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РАДА ЦЕРКОВ ЗАКЛИКАЄ 
ДО ҐРУНТОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ТРАГЕДІЙ ГОЛОДОМОРУ ТА 
ГОЛОКОСТУ В УКРАЇНІ 
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Ростислав Мурах
Старший пресвітер 

Хмельницького обласного 
об'єднання церков ХВЄ

СЛАБКА ЛАНКАСЛАБКА ЛАНКА

«І що ще скажу? Бо не стане часу 
мені, щоб оповідати про Гедеона, 
Варака, Самсона, Ефтая, Давида й 
Самуїла та про пророків, що вірою 
царства побивали, правду чинили, 

одержували обітниці, пащі ле-
вам загороджували, силу огнен-
ну гасили, утікали від вістря 
меча, зміцнялись від слабости, 
хоробрі були на війні, обертали в 
розтіч полки чужоземців» (Євр. 
11:32-34).

«І сталося, коли вона докучала 
йому своїми словами по всі дні, 
та напирала на нього, то знетер-
пеливилася душа його на смерть. 
І виложив він їй усе серце своє, та 
й сказав їй: Бритва не торкалась 

моєї голови, бо я Божий назорей від 
утроби своєї матері. Якщо я буду 
оголений, то відступить від мене сила 
моя, і я ослабну, та й стану, як кожна 
людина» (Суд.16:16-17).

ст. 3

ЯК ПРОПОВІДУВАТИ, ЩОБ ЛЮДИ СЛУХАЛИЯК ПРОПОВІДУВАТИ, ЩОБ ЛЮДИ СЛУХАЛИ
Основним і невід’ємним елемен-

том наших церковних богослужінь 
є проповідь Слова Божого.  За ви-
значенням окремих підручників з 
гомілетики, проповідь – це передача 
біблійних істин у силі Духа Святого.

Люди приходять в церкву саме 
для того, щоб у спільності зі своїми 
братами і сестрами по вірі слухати 
послання Самого Бога, яке Він пе-
редає їм через уста проповідників, 
ведених Духом Святим. Хочеться 

почути відповіді на насущні питання, 
отримати підбадьорення, наситити 
свою безсмертну душу духовною 
поживою…

На жаль, доволі часто довірливим слухачам 
пропонується чисте словесне молоко, а то й нічим 
не розбавлена водичка. Люди, слухаючи такі 
виступи, поглядають на свої годинники і мріють 
якомога швидше дати відпочинок своїм вухам. 
Вони покидають церковні лавки голодними, а 
йдучи додому, замість того, аби повторювати в 
думках важливі істини, які їм відкрилися через 
проповідь, жаліють за втраченим часом.

Злочини нацизму і сталінізму 
проти людяності не мають права 
на виправдання, а будь-які спроби 
такого виправдання є наругою над 
пам’яттю мільйонів загиблих та 
постраждалих від злочинних дій 
цих тоталітарних режимів.

Про це зазначено у Декларації Всеукраїнської 
Ради Церков і релігійних організацій «Знання 
минулого – шлях до майбутнього», ухваленій 

керівниками конфесій під час засідання 3 жовтня 
у Києві, повідомляє Інститут релігійної свободи.

«Особливу увагу треба звернути на глибоке 
вивчення трагічних сторінок історії ХХ століття 
і розкриття правди про злочини тоталітарних 
режимів ХХ століття в Україні, у тому числі про 
Голодомор, сталінські політичні репресії, Голо-
кост та інші злочини нацистського окупаційного 
режиму в Україні у 1941-1944 роках, насильницькі 
депортації», – зазначено у Декларації ВРЦіРО.

Рада Церков також ухвалила звернення до 
Президента України з пропозицією про приєд-
нання України до Цільової групи з міжнародного 

співробітництва щодо освіти, пам'яті та дослі-
джень Голокосту.

Члени Ради проаналізували діяльність Верхо-
вної Ради під час одинадцятої сесії та обміня-
лись думками щодо актуальних законодавчих 
ініціатив. Всеукраїнська Рада Церков і релігійних 
організацій висловила підтримку законодавчим 
ініціативам спрямованим на захист дітей від 
пропаганди гомосексуалізму, зокрема, законо-
проектові № 8711.

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних 
організацій ухвалила окреме Звернення щодо 
захисту і піклування про дітей-сиріт, запобігання 
сирітства та забезпечення права дитини на ви-
ховання в сім’ї.

Крім цього, ВРЦіРО запропонувала керівни-
цтву держави впровадити програму з налаго-
дження зв'язків закордонних українців з країною 
їх походження, яка багато років ефективно 
працює в Державі Ізраїль та інших країнах.

Серед іншого глави конфесій обговорили 
організацію візиту делегації Всеукраїнської Ради 
Церков і релігійних організацій до Брюсселя з 
метою проведення зустрічей з представниками 
керівних структур Європейського Союзу.

ІРС.

Рада Церков Естонії направила 
до Міністерства юстиції країни 
лист з вимогою відмовитися від 
розробки і ухвалення закону «Про 
спільне проживання», що юридично 
визнає партнерство представників 
сексуальних меншин.

«Рада Церков не підтримує реєстрацію 
спільного проживання, аналогічно до реєстрації 
шлюбів, оскільки таким чином схвалюється і 
пропагується гомосексуалізм», – йдеться в по-
ширеному 1 жовтня листі на ім'я міністра юстиції 
Естонії Крістена Міхала.

На думку Ради Церков, що об'єднує найбільші 

релігійні конфесії Естонії, «гомосексуальний 
спосіб життя є гріхом перед Всевишнім, а гріх не 
можна акцептувати на законодавчому рівні».

У той же час автори листа відзначають, 
що «не можна людей, які визначають себе як 
гомосексуалістів, зневажати, таврувати або 
піддавати дискримінації ще якимось чином», 
– повідомив Інтерфакс.

Варто відзначити, що 2 жовтня Верховна 
Рада України прийняла за основу в першому 
читанні законопроект № 8711 щодо захисту 
прав дітей на безпечний інформаційний простір. 
Проект забороняє будь-яку пропаганду гомосек-
суалізму, за що передбачається кримінальна 
відповідальність.

 Інститут релігійної свободи.
м. Київ.

ХРИСТИЯНИ ЕСТОНІЇ ВИСТУПИЛИ ПРОТИ 
ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ОДНОСТАТЕВИХ ПАРТНЕРСТВ

18 жовтня у Верховній Раді України від-
бувся другий молитовний сніданок «Місія 
християн у сучасному світі: обов’язок, 

служіння, любов». Народні депутати, представ-
ники духовенства і дипломати зібралися разом, 
щоб спільно помолитися й поговорити про мораль 
і духовність. Цей захід відбувся уже вдруге. Від 
Церкви Християн Віри Євангельської України 
участь у заході взяв заступник старшого єпископа  
Микола Синюк.

Спікер Верховної Ради Володимир Литвин, 
вітаючи гостей, зауважив, що українським політи-
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ТОЙ, ЩО ТВОРИТЬ НЕМОЖЛИВЕ
Що просив би кожен з нас у Бога, якби була можливість поверну-Що просив би кожен з нас у Бога, якби була можливість поверну-

тися до юних літ? Думаю, багато з нас хотіли б прожити своє життя тися до юних літ? Думаю, багато з нас хотіли б прожити своє життя 
не так, як його прожили. не так, як його прожили. 

ПРЕДСТАВНИКИ КОНФЕСІЙ І ПОЛІТИКИ ПРЕДСТАВНИКИ КОНФЕСІЙ І ПОЛІТИКИ 
СПІЛЬНО МОЛИЛИСЯ У ВЕРХОВНІЙ РАДІСПІЛЬНО МОЛИЛИСЯ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ

кам не завадила б щоденна молитва, бо вона, на 
його переконання, допомагає уникати поспішних 
рішень, вчить смиренню та моралі.

Президент України Віктор Янукович у вітанні 
з нагоди Парламентського молитовного сніданку 
написав, що йому приємно відзначити, що в 
Україні тепер також проводиться зібрання, яке 
вже стало доброю традицією у багатьох країнах 
світу і слугує пропагуванню та утвердженню 
християнського світогляду серед державних ді-
ячів, їхньому духовному єднанню. 

chve.org.ua
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУ СТРАТЕГІЯ ДУХОВНОГО ЗРОСТУ

Пишучи 11-й розділ Послання до 
євреїв, розділ віри, автор неначе 
проходить галереєю мужів віри,  
згадуючи їхню хоробрість на війні. 

Це через них Бог чинив чуда.
І серед них є одна досить цікава осо-

бистість – Самсон. Напевне, про нього 
знають від малесеньких дітей в церкві 
до дорослих людей. Він мав велику силу 
від Бога, і те, що робив Самсон, ніхто з 
людей робити не міг.

Але ця особистість для нас цікава 
не лише через велику фізичну силу, а й 
тим, що вона досить суперечлива. Він був 
назореєм, вибраним від утроби матері, 
сам ангел попередив про його зачаття  і 
народження, бритва не торкалася його 
голови, але водночас ми можемо бачити 
його різним у різних ситуаціях.

Будучи назореєм, він часто порушував 
заповіді про назорейство. Назорей не 
мав права торкатися мертвої тварини 
чи людини, навіть якби це були батько 
чи матір. А Самсон це робив. Він роз-
шматував лева, а коли виявив, що там 
завелися бджоли, набрав дикого меду, 
доторкнувшись до мертвого тіла. 

Усі його пригоди з жінками, ігноруван-
ня застережень батьків – це про щось 
нам говорить. Самсон був безстрашною 
людиною, яка ослячою щелепою могла 
перемогти цілу филистимлянську армію, і 
водночас у нього були слабкі сторони.

Будучи назореєм Божим, інструмен-
том в Божих руках, Самсон мав одну 
слабку ланку – жінок. Він міг винести 
багато, але коли справа заходила про 
протилежну стать, Самсон втрачав 
орієнтацію і ґрунт під ногами, забував 
про своє покликання і назорейство. Усі 
його пригоди були пов’язані з цією його 
слабкою ланкою.

І саме слабка ланка погубила його як 
Божого вибранця, як людину, через яку 
Господь мав план, намір і бажання спаса-
ти Свій народ. Організм людини перестає 
працювати не тоді, коли відмовляють всі 
його члени, а коли єдиний життєво важ-
ливий орган дає збій. Деколи кажуть: у 
цієї літньої людини серце, як у юнака, але 
якась маленька судинка не витримала, 
стався крововилив – і людини не стало. 
Міцність найслабшої ланки визначає, на-
скільки міцним буде весь ланцюг. 

У духовному сенсі цього Павло каже: 
якщо людина виконає весь Закон, а згрі-
шить в чомусь одному, вона стає винною 
в усьому. 

Усі Божі люди мали слабкі ланки. І в 
кожного з нас вони є. Слабкою ланкою 
священика Ілія були їжа і поблажливе 
ставлення до своїх дітей. Його власні 
діти були для нього ідолами, кумирами. 
Коли до нього доходили чутки, що його 
сини поводяться не так, як личить свя-
щеникам, бо зневажають святиню, Ілій 
тільки злегка покартав, сказавши: «Сини 
мої, недобре я чую про вас». Сини знали, 
що любить батько, а він любив, кажучи 
сучасною мовою, шашлики. Коли при-
носилася жертва, то сини, щоб догодити 
батькові, знаючи його слабку ланку, 
брали з казана те м'ясо, яке потрібно було 
варити, а на заперечення людей відпо-
відали: «Священик не буде їсти варене, 
він буде їсти печене». Брали, пекли і 
догоджали батькові. 

Амінадав – рідний брат Давида. Коли 
Самуїл прийшов в дім Єссея і побачив 
Амінадава, то подумав, що це цар, якого 
вибирає Господь. А Бог каже: «Не дивися 
на нього. Я відкинув його».

Чи розглядав Бог кандидатуру Аміна-
дава?  Напевне, так, бо інакше не сказав 
би: «Я відкинув його». Яка причина цього? 
Коли Давид приніс передачу від батька 
своїм братам і старшим, його рідний 
брат при всіх принизив його. Мовляв, я 
знаю твоє нерозумне серце. На кого ти 
залишив ту отару? І запалав його гнів на 
Давида. Тому можна сказати, що неврів-
новажений характер Амінадава позбавив 
його царської корони.  Гарний на вигляд, 
показний станом, первісток, але запаль-
ний характер позбавив його корони. 

Суддя Євтах пообіцяв Господу при-
нести в жертву першого, хто вийде 
назустріч йому, якщо Господь дозволить 
йому здобути перемогу. Поспішність у 
словах – це була його слабка ланка. Він 
сказав необдумано… 

А Павло мав слабку ланку? Так.  Він 
був досить різким у висловлюваннях і міг 
назвати людей собаками. «Стережіться 

собак, стережіться обрізання». Про кого 
це він говорив? Про людей, які вважали, 
що, вірячи в Ісуса Христа, потрібно до-
тримуватися Закону Мойсея і чинити об-
різання. Він  сказав до первосвященика: 
«Ти, стіно побілена, Бог буде бити тебе». 
А потім каже: «Вибачте, браття, я не 
знав, що це первосвященик, бо написано: 
старшого в народі не лихослов».

Хома теж мав недолік – він усе мав 
перевірити, до всього доторкнутися. 

Що особливого в тому, що Бог може 
нас вживати навіть тоді, коли в нас є не-
доліки? Чи вживав Бог Давида, Павла, 
інших людей попри те, що в них були не-
доліки? Він може нас вживати навіть тоді, 
коли в нас вони є, але це не допоможе 
нашій душі.  Йому потрібний інструмент, 
яким Він міг би робити Свою роботу, і Він 
бажає робити це через чисті посудини, 
освячені, приготовлені для цього. Коли ми 
бачимо в собі слабку ланку і не дбаємо, 
щоб з цим справитися, це не допоможе 
нашій душі. «Господи, хіба не Ім’ям Твоїм 
ми пророкували, хіба не Ім’ям Твоїм де-
монів виганяли, чуда творили» (Мт. 7:22). 
І що відказав Господар? «Відійдіть від 
Мене, Я ніколи не знав вас». А через них 
діяв Божий дар зцілення, вони виганяли 
демонів і чинили чуда.

