богом 
усе вийде. Регулярно ходив до церкви, не про-
пускаючи жодного богослужіння. Не зупиняли 
навіть ікони, яким, як написано в Біблії, покло-
нятися не можна. Я на них просто не зважав. 
Постійно сповідався, але провин перед Богом 
чомусь не меншало. Це дуже бентежило, адже 
хотілося не грішити зовсім. Та я відчував, що 

не маю сили протистояти гріху. Непокоїло та-
кож, що, вичитуючи установлені тексти звер-
нень до Бога і святих, думками я завжди був 
десь далеко. Тому ці молитви були ніби мер-
твими, несправжніми і не приносили втіхи.

До того ж почалися проблеми побутового 
плану. Усе навколо раптом почало розвалю-
ватися. Я втратив роботу, покинула дружина, 
кудись поділися всі друзі. Я залишився сам 
на сам із депресією та розпачем. Усе це спро-
вокувало загострення туберкульозу, яким за-
хворів ще під час ув’язнення. Але в лікуван-
ні я не бачив ніякого сенсу, тому до медиків 
навіть не звертався. Просто лежав і «згорав».

Я цілком усвідомлював, що моя доля нічого 
не варта, що я не розумію і не чую Бога. Та все 
ж дякував Господу за Його мудрість і благодать.

В один із моментів, коли я молився, за-
йшла давня знайома моїх покійних батьків. 
Уже потім ця жінка розповіла, що, йдучи повз 
мій будинок, відчула якусь незрозумілу три-
вогу, її мовби хтось підштовхнув до дверей 
моєї квартири. Мене вона перелякалася і по-
чала плакати. Казала, що побачила смерть – 
настільки погано я виглядав: худий, аж зеле-
ний, із запалими очима, майже покійник. Жін-
ка почала благати викликати «швидку». І тут 
моє серце затремтіло… Я поїхав до лікарні.

То був час духовного збагачення. Повні-
стю відкритий для Бога, я лежав і читав Бі-
блію, через молитву та Його Слово пізнавав 
істину. Незважаючи на інтенсивну терапію, 
мій фізичний стан погіршувався. Аналізи по-
казували, що паличка Коха прогресує. Я по-
чав глухнути і втрачати зір, через деформова-
ні суглоби вже зовсім не міг ходити. Лише за 
кілька місяців мені підібрали ефективні пре-
парати, що дали деяке полегшення. Я з новою 
силою почав волати до Всевишнього. Вже не 
хотів жити як раніше – за власними бажан-
нями, тому ревно просив у Бога сили, щоб ке-
руватися тільки Його волею. Просив, щоб Го-
сподь привів мене у зібрання, де б я перебу-
вав у повноті Божої присутності.

І Він знову почув мене. Одного дня до мене 
несподівано зайшла сусідка. Принесла пи-
ріжків. Побачивши на столі Біблію, несміливо 

запросила до своєї церкви на служіння. Від-
мовлятися було незручно, і я пішов. Спочат-
ку не сприймав того, що відбувалося в залі, 
але все кардинально змінилося під час про-
повіді. Пастор говорив саме про те, що мене 
хвилювало, і я отримував відповіді на запи-
тання, які протягом років не давали спокою. Я 
плакав від радості, бо реально чув голос Бо-
жий. Мені хотілося, щоб служіння не закінчу-
валося ніколи.

З того дня минули роки. Всемогутній Не-
бесний Отець повністю зцілив мене від від-
критої форми туберкульозу. Це сталося під 
час спільної молитви пасторів на конферен-
ції, присвяченій святкуванню дня народжен-
ня нашої церкви. Чотири дні після того я пе-
ребував у якомусь дивовижному стані. Пе-
реживав надзвичайне духовне піднесення 
і легкість у всьому тілі. Зранку прокидався 
від пісень хвали Господу, що звучали у моє-
му серці. Багато молився і плакав від радо-
сті, яку приносила Божа присутність. Відчу-
вав неймовірну любов до всього, що бачив 
навколо, – до людей, птахів, дерев, вулиць.

Через деякий час я збагнув, що перестав 
вживати таблетки, без яких, як стверджува-
ли медики, за два тижні в легенях почнуться 
незворотні процеси, що можуть призвести до 
летального кінця. Але в той же момент ніби хтось 
промовив мені: «Ранами Ісуса ти зцілений». 
І я уже свідомо «забув» про медикаменти. Та 
кожне планове обстеження показувало тільки 
покращення. Лікарі казали, що усе загоюєть-
ся, і дивувалися моєму швидкому одужанню.

Сьогодні у мене все добре. Велика церковна 
сім’я братів і сестер стала мені рідною. Господь 
подарував вірних друзів, однодумців, з якими нас 
об’єднують цікаві поїздки, походи в гори, дружні 
розмови, взаємна підтримка, спільні молитви 
і служіння в адаптаційному центрі й лікарнях.

Та головне – я знайшов Бога, невичерпне 
джерело життя, з якого черпаю віру, радість і 
впевненість в завтрашньому дні. Щодня дякую 
Творцю за Його зворушливо-ніжний дотик до 
мого серця, що відновлює мене, зміцнює, нади-
хає на добрі справи, освячує і веде до вічності.

Олександр КОТВІНСЬКИЙ.

ШАНС МАЄ КОЖЕНШАНС МАЄ КОЖЕН
Т і

ВЕЛИКИЙ МИТЕЦЬ І ХРИСТИЯНИН
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Він знайшов до мене підхідВін знайшов до мене підхід

Ця доволі давня історія сталася в 
1990 році. На той час я проходив 
службу в лавах Радянської армії да-
леко від Батьківщини, у Латвії.

Туга за рідною домів-
кою весь час поверта-
ла мене до думок про 

Вітчизну. Не вистачало не 
тільки рідних та близь-
ких, а й самої атмосфе-
ри України. Весь час хо-
тілося чогось звичного з 
дитинства.

З надією знайти якусь 
українську книжку я пішов 
до бібліотеки і, на вели-
кий мій подив, знайшов 
там Шевченкового «Коб-
заря». То було не звичай-
не видання, воно містило 
великий опис життєво-
го шляху Тараса Григо-
ровича і напрацювання 
не тільки в сфері твор-
чої діяльності. І там було 
наведено уривок з абет-
ки, яку розробив Шевчен-
ко для українських шкіл.

Саме в цьому урив-
ку я побачив молитву, 
яка мені дуже сподоба-
лася, і я захотів вивчити 

її напам’ять. Тоді я ще 
не знав, що це Господ-
ня молитва «Отче наш...»

Та це і не мало зна-
чення на тому етапі мого 
спілкування з Богом. Най-
головніше – що Господь 
знайшов мене там, де, зда-
валося б, цього не може 
трапитися. І з того часу 
я постійно шукав істину.

Шлях був нелегким, 
мені знадобилося 20 ро-
ків для того, щоб від тієї 
першої молитви прийти 
до покаяння. І я знаю на-
певно, що кожна люди-
на має шанс одного разу 
прийти до Нього і сказа-
ти: «Отче, прийми мене, 
блудного сина. Я каюся за 
всі провини свої і гріхи 
і приймаю Тебе як сво-
го Спасителя і Владику 
мого життя».

Дорогий друже, не 
втрать свій шанс!

Сергій ЯКИМЕНКО.
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5ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ХРИСТИЯНСЬКА МІСІЯ «ДОБРИЙ САМАРЯНИН»

ЗАКОНОМ МОРАЛЬ НЕ ЗМІНИШЗАКОНОМ МОРАЛЬ НЕ ЗМІНИШ
19 жовтня 2018 року 32 ресторани і кав`ярні Львова взяли 

участь у соціальній акції «Бієнале довіри», яка викликала 
бурхливі обговорення в соціальних мережах. У закладах хар-
чування, які долучилися до цієї акції, на дверях була наліпка 
«Бієнале довіри», а це означало, що тут діє акція «Відкритий 
чек» і можна замовити їжу чи безалкогольні напої, отримати 
чек і заплатити на власний розсуд, згідно з власною совістю.

Акція не виправдала сподівання ор-
ганізаторів, адже більше половини 
клієнтів платили суттєво менше від 

суми, вказаної у чеку, або й просто не 
платили. Були випадки, коли за послуги, 
які оцінюються майже в тисячу гривень, 
відвідувачі залишали всього кілька гри-
вень. Більшість учасників акції припинили 
експеримент завчасно, розуміючи, що до 
кінця дня відвідувачі завдадуть їм знач-
ної шкоди. День довіри для більшості за-
кладів став збитковим.

В Україні такий експеримент прово-
дився вперше, хоча акції такого роду не 
рідкість у Європі. І цей випадок засвід-
чив відсутність моралі у наших грома-
дян. Дехто під час обговорень цієї по-
дії сказав, що «жлобство й жага халяви 
простих людей – не менші виклики роз-
витку України, ніж корупція. Рівень ко-
рупції можна значно знизити за допо-
могою законів і неминучого покарання, 
а те, що лежить у площині моралі, зако-
нами і карами не відрегулюєш. . . Закон 
не додає совісті…»

Зазначений випадок ілюструє пробле-
му, яку порушував колись апостол Павло: 
«Що ж скажемо? Позостанемося в грі-
ху, щоб благодать примножилась? Зов-
сім ні!» (Рим. 6:1). І ще: «Що ж? Чи бу-
демо грішити, бо ми не під Законом, а 
під благодаттю? Зовсім ні!» (Рим. 6:14). 

Що мається на увазі? Люди отримали 
право не оплачувати послуги, які їм нада-
валися. Їм був виявлений кредит довіри, і 
від них очікувалося відповідне ставлен-
ня. Проте вони вирішили, що хтось має 
покрити вартість спожитого ними това-
ру і проявити «благодать». Якби не ак-
ція, то виставлені рахунки сприймалися 

б як закон. Не оплатив – значить, вкрав. 
Проте обов’язок платити не звільнив лю-
дей від бажання брати неналежне. Саме 
це стало й очевидним того дня.

Те саме можна спостерігати і щодо 
Божого Закону. Завдяки Божій благодаті 
прийшло прощення гріхів. Апостол Пав-
ло закликає, щоб той, хто покаявся у сво-
їх провинах, не зловживав можливістю 
буди прощеним і не продовжував гріши-
ти і каятися, каятися і грішити.

Але насправді часто саме так і від-
бувається. Люди з радістю приймають 
звістку про Божу благодать і  продовжу-
ють грішити з розрахунку, що вона по-
криватиме їх провини до безкінечності.

  Сьогодні з екранів телевізорів та сто-
рінок газет до нас доноситься біль бага-
тьох людей, які просять фінансової допо-
моги на лікування. Держава не може за-
безпечити вартісного лікування або ж її 
допомога мізерна. А самі люди не спро-
можні собі зарадити. Водночас рівень 
життя багатьох лікарів просто вражає, 
їхній достаток абсолютно не відповідає 
офіційним доходам. І ми розуміємо, що 
ті кошти, які повинні були б іти в лікар-
няні каси, осідають в кишенях недобро-
совісних хабарників. А це свідчить пере-
дусім про відсутність моралі. 

Як і те, що безліч здорових і замож-
них людей користуються соціальними 
пільгами і гарантіями, отримують різні 
допомоги та субсидії і в той же час від-
почивають на середземноморських ку-
рортах, роз`їжджають на дорогих авто-
мобілях, а справді хворі, немічні і ста-
рі люди мусять поневірятися і доводити 
свою неспроможність, щоб отримати будь-
яку допомогу та звести кінці з кінцями. 

Не «погані» закони і влада винні в 
таких випадках, а те, що немає моралі. 
Відсутність моралі проникає в усі про-
шарки суспільства. Хтось здійснює обо-
рудки з державними коштами на міль-
йони, а хтось несе в кишенях халату бин-
ти і таблетки. 

І проблему не вирішить дотримання 
форм і традицій релігійного життя, на це 
здатна лише християнська мораль. Вона 
знаходить своє вираження в уявленнях 
про добро і зло, справедливість, гідність, 
честь, милосердя, працелюбність, у сукуп-
ності визначених моральних норм у де-
сяти заповідях, у почуттях і чеснотах ві-
руючої людини. Усе це формує христи-
янську моральну свідомість. 

Моралі належить одне з провідних 
місць у формуванні духовного світу осо-
бистості. Основам моралі, її головним 
принципам навчав Ісус Христос, і най-
кращі взірці її прояву знаходимо в жит-
ті перших християн та Церкви часів апо-
столів, коли віруючі люди були настіль-
ки перейняті проблемами та потребами 
інших, що готові були віддати все зара-
ди їх вирішення. І тому «жоден із них не 
терпів недостачі…» (Дії 4: 34). Саме че-
рез відсутність моралі в суспільстві зро-
стає кількість нужденних і вбогих. Адже 
егоїстичні люди відмовляються покри-
вати своїми надлишками нестачі та по-
треби ближніх.

Моральна свідомість бачить світ че-
рез особливу призму і фіксує це бачення 
в поняттях добра і зла, обов’язку і відпо-
відальності, вона робить із людини лю-
дину. Тому моральне виховання завж-
ди вважалося основою всякого іншого.

Моральність не стільки привчає до до-
тримання правил, скільки виховує саму 
здатність керуватися ідеальними норма-
ми і вищими міркуваннями. Усі перева-
ги, які знаходимо у морально вихованої 
особистості, витікають із фундаменталь-
ної її здатності поводитися так, як нале-
жить, згідно з моральними цінностями. 

Ігор КРОЩУК.

Різдво – особливий час. 
Час сімейного торжества. 
Не такого, як інші свята. 
Страсну п’ятницю і Пас-
ху зазвичай святкують у 
церкві. Державні свята 
супроводжують промови, 
паради і офіційні церемо-
нії. Але Різдво святкують 
вдома, тому що це – свят-
кування дня народження.

Однак є якась іронія в тому, як 
ми святкуємо народження Ісу-
са Христа. Він народився дале-

ко від дому, у дорозі, що символізу-
вала неспокійну і мінливу природу 
світу, у який Він прийшов. Він з’явив-
ся на світ у незахищеності хліва, як 
знак того, що під час Його служіння 
людям у Нього не буде дому. Він по-
дорожував по дорогах і містах дав-
нього Ізраїлю. Він помер у муках на 
хресті, щоб у Його стражданнях і в 
Його переможному Воскресінні люд-
ство змогло здобути спасіння.

Різні люди по-різному 
сприймають Різдво
Для когось це просто зручний ви-

падок більше заробити. Різдво ста-
ло великим бізнесом. Людей стала 
більше турбувати власна вигода, ніж 
народження Месії. Дзвін монет для 
декого солодший за звістку про на-
родження Ісуса, яку ангели переда-
ли пастухам.

Багатьом байдужі різдвяні пісні, 
бо їхні вуха привчені до інших зву-
ків. Пошук задоволень поглинає весь 
час і думки багатьох людей. Деякі 
намагаються здобути радість Різд-
ва у розвагах і веселощах. Замість 
того, щоб наповнитися духом Різд-
ва, вони надають перевагу алкоголю. 

Для декого це свято стає приводом 
ще більше нагрішити.

Якщо людина є рабом пристра-
стей і пороків, вона не зможе радіс-
но відзначати Різдво. Для багатьох 
людей все це – любов до речей, гро-
шей, надуманих задоволень – витіс-
няє Христа з Різдва. Їм потрібно зро-
бити тисячу справ, і в них немає часу 
подумати про Немовля з Вифлеєма. 

Три феномени Різдва
У те перше Різдво, дві тисячі років 

тому, світу було явлено три феномени.
По-перше, зірка. На небі світило 

багато зірок, але жодна не була схо-
жа на цю. Ця зоря сяяла особливим 
блиском. Так, ніби Бог зняв у Небесах 
світильник і повісив його на темно-
му склепінні над змученим світом.

Другим незвичним явищем стало 
звучання нової пісні. Світ, який втра-
тив свій голос і забув про свою пісню, 
знову навчився співати. Із втіленням 
Бога у серцях людей знову з’явила-
ся надія. І вслід за ангельським хо-
ром ми теж можемо співати: «Слава 
Богу на висоті, і на землі мир, у лю-
дях добра воля!» (Лк. 2:14).

Третє явище – це добрі новини, 
Блага Вість про те, що врешті-решт 

прийшов Спаситель, щоб позбави-
ти людей від гріха: «І вона вродить 
Сина, ти ж даси Йому ймення Ісус, бо 
спасе Він людей Своїх від їхніх грі-
хів» (Мт. 1:21). Для перших християн 
головним у Різдві був Сам Ісус. Зір-
ка, піснеспіви, дари, поклоніння, ра-
дість, надія, святкове хвилювання – 
усе це через Нього.

Вифлеємська зірка – це Божа обі-
цянка миру всій землі при умові, що 
ми повіримо і довіримося Йому. Але 
оскільки ми відкинули Ісуса Христа, 
Князя миру, на нашій землі немає 
миру. Дуже часто наші штучні зір-
ки приносять страх, тривоги і війну.

Різдво у сучасному світі
У сучасному світі безліч самопро-

голошених спасителів – тих, які ствер-
джують, що їх послав Бог. Але ж на-
скільки вони відрізняються від Ісуса, 
Який, «бувши багатий, збіднів ради 
вас, щоб ви збагатились Його убоз-
твом» (2 Кор. 8:9).

Біблія каже: «Бо сьогодні в Дави-
довім місті народився для вас Спа-
ситель, Який є Христос Господь» (Лк. 
2:11). Небо і земля поєдналися! Бог і 
людство примирилися! Надія для від-
чайдушних, милість для винуватих, 

прощення для тих, хто кається, мир 
для тих, хто не має миру, Добра Но-
вина – для тих, хто давно не отриму-
вав будь-яких вістей, окрім поганих.

Часто циніки звинувачують Бога 
у всіх бідах цього світу. Але винува-
тити варто самих себе. Ми духовно 
хворі. І ім’я цієї хвороби – гріх. Поки 
гріх не переможений, світ не стане 
найкращим місцем для життя. 

Коли люди свідомо відкидають 
Князя миру, їм доводиться плати-
ти жахливу ціну. Світське мілітарне 
суспільство, відкинувши Пана миру, 
впадає в песимізм і відчай. Цинізм, 
який отруює все живе, виник саме в 
результаті відкидання Бога. І він ві-
дображений у нашій літературі, мис-
тецтві, кіно, телепрограмах і навіть 
у проповідях.

Різдво має бути часом відновлен-
ня надії – не надії на якусь конкрет-
ну політичну ідею, але надії Різдва, 
надії на Ісуса Христа, сподівання на 
те, що Бог відродить порядок з хаосу.

Однак у Різдва є ще один – осо-
бистісний вимір. Ангел, який звістив, 
що Ісус «спасе людей Своїх від їхніх 
гріхів», говорив про найглибші по-
треби наших сердець.

Сьогодні люди надають перевагу 
тому, щоби не говорити про гріх. Вони 
не хочуть повернутися обличчям до 
реальності своєї духовної хвороби. 

Розповідають про одну людину, 
яка відмовлялася говорити про рак. 
Як тільки ця тема порушувалася в 
розмові, той чоловік розвертався і 
йшов геть. Він також не погоджував-
ся на регулярний медичний огляд. Не 
дозволяв робити рентгенівські знім-
ки. Але одного разу, після помітного 
зниження ваги і втрати апетиту, він 
погодився на огляд. Лікарі виявили 
в нього рак останньої стадії.

Те саме відбувається з гріхом. Наше 
небажання обговорювати його, наша 
схильність ігнорувати його, наше роз-
дратування від будь-якого нагаду-
вання про гріх можуть бути проявом 
таємного страху, що ми повні гріха.

Ісусу Христу є що сказати про гріх. 
Тої першої Різдвяної ночі Він при-
йшов, щоб «спасти людей Своїх від 
їхніх гріхів». Жоден лікар у світі не 
може вилікувати від гріха. Жоден 
психіатр не в змозі зцілити від грі-
ха. Вони можуть працювати з симп-
томами, можуть допомогти грішни-
ку жити з гріхом, але вони не до-
поможуть позбутися хвороби. Від 
хвороби гріха може зцілити лише 
Ісус Христос.

Саме про це звіщають Його хрест 
і Воскресіння. Різдво не було б Різд-
вом без звістки про смерть і Воскре-
сіння Христа. Саме для цього Він 
народився. 

Різдвяна вість полягає у тому, що 
Божа благодать більша, ніж наш гріх. 
Питання гріха вирішено на хресті. 
Саме Різдво показує, що хрест до-
сягає найглибших потреб людини. 
Хрест – це лікування, яке у своєму 
улюбленому Сині призначає і спла-
чує люблячий Бог.

Різдво – це нагадування від Само-
го Бога, що ми не самі. Пророк Ісая 
каже, що Його назвуть іменем Емма-
нуїл, що означає «з нами Бог» (див. 
Іс. 7:14). У житті, смерті і Воскресін-
ні Христа Бог явив примирення і лю-
бов, які визволяють нас від самотно-
сті і розбрату.

У різдвяні дні будьте впевнені, 
що Христос поруч. Він тут, щоб по-
дарувати надію, простити наші грі-
хи, дати нову пісню, відродити в нас 
віру і зцілити наші духовні рани – 
якщо ми лише це Йому дозволимо.

Звістка Різдва не змінюється, їй 
вже понад дві тисячі років. Різдво, 
як і раніше, нагадує, що з нами Бог.

Незважаючи на песимізм і ци-
нізм, на новини, повні вбивств, хви-
лювань, демонстрацій і війн, Ісус 
Христос живий. Він народився, щоб 
перемогти відчай, відродити надію, 
простити гріхи і забрати нашу са-
мотність. Він єдиний може прими-
рити нас із Богом.

Чи примирені з Богом ви?

п
д
в
в

Ціна спасіння

Коли наближалося розп’яття Ісуса, Він ска-
зав: «Я дуже бажав спожити цю пасху з вами, 
перш ніж прийму муку» (Лк. 22:15).

Ісус дуже бажав. . . Яким могло бути Його бажання? Він 
бажав спасіння світу. Він бажав скинути з престолу сили 
сатани. Він бажав, тому що знав, що має перемогти все 

і звільнити кожну людину, яка будь-коли жила.
Це було велике бажання, але що лежить між бажанням і його 

здійсненням? Між тим моментом та хрестом лежала Гетсиманія!
Кажуть, що Ісус помер на хресті, і це дійсно так. Але чи 

це єдине місце Його смерті? Ні, Ісус помер у Гетсиманії. То 
був трагічний момент! Гетсиманія була між Ним і хрестом.