Як на мене, я б ніколи не дав Божого 
дару людині, яка має недоліки. Бо існує 
дуже велика небезпека тішитися, мовляв, 
Бог мене вживає. Можна цим тішитися і 
таємно грішити. Були випадки,  коли  брат 
молився за вигнання, а демон починав го-
ворити про його гріхи. Виникає дисонанс 
– з одного боку, людина бачить, що Бог 
її вживає, а з другого – вона знає, що не 
живе свято. 

Тому нехай ніхто себе не обманює тим, 
що служить Господу. Бог може вживати 
людину зі слабкою ланкою, і вона це при-
ймає за норму і починає зживатися зі сво-
їми недоліками замість того, щоб працю-
вати над ними. Буває навіть, що людина 
наробить чогось в житті, відійде набік, по-
молиться на інших мовах і скаже: «Слава 
Богу, Він зі мною, бо я молюся на мовах». 

Друзі, молитва на мовах – це Божий 
дар, а Божі дари невідмінні. Бог їх не заби-
рає назад. Інші мови – це ознака хрещен-
ня Духом Святим, ознака і для нас, і для 
інших людей. Інші мови залишаються з 
нами для нашого приватного користуван-
ня. Бо написано: «Хто говорить іншими 
мовами, той говорить собі і Богові». Тобто 
інші мови – засіб спілкування з Богом.  
Коли ми молимося мовами, то молиться 
наш дух, а розум залишається без плоду. 
Коли я молюся українською, я молюся на 
рівні душі, своїм розумом, а коли молюся 
іншими мовами, молиться мій дух.

Це не означає, що розум відключений, 
– це діє паралельно. Розум думає своє, 
а дух паралельно молиться. Молитва 
духом дає можливість молитися без-
перестанку. Можна увісні молитися на 
інших мовах. Коли ми спимо, мозок від-
ключається у чоловіків на 30 відсотків, 
у жінок – на 10. Тому навіть у сонному 
стані ми можемо молитися. Інші мови 

виступають як засіб прославлення Бога. 
Однак є різниця між говорінням інши-

ми мовами і даром інших мов. Інша мова 
як дар виявляється при сповненні Духом, 
служить для збудування всіх і йде разом 
з даром тлумачення. 

Дух Святий – це Особистість, а інші 
мови – подарунок. Особистість може піти, 
а подарунок може залишитися.  Він і Його 
подарунок – це не одне й те саме. Він не 
забирає Своїх дарів, але Сам може від-
ступитися.  Це небезпека слабкої ланки.

Слабку ланку важко визнати. І чим 
довше людина перебуває в Бозі, чим 
більше несе служіння, тим важче їй це 
визнавати. Коли людина тільки прийшла 
до Бога, вона готова сповідатися перед 
всією церквою. Коли ж вона несе слу-
жіння, приходить думка: а що про мене 
подумають люди?

Особливо важко визнавати слабкі 
ланки, які стосуються особистих сфер 
життя, інтимних стосунків. Люди з таки-
ми проблемами потребують особливої 
допомоги. Це питання збочень, зоофілії, 
самозадоволення. Людям в цьому осо-
бливо важко покаятися. Ворог їх лякає, 
що коли вони визнають свій гріх, на них 
будуть дивитися як на прокажених. Але 
і для таких людей є звільнення і Боже 
благословення.

Слабка ланка рветься в найбільш не-
підхожий момент. Від порваної слабкої 
ланки багато наслідків. Самсон втра-
тив свій зір і силу, і народ завоювали 
филистимляни. Ілій проявив слабкість, 
і армія зазнала поразки, ковчег був за-
хоплений.

Яка наша слабка ланка? Якщо з нею 
не розібратися зараз, наслідки будуть 
плачевні. Слабка ланка підводить не 
лише людину, а й тих, хто поруч. 

Її найбільше атакує диявол. Ворог 
знає, яка в кого слабка ланка. У когось 
це алкоголь, у когось – чуже, у когось 
– уста або протилежна стать. Спокуса 
приходить саме з цього боку. «Пам'ятай-
те, що зробив був тобі Амалик у дорозі, 
коли ви виходили з Єгипту, що спіткав 
тебе в дорозі і повбивав між тобою всіх 
задніх ослаблених, коли ти був змучений 
та струджений, а він не боявся Бога» 
(Повт. Зак. 25:17).

Амалик нападає на тих, хто ослаб. 
Мені доводилося бачити, як один бісну-
ватий хлопець кусав сам себе, тому в 
нього на руках були рвані рани. І що цікаво 
– коли вони гоїлися, він знову кусав себе 
в те саме місце.

Як поводитися зі своєю 
слабкою ланкою

Насамперед потрібно уникати сфер 
діяльності, які безпосередньо стосуються 
нашої слабкої ланки. Якщо слабка ланка 
– це  алкоголь, не працюй там, де він є. 
Якщо це протилежна стать, старайся 
знайти таку роботу, щоб якомога менше 
перетинатися з представниками проти-
лежної статі, особливо уникай нічного 
чергування. Не залишайся сам на сам 
з жінкою. «Але кожен спокушується, 

як надиться й зводиться пожадливістю 
власною» (Як. 1:14).

По-друге, треба бути відвертим із 
собою і не зволікати ні з покаянням, ні з 
вирішенням справи.

Один брат жив у селі. Якось вертаєть-
ся з поля і, як і кожен, набрав там буряків. 
Біля села його перепинили парторг і 
голова ревізійної комісії і питають, що 
він везе. Він відповідає: от, взяв гичку і 
буряка коням (а коням можна було брати). 
«Ану, показуй скільки. О, ти взяв більше, 
коні стільки не з'їдять». А він дійсно взяв 
більше. «Складаємо протокол і передаємо 
справу в суд». Брат почав проситися, 
і вони погодилися відпустити його з 
умовою, що зараз прийдуть на вечерю. 
Приходять, побачили стіл і кажуть: «Ти 
що, насміхаєшся, хіба ми голодні? Став 
півлітра». Чоловік не знає, що робити. 
Жінка знає, хто торгує самогоном, і, щоб 
врятувати чоловіка, приносить випивку. 
Ті налили і кажуть: «Пий з нами». Він 
відмовляється, ті наполягають: а може, 
він хоче їх отруїти? Врешті-решт чоловік 
не витримує і підносить чарку до вуст. 
«О, Василю, тепер кради, ми знаємо, що 
ти такий самий, як і ми».

Отак деколи ворог може посміятися 
над людиною. Якби брат одразу визнав 
свою провину і покаявся, не було б такої 
ситуації. Тому не можна зволікати ні з 
покаянням, ні зі сповіддю. 

Легше визнати провину, аніж причину, 
мотиви серця. Легше сказати: Господи, 
прости, що я роздратувався і кричав 
на брата, аніж визнати, що я кричав на 
брата тому, що я йому заздрю. Легше 
признатися в ділах, аніж в мотивах, які 
породили ці діла. Тому будьмо прозорими   
у своїх мотивах, які породжують зовнішні 
прояви.

По-третє, треба втікати від гріха. Бог, 
дбаючи про душу людини, часто показує, 
що буде наперед. Якщо ти бачиш, що там 
щось пов'язане з твоєю слабкою ланкою, 
не йди туди. Це ознака мудрості. Дехто 
думає гартувати свою слабку ланку там, 
де багато спокус. Але в Приповістях напи-
сано, що мудрий бачить лихе і ховається, а 
безумні ідуть і караються. Не треба лізти 
на рожон. Якщо ти знаєш, що там буде 
спокуса, що там ти будеш не рибаком, а 
рибкою, не йди туди.

Іноді запитують, чи можна йти на день 
народження або на весілля. І так, і ні. 
Якщо ти там будеш рибак, тоді йди, але 
якщо ти будеш рибкою, утікай  від того.

Потрібно зміцнювати свою слабку 
ланку благочестям: «… Вправляйся в бла-
гочесті. Бо вправа тілесна мало корисна, а 
благочестя корисне на все, бо має обітни-
цю життя теперішнього та майбутнього» 
(1 Тим. 4:7-8). Якщо в когось слабка ланка 
– протилежна стать, не протилежною 
статтю її потрібно загартовувати, а благо-
честям: молитвою, постом.

Треба перебувати в правильному 
оточенні. Дуже важливо, щоб поруч з 
нами були люди, які можуть підказати, 
докорити, сказати правду, помолитися 
за нас і поспівчувати. Люди, яким ми змо-
жемо довірити свої таємниці і зізнатися в 
найсокровеннішому.  

Слабка ланка в інших 
людей

Є сфери, коли ми себе не бачимо. 
А інші бачать. Коли слабку ланку в 
комусь іншому бачимо ми, насамперед 
пам'ятаймо: це спокуса і випробування 
для нас. У чому ця спокуса? У тому, щоб 
правильно повестися з цією людиною. 
Маса людей, бачачи слабку ланку в інших, 
починають осуджувати їх, розповідати 
про це, навіть не усвідомлюючи, що коли 
Бог показав це, то Він для чогось це 
зробив і чогось очікує від нас. І напевне 
аж ніяк не того, щоб ми цю людину осу-

джували або були пліткарями в народі.
Інколи ми навіть не підозрюємо, що 

слабка ланка ближнього для нас може 
бути небезпекою – побачивши її, ми 
автоматично беремо на себе відпові-
дальність за подальші дії відносно цієї 
людини. «Коли хто бачить брата свого, 
що грішить гріхом не на смерть, нехай 
молиться за нього» (1 Ів. 5:16), – це 
найперша реакція на те недобре, що ми 
побачили в іншій людині, замість того, 
щоб осуджувати її.

Скажіть йому про це сам на сам. «А 
коли прогрішиться твій брат проти тебе, 
іди й йому викажи поміж тобою та ним 
самим; як тебе він послухає, ти придбав 
свого брата» (Мт. 18:15). 

Скажімо при двох свідках. Але в свідки 
візьми служителів або людей, на це по-
ставлених. «А коли не послухає він, то 
візьми з собою ще одного чи двох, щоб 
справа всіляка ствердилась устами двох 
чи трьох свідків» (Мт. 18:16).

Не осуджуймо. Багато людей посіяли 
у своє життя проблеми, осудивши когось 
за їхню слабку ланку. 

Не спокусімося самі. Слабка ланка 
ближнього може стати спокусою для 
тебе. «Браття, як людина й упаде в який 
прогріх, то ви, духовні, виправляйте тако-
го духом лагідности, сам себе доглядаю-
чи, щоб не спокусився й ти!» (Гал. 6:1).

Гріх, який Бог дозволив нам побачити 
в іншій людині, це як інфекційна хвороба, і 
допомагаючи людині подолати гріх, треба 
остерігатися, щоб самому не полюбити 
його. В історії про блудного сина старший 
син виказує батькові: скільки років я тобі 
служу, а ти навіть козенятка не дав, щоб 
я потішився з друзями, той же прожив 
маєток з блудницями, а ти заколов для 
нього відгодоване теля. Життя молод-
шого брата стало спокусою для старшого, 
тому що він осудив молодшого. Він також 
хотів такого життя.  Я не знаю, на що 
потратив гроші молодший брат, але здо-
гадуюся, на що потратив би їх старший, 
– на блудниць.

Коли ми бачимо слабку ланку інших, 
пильнуймо, щоб не стати Хамом.  Він  по-
бачив нетверезого батька, який заснув 
у своєму наметі. Хам сказав правду? 
Так. Але він неправильно зреагував – він 
посміявся з батька. Двоє інших синів 
прикрили батькову наготу, і в тому була 
мудрість. А Хам і його діти вспадкували 
прокляття.

Бог інколи дає нам щось бачити, і в 
тих ситуаціях не станьмо Хамом. Вміймо 
правильно користуватися правдою, 
яку дізналися. Люди думають, що якщо 
вони говорять правду, то мають право 
її казати будь-де, будь-коли і в будь-якій 
формі. Знати правду і казати правду – це 
все одно, що мати в руках обосічний меч, 
яким можна захиститися і яким можна 
завдати шкоди..

Тому треба сказати там, де треба, 
тому, кому треба, та ще й із правильними 
мотивами серця. Сестри, якщо ви в сім'ї 
будете жити по правді, ви будете бідними 
і нещасними. У сім'ї треба жити по любові. 
А любов покриває багато провин. Бачити 
недоліки чоловіка і покрити їх – це зрі-
лість. А якщо постійно казати йому правду 
в очі: і те не так, і те не зробив, – ви будете 
нещасними любительками правди! 

Вміймо прощати. Прощення – це не 
провал в пам'яті. Наша память йде з 
нами у вічність. Коли Бог буде судити, 
тоді будуть пригадані всі діла, які люди 
робили. Деколи кажуть: я прощаю, але 
на другий день ще пам'ятаю. Такі люди 
мучаться в серці.

Дехто каже, що простити – це мати 
гарні відчуття до людини. Але це не так, 
емоції дають про себе знати. Не варто 
плутати прощення із загоєнням сердечних 
ран. Прощення – це прийняття рішення. 
А загоєння сердечних ран – це тривалий 
процес. І якщо я сказав, що прощаю 
людині, це не означає, що завтра мені 
буде хотітися з нею тепло вітатися і я 
все забув. Що мені завтра вже кортітиме 
побачитися з нею. Це процес. 

І останнє. Деколи люди грішили, і це 
їм сходило з рук. Ізраїль стільки лихого 
робив, а Мойсей вдарив по скелі – і мав 
серйозні наслідки. Інколи один вчинок має 
наслідки на все життя.  Бог простив Сам-
сону, відновив його силу, додав його ім'я 
до галереї героїв віри, але якою ціною!  
Не зловживаймо Божим прощенням і 
Його милістю!