Там, Сам із величезним тягарем та жахливим наслідком 
усього гріха і хвороби на Його тілі, Він вигукнув: «Якщо 
можливо, нехай мине Мене чаша оця!». 

Але ось, відновлений у силі, Він виходить з величезного 
хаосу темряви з заявою: «Для цього часу Я і прийшов!».

 Ціль Його приходу одна – померти за цей світ. А зна-
чить, за тебе і за мене. Слава Великому Богові!

Сміт ВІГЛСВОРТ.
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Руслан Кухарчук – багатогранна і дуже діяльна лю-
дина: журналіст, керівник асоціації «Новомедіа», по-
літичний експерт, громадський активіст, письмен-
ник, а ще – чоловік і тато. Що дає йому сил, наснаги 
та енергії для такої активності?
Інтерв’ю з Русланом Кухарчуком пропонуємо вашій увазі.

– Яким був шлях до «сьогодніш-
нього» Руслана Кухарчука?

– Не варто перебільшувати ді-
яльність, активність – усе це в рам-
ках покликання, яке дає Господь. Ще 
в старших класах школи я знав, що 
буду займатися журналістикою і ме-
дійною діяльністю. Мені завжди по-
добалося писати, працювати з тек-
стами, багато читати. У молитві я за-
питував Божої волі на те, що є моїм 
життєвим покликанням. Тому, власне, 
тут поєдналися природні здібності з 
надприродним одкровенням. Потім 
я пішов вчитися на журналістський 
факультет, згодом здобув другу освіту 
на режисерському факультеті. Плюс 
богословська освіта.

2003 року приїхав до Києва, по-
чав працювати на телебаченні теле-
візійним журналістом, репортером, 
випусковим редактором, головним 
редактором, тобто пройшов усі ос-
новні сходинки інформаційно-те-
левізійної справи. 2004 року ми з 
друзями-однодумцями заснували 
асоціацію журналістів-християн «Но-
вомедіа». А є ще величезний напря-
мок «Всі разом», сімейний рух та ба-
гато іншого.

– Яку роль у вашому житті віді-
грала ваша родина?

– Я виріс у щасливій сім’ї. Бать-
ко – служитель церкви, мама – педа-
гог, нині директор освітнього центру, 
тому в мене було добре виховання, 
хороші сімейні традиції, тобто спри-
ятливий сімейний контекст. У житті 
мене супроводжує батьківська мо-
литва. Пам’ятаю ще зі шкільних ро-
ків, ми прокидалися не від будиль-
ника, а від того, що батько молився, 
він це робив завжди голосно й натх-
ненно. Я дякую Богові за свою сім’ю, 
за батьків, які завжди були солідар-
ними зі мною, хоча, звісно, і виправ-
ляли, коли я з юнацьким ентузіазмом 
міг повестися немудро. І нині, коли 
я вже доросла, самостійна людина і, 
в принципі, не зобов’язаний дослу-
хатися до рекомендацій батьків, я з 
великою повагою ставлюся до їхніх 
порад, бо зазвичай вони раціональ-
ні, корисні, правильні, а я ж не хочу 
бути ворогом самому собі.

– Що з сімейного набутку ви праг-
нете передати своїм дітям?

– Насамперед любов до Бога. 
Я бачив у своїх батьках щире 

християнство, вони – віруючі не напо-
каз, завжди жили й живуть по-христи-
янськи. Щопонеділка був сімейний 
день. Ми збиралися всією сім’єю на 
спеціальну вечерю, разом читали 
псалми й вивчали один уривок на-
пам’ять. Ось така цікава сімейна тра-
диція навколо вивчення текстів Свя-
того Письма. Тому я хотів би, щоб мої 
діти так само бачили в мені батька, 
який їх дуже любить, який про них 
піклується, який є для них взірцем у 
любові до Бога, до людей, у житті, у 
служінні, а ще – у професіоналізмі.

Що я маю на увазі? Поверну-
ся до прикладу свого батька. Наро-
дившись у віруючій сім’ї в малень-
кому селі на Рівненщині, він не мав 
змоги здобути належної освіти, але 
власними зусиллям, не маючи фор-
мально освіти, став широко обізна-
ною, начитаною, дуже мудрою та ін-
телігентною людиною і прищеплював 
нам, дітям, те, що вважав цінним сто-
совно способу життя, звичок, мови, 
поводження з людьми. І я хочу бути 
таким батьком, який встановлює ви-
сокі стандарти, що будуть корисні ді-
тям у майбутньому.

– Яким був ваш шлях до Бога?
– Я народився в сім’ї євангель-

сько-протестантської традиції, при-
чому і по материнській, і по бать-
ковій лінії – у четвертому поколінні 
(мої прадід і прабаба були віруючи-
ми ще в часи Другої світової війни). 
Коли мені було десять років, батько 
став пастором церкви «Алілуя» в мі-
сті Скадовську Херсонської обл. При-
близно через рік, 1993 року, на бого-
служінні в цій церкві, коли мій батько 
проповідував, я відчув у своєму сер-
ці поклик покаятися, що, погодьтеся, 
досить дивно для одинадцятирічно-
го підлітка, вихованого в християн-
ській сім’ї. Але я реально почувався 
неймовірно грішним перед Богом.

Це було особливе переживання. 
Його не можна підробити. Тому я досі 
переконаний, що це Боже провидін-
ня, доторк Духа Святого, і Він може 
торкатися сердець і дорослих, і ді-
тей, і підлітків, незалежно від того, 
у якій сім’ї вони виросли. 

Я вдячний Богові за те, що Він 
мене торкнувся, тут немає жодних 
моїх заслуг, це Його милість. Через 
три роки я цілком усвідомлено при-
йняв водне хрещення. Трохи згодом, 

коли я вже закінчував школу, у мене 
був період внутрішнього переосмис-
лення віри. Це була внутрішня дис-
кусія не про те, бути віруючим чи 
ні, а про те, наскільки серйозно й 
глибоко це має бути, тобто: просто 
бути хорошою людиною, не грішити 
й жити щасливо чи присвятити себе 
служінню Богові. Цей дуже серйоз-
ний внутрішній процес завершився 
рішенням повністю віддати себе на 
служіння Богові: у своїй професії, у 
своїй сім’ї – у всьому.

– Як вважаєте, чи треба пропагу-
вати християнські принципи життя 
в сьогоднішньому толерантному су-
спільстві, де нас закликають пова-
жати думку та спосіб життя іншого?

– Я просто не уявляю, як можна 
бути християнином і жити так, щоб 
це було непомітно. Мені здається, 
для справжнього, народженого зго-
ри християнина природний стан – не 
лише практикувати свою віру вдома, 
у сім’ї або наодинці, але й говорити 
про це. Для мене заклики христи-
ян до активності (хоча я й сам іно-
ді це роблю) звучать дещо штучно. 
Це має бути природний відгук серця 
на Божу любов. Особисто я роблю це 
всюди, де буваю, де працюю, у різ-
них колективах.

Щоправда, не слід уподібнювати-
ся фарисеям, які виставляли власну 
праведність і засуджували всіх ін-
ших, потрібно брати приклад з Ісу-
са Христа. Він гріх завжди називав 
гріхом, але й завжди давав надію 
на спасіння. Тобто моя відповідь на 
ваше запитання така: так, треба по-
пуляризувати християнські принци-
пи життя й робити це не зверхньо, 
а з любов’ю.

– Ми живемо в інформаційному 
суспільстві, де щодня ЗМІ пропону-
ють нам певну картину світу й пев-
ний образ людини. Як не втратити 
себе в цьому потоці образів, як пле-
кати в собі й бачити в навколиш-
ніх образ Божий?

– Це питання непросте. Ми живе-
мо у світі марноти. Ось приклад. Лю-
дина зранку прокидається, їй треба 
нагодувати свою сім’ю, піти на ро-
боту, сплатити комунальні послуги, 
поїхати до стоматолога, прогортати 
стрічку новин… І так день за днем. 
І десь там раз на тиждень, у неділю, 
вона вибирається до церкви. Тобто 
вся ця життєва суєта відволікає від 
споглядання Бога, від роздумів про 
Всевишнього, від Його Слова. Ска-
жу так, тут без зусиль не обійтися. 

Система цього світу влаштована 
так, що вона постійно відтягує нас 
від вічного. Тому апостол Павло, вка-
зуючи на відповідальність молодо-
го служителя Тимофія, радить йому: 
«Уважай на самого себе та на нау-
ку, тримайся цього. Бо чинячи так, ти 
спасеш і самого себе, і тих, хто тебе 
слухає!» (1Тим. 4:16). В іншому ли-
сті апостол Павло пише: «Нагадую 
тобі, щоб ти розгрівав Божого дара, 
який у тобі» (2Тим. 1:6). Знову ж таки, 
ідеться про те, що Бог дав дар, а вже 
твоя відповідальність – постійними 
зусиллями, дисципліною, роздумами 
про це Боже покликання «підігріва-
ти», тобто розвивати його. Тому тре-
ба докладати зусилля, щоб кожного 
дня молитися, кожного дня читати 
Біблію, раз на тиждень або скільки 
здоров’я дозволяє постити, бути на 
богослужінні в церкві, спілкуватися з 
братами і сестрами. Саме тому Святе 
Письмо пропонує достатньо конкрет-
ні механізми, які допомагають у цій 
марноті марнот залишатися на зв’яз-
ку з вічним і зберігати образ Божий 
у собі: «... дивимося всі на славу Го-
сподню, і зміняємося в той же образ 
від слави на славу…» (2Кор. 3:18). Не 
можна мати образ Божий, не перебу-
ваючи в спілкуванні з Богом.

– Ви – засновник Всеукраїнсько-
го руху «Всі разом – за сім’ю». Які 

саме сімейні цінності ви пропагуєте?
– Сім’я – це чоловік і жінка, які 

створюють священний шлюб, зареє-
стрований у державі, благословенний 
Богом під час церковного вінчання, 
які народжують, якщо здоров’я доз-
воляє, і виховують дітей. Це сімейна 
модель, яку ми відстоюємо.

У наш час слова «сімейні цінно-
сті» звучать якось нуднувато. Часто 
на вінчаннях священнослужителі на-
голошують, що сім’я – це відповідаль-
ність, це важка праця на все життя. 
І це так. Але разом із тим, сім’я – це 
велике Боже благословення, це за-
доволення і радість. Коли Адам зу-
стрів Єву, йому це дуже сподобало-
ся! Сімейне життя – це щастя, яке 
дарує нам Господь. Тому коли ми за-
ймаємося популяризацією сімейних 
цінностей, ми проводимо фестива-
лі, а не «траурні» заходи лекційно-
го типу. Наші сімейні заходи – це 
завжди яскраве видовище, це свято.