СЛАБКА ЛАНКАСЛАБКА ЛАНКА
Ростислав Мурах

Старший пресвітер 
Хмельницького обласного 

об'єднання церков ХВЄ
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ДНК, вважає генетик, – це 
щось на взірець жорсткого дис-
ка комп'ютера, де Бог зберігає 
інформацію про весь всесвіт.

«Вчений, який розшифрував код мо-
лекули ДНК, оголосив, що тепер вірить 
в Бога» – такими заголовками рясніли 
газети в 2000 році, коли в Білому домі 
пройшла урочиста церемонія, присвячена 
завершенню проекту «Геном людини». На 
ній його керівник Френсіс Коллінз прилюд-
но відрікся від атеїзму. Він був вражений 
неймовірно складною структурою коду, 
яким записана програма всіх живих 
організмів на землі – від блідої спірохети 
до людини.

– Сьогодні щасливий день для всього 
світу, – говорив дослідник у своєму слові 
президенту США Біллу Клінтону. – Сми-
ренням і благоговінням наповнює мене 
усвідомлення того, що ми вперше зуміли 
заглянути в інструкцію, за якою створені і 
яка досі була відома Самому лише Богу.

Про те, чому Коллінз став віруючим, 
він розповів у своїй книзі «Мова Бога: на-
ука подає свідчення на користь віри».

Зокрема, він пише: «Фізики вважають, 
що всесвіт спочатку являв собою стиснуту 
в точку чисту енергію. Її щільність була 
нескінченна, а розміри дорівнювали нулю. 
Відомі нам фізичні закони до цього стану 
незастосовні. Потім, 14 млрд. років тому, 
стався Великий вибух, який дав початок 
розвитку всесвіту. Але сьогодні наука 

безсила дати відповідь на питання: що 
було до вибуху і що його викликало (або 
хто його викликав)?

Незрозуміло, як природа могла сама 
себе створити. Для цього необхідна 
сила, що перебуває поза часом і про-
стором. Крім того, якби початкові умови 
еволюції всесвіту і значення основних 
фізичних констант були трохи іншими, 
ніде у всесвіті ніколи не виникли б умови, 
відповідні для зародження органічного 
життя. І вже сьогодні на основі останніх 
даних астрономії легко можна прийти 
до біблійного погляду на походження 
всесвіту. Деталі різні, але в основних мо-
ментах описи того, як був створений світ, 
в сучасній астрономії і в Біблії сходяться...

ДНК – це сценарій або програма, за-

Френсіс КОЛЛІНЗ, керівник 
проекту «Геном людини»:

«МІЖ ВІРОЮ В БОГА «МІЖ ВІРОЮ В БОГА 
І НАУКОЮ І НАУКОЮ ПРОТИРІЧ НЕМАЄ»ПРОТИРІЧ НЕМАЄ»

Деколи можна почути: «Якби я зали-
шився вдома і почитав Біблію, для мене 
було б більше користі, ніж від сьогоднішніх 
проповідей». Люди чекають від пропо-
відників добрих, змістовних, актуальних 
проповідей. 

У наш час, коли більшість віруючих 
вважають себе високоосвіченими людь-
ми, розуміються в різних галузях науки, 
користуються найновішими досягненнями 
комп’ютерної техніки та Інтернетом, настав 
момент подумати про підняття рівня про-
повідування в наших церквах. Проповідник 
сьогодні повинен промовляти так, щоб 
люди хотіли його слухати і вбачали в ньому 
авторитетного служителя, який говорить не 
сам від себе, а проголошує їм волю Божу. 

Тож як стати успішним проповідником? 
Як проповідувати, щоб люди хотіли слуха-
ти? Ось кілька порад.

Не проповідуйте 
без підготовки!

Багато з тих, хто називає себе про-
повідником, звикли проповідувати без 
належної, а то й зовсім ніякої підготов-
ки до цієї вельми важливої справи. У 
кращому разі можна побачити, як деякі 
проповідники готуються до проповіді під 
час богослужіння, на коліні складаючи 
конспект своєї проповіді. Їм здається, що 
Дух Святий пошле потрібне для слухача 
слово, і їхня проповідь (не підготовлена) 
стане передачею божественних істин у 
силі Духа Святого. Дехто навіть вважає, 
що підготовка до проповіді – це мало не 
гріховне заняття, бо вона нібито примен-
шує силу Духа Святого. 

Буває, виходить проповідник за ка-
федру, навмання відкриває Біблію і з 
того місця, де вона відкрилася, зачитує 
перший ліпший текст і починає філософ-
ствувати замість того, щоб проголошува-
ти Слово Боже.

Слухачі, попри все своє бажання і 
величезні зусилля, не можуть вловити 
ані теми проповіді, ані будь-якої прив’язки 
сказаного до прочитаного тексту. Одразу 
ж виникає питання: де ж тут передача 
біблійних істин і сила Духа Святого? 

Дух Святий ніколи не пошле потрібного 
і важливого відкриття Слова для лінивого 
проповідника. Для того, щоб у співпраці 
з Ним проголосити добру проповідь, 
потрібно присвятити багато часу для її 
підготовки. Навіть Ісус Христос, Який був 
найкращим Проповідником всіх часів і 
народів, готувався до кожної Своєї пропо-
віді, проводячи багато часу в спілкуванні 
з Своїм Отцем Небесним. 

Готуючись до проповіді, перш за 
все, потрібно глибоко усвідомити зміст 
біблійного тексту, вибраного для пропо-
віді, всебічно вивчити його, «пережити» 
цей уривок у своєму розумі, взяти з нього 
головне і аж тоді можна думати, як його 
структурувати і передати слухачам. 
Коли проповідник працює над біблійним 
уривком, молитовно шукає відкриття і 
розуміння написаного там, тоді, власне, 
Дух Святий допомагає йому, скеровуючи 
його думки в потрібне русло.

Добре підготовлена проповідь має 
надзвичайно великий вплив на слухачів. 
Вони одразу відчувають, що проповідник 
прекрасно знає, про що говорить, відчува-
ється сила його слова і керівництво Духа 
Святого. Така проповідь жива і актуальна, 
її хочеться слухати і результатом її є духо-
вне збагачення слухача.

Зробіть свою проповідь 
біблійною

Проповідь – передача біблійних іс-
тин у силі Духа Святого. Це визначення 
вказує на основу для проповіді, якою є 
Слово Боже. Проповідник не покликаний 
передавати слухачам цікаву інформацію 
чи останні новини. Він не має права про-
повідувати на тексти з пісень, на уривки 
з прочитаних ним книг, про враження 
від бесіди з сусідами, критикувати інші 
конфесії чи церкви. Це не може займати 
основну частину проповіді, що, на жаль, 
нерідко трапляється. Завдання пропо-
відника – передавати слухачам Слово 
Самого Господа. Слово Боже є основою 
проповіді, а отже, якщо ви хочете, аби 
церква вас почула і духовно збагатилася, 
зробіть свою проповідь біблійною. Хай у 
вашій проповіді буде видно не вас і ваші 
здібності, а Ісуса Христа розп’ятого. 

Продумайте вступ 
до проповіді

Перші хвилини перебування пропо-
відника за кафедрою можуть вирішити 
долю всієї його проповіді. Це той момент, 
коли потрібно привернути увагу слухачів, 
зацікавити їх темою проповіді та вказати 
на її актуальність.

Вдало зроблений вступ налаштовує 
людей на уважне слухання, а сухий і не-
цікавий початок  призводить до зниження 
цікавості слухача, і така проповідь гірше 
сприймається.

Відомі проповідники радять починати 
проповідь з: виразного читання обраного 
для проповіді біблійного тексту; короткої 
життєвої ілюстрації, яка підводить до 

теми проповіді; риторичного запитання; 
запитання слухачам; несподіваного або 
вражаючого ствердження; статистичних 
даних, які стосуються теми.

Отже, пам’ятаючи про важливість 
вступу, кожен проповідник, який хоче, щоб 
люди його слухали, повинен досконало 
продумати свої вступні слова і зробити їх 
цікавими, заінтригувати слухачів.

Систематизуйте 
виклад проповіді

Виклад – це основна частина проповіді. 
Для того, щоб слухач міг легко сприймати 
подану інформацію, проповідь повинна 
мати одну зрозумілу ідею. Виклад має 
мати чіткий і зрозумілий план: головні і 
другорядні пункти, які послідовно роз-
кривають головну ідею проповіді. 

Головні пункти плану проповіді по-
трібно робити більш-менш однаковими 
за розміром. Між ними треба використо-
вувати перехідні речення для поєднання і 
плавності викладу проповіді. Для кращого 
запам’ятовування сказаного проповідник, 
перш ніж перейти до наступного, повинен 
повторити попередній головний пункт.

План проповіді не треба занадто роз-
дрібнювати. Трьох-чотирьох добре роз-
критих головних пунктів цілком достатньо 
для хорошої проповіді.

Додайте цікаві елементи 
до викладу

Проповідь стає цікавою за умови 
використання в ній ілюстрацій, які допо-
магають у поясненні теми. Часом одна 
влучно підібрана ілюстрація пояснює 
біблійну істину краще, ніж десяток напо-
внених вагомими словами речень. Сам 
Ісус Христос у Своїх проповідях часто 
послуговувався притчами, метафорами, 
порівняннями, ілюстраціями з життя 
тогочасного суспільства. 

Ілюстрації у проповіді можуть бути різні: 
коротка історія з чийогось життя, особистий 
досвід, наукові або статистичні дані, притчі, 
аналогії, останні новини, уроки природи… 

У наш час з цим немає особливих про-
блем, оскільки існує багато книг, де зібрані 
приклади на всі смаки, до будь-якої теми, 
більше того, дедалі доступнішою стає 
мережа Інтернет. 

Проповідник повинен пам’ятати, що 
ілюстрації в проповіді не варто викорис-
товувати лише заради ілюстрації, вони 
повинні допомагати у розкритті теми. 

Усе більшої актуальності починає на-
бирати інтерактивність під час проповіді. 
Деякі проповідники задають слухачам 

запитання і слухають їхні відповіді. Такий 
метод надзвичайно ефективний, бо пе-
редбачає, що слухач не просто пасивно 
реагує на проповідь, але й бере участь в 
обговоренні та розкритті обраної пропо-
відником теми, що, безумовно, підвищує 
цікавість проповіді. 

Вправляйтеся в ораторстві
Оратор – це людина, котра вміє впли-

вати на людей словом. Проповідник, який 
вміє правильно передавати Слово Боже 
слухачам, збільшує силу цього слова 
удвоє. Для того, щоб стати добрим ора-
тором, потрібно проповідувати якомога 
частіше і постійно працювати над собою, 
удосконалювати ораторські навички.

Проповідник – це особа яка виступає 
від імені Ісуса Христа, це Його пред-
ставник на землі. Знаючи це, кожен, хто 
вийшов за кафедру проголошувати Слово 
Боже, має говорити голосно, переконливо 
і авторитетно. Голос повинен бути твер-
дий, кожне слово вимовлене чітко. Варто 
позбавлятися всілякої крикливості голосу, 
а також недоцільного шептання.

Проповідь не повинна виголошуватися 
монотонно, бо такий виклад швидко втом-
лює слухача і його увага втрачається. Кра-
ще сприймається проповідь, яку виголошує 
емоційний і життєрадісний проповідник. 

Важливо також робити паузи між 
реченнями, наголошувати на важливих 
словах, повторювати головні пункти своєї 
проповіді, не поглинати слів через поспіх. 

Для того, щоб під час проповіді ба-
чити реакцію слухачів на сказані слова, 
промовцю потрібно тримати зоровий 
контакт з аудиторією. Майже завжди з 
поведінки людей видно, чи торкнулася 
ваша проповідь слухачів, а чи вони не 
сприймають її. 

Жестикуляція проповідника має від-
повідати його словам. Не варто надмірно 
жестикулювати, але й стояти, неначе 
статуя, також не годиться. 

Проповідь Слова Божого – це добра 
звістка для кожного, тому потрібно про-
повідувати так, щоб ця звістка стала зро-
зумілою і доступною для кожного слухача. 

Закінчіть проповідь 
в силі, а не на 

останньому подиху!
Досить часто доводиться чути про-

повіді, в яких неможливо дочекатися 
закінчення. Проповідник поводиться як 
літак, який не може здійснити посадку. 
Здається, ось-ось настане кульмінація, 
але раптом знову приходить послаблен-

ня і черговий злет у невідані світи. І так 
кілька разів. Коли ж нарешті проповід-
нику вдається здійснити посадку, то таке 
закінчення вже не має ніякої користі для 
слухача, найбільше його душу радує дов-
гоочікуване «амінь». 

Закінчення проповіді має надзвичайно 
важливе значення, тому не може бути 
занедбаним. Його потрібно продумувати 
до найменших деталей. Воно повинно 
містити короткий підсумок всієї проповіді і 
найголовніше – практичне застосування.

Слухач, прослухавши проповідь, у за-
кінченні має знайти відповідь на питання 
про те, що йому робити з почутим. Закін-
чення може бути мотивацією до якоїсь дії, 
надиханням до прославлення та вдячності 
Богові, закликом до покаяння або до ак-
тивного служіння в Церкві Христовій. За-
кінчення покликане спрямувати проповідь 
прямісінько в серце слухача так, щоб вона 
принесла добрі плоди. 

Робіть закінчення на позитивній ноті. 
Навіть якщо ваша проповідь була досить 
жорстка, закінчіть її променем надії. Бо 
недарма кажуть: «Бог завжди дає шанс 
людині, проповідник – лише іноді». 

Не розтягуйте закінчення. Погане 
закінчення відразу ж зменшить користь і 
приємне враження від вашої проповіді. 

Не оголошуйте у своїй проповіді: «І 
на закінчення...» Багато людей, почувши 
ці слова, відключають свій розум, якщо, 
звичайно, вони не відключили його ще 
раніше. Дозвольте вашій інтонації та вашій 
думці вказати на те, що ви вже підійшли 
до закінчення.

Бути проповідником – нелегка, але 
дуже важлива праця для Слави Божої. 
Справжнім проповідником є далеко не 
кожен, хто себе ним вважає.  Проповідник 
– це людина, яку Бог покликав до цього 
служіння, а не та, яка проповідує заради 
самовираження чи у зв’язку з відсутністю 
необхідного числа проповідників. 

Добрим проповідником є той, хто 
здатний передати слухачам Слово Боже 
в силі Духа Святого. 

Покликаний проповідник – це той хто 
відчуває непереборне бажання до цього 
служіння і має авторитет у слухачів. Його 
хочеться слухати завжди, і він завжди 
має що сказати, бо постійно пробуває в 
молитвах та вивченні Писання. 

Він знає і використовує в служінні зо-
лоте правило проповідника, яке варто за-
пам’ятати кожному, хто виходить за кафе-
дру в домі молитви: «Май що сказати, ска-
жи, що маєш, і більше нічого не говори».

О. Б.

писана в ядрі живої клітини. Ця програма 
закодована на мові, в алфавіті якої всього 
чотири літери (або, використовуючи 
комп'ютерну термінологію, букві відпо-
відають два біти). Кожна її команда – ген 
складається з сотень тисяч літер коду, і 
гени визначають всі найскладніші функції 
клітини. У відкриттях молекулярної біології 
я бачу творчу і спрямовуючу руку Бога!..

Я не думаю, що наука коли-небудь 
зможе відповісти на питання: чому ми 
тут? Чому існує всесвіт? Вона завжди 
буде відповідати на другорядні питання. 
Як це не сумно, моделі сучасної фізичної 
науки абсолютно не задовольняють навіть 
просту людську цікавість. А найпростіше 
пояснення, як правило, є найкращим. Тому 
для мене найпереконливіший відповідь на 
всі складні питання – «Бог є».

Ось що творить Бог
У 1916 році у біологів, фізиків і мате-

матиків запитали, чи вірять вони в Бога, 
здатного почути молитви? Близько 40 
відсотків відповіли ствердно. На диво 
такий самий результат мало опитування, 
проведене в 2007 році. За 90 років частка 
віруючих серед вчених не змінилася (дані 
журналу Nature).

У 1844 році американський винахідник 
Семюел Морзе відправив першу теле-
граму своєю азбукою (точками і тире) 
з таким текстом: «Дивовижні діла твої, 
Господи!».

У 1968 році, коли вперше навколо 

Місяця облетів пілотований космічний 
корабель «Аполлон-8», астронавти Френк 
Борман, Джеймс Ловелл і Вільям Андерс 
хором читали вірші з Книги Буття.

Астронавт Базз Олдрін під час польоту 
«Аполлона-11», відразу після вдалої по-
садки місячного модуля, справив обряд 
причастя. Він нишком отримав на це до-
звіл у керівника програми Діка Слейтона і 
проніс на борт шматочок освяченого хліба 
і фляжку з червоним вином. Камери це не 
записували і на Землю не передавали.

І Дарвін з Ейнштейном
туди ж...

Ісак Ньютон, який відкрив головні зако-
ни матеріального світу, був віруючим. Тлу-
маченню Біблії він присвятив більше часу, 
ніж проблемам математики чи фізики.

Ненависний креаціоністам Чарлз 
Дарвін наприкінці життя доповнив свою 
працю «Походження людини» такими 
словами: «Є велич в погляді, за яким 
життя з його різними проявами Творець 
спочатку вдихнув в одну або обмежене 
число форм».

А Альберт Ейнштейн заявляв: «У кож-
ному, хто вивчає природу, має народжу-
ватися якесь релігійне благоговіння».

У своїх останніх інтерв'ю академік 
Наталія Бехтерєва, яка досконально 
вивчила мозок людини, зізнавалася: 
«Таємницю свідомості можна пояснити 
лише божественним втручанням».

За матеріалами сайту www.kp.ua.

ЯК ПРОПОВІДУВАТИ, ЩОБ ЛЮДИ СЛУХАЛИ
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУСЛОВО І ДІЛО

Радість буває різною. Щи-
рою. Штучною. Лукавою. 
Вдаваною. Із прихованою 
зловтіхою. А от чи може 
радість бути невидимою? 
Коли, скажімо, я маю повні 
груди радості, але її ніхто не 
бачить? Саме такою радістю 
пишаються деякі побожні, 
похмурі на вигляд христи-
яни, які люблять цитувати 
біблійну фразу «Праведний 
ледь посміхнеться» (варто 
зауважити, що в канонічній 
Біблії таких слів немає, вони 
написані в Премудростях 
Сираха).

А взагалі, як визначити, має людина 
радість чи ні? Чим її виміряти, оту 
невидиму радість?

Виявляється, зробити це неважко за 
допомогою методу, який гарно описав 
апостол Яків, розмірковуючи про іншу 
невід’ємну частину сутності християнина 
— віру. У другому розділі свого послання 
апостол говорить про віру і діла. На 
перший погляд, може здатися, що автор 
проповідує вчення, згідно з яким віра (а 
відповідно і спасіння) досягається добри-
ми ділами. Але це не так. Головна думка 
його роздумів сконцентрована в простій 
фразі: «Віра без діл мертва!».

Іншими словами, невидима віра за-
вжди проявляється у видимих добрих 
ділах або, як про це говорить інший 
апостол, Павло, у плодах. Саме через 
поведінку людини, її добрі, побожні 
вчинки можна довідатися, чи є в неї віра. 
Бо, зауважує Яків, говорити про віру без 
діл безглуздо. З почуттям гумору, навіть 
із сарказмом він каже: «Покажи-но мені 
віру без діл…», твердо знаючи, що такого 
не може бути.

Те саме можна сказати і про радість. 
Радість — це не щось абстрактне, не-
видиме, аморфне. Радість, як і віра, 
завжди має видиме вираження: у ви-
разі обличчя, у поведінці, у словах. Так 
звана внутрішня радість, з сумним, 
пісним обличчям — не що інше, як 

фікція, самообман, це «віра без діл».
Пригадую випадок, свідком якого 

я був, перебуваючи на службі в армії. 
Нас щойно призвали до війська й до-
ручили під опіку сержанту строкової 
служби. Запам’ятався він, на відміну від 
інших, «крутих» сержантів, тим, що був 
спокійний, врівноважений, неговіркий, 
не кривдив солдат. На той час він вже 
закінчив університет, був одружений, 
навіть мав дитинку. І от одного разу я 
став свідком незвичної події. Якось після 
сніданку до нас у казарму прийшла ді-
вчина, яка працювала у штабі, і подала 
цьому сержанту якийсь папірець. Він 
глянув на нього і несподівано вхопив 
дівчину в обійми, поцілував і в якомусь 
дивному танці закружляв її по казармі 
на очах у розгублених солдатів. Такого 
від нього ніхто не чекав, навіть пере-

Історія зберегла цікаві деталі про останні години життя єпископа 
Смирни Полікарпа. Вони свідчать про чудесну допомогу страждальце-
ві з боку Святого Духа. «Нарешті привели його, і тут здійнявся великий 
шум, коли почули, що Полікарпа спіймали. Як тільки привели його, 
то проконсул запитав: «Чи ти Полікарп?». І, отримавши ствердну від-
повідь, почав переконувати його зректися Христа, кажучи: «Пошануй 
свою старість»  та інше, що їм звично говорити. «Клянися фортуною 
кесаря, одумайся».

Але Полікарп, потемнівши лицем і поглянувши на натовп безза-
конних поган, що перебували на майдані, погрозив їм рукою, звів 
погляд на небо і зітхнув. 

Проконсул наполягав: «Поклянись, і я відпущу тебе; осуди Христа». 
Полікарп відповідав: «Вже 86 років я служу Йому, і Він нічим не об-
разив мене. То як я можу ганьбити мого Царя, що спас мене?».

Всупереч домовленості із Всеукраїн-
ською Радою Церков і релігійних організацій 
16 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому 
як закон законопроект №10221, який вно-
сить суттєві зміни до Закону України «Про 
свободу совісті та релігійні організації», 
повідомляє Інститут релігійної свободи.

Ухвалений закон значно ускладнює порядок набуття 
релігійними організаціями статусу юридичної особи у 
зв’язку із запровадженням двох не узгоджених між 

собою реєстраційних процедур – реєстрації статутних до-
кументів та державної реєстрації (внесення до Єдиного 
реєстру юридичних осіб).

Крім цього, подібно до часів радянського тоталітарного 
минулого, законопроект №10221 надає право здійснювати 
контроль за дотриманням законодавства про свободу сові-
сті та віросповідання органам прокуратури, Мінкультури та 
іншим міністерствам, місцевим адміністраціям та органам 
місцевого самоврядування.

Варто відзначити, що таким рішенням парламентська 
більшість повністю проігнорувала позицію релігійної спільно-
ти та домовленості, досягнуті Всеукраїнською Радою Церков 
і релігійних організацій з автором проекту – постійним пред-
ставником Президента України у парламенті Юрієм Мірош-
ниченком та його розробником – Міністерством юстиції Укра-
їни в особі першого заступника міністра Інни Ємельянової.

Сам розгляд проекту у сесійній залі Верховної Ради 
відбувся без обговорення і тривав менше хвилини, чого 
було достатньо для процедури голосування. При цьому про-
фільний Комітет з питань культури і духовності, більшість 
в якому становлять представники опозиції, не підготував 
текст законопроекту до другого читання, чим унеможливив 
врахування поправок ВРЦіРО.

Розробка Мін’юстом та ухвалення парламентом за-
конопроекту № 10221 відбулись, незважаючи на обіцянку 

Президента України Віктора Януковича, дану главам Церков 
і релігійних організацій під час зустрічі 21 квітня 2011 року, 
що до законодавства про свободу совісті не будуть вноси-
тись зміни у разі відсутності їх консенсусної підтримки з 
боку конфесій.

Виходячи з цього, як стало відомо ІРС, члени Всеукраїн-
ської Ради Церков і релігійних організацій вже підготували 
звернення до Глави держави з проханням застосувати право 
вето на законопроект № 10221 у частині недопущення будь-
яких змін до тексту чинного Закону України «Про свободу 
совісті та релігійні організації».

Відповідне звернення було особисто передане Пре-
зиденту України під час зустрічі з ним глав конфесій у 
середу, 17 жовтня.

Це звернення до Президента України підписали всі глави 
конфесій, присутні на зустрічі. Окремо це питання порушили 
у своїх виступах предстоятель УПЦ КП патріарх Філарет та 
глава УГКЦ верховний архієпископ Святослав.

«Вважаємо розробку Міністерством юстиції та ухвален-
ня Верховною Радою законопроекту № 10221 кроками до 
дестабілізації релігійної ситуації у суспільстві, погіршення 
рівня свободи віросповідання в Україні, створення суттєвих 
перешкод для духовного та соціального служіння Церков 
і релігійних організацій», – наголосили глави конфесій у 
своєму зверненні.

Глави конфесій нагадали Президенту про обіцянку, 
дану 21 квітня 2011 року під час першої зустрічі з членами 
ВРЦіРО, що до законодавства про свободу совісті не будуть 
вноситись зміни у разі відсутності їх консенсусної підтримки 
з боку конфесій. Попри це закон було ухвалено без обгово-
рення та без врахування жодних правок, запропонованих 
до другого читання.

На переконання глав Церков і релігійних організацій, 
застосувавши право вето до законопроекту №10221, Глава 
держави стане на захист фундаментального права людини 
на свободу віросповідання та підтвердить раніше проголо-
шені обіцянки.

лякана дівчина-штабістка. Виявляється, 
вона принесла сержанту телеграму, 
у якій повідомлялося про народження 
другого сина. Радість батька не можливо 
було сховати, і вона вилилася ось таким 
дивним вчинком.

Я часто згадую той армійський ви-
падок, бо він допомагає мені зрозуміти 
поведінку царя Давида, який танцював 
перед ковчегом (див. 2 Сам. 6). Так, ці два 
випадки нестандартні, незвичні, навіть 
нелогічні. Недаремно Давидова дружина 
з осудом поставилася до «дикої», на її 
думку, поведінки царя. Але радість Да-
вида була настільки великою, щирою та 
непідробною, що проявилася саме так. 

Апостолів у день П’ятидесятниці також 
вважали за п’яних, коли ті від радості 
переповнення Духом Святим почали 
поводитися незвичайно. Так, це винятки, 

це не означає, що саме таким способом 
завжди потрібно виражати свою радість, 
але вони підтверджують одну просту 
істину: радість, якщо вона справді є, 
неможливо приховати. Якщо у серці є 
радість, її обов’язково можна прочитати 
на обличчі, побачити у поведінці, навіть 
у простих рухах.

Вам доводилося бачити людей після 
їхнього покаяння перед Богом? Їхня зо-
внішність миттєво змінювалася, їхнє лице 
сяяло якоюсь неземною радістю, яку не-
можливо сховати. Я за характером більш 
спокійний та мовчазний, не завжди вира-
жаю свої емоції. Але коли у мене стається 
щось радісне, знаю, як важко, а іноді й 
неможливо стриматися, щоб не виказати 
цієї радості. Навіть якщо потрібно було цю 
новину тимчасово потримати в таємниці, 
щось у моїй поведінці мене «продавало», 
рідні чи знайомі казали тоді: «Ану, кажи, 
що там у тебе сталося!».

Зачекай, скажете, але ж радісним 
можна і прикинутися, радість може бути 
награною, штучною, лицемірною. Так, 
можна одягнути маску зовнішньої радості 
і тоді, коли її немає у серці. Видима радість 
може бути без справжньої, внутрішньої, 
але справжня радість ніколи не може бути 
без видимої. Бо «чим переповнене серце, 
те промовляють уста». А я додам: про-
мовляють обличчя, рухи, поведінка.