Сім’я – це найкраще середови-
ще, у якому може народитися, виро-
сти й жити людина. Тому коли нині 
повсюдно закликають до боротьби 
з насильством у сім’ї, на мою думку, 
це від лукавого. Не тому, що в сім’ях 
немає проблем. Вони є, і їх потріб-
но вирішувати. Це недопустимо, щоб 
чоловік піднімав руку на дружину і т. 
п. Але, роздмухуючи це словосполу-
чення «насильство в сім’ї», ми вже, 
здається, перестаралися. І сьогод-
ні в людей навіть на вулиці запита-
ти: «З чим у вас асоціюється сім’я?» 
або: «Де в нас найбільше насиль-
ства?» – вам усі скажуть, що в сім’ї. 
Бо всі ЗМІ говорять про боротьбу з 
насильством у сім’ї. Ніби в нас немає 
насильства в школах, на вулицях, у 
в’язницях. Здається, усе світове на-
сильство сконцентроване в сім’ях. 
Це абсолютно пропагандистська 
ідея, яка має на меті дискредитува-
ти сім’ю взагалі. Мовляв, у сім’ї на-
сильство, проблеми, труднощі, отже, 
сім’я – це не так вже й добре. Якщо 
в сім’ї виникають проблеми, їх по-
трібно вирішувати, але транслюва-
ти поодинокі проблеми на інститу-
цію сім’ї – це диявольська робота, 
не побоюсь цього слова.

Сім’ю створив Бог, а не держава, і 
навіть не церква, тому сім’я – це Боже 
творіння. Господь визначив єдино 
можливий її формат, і ніхто не має 
права його змінювати. Нам потріб-
но докладати багато зусиль для збе-
реження сім’ї та сімейних цінностей: 
мінімізувати практику розлучень, на-
роджувати дітей, любити й піклува-
тися одне про одного. Якщо люди 
житимуть так, як написано у Свято-
му Письмі, усе буде добре. Просто 
люди думають, що вони розумніші, 
ніж Господь, ніж Євангеліє, і з цього 
починаються всі проблеми.

Але навіть якщо не брати до ува-
ги релігійні аргументи, варто повто-
рити, що сім’я – це найкраще середо-
вище для життя людини. Що більше 
хороших сімей, то менш криміноген-
на ситуація в країні, менше в’язниць, 
ВІЛ-диспансерів, вирішуються навіть 
соціальні проблеми. Благословенні, 
щасливі сім’ї – це вигідно для держа-
ви, це раціонально. Будь-яка держа-
ва, яка хоче мати успішне майбутнє, 
та й узагалі майбутнє, повинна під-
тримувати сім’ї.

– Чимало вчителів говорять, що 
сучасні школярі цілком інакші, ко-
жен має свій авторитет та свої цін-
ності, або не має жодних, до них 
складно достукатись… Чи могли би 
ви поділитися думкою щодо того, 
які цінності насамперед доносити 
школярам та як підібрати ключик 
до їхніх сердець?

– Думаю, що краще на це запи-
тання відповіли б моя мама або се-
стра, які працюють у школі. Але ось 
що я помітив недавно, читаючи лек-
цію старшокласникам (7–9 класи): 
мене здивувало, наскільки ці діти вже 

дорослі, очевидно, набагато дорос-
ліші від нас у їхньому віці. Мабуть, 
у цьому значну роль відіграли саме 
ЗМІ, соціальні мережі, безлімітний 
доступ до Інтернету. І я почав хви-
люватися, як виховуватиму своїх ді-
тей, коли вони досягнуть підліткового 
віку (зараз вони ще зовсім малень-
кі: синові майже три рочки, донечці 
– півтора). Ми вже молимося з дру-
жиною про це й просимо Божої му-
дрості, щоб правильно виховувати 
своїх діток. Просимо Божої мудрості 
для педагогів, для директорів шкіл, 
щоб у школах була атмосфера хри-
стиянських цінностей.

Християнські цінності – це не аб-
страктні, а дуже конкретні речі: лю-
бов до ближнього, взаємоповага, 
молитва, розуміння того, що люди-
ну створив Бог і вона носить образ 
Божий, і, звісно, викладання предме-
тів духовно-морального спрямуван-
ня. Вони важливі. Їх не потрібно ро-
бити конфесійними, але потрібно ви-
кладати Святе Письмо: вчення Ісуса 
Христа, Заповіді блаженства, Нагірну 
проповідь. Я дуже шаную педагогів, 
які реально присвятили своє життя, 
щоб допомогти дітям, зберегти їх від 
розпусти, алкоголю, наркотиків. За-
раз, можливо, ці діти не розуміють 
важливості таких уроків, більше ці-
кавляться інформатикою чи інозем-
ними мовами, але через десяток ро-
ків вони скажуть: чому ви не засте-
регли нас?

На мою думку, медіа та освіта – 
це дві ключові сфери, які формують 
світогляд народу, нації, держави, су-
спільства, тому на педагогів і на жур-
налістів, які працюють безпосередньо 
з серцями, душами, розумом людей, 
покладено головну відповідальність 
за формування християнського сві-
тогляду нашого сьогодення, але го-
ловне – нашого майбутнього.

– У нас держава і школа відо-
кремлені від Церкви. У якому об-
сязі можна робити те, про що ви 
говорите?

– Україна – християнська держава, 
і треба наполягати на тому, що хри-
стиянська етика повинна мати при-
вілейоване становище в школі, тому 
що це складова ідентичності куль-
тури. Тому мене завжди дивують ди-
ректори або чиновники Міністерства 
освіти, які християнську етику вва-
жають пропагандою християнської 
віри. Це культурно-соціальне яви-
ще. Ми в християнській країні. У нас 
понад 90% громадян уважають себе 
християнами, тому дивно, що ми ма-
ємо ставити на один рівень у школах 
християнство, іслам, буддизм, індуїзм 
або язичництво. Це нонсенс навіть із 
погляду соціології. Якщо більшість із 
нас – християни, то й предмет хри-
стиянської етики має мати місце в 
школі. І не треба цього соромитися. 
Нині навіть у деяких європейських 
школах повертаються до християн-
ських атрибутів у школах, бо зітк-
нулися з тим, що емігранти почина-
ють атакувати місцеву християнську 
спадщину. Звісно, не треба зі школи 
робити церкву, але християнська ат-
мосфера має там панувати, бо це ко-
рисно для школи, для батьків, для пе-
дагогів, для директора. Це – менше 
бійок, менше наркотиків і куріння за 
рогом, менше сварок.

Навіть якщо абстрагуватися від 
того, що я християнин, а просто ке-
руватися здоровим глуздом, то я не 
можу знайти аргументів проти за-
провадження християнської етики.

Що більше буде педагогів-христи-
ян, то краще. Водночас дуже важли-
во, щоб педагог був професіоналом, 
щоб журналіст у редакції був профе-
сіоналом. Тому закликаю християн-
ську молодь навчатися, а відтак тран-
слювати свої цінності в середовищі 
своєї суспільної діяльності.
Розмовляла Олена НІНЬОВСЬКА.
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У КОЖНОГО – СВОЯ МЕТАУ КОЖНОГО – СВОЯ МЕТА

ЯКЩО ТІЛЬКИ ВИЗНАЄМО...

«... Смуток світський чи-
нить смерть» (2 Кор. 7:10).

Життя – це безцінний дар, який 
треба берегти й охороняти. 
Хоча на тлі останніх подій див-

но писати ці слова. Ми живемо в епо-
ху посиленого декларування необ-
хідності його захисту й кількох бе-
зуспішних зусиль із реалізації цих 
декларацій.

Більш розвинені країни намага-
ються вирішити цю проблему, зокре-
ма знайти способи подовження жит-
тя. І загалом, Західній Європі та Пів-
нічній Америці є чим хвалитися: усе 
більша кількість людей благополуч-
но доживає до 90-річного ювілею, 
збільшується й кількість тих, хто до-
сягає похилого віку. Мета людства – 
довге життя без хвороб і старіння.

Але разом із тим зростає і число 
людей, які всіма силами намагаються 
життя своє скоротити. Офіційна ста-
тистика повідомляє, що мільйон лю-
дей щороку добровільно перериває 
земне існування. Експерти ж ствер-
джують, що це число треба помно-
жити на чотири.

Інстинкт самозбереження закладе-
ний в кожній живій істоті. І тим біль-
ше дивує явище суїциду. Хто приїж-
джає до невдалих самогубців після 
карети швидкої допомоги? Психі-
атри, оскільки вважається, що осо-
ба, яка вирішила добровільно роз-
лучитися з життям, психічно нездо-
рова. Її дії протиприродні, як і сама 
смерть. Таку людину треба лікувати 
від нелюбові до життя, рятувати від 
саморуйнування.

Часто самогубства скоюють під 
дією алкоголю або наркотиків де-
градовані та морально пригнічені 
люди. Але ці причини стоять на деся-
тому місці в списку причин суїциду.

Самогубства скоюють у стані афек-
ту та істерії, з божевільною ідеєю: «Ось 

зараз помру, а потім подивлюся, як 
вони всі плакати наді мною будуть!». 
Ці причини займають восьме місце, 
і це, як правило, підлітковий суїцид.

Іноді в людей буває затьмарення 
розуму від великого й тяжкого горя, 
коли людина слідом за близькими, 
що пішли в інший світ, теж робить 
крок у безповоротне.

Найбільша кількість самогубств 
чиниться від страху перед викрит-
тям і покаранням за злочин.

На третьому місці ті, хто про-
щається з життям через фінансові 
негаразди.

А от між першими й останніми міс-
цями в цьому списку розташовуєть-
ся чи не найбільш багатоликий клас: 
ті, що не реалізувалися в житті, але 
сподіваються заповнити цю прога-
лину в смерті.

І ще одна, дуже проста, причина 
– втрата сенсу життя. Ці самогуб-
ства, як правило, скоюють спокійно, 
холоднокровно, з продуманим пла-
ном дій, з прощальними записками, 

складеними чітко й ясно, як запо-
віт. Їх здійснюють сильні духом (за 
людськими мірками) люди, що при-
йшли до простого висновку: сенсу в 
житті немає. 

Світ, скоріше за все, зобов’язаний 
відсутністю епідемій самогубств не 
так інстинкту самозбереження (ба-
жанню жити), скільки людському 
страху перед невідомістю, яка сто-
їть за смертною межею. Страх смер-
ті – найсильніший страх. Смерть – 
це останній ворог, протиприродний 
і моторошний.

У християнській культурі, як і в де-
яких інших, перешкодою є й страх 
покарання за непрощений гріх, який 
передається з покоління в поколін-
ня релігійними традиціями, а також 
історією ставлення суспільства до 
самогубців. Чого тільки не роби-
ли, щоб наочно продемонструвати 
зневагу до суїцидальних нахилів, а 
також щоб покарати самогубців за 
їхню смерть тут, на землі, скоріше, 
ніж це буде зроблено на небі. Тіла 

самогубців виставляли в оголено-
му вигляді на глум, тягали вулиця-
ми, прив’язавши до воза, обличчям 
униз, забороняли ховати на кладо-
вищі або взагалі ховати. Для остра-
ху живим! Але це не зупиняло лю-
дей від зведення рахунків з життям, 
коли сенсу в існуванні немає.

Вінець творіння був створений для 
спілкування, творення, самореаліза-
ції, любові в Божій присутності. Однак 
люди опинилися в іншому оточенні – 
оточенні собі подібних, грішних, за-
гублених, духовно сліпих, морально 
нерозбірливих, розгублених, зрадли-
вих. І ось в цій компанії і треба лю-
бити, творити, спілкуватися й реалі-
зовуватися. Ясна річ, що все набуло 
форми трагедії та фарсу: нестримні 
амбіції, заздрість, бажання гнобити 
й володарювати, бути попереду (але 
при цьому не перетрудитися), не-
стримне користолюбство, глянцеве 
життя на очах у заздрісної публіки.