Якщо ми не можемо заховати в собі 
радості, народженої приємними життєви-
ми подіями, то тим більше не приховаємо 
радості у Бозі. Відчуття Господнього про-
щення, усвідомлення того, що відтепер ти 
дитина Божа, спадкоємець вічного життя, 
народжує таку радість, яку не сховаєш у 
комірчинах серця, вона виливається не-
звичними способоми й супроводжує потім 
людину все життя. 

Радісна в Бозі людина — обов’язково 
радісна й назовні. Завжди. У будь-яких 

обставинах життя. І ті, хто навколо нас, 
це бачать.

Отже, чим вимірюється радість? Про-
стим індикатором є наша зовнішність, 
наша поведінка, наші слова. Вона вимірю-
ється усмішкою на обличчі християнина і 
тоді, коли той має, з людської точки зору, 
причину радіти, і тоді, коли він стиснутий 
лещатами труднощів. Вона вимірюється 
словами вдячності Богові, які звучать 
з вуст спасенної Богом людини і яку 
Господь веде по життю як полями благо-
получчя, так і долинами скорботи. Вона 
вимірюється піснями радості, які линули 
з вуст апостолів, коли ті були у в’язниці 
в кайданах.

Вслухайтеся у слова великого страж-
дальця за віру апостола Павла. Скільки 
радості та оптимізму в його словах: «Хто 
нас розлучить від любови Христової? Чи 
недоля, чи утиск, чи переслідування, чи 
голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч?.. 
Але в цьому всьому ми перемагаємо Тим, 
Хто нас полюбив. Бо я пересвідчився, що 
ні смерть, ні життя, ні анголи, ні влади, 
ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні ви-
шина, ні глибина, ані інше яке створіння 
не зможе відлучити нас від любови Божої, 
яка в Христі Ісусі, Господі нашім!» (Рим. 
8:35-39).

Життя християнина — це життя 
радості. Наші служіння повинні бути ра-
дісними: проповіді, пісні, молитви. Бо «Бог 
виступає при радісних окриках, Господь 
при голосі рога» (Пс. 46:6). І ця радість 
не має бути штучною. 

Іноді сучасні християни перевертають 
радість «з ніг на голову», через відповідні 
пісні, музику, спецефекти створюючи 
зовнішню атмосферу радості, щоб роз-
будити радість у дусі. Це, як мовиться 
у поширеному вислові, «розхитування 
дерева, щоб створити вітер».

Радійте Господом, не ховайте радості 
у шпарини серця, діліться радістю з тими, 
хто навколо вас, запалюйте їх радістю! 
«А всі, хто надію на Тебе складають, хай 
тішаться, будуть вічно співати вони, і Ти 
їх охорониш, і будуть радіти Тобою, хто 
любить Ім’я Твоє!» (Пс. 5:12).

ЧИМ ВИМІРЮЄТЬСЯ РАДІСТЬ
Юрій Вавринюк
Редактор журналу 

«Благовісник»

ПОЛІКАРППОЛІКАРП

Проконсул продовжував наполягати: «По-
клянися фортуною кесаря!». — «Якщо ти 
думаєш, що я поклянуся кесаревою, як ти 

кажеш, фортуною, і прикидаєшся, що не знаєш, 
хто я, то слухай, я кажу відверто: я християнин! 
Якщо ж ти хочеш пізнати вчення християнське, 
призначи день і послухай». Проконсул сказав: 
«Переконай народ!». Полікарп відповідав: «Я 
тебе лише удостоюю відповіді. Бо нас вчили 
начальникам і владам, поставленим від Бога, 
віддавати гідну честь; а їх я вважаю негідними 
того, щоб захищатися перед ними».

Проконсул розсердився: «У мене є звірі; я 
віддам їм тебе, якщо ти не передумаєш». По-
лікарп відповідав: «Як хочеш. Християни добрі 
думки не міняють на погані. Добре навертатися 
від зла до правди, а не навпаки». 

Проконсул лютував: «Якщо ти не боїшся зві-
рів, я звелю тебе спалити». — «Ти погрожуєш 
вогнем, який певний час горить і згодом гасне, 
тому що тобі не відомий вогонь майбутнього 
суду і вічної страти, котрий приготовлений 
нечестивим. Але чого ти зволікаєш? Роби, що 
намірився».

Промовивши це, Полікарп наповнився смі-
ливістю і радістю; обличчя його засяяло благо-
даттю. Він анітрохи не збентежився від погроз, 
натомість проконсул розсердився і послав 
вісника тричі проголосити на середині майдану: 
«Полікарп визнав себе християнином».

Коли вісник промовив це, весь натовп поган 
і юдеїв, що жили в Смирні, у нестримній люті 
почав кричати: «Це отець християн, він відки-
дає наших богів і багатьох вчить не приносити 
їм жертв і не шанувати їх». Натовп зажадав 
випустити на Полікарпа лева. Але бій зі звірами 
вже закінчився. Тоді в один голос вони закрича-
ли: «Спалити Полікарпа живим!», не відаючи, 
що  належало сповнитися тому, що явлено було 
Полікарпу у видінні під час молитви.

Люди кинулися збирати дрова і хмиз. Коли 
вогнище було готове, Полікарп зняв з себе всю 
одежу і роззувся. Його хотіли прибити цвяхами, 
але він сказав: «Залиште мене, я знаю Того, 
Хто дасть мені сили витерпіти вогонь».

Скільки віри і мужності в словах цього 
праведника! Дай і нам, Боже, сили наслідувати 
його віру!

ПАРЛАМЕНТ УСКЛАДНИВ РЕЄСТРАЦІЮ 
ТА ПОСИЛИВ КОНТРОЛЬ 

ЗА РЕЛІГІЙНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
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«Наостанку моліться, браття, 
за нас, щоб ширилось Слово Гос-
поднє та славилось, як і в вас, і 
щоб ми визволились від злих та 
лукавих людей, бо віра – не у всіх. 
І вірний Господь, що зміцнить вас 
і збереже від лукавого. А про вас 
покладаємо надію на Господа, що 
й чините ви, і чинити будете те, що 
наказуємо вам. Господь же не-
хай серця ваші спрямує на Божу 
любов та терпеливість Христову» 
(2 Сол. 3:1-5).

Біблія – це фізична присутність Бога в 
нашому житті. І згадаймо, що в одно-
го пророка написано: «Ось над ким 

Я зглянуся – над тим, хто тремтить над 
Моїм Словом». Тобто звіщати Слово – це 
дуже серйозна відповідальність.

Отож деякі поради щодо благовісту. 
Господь нас посилає, іноді корегує, а іно-
ді й не дозволяє звіщати. Павло прибув 
в Коринт, перебув там кілька місяців і 
вирішив рухатися далі. І Господь з'явився 
йому вночі і наказав залишитися, бо ще 
багатьом людям треба було звістити 
Благу Вість. Господь корегує.

Є пора, коли Господь надихає щось ро-
бити, а є час, коли нічого нам не вдається. 
Нема – значить, нема. Я слуга, а Він – Пан, 
Він краще знає, коли що робити.

Результати нашої проповіді також мо-
жуть бути різними.  Деякі увірують, деякі 
не приймуть, а деякі навіть будуть пере-
слідувати. До цього треба бути готовим. 
Не треба впадати в розпач, коли нас не 
приймають. Якщо я засвідчу десятьом, і 
лише десятий навернеться, є смисл у моїй 
праці? Є! А якщо лише сотий? Є! Тому 
вперед, браття!

Багато з нас після покаяння просто 
рвуться за кафедру. І мені іноді жалі-
ються браття, що пастори не пускають 
проповідувати в зібранні. Але послухайте, 
дорогенькі, якщо цей брат лише недавно 
навернувся, ще нема ладу ні в сім'ї, ні 

в фінансах, ні в житті загалом, то чого 
він навчить народжених згори? Таким 
я кажу: «Проповідуй неспасенним. Тебе 
чекає 46-мільйонна аудиторія. Нащо тобі 
кафедра?». – «Та, хотів би...» – «То зроби 
собі таку маленьку і носи за собою»...

Іноді працівники Coca-cola працюють 
успішніше за християн – вони свою про-
дукцію занесли в кожен населений пункт 
України. Нам є над чим працювати. Гос-
подь сказав: «Ідіть по цілому світу...», а 
не по всіх зібраннях. 

Треба також розуміти, що друк духо-
вної літератури не замінить проповіді 
Євангелія. Ніякі брошури не замінять 
живої проповіді.

Соціальні проекти – це також не 
благовіст, це допомога благовісту. Так, 
як місяць – супутник землі, але не сама 
земля.

Молитви – це підготовка до благо-
вісту, але вони ніколи не замінять самого 
благовісту. Ісус не казав іти і молитися, 
але казав йти і проповідувати. А в нас 
інколи є таке розуміння, що треба лише 
молитися. «Ми вже 20 років молимося 

за пробудження». Це нормально. Але ти 
можеш на кухні молитися безперервно, та 
поки не звариш, борщу не буде. Молитва 
потрібна. Але при цьому вари!

Хтось сказав: «Не просім у Бога того, 
що Він нам вже дав. І не просімо Бога 
робити те, що ми маємо робити».

Чи ви пам'ятаєте, хто має класти руки 
на хворих? Хто має ходити по вулицях і 
проповідувати на спасіння? Бог доручив 
це нам, це ми маємо робити. Тому беріть 
ті буряки і кришіть. І ставте воду, хай 
закипає.

Три важливі моменти 
благовісту
Перший важливий момент – покли-

кання. Другий – серце, що палає. І третій 
– духовний досвід. Ці три речі дуже сер-
йозно впливають на благовіст.

Найбільше людей до Бога приводять 
не досвідчені, а молоді брати і сестри. 
Причому сестер серед цих благовісників 
більше. Слава Господу за вас, сестри! Але 
треба розуміти: мала кількість братів – це 
відкриті двері для виходу сестер на плат-
форму служіння благовісників, пасторів 
і вчителів. Браття, хто буде нести за це 
відповідальність?

Є процес росту духовних працівників. 
Апостоли не одразу стали такими – вони 
були простими рибаками. Звичайними 
людьми з усіма властивими людям по-
милками. Звичайні люди стали учнями, 
а учні – апостолами. І це процес не 
одного дня, це тривале зростання, 
тривале служіння внаслідок науки. 

Тому будьте ласкаві науки не покидати.

Види євангелізацій
Розрізняють різні види євангелізацій. 

Перший – це особисте свідчення. Це най-
доступніший вид благовісту – не треба 
грошей, не треба кампаній. Але людей 
треба вчити свідчити сам на сам. Бо це 
– найбільш надійний вид євангелізації. 
Від нього найбільший ефект. 

Далі – від будинку до будинку. 
Свідчення в дорозі. 
Свідчення всьому поселенню.
Свідчення в багатоповерхівці. Скажу 

з власного досвіду: прийміть рішення роз-
повідати людям про Господа, і Він почне 
посилати вам людей, готових слухати.

Наступний вид – заплановане свідчен-
ня, наприклад, в усіх селах району. Ми 
живемо в унікальний час. Наші батьки 
ніколи не мали такої можливості. І я спо-
нукую всіх спланувати працю і за певний 
час пройти всі населені пункти України. У 
90-х роках ми вже мали таку можливість, 
але не реалізували її. Праця велася спон-
танно і хаотично. За принципом «біг пес 
через овес...» Сьогодні ми можемо таку 
працю спланувати і цілеспрямовано при-
йти з проповіддю Євангелія в усі населені 
пункти України. Питання впирається не в 
апаратуру, гроші чи спікерів – питання в 
нашому бажанні.

Це не так складно організувати – сфор-
мувати невеличкі команди і відправити 
кожну в якийсь населений пункт. Роздати 
Євангелія, дитячі Біблії. Поговорити. 
Команда з 15-20 чоловік за день може 
пройти все село. Там, де Бог почне давати 
спасіння, можна організовувати церкву.

Наступне – благовіст в усій області, 
у всіх містах і селах. Зробімо те, що не 
робили наші діди і батьки, – пройдімо з 
Євангелієм усю Україну. Чи це реально? 
Реально! За два-три роки можна це зро-

бити. І треба робити, бо вже є підстави 
думати, що свобода для проповіді Єван-
гелія завершується. Вже є ознаки цього.

Свідчення у всіх навчальних закладах; 
свідчення по підприємствах, заводах і фа-
бриках. Мені доводилося проповідувати і 
в шахтах, і на металургійних заводах. За 
що я дякую Богові.

Наступний вид – євангелізаційні заходи 
під час державних і християнських свят. 

Благовіст по всіх містах країни, у 
парках, на стадіонах і в будинках куль-
рури тощо.

Місії та благовіст в інших країнах. 
Якщо вас кличуть – тоді йдіть. Набагато 
легше йти, якщо тебе послали, і набагато 
легше терпіти, якщо ти знаєш, за що.

Благовіст через засоби масової ін-
формації.

І останній вид євангелізацій – благо-
віст через буклети і біг-борди.

Відкриті двері для
 благовісту
Буває, двері для благовісту закриті. А 

як знати, коли вони відчиняються? Най-
перше приходить натхнення благовістити.
Ти говориш – і хочеться говорити. Ти сам 
смакуєш те, що говориш. І хочеш, щоб 
це не закінчувалося. Ти працюєш в парі 
з Самим Богом.

Друге – ти маєш відкриття про благо-
віст і про відкриття нової церкви. 

Третє – буває, що ти маєш пряме 
послання від Господа. Ангел з'явився 
Пилипові і сказав йому іти туди і туди. 