Гарячково існуючи, люди міцно 
пов’язані один із одним, залежать 
один від одного: дружина – від чо-
ловіка,чоловік – від дружини; діти – 
від батьків, батьки – від дітей; хворі 
– від лікаря, лікар – від хворих; учні 
– від учителя, учитель – від учнів; на-
род – від влади, влада – від народу; 
парафіяни – від пастиря, пастир – 
від парафіян.

На цих взаємозв’язках ми форму-
ємо своє життя. І одного прекрасно-
го (або не дуже) ранку раптом при-
ходить ясне, майже ейнштейнівське 
розуміння: усе відносне й хитке, не-
стійке й оманливе. І настає «день По-
мпеї»: кам’яні ідоли раптом розси-
паються, як піщані фігурки від мор-
ської хвилі, фундамент світогляду 
тріскається й провалюється в безод-
ню, небеса розколюються і вражають 
блискавками, красиве й, здавалося, 
таке надійне, ретельно сплановане 

й міцно вибудоване життя падає, як 
картковий будиночок. «І чого я бо-
явся, прийшло те мені. . .» (Йов 3:25).

З цього хаосу є два виходи: або 
звільнення від хибних цінностей і 
початок нового життя, або остаточ-
на загибель і повне знищення. Саме 
зараз, коли все, що було сенсом жит-
тя, раптом зникло, настає «момент 
істини»: людина або йде слідом за 
зниклими світами, або шукає і зна-
ходить нову мету. 

Є сильні особистості, які вража-
ють прикладами життєлюбства,  ду-
шевної стійкості, перемоги над об-
ставинами. Про таких людей пишуть 
у газетах, знімають фільми. У них бе-
руть інтерв’ю, тиражують їхній досвід. 
Але їх можна на пальцях перелічити. 
На кожен такий «палець» припада-
ють тисячі й тисячі тих, хто не подо-
лав, не знайшов, не зміг. І всі закли-
ки «взяти себе в руки», «зібратися» 
й «заспокоїтися» безсилі.

І тоді приходить думка про те, що 
після смерті буде мир, тиша й ціл-
ковитий спокій. Посіяна дияволом 
ідея знаходить благодатний ґрунт і 
проростає смертями – фізичною та 
духовною. І сатана цілком досягає 
своєї мети.

Однак у людини інші цілі. Її мета 
– повернення до раю, який вона ко-
лись втратила, возз’єднання з Твор-
цем, від Якого колись відвернула-
ся. Її мета – вічне життя з Христом, 
її Спасителем.

Навіть якщо в людини впродовж 
усього життя жодного разу не виникли 
суїцидальні думки, якщо самочинне 
переривання життя для неї дикість, 
вона попри це залишається духов-
ним самогубцем, якщо її мета – до-
вге й щасливе життя тільки на землі.

Правильно обирайте свої цілі, 
друзі!

Надія ОРЛОВА.

Понтій Пилат колись спи-
тав: «… А  що ж маю зроби-
ти з Ісусом, що зветься Хри-
стос?» (Мт. 27:22). 
А що можна зробити з Ісу-

сом? Чи можна якось на Ньо-
го вплинути?
З того часу минули тисячо-

ліття, а людина зовсім не змі-
нилася. Її схильності, потяги, 
бажання такі самі, як і колись, 
і її ставлення до Бога таке ж.

Ісуса Христа можна зрадити, як Юда Іс-
каріотський, який був не лише в чис-
лі Його учнів, але й у числі Дванадцяти 

обраних апостолів.
Його можна зректися, як євреї, які вида-

ли Його на страту, хоча незадовго до цьо-
го вигукували Йому: «Осанна!».

Своїми гріхами люди розпинають Його  
й донині, як ті, хто прибивав Його до хреста.

Можна байдуже спостерігати за неправ-
дою, злом, наругою над Ним, як маси лю-
дей та й сам Пилат, який вмив свої руки, 
проявивши слабкодухість і страх заради 
своїх шкурних інтересів.

І до сьогодні з Нього насміхаються та 
глузують, як воїни, які чинили насилля над 
Ним та ділили Його одяг. 

І нині люди часто не довіряють тому, 
що Він говорить через Святе Письмо, як і  
Хома, який не міг повірити на слово. 

У Ньому і нині сумніваються, як Петро, 
який зрікався Христа та грівся біля чужого 
вогнища, коли, здавалося, усе вже втрачено.

В Євангелії описано, як первосвяще-
ники «розлютилися і радилися між со-
бою, що їм зробити з Ісусом». Це типовий 
приклад релігійної нетерпимості, зверх-
ності, гордості, зарозумілості, самоправед-
ності, які не рідкість на сучасному етапі 
розвитку суспільних, релігійних, міжкон-
фесійних відносин. Такі прояви – ознака 
боговідступництва, релігійного формаліз-
му та традиціоналізму, а не віри в Бога.

Наявність влади над кимсь дає мож-
ливість розпоряджатися певною мірою 
його долею.  Про це розповідається в іс-
торії, описаній в  Діях святих апостолів 
(4:15-17): «І, звелівши їм вийти із сине-
дріону, зачали радитися між собою, гово-
рячи: «Що робити нам із цими людьми? 
Бо ж усім мешканцям Єрусалиму відомо, 
що вчинили вони явне чудо, і не можемо 
того заперечити. Та щоб більш не поши-
рювалось це в народі, то з погрозою за-
боронімо їм, щоб нікому з людей вони не 
говорили про це ім’я».  

Так вирішували долю апостолів Петра 
та Івана начальники і  старші, книжники 
і первосвященики, тобто люди, які мали 
владу і посідали особливе соціальне ста-
новище в тогочасному Єрусалимі. 

Пророк Ісая, коли побачив усю велич 
слави Господньої і був очищений від вся-
кої неправди, промовив: «Ось я, – пошли 
Ти мене» (Іс. 6:8). Віддатися в руки Бога 
– це бажання людини, яка сповна посвя-
чує себе Йому.

Коли ми визнаємо Ісуса як Господа і 
зажадаємо повноти Його влади у своє-
му житті, то Він покличе і поведе нас за 
собою, як повів колись перших учнів, Пе-
тра і Андрія, що стали згодом апостолами. 

Господь простить наші гріхи, як не-
дужому, який лежав на ношах і чекав 
оздоровлення. 

Ісус відкриє наші очі, як незрячому, 
який кричав: «Помилуй мене, Господи».

Він наділить Своєю силою, дасть вла-
ду «наступати на змій та скорпіонів, і на  
всю силу ворожу» (Лк. 10:19), пошле на 
служіння як тих, кому сказав: «Ідіть по ці-
лому світові та всьому створінню Єванге-
ліє проповідуйте» (Мр. 16:15).

Господь звільнить від усього нечистого, 
як того біснуватого з Гадаринського краю, 
в якому був легіон демонів.

Він зробить наше життя особливим і 
неповторним. Якщо тільки ми визнаємо 
Його своїм Господом і Спасителем.

І. К.

Михайло Черенков ПОТРІБНІ ПРОРОКИ ДАНИЇЛИПОТРІБНІ ПРОРОКИ ДАНИЇЛИ
Люблю несподівані питання. Вони повертають 

до головного з проторених, збитих маршрутів.
Мій новий знайомий, професор хімії, ні з того 

ні з сього запитав, яку книгу Біблії я люблю 
найбільше. Я не думав над відповіддю, тому 
сам здивувався тому, що сказав: «Книгу про-
рока Даниїла». Мій співбесідник задоволено 
кивнув: «Егеж, за цією книгою можна вивча-
ти сучасну історію».

Так і є. Це книга про те, як 
Бог управляє історією ца-
рів і царств, реалізуючи Свій 

задум. Але в цій книзі є і люд-
ський вимір. Я полюбив її ще 
дитиною – за те, що вона виво-
дить на перший план юнаків і 
відкриває для них карколомну 
перспективу.

Тільки тепер, відповідаючи на 
несподіване запитання профе-
сора-хіміка, я зрозумів, наскіль-
ки книга Даниїла визначила мій 
погляд на багато речей. Я ріс у 
Радянському союзі і сприймав 
його як імперію-богоборця. Ким 
були ми, віруючі? Полоненими 
на чужій землі. Але книга про-
рока Даниїла вказувала на іншу 
можливість: полонені могли ста-
ти елітою і зіграти ключову роль 
в історії світу.

Віруючі люди завжди будуть 
затребувані. Вони всім потрібні, 
на них все тримається. Ми ба-
чимо, що юнаки були цінними в 
очах царя. Він вирішив вихова-
ти з них нову еліту. Призначив 
для них спеціальне харчуван-
ня і навчання, очічкуючи через 
три роки високих результатів.

«І сказав цар до Ашпеназа, 
начальника його евнухів, щоб 
привести з Ізраїлевих синів, і з 
царського, і з шляхетського роду, 
юнаків, що нема в них жодної 

вади, і вони вродливого вигля-
ду та розумні в усякій мудро-
сті, і здібні до знання, і розумі-
ють науку, і щоб у них була мо-
торність служити в царському 
палаці, і щоб навчати їх книг та 
мови халдеїв.

І призначив їм цар щоденну 
поживу, з царської їжі та з вина, 
що сам його пив, а на їхнє вихо-
вання три роки, а по закінченні 
їх стануть вони перед царським 
обличчям.

І були серед них з Юдиних 
синів Даниїл, Ананія, Мисаїл та 
Азарія» (Дан. 1:3-6).

Бог також цінував юнаків і 
мав на них Свої плани. Вони 
були Його таємними агентами – 
у  глибокому тилу ворога, у цен-
трі язичницької імперії.

Цар думав, що історією управ-
ляє він, що це він розпоряджа-
ється долею юнаків. Але за всім 
цим стояв Бог. Це Він готував 
Собі еліту, котра буде служити 
Йому у присутності царів і ви-
рішувати долі багатьох народів.

«А ці четверо юнаків, дав їм 
Бог пізнання та розуміння в кож-
ній книжці та мудрості, а Дани-
їл розумівся на всякому видін-
ні та снах. А на кінець тих днів, 
коли цар сказав привести їх, то 
начальник евнухів привів їх пе-
ред обличчя Навуходоносорове.

І цар розмовляв з ними, і зо 
всіх них жоден не був знайде-
ний таким, як Даниїл, Ананія, 
Мисаїл та Азарія. І вони става-
ли перед царським обличчям.

А всяку справу мудрости та 
розуму, що шукав від них цар, 
то він знайшов їх удесятеро му-
дрішими від усіх чарівників та 
заклиначів, що були в усьому 
його царстві» (Дан. 11:17-20).

Бог використав вавилонські 
університети, щоб виростити і 
навчити Свою еліту, інсайдерів, 
котрі будуть служити Йому все-
редині чужої імперії.

Сьогодні Він шукає нових 
«юнаків», щоб виховати їх для 
Своїх високих цілей.

Ми можемо служити царям, 
але кар’єра закінчиться з чер-
говим переворотом при дворі. 

Ми можемо служити Царю 
царів, і Він збереже нас – у вог-
ненних печах, у лев’ячих ямах і 
навіть при дворі.

Саме сьогодні час читати кни-
гу пророка Даниїла і служити Бо-
гові на своїх місцях, при царях і 
князях, директорах і президен-
тах. На кого би ми не працюва-
ли, ми служимо Богові.

Було б непогано повісити на 
дошці церковних оголошень: 
«Потрібні пророки Даниїли!». 
Потрібні в університетах, біз-
нес-офісах, парламентах. Всюди.

Полоненим вижити непро-
сто. Вавилон – місце страшне. 
Але якщо ти знаєш, хто ти і для 
чого, – усе змінюється. Тим, хто 
хоче служити Богу, у Вавило-
ні не лише страшно, а й цікаво. 
Врешті-решт, у столиці імперії 
перспектив значно більше, ніж в 
рідному, але тісному Єрусалимі.
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ЗАПРОШУЄМО НА СЛУЖІННЯ В ЦЕРКВАХ ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ: 
Івано-Франківська область:

БОГОРОДЧАНИ, вул. Шевченка, 13-б;  НЕДІЛЯ – 10 год., П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
БУРШТИН, вул. Міцкевича, 28;  НЕДІЛЯ – 10 год., ЧЕТВЕР – 19 год.;
ГАЛИЧ, вул. Вітовського, 30;  НЕДІЛЯ – 16 год., СЕРЕДА – 18 год.;
КОСІВ, вул. Горбового, 8;  НЕДІЛЯ – 10 год., ЧЕТВЕР – 18 год.;
КАЛУШ, вул. Козоріса, 20;  НЕДІЛЯ – 10 год., ЧЕТВЕР – 19 год.;
КОЛОМИЯ, церква «Віфанія», вул. Верещинського, 9;  НЕДІЛЯ – 10, 14 год., СЕРЕДА – 18 год.;
КОЛОМИЯ, церква «Віфлеєм», вул. Майданська, 1а;  НЕДІЛЯ – 10 год., ЧЕТВЕР – 18 год.;
КОРШІВ, вул. Шевченка, 5;  НЕДІЛЯ – 10.30, ЧЕТВЕР, П’ЯТНИЦЯ – 19 год;
НАДВІРНА, вул. Вагилевича, 16;  НЕДІЛЯ – 10 і 18 год., СЕРЕДА – 19 год.;
РОГАТИН, вул. Богуна, 2;  НЕДІЛЯ – 10 год., ЧЕТВЕР – 19 год.;
РОЖНЯТІВ, вул. Шевченка (біля базару); НЕДІЛЯ – 9.30, СЕРЕДА – 18 год.;
ТЛУМАЧ, вул. Винниченка, 42;  НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА – 20 год.;
ТИСМЕНИЦЯ, церква «Благодать», вул. Л. Українки, 2-б; (ТЦ «Хутрове місто», 3-й пов.)  
        НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА – 19 год.;
СТЕЦЕВА Снятинського р-ну, вул. Миру, 2-б; НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год;
УТОРОПИ, вул. Центральна;  НЕДІЛЯ, П’ЯТНИЦЯ – 10 год., СЕРЕДА, СУБОТА – 17 год.
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.
 

Засновник —  Івано-Франківська християнська 
місія милосердя «Добрий самарянин»

Газета видається на добровільні пожертвування

Р/р 26001052535352, АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 
МФО 336677, код 14360570

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.

«І ЯК ЛЮДЯМ ПРИЗНАЧЕНО ВМЕРТИ «І ЯК ЛЮДЯМ ПРИЗНАЧЕНО ВМЕРТИ 
ОДИН РАЗ, ПОТІМ СУД» (ЄВР. 9:27)ОДИН РАЗ, ПОТІМ СУД» (ЄВР. 9:27)

Церква християн віри 
євангельської, м. Прага
ul. Modřanská 118, Praha 4 - Braník, 14700ul. Modřanská 118, Praha 4 - Braník, 14700

ЩОНЕДІЛІ о 17.30

http://fb.com/chvep/http://fb.com/chvep/ Тел.: +420776509727,  +420773456214

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

Дорогі друзі!Дорогі друзі!
Передплата-2019 розпочалася. На жаль, у зв’язку з тим, Передплата-2019 розпочалася. На жаль, у зв’язку з тим, 
що протягом 2018 року вартість поштових і друкарських що протягом 2018 року вартість поштових і друкарських 
послуг дуже зросла (зокрема вартість паперу і послуг дуже зросла (зокрема вартість паперу і 
друкарських послуг – на 300 відсотків), ми змушені друкарських послуг – на 300 відсотків), ми змушені 
скоротити тираж і збільшити вартість передплати.скоротити тираж і збільшити вартість передплати.

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:
один примірник – 250 грн. за рік;один примірник – 250 грн. за рік;
20 примірників – 1200 грн. за рік;20 примірників – 1200 грн. за рік;
40 примірників – 1600 грн. за рік;40 примірників – 1600 грн. за рік;
100 примірників – 2000 грн. за рік.100 примірників – 2000 грн. за рік.

Ми вказали рекомендовану кількість замовлень. Але ви можете за-Ми вказали рекомендовану кількість замовлень. Але ви можете за-
мовити будь-яку кількість примірників.мовити будь-яку кількість примірників.

Кошти можна переказати на рахунок:Кошти можна переказати на рахунок:
 26001052535352 в АТ КБ «Приватбанк», МФО  26001052535352 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 

336677, код 14360570336677, код 14360570
(з обов’язковою приміткою «Добровільні пожертвування на газету «Вірую»)(з обов’язковою приміткою «Добровільні пожертвування на газету «Вірую»)

або поштовим переказом на адресу:або поштовим переказом на адресу:
Карпюк Олег Ярославович, місія милосердя «Добрий Карпюк Олег Ярославович, місія милосердя «Добрий 

самарянин», вул. Мочульського, 1, Івано-Франківськ, 76002самарянин», вул. Мочульського, 1, Івано-Франківськ, 76002

(з обов’язковою приміткою «Добровільні пожертвування на газету «Вірую»).(з обов’язковою приміткою «Добровільні пожертвування на газету «Вірую»).
Наші газети можна отримувати на Новій пошті за умови замовлення Наші газети можна отримувати на Новій пошті за умови замовлення 

від 500 примірників (оплата за собівартістю – 1.50 грн. за примірник).від 500 примірників (оплата за собівартістю – 1.50 грн. за примірник).
Довідки телефоном +38 067 911-03-65.Довідки телефоном +38 067 911-03-65.
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РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ

БЕЗПЛАТНО

Реєстраційне свідоцтво 

ІФ № 406 від 16.06.1999.

Р

№ 1 (228)
№ 1 (228)

  січень
січень  

20182018

Дорогі д
рузі!

Дорогі д
рузі!

 Вітаємо вас з Новим 2018 роком!

 Вітаємо вас з Новим 2018 роком!

Щиро зичимо добра, радості, д
остатку 

Щиро зичимо добра, радості, д
остатку 

і всіляких гараздів. Нехай цей рік стане 

і всіляких гараздів. Нехай цей рік стане 

для вас справді новим – роком нових змін, 

для вас справді новим – роком нових змін, 

нових висот, нових досягнень і н
ового 

нових висот, нових досягнень і н
ового 

благополуччя, роком нового життя – 

благополуччя, роком нового життя – 

життя в Ісусі, з
 Ісусом і д

ля Ісуса.

життя в Ісусі, з
 Ісусом і д

ля Ісуса.

Лічильник часу не спинити ні на мить.

Лічильник часу не спинити ні на мить.

За роком рік спливає і б
іжить.

За роком рік спливає і б
іжить.

Як обманути часу таїну?

Як обманути часу таїну?

Як зупинить мить – хоча б одну?

Як зупинить мить – хоча б одну?

Складне питання, але відповідь проста:

Складне питання, але відповідь проста:

Коли прийдеш ти, друже, до Христа,

Коли прийдеш ти, друже, до Христа,

Коли збагнеш, за що пролив Він кров,

Коли збагнеш, за що пролив Він кров,

За що віддав Своє життя й любов,

За що віддав Своє життя й любов,

Лічильник часу відлік знову розпочне.

Лічильник часу відлік знову розпочне.

Тепер тобі нічого не страшне.

Тепер тобі нічого не страшне.

Нехай спливає рік за роком і б
іжить, 

Нехай спливає рік за роком і б
іжить, 

Земне життя – це справді т
ільки мить.

Земне життя – це справді т
ільки мить.

Усе мине, т
а вічні Небеса,

Усе мине, т
а вічні Небеса,

Нехай зорить у серці їх
 краса.

Нехай зорить у серці їх
 краса.

Не має влади час над тими, хто Христу

Не має влади час над тими, хто Христу

Віддав себе, пізнавши істину святу.

Віддав себе, пізнавши істину святу.
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29 червня 2015 року розпо-

чався п'ятиденний візит делега-

ції Всеукраїнської Ради Церков і 

релігійних організацій до столи-

ці Німеччини.

О
рганізатором поїздки виступив дов-

голітній партнер ВРЦіРО – німець-

кий християнсько-демократичний 

Фонд Конрада Аденауера. В аеропорту 

Берліна делегацію українських релігійних 

діячів зустріла керівник представництва 

ФКА в Києві пані Габріела Бауманн.

Першого дня відбулася зустріч з прези-

дентом Фонду д-ром Гансом-Гертом Пете-

рінгом, екс-президентом Європарламенту. 

На зустрічі були присутні і відповідальні 

працівники Фонду. 

Учасники зустрічі обмінялися думками 

щодо подій в Україні, російської агресії 

проти нашої держави, ролі Церков і релі-

гійних організацій у суспільному житті, у 

подоланні конфлікту та примиренні.

Д-р Петерінг підкреслив: Фонд поділяє 

позицію уряду Німеччини щодо неприйнят-

ності російської окупації Криму та агресії на 

Сході України. «Цю нашу позицію ми доно-

симо і до російських діячів», – зазначив він.

Зустріч проходила у конструктивному 

дусі, її учасники мали можливість обміняти-

ся думками та досвідом як щодо української 

тематики, так і щодо релігійного, держав-

ного та громадського життя Німеччини.

Зранку 30 червня в приміщенні Академії 

2 липня 2015 відбувся IV Парла-

ментський молитовний сніданок 

України. У спільній молитві за нашу 

державу об'єдналися депутати 

Верховної Ради України, міністри 

українського уряду, представники 

Київської МДА, члени Всеукра-

їнської ради Церков і релігійних 

організацій, представники конгресу 

і сенату США, члени Європейського 

парламенту, іноземні дипломати.

Серед присутніх були координатори 

молитовних сніданків в США і Європі, а 

Президенту України

Порошенку Петру Олексійовичу,

Голові Верховної Ради України,

Голові Конституційної Комісії

Гройсману Володимиру Борисовичу,

Прем'єр-Міністру України

Яценюку Арсенію Петровичу,

Народним депутатам України і голо-

вам парламентських фракцій

ЗВЕРНЕННЯ

Українська держава має багату іс-

торію культурних та суспільних традицій. 

Протягом століть найбільшою цінністю 

для нас і наших предків була природна 

сім’я – законний і благословенний союз 

чоловіка і жінки, в якому народжують-

ся і виховуються діти. Родина посідає 

одне з перших місць у переліку базових 

цінностей українців. Але попри це з кож-

ним роком ми бачимо все більше спроб 

змінити національне законодавство та 

нав’язати громадянам протиприродні 

моделі співжиття.

За інформацією робочої групи щодо 

змін до Конституції України пропонується 

видалення зі статті 51 Конституції визна-

чення шлюбу як союзу чоловіка та жінки. 