Четверта ознака – старші в поселенні 
запрошують тебе служити їм. Я мав де-
сятки випадків, коли влада запрошувала 
провести якісь заходи – голови колгоспів, 
директори шкіл тощо. Якщо представники 
влади запрошують вас – значить, Бог від-
крив там двері для проповіді Євангелія.

Коли люди запитують, як їм спастися, 
– це також пряма ознака того, що Бог 
відкриває двері.

Дія Господа у Слові і чудесах – це теж 
відкриті двері. Як і ситуації, коли в нас 
запитують звіту про нашу віру.

Відеоматеріали з цих зустрічей стануть основою 
циклу відеозаписів під назвою «Особистість», які згодом 
будуть доступні у відкритому доступі в Інтернеті.

1 жовтня кілька сотень молодих людей з церков ХВЄ 
Львова та області мали зустріч зі старшим єпископом 
ЦХВЄУ Михайлом Паночком. 

Про свої враження від зустрічі розповідає Роман 
Шуварик: «Михайло Степанович поділився з молодими 
людьми досвідом власного життя і служіння, розпові-
даючи про найбільш яскраві моменти. Безперечно, не 
кожен день випадає можливість послухати священно-
служителя такого рівня і настільки духовно зрілу особис-
тість. У кожному слові єпископа відчувався пройдений 
шлях, постійно робився наголос на важливості Божої 
присутності у житті кожного свідомого християнина.

Михайло Степанович дав відповіді на запитання, що 
стосувалися найрізноманітніших проблем – від глибоких 
духовних переживань до непорозумінь у дошлюбних 
стосунках хлопців і дівчат. Молоді люди залишилися 
під враженням від щирості спілкування і запозичили 
чимало мудрих думок з арсеналу старшого єпископа 
для застосування у власному житті».

14 жовтня п’ять вихованців Бережанської виховної колонії 
управління Державної пенітенціарної служби України в Тернопіль-
ській області, які готуються до звільнення, спільно із начальником 
колонії підполковником внутрішньої служби Вадимом Лембриком, 
заступником начальника колонії із соціально-виховної та психоло-
гічної роботи майором внутрішньої служби Євгеном Рубінцем та 
вчителькою загальноосвітньої середньої школи II-III ступенів Ганною 
Вовк азяли участь в урочистому служінні з нагоди складання подяки 
Богу за хліб, за мир, за Україну в с. Горинці Кременецького району 
Тернопільської області.

            

Із релігійними громадами християн віри євангельської Бережанська виховна 
колонія плідно співпрацює з 1991 року. Представники громад  ХВЄ підтвер-
джують віру добрими, гідними  ділами. При спілкуванні з ними засуджені не 

раз чують повчальні слова: «Подібно як дерево  пізнається від плодів своїх, так 
людина від діл своїх».

Співпраця колонії з громадою ХВЄ с. Горинки Кременецького району Тер-
нопільської області триває майже десять років. Протягом цього часу віруючі 
здійснюють в колонії шефство над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 
батьківського піклування. І вихованці знають, що, незважаючи на віддаль, а це 
майже 110 кілометрів, незважаючи на  погодні умови чи інші обставини пред-
ставники громади щотижня приїдуть, щоб вислухати, потішити теплим словом, 
дати мудру пораду.

А порада неповнолітнім правопорушникам дійсно потрібна, адже юнацька 

ПОРАДИ БЛАГОВІСНИКАМ
Олександр Попчук

Зав. відділом благовісту 
ЦХВЄУ

У ЛЬВОВІ
ЗАПОЧАТКУВАЛИ 
ПРОГРАМУ 
«ОСОБИСТІСТЬ»

Молодіжне служіння Львівської церкви 
«Віфанія» організувало ряд зустрічей з 
відомими особами Церкви Християн Віри 
Євангельської України, щоб познайомити 
молодь з людьми, чий приклад служіння 
Богу варто наслідувати. 

ВИХОВАНЦІ КОЛОНІЇ ДЯКУВАЛИ БОГУВИХОВАНЦІ КОЛОНІЇ ДЯКУВАЛИ БОГУ  
ЗА ХЛІБ, ЗА МИР, ЗА УКРАЇНУЗА ХЛІБ, ЗА МИР, ЗА УКРАЇНУ

душа, яка заплуталась в тенетах гріховності, прагне до покаяння,  прагне стати 
на новий шлях: шлях пізнання істинних цінностей, здобуття нових духовних 
скарбів.

Під час щотижневих занять з вивчення основ християнської моралі пастор 
церкви Петро Соловей наголошує, що діти – наш найдорожчий скарб, наше май-
бутнє. Саме тому обов'язок кожного дорослого – подбати про всебічний розвиток 
української молоді, забезпечити їй належний рівень виховання, прищепити любов 
до Бога. Адже віра в Бога –  перший і, напевно, найважливіший виховний фактор, 
оскільки вона має значний вплив на душу і тим самим на життя людини. 

Важко підібрати слова, щоб передати настрій, з яким вихованці спільно з 
гуртом громади християн віри євангельської «Віфлеєм» співали: «Я дякую за 
плин мого життя», «Ісус, Ти найкращий Друг», «Вся земля так довго на цей день 
чекала», «З глибини душі моєї», «Манить серце до неба», «Косарі на лугу», декла-
мували чудові вірші. Жителі села з великим задоволенням слухали їх, а на очах у 
пастора громади християн віри євангельської виступили сльози радості за юнаків, 
які навернулися до Бога. Приємно було Петру Кириловичу бачити результати своєї 
праці. І слава Богу за те, що християни зуміли достукатися до юнацьких сердець, 
посіяти в них оте духовне зерно, яке в майбутньому дасть добрий плід.      

  Адміністрація Бережанської виховної колонії переконана, що тільки працюючи 
пліч-о-пліч із громадськістю краю, з християнськими громадами, можна досягти 
значних успіхів у справі виправлення молодих людей, що порушили закон. До-
бре слово і корисні поради допомагають юнакам впевнитися у собі і з надією 
на краще подивитися у завтрашній день, а ще дають сили позбутися комплексу 
ворога суспільства, збагнути, що в кожного після падіння є шанс підвестися на 
ноги і стати на чесну стежку життя.

   Євген Рубінець.
Заступник начальника Бережанської виховної колонії

 із соціально-виховної та психологічної роботи.
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

Що просив би кожен з нас у 
Бога, якби була можливість по-
вернутися до юних літ? Думаю, 
багато з нас хотіли б прожити 
своє життя не так, як його про-
жили. Багато з нас просили би в 
Бога зовсім не того, чого просили 
раніше. І можливо, наші діти по-
бачать більше слави Господньої, 
ніж бачили ми, переживуть більше 
Божої присутності, побачать біль-
ше чудес, побачать те, що ми не 
могли собі й уявити.

Перше чудо
Перше чудо було здійснене, коли Бог визволив 

Свій народ і повів через Червоне море. Люди не 
знали, що їх очікує. Ми живемо в час, коли жоден 
економіст, жоден політик, жоден військовий стратег, 
жодна розумна людина не можуть сказати, що чекає 
нас попереду. Сьогодні для нас найкращий час, щоб 
дивитись на «гору», звідки приходить Божа допо-
мога. Зійти туди, схилитись на коліна і довірити своє 
теперішнє і майбутнє, себе і своїх дітей Господу.

Євреї дивилися на Мойсея і говорили: «Для чого 
ти нас сюди привів? Хіба ми вийшли задля того, щоб 
наші вороги знищили нас? Попереду вода, а позаду 
— наше минуле». Здається, обставини скрутні до 
неможливого, але Бог щось чинить і в такий момент 
(2 М. 14:13-22).

Бог розділив море і проклав дорогу там, де її не 
було. Писання говорить, що народи будуть жити в 
очікуванні бід і журитися. Ми будемо дивитись на те, 
що очікує нас, і не розумітимемо, що відбувається. 
Землетруси ставатимуться там, де їх ніколи не було. 
Де була стабільність, почнуться руйнівні кризи. Але 

це не важливо! Важливо, що Бог спроможний про-
класти дорогу там, де її ніколи не було.

Найвеличніше чудо на землі — це не чудо во-
скресіння із мертвих, як багато хто думає сьогодні. 
Вічне чудо — це чудо твого спасіння. Це чудо, яке 
відізветься у вічності, коли ти станеш перед лицем 
Господнім.

Входження в Ханаан
Ще одне чудо — коли Бог знову розділив 

воду. Це прообраз другого етапу нашого життя. 
Я називаю цей момент «входженням в Ханаан», 
«входженням в Обіцяну землю». Це час, коли ми 
переживаємо зустріч з Богом, переживаємо хре-
щення Духом Святим, коли починаємо молитися 
на інших мовах. Це те, що зберегла Церква до 
сьогодні, те, що ми одержали від батьків і матерів, 
чим вони зміцнювалися в Господі, не маючи якихось 
особливих знань чи вчителів. Усе, що в них було, 
— це Боже Слово, чудо спасіння і чудо хрещення 
Духом Святим.

Входження в Обіцяну землю — це те, що робить 
тебе цілісним в Бозі. Що дає тобі жити не від манни 
небесної, а від плодів твоєї віри. Це друге чудо роз-
ділення води, яке сталося, коли ізраїльський народ 
входив у Ханаанську землю (Єг. 3:9-17).

Для дітей є своя пора чудес. А для тих з народу 
Божого, хто входить у спокій в стосунках з Богом, 
переживає хрещення Духом Святим і живе спілку-
ванням з Ним, є інша пора — пора жити від плодів 
віри, від плодів надії. Це пора особистих стосунків 
з Богом. Дитинство закінчилося.

Секрет пророка Іллі
Третє чудо розділення води, про яке читаємо 

в Біблії, сталося в житті пророка Іллі. «І взяв Ілля 
плаща свого, і згорнув, і вдарив по воді — і вона 
розділилась пополовині туди та сюди... І сталося, як 
вони перейшли, то Ілля сказав до Єлисея: «Проси, 

ТОЙ, ЩО ТВОРИТЬ НЕМОЖЛИВЕ

У питаннях виконання гро-
мадянського обов’язку треба 
підкорятись державі, але 
в питаннях віри і служіння 
Богові – лише Богові і Його 
Слову. При виникненні кон-
флікту між Божим авторите-
том і державою треба завжди 
надавати перевагу Богові, як 
це робили апостоли (Дії 4:18-
19; 5:28-29).

Правильно розуміти, у чому підкоря-
тись владі, – справа дуже важлива. 
І якщо ми готові слідувати вченню 

Біблії, у нас ніколи не виникне з цим 
труднощів. «Кесареві – кесареве, а 
Богові – Боже».

Створюючи всесвіт, Бог заклав прин-
цип управління ним, а це і є принцип вла-
ди. Сам Бог був і незмінно залишається 
найвищою владою. У цій божественній 
ієрархії нижче від Бога стояли арханге-
ли, ще нижче – інші ангели.

Бог створив людину підвладною 
Собі. Влада належить Богові, тому що 
Він –Творець усього. Це закономірно і 
справедливо. Жителі небес поклоня-
ються Йому, промовляючи: «Достойний 
Ти, Господи й Боже наш, прийняти славу, 
і честь, і силу, бо все Ти створив, із 
волі Твоєї існує та створене все!» (Об. 
4:11).

Залишаючи землю і востаннє бесі-
дуючи зі Своїми учнями в Галілеї, Ісус 
як аксіому проголосив істину про абсо-
лютну владу. Він безапеляційно заявив: 
«Дана Мені всяка влада...»

Але людина вирішила йти шляхом 
незалежності від Бога і впродовж віків 
повністю спотворила Божий принцип 
влади. Прагнення до влади стало при-
таманне загарбникам, диктаторам, 
тиранам. Манія величі поневолювала 
цих людей.

 Але все в цьому світі відносне. 

Влада в державі обмежена законом та 
іншими стримуючими факторами, тому 
владні рішення можуть блокуватися, 
а сам президент чи монарх – підпасти 
під імпічмент, процедуру усунення від 
влади. До того ж політична влада цілком 
залежить від економічної. Хто платить, 
той замовляє музику. І навіть великі 
правителі залежать від влади грошей, 
від масонських лож, котрі насправді 
керують політичними процесами, шар-
паючи державних лідерів за мотузки, 
як ляльок-маріонеток. 

Часто до влади приходять за допо-
могою збройних повстань, революцій, 
переворотів, у кращому разі – за допо-
могою грошей, фінансової підтримки у 
передвиборній кампанії тощо.  

Але Ісус отримав владу і славу не 
завдяки зброї. Він не володів матеріаль-
ними засобами, в Його розпорядженні 
не було армій. Щоправда, в Гетсиман-
ському саду Він згадав, що досить було 
б лиш забажати – і на Його захист не-
гайно прийшли б 12 легіонів ангелів, але 
Він не скористався небесним військом 
для Себе.  

Він мав владу зціляти хворих і 
воскрешати померлих. Його слово, 
проголошене з владою, повалило ниць 
хоробрих воїнів. І це не дивно: адже 
за Його словом затихали бурі, заспо-
коювалися природні стихії. Однак Він 
вибрав шлях покори та смирення – і 
до дна випив гірку чашу страждань за 
наші гріхи.

Якось, у відповідь на прохання ма-
тері і синів Зеведеєвих, котрі забажали 
сісти на престолах Небесного Царства 
обабіч Нього, Господь виклав Свою 
концепцію влади:  «Ви знаєте, що князі 
народів панують над ними, а вельможі 
їх тиснуть. Не так буде між вами, але 
хто великим із вас хоче бути, хай буде 
слугою він вам. А хто з вас бути першим 
бажає, нехай буде він вам за раба. Так 
само  й Син Людський прийшов не на те, 
щоб служили Йому, а щоб послужити і 

«ВЛАДА І ЦЕРКВА НЕ ПОВИННІ 
ВТРУЧАТИСЬ У ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС»

Так сказав Президент на зустрічі 
з керівниками Церков і релігійних 
організацій. Священики не мають 
права агітувати вірян чи вести пу-
блічні діалоги на тему голосування. 
Це може призвести до розколу в сус-
пільстві, впевнений глава держави.