групи, до якої входять близько 80 парла-

ментарів, – боротьба з переслідуваннями 

віруючих, захист християн від гонінь.

Промовці з німецької та української сто-

рін підкреслили, що причина війни на Сході 

України – не конфлікт між конфесіями чи 

націями, а російська агресія. Тому так важ-

ливо, щоб у Європі, зокрема в Німеччині, 

знали правду про причини конфлікту, аби 

долати вплив кремлівської пропаганди, яка 

говорить про «громадянську» чи «релігій-

ну» війну, замовчуючи ключову роль Росії 

як агресора.

А потім у приміщенні бундестагу деле-

гацію прийняв уповноважений у справах 

Церков і релігій фракції ХДС/ХСС в 

парламенті д-р Франц-Йозеф Юнг, екс-

міністр уряду ФРН. На зустрічі йшлося про 

ситуацію в Україні та у світі, яка виникла 

у зв'язку з російською агресією проти 

України. Півтори години учасники мали 

можливість обмінюватися думками та ви-

словлювати своє бачення різних аспектів 

ситуації.
.

Фонду відбулася зустріч з д-ром Карліс Аб-

маєр, координатором з питань релігії ФКА. 

Пані Абмаєр розповіла про релігійну ситуа-

цію в Німеччині, взаємовідносини між кон-

фесіями і державою, між самими конфесія-

ми, про суспільне сприйняття і роль релігії. 

Далі була зустріч з членами групи Пер-

шомученика Стефана фракції ХДС/ХСС 

Німецького бундестагу. Мета створення 

Делегація Всеукраїнської Ради Церков 

Делегація Всеукраїнської Ради Церков 

провела низку зустрічей у Берліні

провела низку зустрічей у Берліні

Українські політики 

молилися за Україну
також президент Європейської баптист-

ської федерації.

Почався молитовний сніданок з молит-

ви «Отче наш» і виконання духовного гімну 

України «Боже великий, єдиний». Далі 

учасники читали Святе Письмо, ділилися 

думками і молилися.

«Українські парламентарі вже восьмий 

рік поспіль проводять регулярні молитовні 

сніданки в стінах Верховної Ради України. 

Щочетверга у Верховній Раді збирається 

молитовна група депутатів – вони чита-

ють Слово Боже і вивчають його. Потім 

моляться, після чого йдуть працювати в 

парламентський зал.

А з 2011 року ми почали проводити 

національні молитовні сніданки, які зна-

йшли широку підтримку серед українських 

політиків, державних діячів і представників 

духовенства.

Україна – молода держава, і, пережи-

ваючи складні часи, дуже важливо своє 

становлення базувати на вічних духовних 

цінностях, заручившись Божою допомо-

гою», – говорить депутат Верховної Ради 

України, координатор Парламентського 

молитовного сніданку, голова МДО «За 

духовність, моральність та здоров'я Укра-

їни»  Павло Унгурян. .

Відкритий лист щодо положень 

нової Конституції України

Пропонується введення в Конституцію но-

вої статті 35, де намагаються впровадити 

у правове конституційне поле дефініцію 

«сексуальна орієнтація».

Чинна норма Конституції

Стаття 51. Шлюб ґрунтується на 

вільній згоді жінки і чоловіка. 

Кожен із подружжя має рівні права 

і обов’язки у шлюбі та сім’ї. Батьки зо-

бов’язані утримувати дітей до їх повноліт-

тя. Повнолітні діти зобов’язані піклуватися 

про своїх непрацездатних батьків. Сім’я, 

дитинство, материнство і батьківство 

охороняються державою. 

Пропоновані зміни до нової 

Конституції

Стаття 27. Право на шлюб 

Право на шлюб, створення сім’ї гаран-

туються законом. 

Кожен із подружжя має рівні права і 

обов’язки у шлюбі та сім’ї. Батьки зобов’я-

зані утримувати та виховувати дітей до 

їх повноліття. Повнолітні діти зобов’язані 

піклуватися про своїх непрацездатних 

батьків. Сім’я, дитинство, материнство і 

батьківство охороняються законом.

Стаття 35. Заборона дискримінації 

Користування правами та свободами, 

визнаними в цій Конституції, має бути за-

безпечене без дискримінації за будь-якою 

ознакою – статі, раси, кольору шкіри, 

етнічного або соціального походження, 

генетичних характеристик, мови, релігії 

або переконань, політичних та інших по-

глядів, належності до корінних народів та 

національних меншин, майнового стану, 

походження, обмеженої працездатності, 

віку або сексуальної орієнтації.

Враховуючи глибоке християнське 

коріння українського народу та міцні 

сімейні традиції, внесення таких норм до 

Конституції неприпустиме. Це викличе 

потужний суспільний протест, який при-

зведе до поглиблення розколу в державі 

і поширення конфліктів.

З огляду на вищезазначене вима-

гаємо: 
захистити традиційні сімейні цін-

ності українців та не допустити ви-

далення з Конституції визначення 

шлюбу як союзу одного чоловіка і 

однієї жінки; 

не допустити появи в Конституції 

штучної і протиправної дефініції «сек-

суальна орієнтація».
 «  «  

 
».

Тернопільська область

Тернопільська область

м. Бучач — 17 липня

м. Бучач — 17 липня

м. Бережани — 18 липня

м. Бережани — 18 липня

м. Чортків — 19 липня

м. Чортків — 19 липня

м. Тернопіль — 19 липня 

м. Тернопіль — 19 липня 

смт. Гримайлів — 20 липня

смт. Гримайлів — 20 липня

Івано-Франківська область

Івано-Франківська область

смт. Стецева — 22 липня

смт. Стецева — 22 липня

м. Тисмениця — 23 липня

м. Тисмениця — 23 липня

м. Коломия — 24 липня

м. Коломия — 24 липня

м. Івано-Франківськ — 25 липня

м. Івано-Франківськ — 25 липня

Конференція «Значення батьківського 

Конференція «Значення батьківського 

благословення»
благословення»

м. Косів — 25 липня

м. Косів — 25 липня

м. Івано-Франківськ — 26 липня

м. Івано-Франківськ — 26 липня
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РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯБЕЗПЛАТНО
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СТОР. 4

СТОР. 5

10-11 травня 2011 року в 
Івано-Франківську в рам-
ках державного святкуван-
ня 450-річчя Пересопниць-
кого Євангелія з ініціативи 
молоді церкви християн 
віри євангельської Івано-
Франківська пройшла акція 
«Біблія – людям».П ершим етапом заходу став круглий стіл на 

тему «450-річчя Пересопницького Єванге-

лія: історія і сьогодення». У ньому взяли 

участь представники обласної влади, релігійних 

та громадських організацій, а також відомі в 

Україні люди, життя яких змінила Біблія.

 «Місцеві органи влади виконують Указ Пре-

зидента України, Постанову Верховної Ради 

України та Розпорядження Кабінету Міністрів 

України щодо святкування 450-річчя Пересо-

пницького Євангелія. Саме тому було сплановано 

ряд заходів на 2011 рік. Одна з наймасштабніших 

– акція «Біблія – людям», – зазначила Тетяна 

Лапка, начальник відділу у справах релігії та на-

ціональностей Івано-Франківської ОДА.
Голова молодіжної адміністрації Івано-Фран-

ківської області Ганна Крисюк зазначила, що нині 

молодь нашого краю опинилася на краю згубної 

прірви аморальності і ми повинні зробити все, щоб 

врятувати молоде покоління. 
«Міс Україна-2007» Ліка Роман розповіла, 

що Біблія стала її настільною книгою з самого 

дитинства. «Основою моїх життєвих принципів є  

Біблія. Перемога на конкурсі «Міс Україна» дала 

можливість працювати з молоддю, стати для них 

прикладом щасливої та успішної людини, яка бу-

дує своє життя на принципах чистоти і святості», 

– розповіла українська красуня.
«Музика має великий вплив на людину. Коли я 

почав свідомо читати Біблію, і вона ожила в моєму 

серці, – змінилась і моя музика. Я почав писати 

пісні соціального та християнського характеру. 

Вірю, що таким чином роблю свій внесок в по-

пуляризацію біблійних істин серед українського 

народу», – сказав Олег Майовський, відомий 

український композитор і виконавець.
Серед учасників круглого столу був екс-фут-

боліст НФК «Ураган», а сьогодні дитячий тренер 

вищолігової мініфутбольної команди Іван Скіцко. 

«Біблія змінила моє життя на краще, і я хочу поді-

литися цим щастям з іншими людьми. Саме тому, 

тренуючи молоде покоління футболістів, стараюсь 

прищеплювати хлопцям біблійні принципи. Я 

впевнений – якщо кожен з нас почне робити так 

само на своїй роботі, в навчальному закладі, у 

своїй сім’ї, – ми обов’язково досягнемо результату 

і відродимо принципи моральності в нашій країні», 

– підкреслив спортсмен.(Закінчення на 4-й стор.).

l РІК УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРШОКНИГИ

БІБЛІЯ – ЛЮДЯМ
БІБЛІЯ – ЛЮДЯМ

С лова, наведені вище, були прого-
лошені в один із найсвятковіших 
днів християнського календаря 

— день урочистого в’їзду Христа в 

Єрусалим.
Інший євангеліст — Матвій пише, що 

в цей день багато народу вистелювали 

свою одежу по дорозі, різали гілки з 

дерев і стелили там же; багато хто 

вигукував схвальні слова захоплення. 

Але серед вигуків і славослів’я Хрис-

тові потрібні були не голосні слова і 

псалмоспіви. Йому треба було бути 

впізнаним.
Інколи ми робимо правильні речі 

тому, що так треба, або тому, що так 

роблять всі, але при цьому так і не 

пізнаємо Христа. Можна робити все 

зовні благочестиво, але це не принесе 

нам спокою і миру в серці. Сравжній, 

повний мир ми зможемо знайти лише 

в Ісусі Христі...Що для цього потрібно? Прийняти 

спасіння, підкоритися волі Господній, 

насолоджуватись спілкуванням з Ним 

і перебувати в Його Слові... Так мало і 

водночас так багато.Що сталося в Єрусалимі? Більшість 

радісно вигукувала: «Благословенний, 

хто йде у Господнє Ім’я!» — тобто 

щасливий той, хто йде виконувати 

волю Божу! «Осанна Сину Давидово-

му!» — вони визнавали Його царем 

Ізраїлю і проголошували Спасителем! 

«Осанна!» — тобто «спаси нас!».

А з другого боку, Єрусалимський 

храм так і залишався «печерою роз-

бійників». Той самий храм, котрий 

вже очистив Ісус на початку Свого 

служіння, вигнавши звідти продавців, 

покупців і грошомінів. Народ так і не 

навернувся до вищих цінностей, про-

довжуючи жити звичайним життям 

і очікуючи Месію, Котрий справдить 

їх надії.
Цю невідповідність відчував Хрис-

тос. Саме тому Він і плакав. Грецький 

текст Нового Заповіту показує, що 

Господь «ридав, оплакуючи» славну 

столицю. Євангеліст Матвій наводить 

нам ще одне сумне висловлювання: 

«Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш 

пророків та каменуєш посланих до 

тебе! Скільки разів Я хотів зібрати діти 

твої, як та квочка збирає під крила 

курчаток своїх, — та ви не захотіли!» 

(Мт. 23:37).Як і багато років тому, фарисеї не 

могли примиритися з саддукеями, єсеї 

— з зилотами, юдеї — з самарянами... 

Кожен вважав, що лише він має рацію, 

і тягнув у свій бік... «Я хотів зібрати,.. та 

ви не захотіли».Цю сумну картину можна побачити і 

в сучасному християнстві. Багато дено-

мінацій, які мають свою точку зору на 

істину, і один Христос, Котрий все ще 

намагається зібрати нас воєдино під 

Своїми крильми. Закінчення цієї історії добре. Тому 

що й за нашої недосконалості і непо-

слушності Бог, все-таки, виконає Своє 

слово: «І Мій голос почують вони — і 

буде отара одна й Один Пастир!» (Ів. 

10:16). 
А поки що нам варто прислухатися, 

щоб чітко розрізнити Його голос серед 

сотень формальних вигуків... І, все-

таки, пізнати час відвідин Христа.

«І коли Він наблизився і місто побачив, то заплакав 

«І коли Він наблизився і місто побачив, то заплакав 

за ним і сказав: «О, якби й ти хоч цього дня пізнало, що 

за ним і сказав: «О, якби й ти хоч цього дня пізнало, що 

потрібне для миру тобі! Та тепер від очей твоїх сховане 

потрібне для миру тобі! Та тепер від очей твоїх сховане 

це. Бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом 

це. Бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом 

оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусюди. І 

оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусюди. І 

зрівняють з землею тебе, і поб’ють твої діти в тобі, і не 

зрівняють з землею тебе, і поб’ють твої діти в тобі, і не 

позоставлять у тобі каменя на камені, бо не зрозуміло 

позоставлять у тобі каменя на камені, бо не зрозуміло 

ти часу відвідин твоїх» (Лк. 19:41-44).

ти часу відвідин твоїх» (Лк. 19:41-44).

Зрозуміти час 
Зрозуміти час відвідинвідвідин
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ТВОРЕННЯ
ТВОРЕННЯ::  як Богяк Бог  це зробив?

це зробив?

Потрібен Потрібен батькобатько
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ГАЗЕТА  ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ  ХРИСТИЯНСЬКОЇ  МІСІЇ  МИЛОСЕРДЯ  «ДОБРИЙ  САМАРЯНИН»

РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ
БЕЗПЛАТНО

Реєстраційне свідоцтво 

ІФ № 406 від 16.06.1999.

В мережі появився англомовний сайт, що розпові-

дає про реальну історію Різдва. Сайт появився 

з ініціативи Біблійного Товариства у відповідь 

на дані опитування, в якому з’ясувалося, що лише 

один із восьми дорослих британців знає історію про 

народження Ісуса, повідомляє Christian Today.

Інтернет-ресурс www.therealstory.org.uk на основі 

даних, що містяться в Євангеліях від Матвія і Луки, 

використовуючи анімаційні ілюстрації, розповідає про 

дівчину, яка отримала небесну звістку від ангела, і про 

те, як ангел повідомив радісну новину пастухам, і як 

до Ісуса прийшли мудреці. У підсумку пояснюється, 

чому ми святкуємо День народження Ісуса.

Біблійне Товариство випустило шість мільйонів 

безплатних наклейок, які рекламують новий сайт.

«Так багато людей взагалі не знають історію 

Різдва, а відзначають в цей час зовсім інше свято, 

— говорить один з директорів Біблійного Товариства. 

— Соцопитування показало, що більшість людей знає 

щось про Різдво, але опускає найважливіше — через 

що ми святкуємо цю подію».

У приміщенні канцелярії ВСОЄХБ в Києві 

відбулося чергове засідання Секретаріату 

Ради Євангельських Протестантських Церков 

України (РЄПЦУ). Учасники засідання обговорили 

стан державно-конфесійних відносин в Україні, 

питання розвитку міжпротестантського діалогу 

та взаємодії у вирішенні соціальних проблем 

суспільства. Як повідомили в Інституті релігійної свободи, 

окрему увагу було приділено фактам розпалю-

вання міжрелігійної ворожнечі засобами масової 

інформації, зокрема телебаченням, яке останнім 

часом все частіше у непрофесійний спосіб подає 

недостовірну або перекручену інформацію про 

євангельські протестантські церкви в Україні. 

У засіданні Секретаріату РЄПЦУ взяли участь 

повноважні представники Всеукраїнського Со-

юзу Об’єднань євангельських християн-баптис-

тів, Церкви Християн Віри Євангельської України, 

Української Християнської Євангельської Церкви, 

Української Уніонної конференції Церкви адвен-

тистів сьомого дня, Української Лютеранської 

Церкви, Союзу вільних церков християн єван-

гельської віри України та Асоціації місіонерських 

церков євангельських християн України.

.

Знак Божої 

Знак Божої любові
любові

Дорогі сестри і брати,

 співпрацівники на ниві Божій!

Щ иро вітаю вас з Різдвом нашого Господа і Спасителя Ісуса 

Христа та Новим 2008 роком!

Вже минуло понад дві тисячі років з часу першого приходу 

Ісуса Христа. І наші серця переповнені безмежною радістю 

від усвідомлення того, що ми маємо Великого Спасителя. 

«Ангел промовив до них: Не лякайтесь, бо я ось благовіщу 

вам радість велику… сьогодні в Давидовім місті народився 

для вас Спаситель, Який є Христос Господь» (Лк. 2:10-12).

Ісус Христос проживає тепер в наших серцях – а це най-

більше щастя, яке може мати людина на землі.

Бажаю вам рясних Божих благословень, помазання Духа 

Святого для невтомної праці на Божій ниві. Нехай ваші уста 

не вмовкають у подяці Богові, хай не стихає ваша молитва 

за народ України.
Нехай Господь благословить ваші родини, ваших рідних і 

близьких. А ті, що ще не спасенні, хай пізнають радість про-

щення. Бо «хто має Сина, той має життя; хто не має Сина 

Божого, той не має життя» (1 Iв. 5:12). 
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Читачів газети «Вірую» вітаємо 

з Різдвом Христовим і Новим 2008 роком!

Б ажаємо і молимося, щоб ангельська звістка стала «радістю всім людям» і 

ясним промінням засяяла у ваших оселях і серцях. Аби разом з благочестивим 

Симеоном ми могли подякувати Богові: «Нині відпускаєш раба Свого, Владико, 

із миром, бо побачили очі мої Спасіння Твоє» (Луки 2:29-31).

Згадаємо і молитву гордого фарисея  Савла, який переслідував християн, а 

після зустрічі з Христом покаявся і згодом став апостолом: «Подяка Отцеві, що 

вчинив нас гідними участі в спадщині святих, що визволив нас із влади темряви 

й переставив до Царства Свого улюбленого Сина, в Якім маємо викуплення і 

прощення гріхів» (Колосянам 1:13-14).

Бажаємо і ми разом з вами на межі Нового року схилитися перед Спасителем 

Христом з дарами спасенної душі – вірою, надією і любов’ю (Римлянам 13:13)..

Мешкаємо за морем, але серцем і душею ми з вами, дорогі брати і сестри 

в Україні!
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Христос народився! Славімо Його!
Вітаємо вас, дорогі друзі, 

з Новим роком і Різдвом Христовим! 

Нехай Новий рік стане для вас роком Добра і 

Щастя! 
Хай Ісус Христос Вірою народиться в ваших 

серцях, запаливши вогник Надії і ставши джерелом 

нескінченної Божої Любові!
Хай мир Божий, вищий всілякого розуму, панує 

в вашому житті, оберігаючи від смутку, розпачу і 

безнадії.
«А благодать Господа нашого Ісуса Христа, і 

любов Бога-Отця, і спільність Святого Духа нехай 

буде зо всіма вами!» (2 Кор. 13:13).
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     Новий сайт розповість людям      про Різдво
Відбулося засідання Секретаріату 

Ради Євангельських Протестантських 

Ради Євангельських Протестантських 

Церков України

Церков України Р іздво Спасителя Ісуса Христа – дивовиж-

ний і водночас суперечливий для людської 

свідомості факт. Те, що Бог не пожалів Свого 

єдиного Сина заради нас, грішних і зіпсутих 

створінь, вражало упродовж багатьох віків 

серця людей. Бог, загорнутий у пелюшки… Цар неба і 

землі став таким маленьким, вразливим і… 

зовсім не страшним. Народження Ісуса – най-

виразніший знак Божої любові до його зана-

пащеного і такого гордого творіння.

Тож святкуймо Різдво Спасителя разом! 

Саме цей день став центром долі всього 

людства. Усе в житті Ісуса Христа було незви-

чайним. Але День Його Народження – найне-

звичайніший з усіх днів історії людства.

Проте є й інша істина. Одного разу Бог 

прийде судити світ, але вже не як безпомічне 

немовля, чиє тіло пеленали руки люблячої 

матері Марії, а як грізний Цар-Месія. Чи готові 

ви до Його повернення на землю?
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Слова мудрості: ««Воїни Христа найкраще змагаються на колінах

Воїни Христа найкраще змагаються на колінах».».
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NN 1 (108)
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Прости нам,  
Прости нам,  як прощаємо ми...

як прощаємо ми... Вони вже 
Вони вже були в пеклі

були в пеклі

Месія 
Месія народиться 

народиться у Вифлеємі
СТОР. 2

Ця правдива історія 
пов’язана з одним влас-
ником фабрики в Німеч-
чині. Гарного зимового 
дня він прийшов на кла-
довище та із здивуван-
ням прочитав своє ім’я 
на одному з надгробних 
каменів. Виявилося, що в 
могилі лежала людина з 
його іменем – Карл Мез. 

Надгробний камінь стояв під ве-
личним хвойним деревом, і хоча 
всюди лежав сніг, тут його не було. 
Багатій був здивований тим, що 

його ім’я, викарбуване великими лі-
терами, можна прочитати так чітко в 

той час, коли всі інші надписи ледь 
проглядалися з-під снігу. Він почав 
розмірковувати про свою смерть, про 
Божий суд та про вічність.

Чоловік запитав себе, де буде 
його душа, якщо він опиниться там, 
у могилі. Він переглянув своє грішне 
життя і навернувся до Господа Ісу-
са, Сина Божого. Покладаючи віру на 
Нього та Його дорогоцінну кров, про-
литу на Голгофі, він спасся від гріха, 
суду і смерті і знайшов мир з Богом.

Коли одного дня ваше ім’я буде 
написане на надгробному камені, де 
буде ваша безсмертна душа? Чи ра-
дітиме вона невимовною радістю з 
Господом Ісусом в раю, чи буде від-
ділена від Нього у місці тортур? 

Якщо ви ще не впевнені у відповіді, 

прийміть спасіння сьогодні, покаяв-
шись перед Господом у всіх гріхах, 
скоєних за життя, і найперше – у тому, 
що не жили для Нього як для Госпо-
да і Спасителя. Попросіть Його про-
стити вам і стати вашим Владикою.

Усі ми одного дня, а може, ночі 
впритул підійдемо до тих воріт, за 
якими – вічність. Але ніхто з нас не 
знає, коли це станеться. Тому не зво-
лікаймо зі спасінням своєї душі, бо 
потім може бути пізно. 

Бог любить вас, і Він вчасно попе-
редив вас. Ви не знайдете виправ-
дання, якщо станете на суді перед 
Його престолом із тягарем своїх 
гріхів. Ще є шанс віддати цей тягар 
на Голгофу!
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