«Влада зі свого боку теж не 
втручатиметься в процес волеви-
явлення, – заявив Президент. – Усі 
учасники перегонів перебувають у 
рівних умовах. До того ж в Україні 
створили систему моніторингу по-
рушень виборчого законодавства».

АВТОРИТЕТ БОГА І ДЕРЖАВИАВТОРИТЕТ БОГА І ДЕРЖАВИ

душу Свою дати на викуп за багатьох!» 
(Мт. 20:25-28).

Колись християнство називали  
«релігією рабів». Але розсудімо, як було 
тому експлуататорові-багачу, котрого те 
саме Євангеліє закликало бути слугою 
навіть для раба? Недаремно багато 
учнів відвернулися від Христа, почувши 
Його програму любові і ненасильниць-
кого придбання грішників для Царства 
Божого. Його учень Юда, до речі, єдиний  
родом з Юдеї, розчарувавшись у Христі, 
видав Його. Можливо, він теж розрахо-
вував на престижне місце в колі набли-
жених Учителя, Котрий поведе народ на 
боротьбу з римськими окупантами. Саме 
ці політичні, крім того, й користолюбні 
амбіції довели Юду до загибелі.   

У Посланні до филип’ян апостол 
Павло описує дорогу до слави і влади 
нашого Спасителя: «Він, бувши в 
Божій подобі, не вважав за захват 
бути Богові рівним, але Він умалив 
Самого Себе, прийнявши вигляд раба, 
ставши подібним до людини; і подобою 
ставши, як людина, Він упокорив Себе, 
бувши слухняний аж до смерти, і то 
смерти хресної... Тому й Бог повищив 
Його та дав Йому Ім’я, що вище над 
кожне ім’я, щоб перед Ісусовим Ім’ям 
вклонялося кожне коліно небесних, і 
земних, і підземних, і щоб кожен язик 
визнавав: Ісус Христос – то Господь, 

на славу Бога Отця!» (Фил. 2:6-10).
Шлях до слави проходить дорогою 

смирення. Латинське прислів’я гово-
рить: «Через терни – до зірок!».

Кому ж Христос дає місце на Не-
бесному престолі? Тому, хто переміг 
себе, своє «я», розіп’яв свою плоть з 
пристрастями і пожадливостями, як це 
зробив апостол Павло: «Я розіп’ятий з 
Христом, і вже не я живу, але Хрис тос 
живе в мені». Для такої людини «життя 
– то Христос, а смерть – то надбання» 
(Фил. 1:21), надбання Того Христа, Ко-
трий обіцяє Своїм вірним: «Переможцеві 
сісти Я дам на Моєму престолі зо Мною, 
як і Я переміг був, і з Отцем Своїм сів на 
престолі Його»  (Об. 3:21).

«Дана Мені всяка влада на небі і на 
землі», – проголосив Ісус. І це не просто 
декларація. 

Наполеон Бонапарт, котрий зазіхав 
на володіння цілим світом, якось зухвало 
заявив: «Нехай Йому буде небо, а мені 
– земля». І він таки отримав шматок 
землі на острові Святої Єлени, куди його 
заслали, а після смерті – ще менший 
шматок на цвинтарі, розміром  2х2 м. 

«Зрозумійте це ви, нерозумні в 
народі, а ви, убогі на розум, коли на-
беретеся глузду? Хіба Той, що ухо 
щепив, чи Він не почує? Хіба Той, що 
око створив, чи Він не побачить?» (Пс. 
93:8-9). «Прославляю Тебе, що я дивно 

утворений! Дивні діла Твої, і душа моя 
відає вельми про це!» (Пс. 138:14). Да-
вид, будучи царем, знав, Хто насправді 
є Царем царів, Хто може позбавити 
розуму царів та князів, котрі пихато 
повстають проти Бога. Так сталося з 
єгипетським фараоном, котрий зухва-
ло заявив: «Хто такий Господь, щоб я 
слухав Його?». Десяти кар, посланих 
для його напоумлення, виявилось 
недостатньо, і впертий твердошиїй 
єгипетський владика знайшов свою 
могилу на дні Червоного моря.

А п’яний Валтасар, коли хміль вдарив 
йому в голову, осквернив посудини з 
храму Божого і побачив свій смертний 
вирок на стіні: «Ти зважений і знайдений 
надто легким». І тієї ж ночі він трагічно 
загинув за своє безумство.

Багатостраждальному Йову Господь 
задав питання: «Чи доходив коли ти 
до схованок снігу, і схованки граду ти 
бачив, які Я тримаю на час лихоліття, 
на день бою й війни?.. Із чиєї утроби 
лід вийшов, а іній небесний – хто його 
породив? Як камінь, тужавіють води, 
а поверхня безодні ховається» (Йов. 
38:22,29-30).

Цей Цар царів настановляє правите-
лів і знімає їх, дає розум князям і позбав-
ляє їх його. І Він удостоїв нас великої 
честі – бути підданими Його Царства. 
«Я заповідаю вам Царство» (Лк. 22:29). 
Більше того, Він дав нам владу бути 
дітьми Божими, царями й священиками 
у Бога! Нам даний найвищий привілей 
– бути «вибраним родом, священством 
царським, народом святим, людом 
власності Божої, щоб звіщати чесноти 
Того, Хто покликав вас із темряви до 
дивного світла Свого» (1 Петр. 2:9). 
Інакше кажучи, Господь удостоїв нас 
звання бути Його послами в цьому 
світі, надзвичайними й повноважними 
послами неба на землі.

Звичайно, немала влада зосере-
джена у руках диявола – «князя цього 
світу». Спокушаючи Христа в пустині, 
він претендував на всі земні царства. І 
Господь не сперечався щодо його влади. 
Але на Голгофському хресті Він завдав 
сатані нищівної поразки. І, звільнивши 
нас від влади гріха і смерті, від рабства 
цих духовних окупантів, Ісус вчинив нас 
рабами праведності та правди.

що маю зробити тобі, поки я буду взятий від тебе!». 
І сказав Єлисей: «Нехай же буде на мені подвійний 
твій дух!» (2 Цар. 2:8-9).

Сьогодні час, коли нам треба поставити високі 
цілі, перестати бути чуттєвим християнством і стати 
міцними в Бозі настільки, щоб побачити немож-
ливе. Єлисея спонукало йти за Іллею не почуття, 
а глибоке посвячення Богові і своєму духовному 
наставнику.

Якби мені сьогодні було 18 років, я просив би у 
Бога неможливого. Я вже не просив би, щоб Бог дав 
мені церкву чи край, я просив би у Бога всю країну. 
Це те, що я зрозумів, згаявши 20 років. Чому 20 років 
тому я не почав просити в Бога всієї країни? Чому я 
просив тільки для церкви? Хіба Бог відмовив би? Не 
вистачало завзяття, цілі були невисокими! 

Якось, коли я молився, Бог промовив до мене: 
«Був час, коли ви брали стільки, скільки могли взя-
ти. Але настає інший час, коли ви візьмете стільки, 
скільки захочете взяти». І це час не дитинства, а час 
особистих стосунків з Богом. Це не рівень спасіння і 
навіть не рівень хрещення Духом Святим, це рівень 
віри в неможливе.

Ілля відкриває секрет одержання цього немож-
ливого. Ілля говорить, що Єлисей зможе отримати 
те, що просить, коли побачить, як він буде взятий 
від нього. Тобто Єлисею потрібно було побачити цю 
мить. І ось вони йдуть, розмовляючи, і щось відбува-
ється. Написано, що вогненна колісниця розлучила 
їх, тобто відбулося надприродне чудо. Але зверніть 
увагу, що Єлисей повинен був побачити мить, коли 
Ілля буде взятий.

Багато молодих людей замість того, щоб вчитися 
у духовних отців і переймати спадковість поколінь, 
дивляться на вогненні колісниці. Якби Єлисей, поба-
чивши вогненного воза і коней, дивився на це чудо, 
якби він відвів свій погляд від учнівства до чудес, він 
ніколи не одержав би сили Божої. Учнівство, послух 
— ключ до успіху в служінні.

Спадковість Церкви
«А Єлисей це бачив, і він закричав: «Батьку мій, 

батьку мій, возе Ізраїлів та верхівці його!». Та вже не 
побачив його... І схопився він сильно за одежу свою 
та й роздер її на дві частини. І підняв він Іллевого 
плаща, що спав із нього, і вернувся, і став на березі 
Йордану. І взяв він Іллевого плаща, що спав із нього, 
і вдарив по воді та сказав: «Де Господь, Бог Іллі?». 
І також він ударив по воді — і вона розділилася по-
половині туди та сюди!» (2 Цар. 2:12-14).

Відбувається входження Єлисея в Боже покли-
кання. Він бере те, що залишилось йому у спадок 
від Іллі. Спадковість поколінь, помазання отців 
переходить на нього. Але ця сила Божа вже вдвоє 
більша. Написано, що Єлисей побачив у два рази 
більше ознак і що Бог через нього вчинив у два рази 
більше чудес, ніж через Іллю. Хіба Бог не виконав 
того, про що просив Єлисей?

Ми чинимо те, що можемо, а Бог чинить те, що 
для нас неможливе! Тож почнімо вірити в неможливе! 
Молодь зробить більше, якщо йтиме за Господом, 
якщо очікуватиме від Бога неможливого.

Нам як Церкві потрібно забажати побачити 
спасенною нашу країну. Побачити неможливе — спа-
сенними наші села, селища, міста. Нам потрібно 
побачити мільйони людей, які представлятимуть 
Церкву країни, коли стануть перед Богом і будуть 
славити Його. Чи можемо ми побачити це у своєму 
серці, у своїй вірі, у надії на Господа? Можемо! Якщо 
будемо сподіватись на Господа і щиро йти за Ним у 
вірі і посвяченні. 

Не знаю, де нині перебуваєте ви у своїй подорожі 
віри. Можливо, ви щойно увійшли у своє спасіння. 
Можливо, хтось увійшов у спокій Божий, у стосунки 
з Богом, щоб жити від плодів своєї віри. А хтось вже 
перебуває в служінні.

Якщо ви ще не ввійшли у своє покликання і ви ще 
поруч з Іллею, просіть у Бога неможливого. Бо Він 
— Бог, що творить неможливе!

Е. Г.
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Ірина Олександрівна, як і раніше, коли працювала з 
Вірою в гінекологічному відділенні міської лікарні, 
не звертала уваги на її християнську діяльність в 
жіночій консультації, але все частіше ловила себе 

на думці, що її якось тривожить те, що вона, акушер-
гінеколог, за всі роки лікувальної практики зробила 
не одну сотню абортів. Своїх дітей в неї не було. З 
чоловіком вона прожила десять років, але справжньої 
сім’ї  так і не створила. Згодом випадково дізналася, 
що в нього є коханка — її найкраща подруга, з якою 
вони дружили з юних літ. Життя стало зовсім не-
стерпним, і вони розлучилися.

Вона інколи приходила до Віри і, розмовляючи 
з нею і Світланою Миколаївною, відчувала, що за-
нурюється в хмарку чистоти і правди. Вона задавала 
їм багато запитань і якось спитала, що говорить Біблія 
про аборти. Світлана Миколаївна, наливаючи гості 
чай, відповіла:

— Саме про аборти Біблія нічого не говорить, але 
штучно переривати вагітність — це значить вбити. 
Аборти нині нікого не обурюють. Багато вважають, 
що це звичайне діло, до якого всі звикли, аборти в 
нашому суспільстві виправдовують, а багатодітні сім’ї 
осуджують. Жінок навіть переконують, що аборт — це 
моральна дія. А насправді це вбивство. Діти — Боже 
благословення, вбиті ще до народження вони стають 
жертвами невидимої війни. Жінки своїми руками пере-
творили світ на гігантський жертівник сатани. Жінка, 
яка дає життя, почала приносити смерть. Лікарі не 
вмовляють жінок зберегти своїх дітей, а просто бай-
дуже роблять свою роботу. Насамперед вина падає 
на саму маму, але хто розриває цих малюсіньких ді-
тей на частини? Хто розчленовує їх в утробі матері? 
Ви ж лікар, Ірино Олександрівно. Так, ви не знаєте 
Біблії, але ж ви давали клятву Гіпократа... Вибачте 
за прямоту, але Господь спитає з вас.

— Так... — в задумі промовила Ірина Олександрів-
на. — Абортів я зробила дуже багато. Але ніколи й 
не думала, що вбиваю дітей за згодою їх матерів. Я 
просто виконувала роботу лікаря, і мені часто навіть 
дякували за це. Виходить, по-вашому, я — вбивця і 
йду дорогою до пекла?

— Не по-нашому, — втрутилася в розмову Віра. 
— Так написано в Слові Божому. Адже ви розумна 
жінка і можете самі все прочитати. Я ж подарувала 
вам Біблію, пам’ятаєте?

— Я пробувала читати кілька разів, але нічого не 
зрозуміла. Але якщо Бог робить людей такими, як ви, 
то я хочу дізнатися про Нього. Скажіть, з чого мені 
починати, щоб змінити свою життєву дорогу?

— Ця дорога починається на колінах, — тихо від-
повіла Світлана Миколаївна...

Цієї ночі Ірина Олександрівна довго не могла 
заснути. Як досвідчений лікар, вона знала, що за 
статистикою на одну вагітну жінку припадають 
три безплідні. Перед її очима миготіли картина за 
картиною: забризканий кров’ю білосніжний халат, 
благаючі обличчя тих, хто просив зробити аборт по-
тайки від чоловіків, матерів, тих, що приводили сюди 
дочок-підлітків, студентки і просто жінки, які «залеті-
ли»... Скільки грошей вона заробила на нелегальних 
абортах? Чому вона ніколи нікого не відраджувала і 
не пояснювала, які наслідки можуть бути після цього? 
Вона просто сприймала це як джерело додаткового 
заробітку, яке давало можливість добре жити. Та й 
заздрість до жінок, які можуть вагітніти, допомогала 
у цьому. Сама, зробивши аборт в ранній юності, вона 
на все життя залишилась безплідною. І так тривало 
багато років... Заснула вона під ранок з допомогою 
заспокійливих крапель і при світлі нічної лампи. Спати 
в темряві їй раптом стало страшно...

Розділ другий
«Я зроблю тебе мудрим і буду
 навчати тебе у дорозі, якою ти 
будеш ходити, Я дам тобі раду, 

Моє око вважає на тебе!» (Пс. 31:8).

Якось, прийшовши вранці на роботу, у коридорі 
Віра помітила жінку, яка виділялася з-поміж 
інших. На вигляд їй було років 25. Вона дивилася 
в одну точку. В очах її було стільки болю, що Віра 

зразу зрозуміла, чому вона прийшла.
Через півгодини, після того, як термін її вагітності 

був встановлений, Віра виписала їй направлення в 
лабораторію для здавання аналізів перед абортом, 
непомітно виписуючи для себе її ім’я, адресу і номер 
телефону. Молода жінка мовчки чекала. Віра бачила, 
як її трясло і, співчутливо запитала:

— Послухайте, Анно, чи можу я вам хоч чимось 
допомогти?

— Мені ніхто не може допомогти... Ніхто... Я зовсім 
сама в цьому світі, — тихо відповіла молода жінка.

— Аню, я можу вам допомогти. Мене звуть Віра. 
Після четвертої години я вільна, і ми можемо зустріти-
ся де-небудь. Хочете, я прийду до вас чи ви до мене, 
я живу з мамою. Вона в мене дуже хороша.

Віра не переставала подумки молитися. Вона ро-
зуміла, що в Анни сталася якась трагедія. Співчуття і 
жаль до цієї нещасної нагадали їй власне горе.

Анна підвела голову з готовністю відмовитись від 
зустрічі, але, побачивши сльози в очах медсестри, 

раптом змінила своє рішення і перейшла на «ти».
— Я чекатиму тебе о четвертій в кафе «Театраль-

не», тим більше, що в мене сьогодні день народження. 
Я рада нашому знайомству. Дякую тобі, Віро.

Віра хвилювалася. Вона чудово розуміла: якщо 
Анна так щвидко погодилася на зустріч, отже, їй 
насправді дуже важко і самотньо. Закінчивши всі 
свої справи, Віра замкнула двері кабінету і схилила 
коліна.

— Господи, дякую Тобі за те, що Ти є в мене і я 
можу говорити з Тобою, чути Твій голос. Дякую Тобі 
за довір’я. Ти поставив мене на цей шлях і Ти не за-
лишиш мене. Я йду на зустріч з Анною. Допоможи 
сказати те, що Ти Сам хочеш їй сказати. Пролий 
світло Своєї святої любові на її душу. Не дай їй піти 
на вбивство власної дитини і позбутися Твоєї милості. 
Пом’якши її серце, Господи. Дай мені слова, які вона 
зможе почути. Відкрийся їй, Ісусе, допоможи мені 
полюбити її і розповісти про Тебе. Благослови мене 
на цю зустріч. Амінь.

Віра побачила Анну відразу. Молода жінка само-
тньо сиділа в невеликій затишній залі. Вона знову 
дивилася в нікуди, відгородившись від навколишнього 
світу, але, помітивши Віру, трохи пожвавішала і усміх-
нулась їй як давній знайомій.

— Привіт, — просто сказала вона. — Сідай. Я замо-
вила легку вечерю. Три дні я нічого не їла, але сьогодні 
мені стало спокійніше і навіть появився апетит.

Віра хотіла відмовитися від їжі, але в цю мить 
появився офіціант і розставив на столі салати, свіжі 
булочки і сок. Вона сказала Анні, що хоче помолитися, 
щоб Господь освятив їжу, і підвелася. Та знизала 
плечима і підвелася також.

Потім Віра запитала, чи хоче Аня вислухати її 
життєву історію. Вона розуміла, що спочатку повинна 
розповісти про свій біль, щоб прихилити співрозмов-
ницю до себе.

— Так, розкажи, будь ласка, адже ти не поспіша-
єш? Мені також спішити нікуди. 

Віра розповіла про своє дитинство, про маму й про 
те, як вона, скільки себе пам’ятає, ходила до церкви 
і любила Бога, як Ісус ввійшов до її життя і покорив 
її назавжди, як вона познайомилась з Олексієм і 
вийшла за нього заміж, про щасливі часи заміжжя і 
материнства, про свою другу вагітність і про те, що 
сталося в її житті потім...

Анна слухала Віру, і сльози стікали по її обличчю. 
Тепер власна проблема видалась їй такою дрібною 
порівняно з трагедією, яку пережила Віра. Кілька 
хвилин вони мовчали. Анна бачила, як важко Вірі 
згадувати все це, і не задавала ніяких запитань, але 
Віра постаралася справитись зі своїм болем, щоб ви-
слухати чужий. Вона попросила Анну розповісти свою 
історію. Анна важко зітхнула. Їй до болю захотілося 
курити і вона запитала у Віри, чи та не проти.

— Справа не в мені, — відповіла Віра. — Я ніколи 
не курила і нікому не раджу, але це гидота перед 
Богом і дуже шкідливо для твоєї дитинки.

Анна зіщулилася після цих слів. Вона навіть по-
думки не називала дитиною те, що розвивалося в ній і 
було призначене на знищення через тиждень. Курити 
відразу розхотілося, і вона замовила собі міцну чорну 
каву. Зробивши кілька ковтків, Анна розповіла новій 
подрузі свою історію:

— Народилася я в Новоросійську у звичайній сім’ї. 
Батько працював в морському порті диспетчером, 
а мама — бухгалтером. Жили ми дружно, дуже 
любили одне одного. Я не пам’ятаю, щоб мої батьки 
сварилися, і я завжди мріяла вийти заміж за такого, 
хто був би схожий на мого тата. Після школи вступила 
в торговельний технікум і після закінчення почала 
працювати в міському універмазі товарознавцем. 
Коли ще вчилася, на студентській вечірці познайо-
милася з Олегом. Він також був студентом і вчився в 
університеті на юридичному факультеті. Наші зустрічі 
стали постійними, і я вже не могла без нього жити. 
Здавалося, це взаємно.

Олег зайняв усі мої думки і час. Моя любов вияви-
лася такою сильною, що я готова була на все, лише 
б він не кинув мене. Я порвала зі всіма знайомими і 
друзями, виправдовуючи це тим, що так хоче Олег. 
Поступово, коли я повністю потрапила під його вплив, 
він почав вимагати безумовної покори, і я ішла на це, 
незалежно від того, має він рацію чи ні.

Моїм батькам він не подобався, колишнім подругам 
також, але я не звертала на це уваги. Він став моїм 
кумиром. Йому це дуже подобалося, він навіть гор-
дився тим, що так приручив мене. Якщо він не давав 
про себе знати день чи два, мене починало трясти, 
підвищувалась температура. Я не могла спати і їсти. 
Телефонувала до всіх його друзів. Потім, коли він по-
являвся, він говорив, що був зайнятий і щоб я не сміла 
більше його розшукувати. Якщо його нема, значить, 
так треба і мене це не стосується. Я починала плакати, 

і він погрожував, що покине мене і ніколи більше не 
повернеться. Це було для мене найстрашнішим, і я 
обіцяла, що більше не буду його шукати, а просто 
буду чекати. Потім, в його пристрасних обіймах, я 
забувала про все...

Про одруження він не говорив ніколи, а коли я 
насмілилася натякнути йому про це, він засміявся і 
сказав, що нам і так добре. Так тривало чотири роки. 
Ми наймали квартиру і жили, як подружжя. Мої батьки 
дуже страждали, часто тато говорив Олегові, що так 
жити не можна. Олег уникав цих розмов. Дітей у нас 
не було, бо я використовувала різні препарати, щоб не 
завагітніти. Олег не хотів мати дітей, і мені здавалося, 
що він взагалі дітей не любить. Але я сподівалась, що 
коли в нас будуть свої діти, він зміниться. Я перестала 
вживати протизаплідні засоби, але нічого не мінялося. 
І я почала лікуватися в одного відомого лікаря. Ходила 
до нього разом з мамою.

Минуло ще два роки. Олег, попри його деспо-
тичність і грубість, залишався смислом мого життя, 
але я ніяк не могла звикнути покірно чекати його, 
коли він десь затримувався чи взагалі не приходив 
на ніч. Я просто божеволіла. Коли він появлявся, я 
плакала і вимагала пояснень, але він завжди від-
жартовувався...

Чотири місяці тому йому запропонували роботу 
тут, у цьому місті, і ми переїхали. Я також влаштувала-
ся працювати на торговельну базу. Олег радів, що мої 
батьки тепер далеко і не докучатимуть з одруженням. 
Сам він говорив, що одружуватися взагалі не хоче, і 
якщо мене не влаштовує таке становище, я можу піти 
геть. Він любив говорити: «Дорога там» і вказувати 
рукою на двері. Я холола від страху і згоджувалася 
на все, лиш би він не покинув мене...

Якось, коли він  ось так кричав на мене, я знепри-
томніла і впала. Олег спочатку злякався, але, коли 
я отямилася, спитав, чи не вдаю я, щоб викликати в 
нього жаль. Потім мене почала мучити нудота, осо-
бливо вранці. І я зрозуміла, що завагітніла. Довго не 
наважувалася сказати про це Олегові, але набралась 
мужності. Що тут почалося! Це не розповісти, надто 
боляче... Наступного дня я пішла на роботу раніше, 
ніж він, і за весь день він жодного разу не зателе-
фонував мені. Зазвичай він телефонував по кілька 
разів на день. Коли я прийшла додому, на столі ле-
жала записка: «Не телефонуй мені і не шукай мене. 
Ти не піймаєш мене у свій капкан. Я тебе зневажаю. 
Повернусь лише після аборту, і то не впевнений. 
Прощавай».

Перше, що спало мені на думку, — отруїтися. Я не 
хотіла жити. Не знаю, як минула та ніч. Наступного 
дня я пішла до нього на роботу, але він вдав, що не 
знає мене. Його співпрацівники, напевне, сприйняли 
мене за ненормальну. На дзвінки він не відповідає. 
Вчора, коли я поверталася з роботи, побачила його 
машину. З ним поруч сиділа молода блондинка і 
сміялася. Мене знудило тут же на тротуарі. Я у відчаї 
і сльозах провела всю ніч і сьогодні прийшла взяти 
направлення на аборт. Може, він повернеться, адже 
він написав, ось дивись.

Анна тремтячими руками дістала із сумочки аку-
ратно складений вчетверо аркуш паперу і протягнула 
Вірі, яка дивилася на нещасну жінку з жалем, спів-
чуттям і любов’ю. Віра розгорнула записку. Дрібним, 
старанним почерком були виведені, ретельно проду-
мані, жорстокі слова. Вона подивилася на заплакану і 
змучену Анну і, дивлячись їй прямо в очі, запитала:

— Ти хочеш вбити своє дитя і сподіваєшся при 
цьому бути щасливою?

— Як вбити? Про що ти? Що ти маєш на увазі? 
А... якщо він не повернеться до мене, Віро? — страх 
знову відбився в очах Анни.

— Ти вважаєш, що треба принести в жертву 
дитину, тому що її батько — негідник? — знову за-
питала Віра, не зводячи з неї очей і не перестаючи 
подумки молитися.

Анна розгублено дивилася на неї. Вона очікувала, 
що Віра буде її жаліти і, можливо, погодиться піти до 
Олега і вмовити його повернутися. Але те, що вона 
почула, збентежило її.

— Я не думала про це, Віро. Тобто я не думала 
про це як про дитину, адже минуло лише два місяці і 
зараз там згусток крові і слизу, не більше... Моя мама 
також говорить, що Олег негідник. Що мені робити, 
Віронько, у мене в цьому місті немає нікого, окрім 
тебе. Мені страшно. Я не хочу йти додому, там все 
нагадує про нього.

— Аню, вислухай мене уважно. Перервати вагіт-
ність штучно — означає вбити вже живу дитину. Біблія 
говорить, що діти — спадок від Господа і нагорода від 
Нього — плід утроби. Кожній людині Бог дає можли-
вість бути люблячою, чесною, доброю, і якщо ці риси 
в нас є, то ми користуємося увагою з боку близьких і 
чужих людей. З твоєї розповіді я зрозуміла, що Олег 

просто одержимий злом та егоїзмом, та й ти поводи-
лася не зовсім правильно, вибач. Ти просто потрапила 
в спокусу. Ти любила те, що не можна любити, ти 
плекала і вигодовувала в собі цю прив’язаність до 
нього. Якщо ти погубиш своє дитя, ти додаш собі ще 
один страшний гріх, і не надійся, що Олег повернеться 
до тебе після аборту. Наслідки можуть бути неперед-
баченими. Я вже давно працюю в гінекології і знаю 
страждання багатьох жінок. Не роби цього, не губи 
дитя і свою душу. Хто знає, може, твій Олег побачить 
свою дитину, і його серце наповниться любов’ю до неї 
і до тебе. Егоїстичні люди дуже ревно ставляться до 
своєї власності, а якщо ще дитина буде схожою на 
нього, то, можливо, це з’єднає вас знову.

Я буду постійно молитися за це, і мама моя також. 
Я знаю багатьох молодих жінок, які хотіли вбити 
своїх дітей, але з милості Божої відмовились від цього 
страшного вчинку і тепер, коли вони мають дітей, їм 
навіть подумати страшно, що вони могли їх знищити. 
Яке це щастя, Аню, тримати на руках своє дитя, я 
пам’ятаю це чудове відчуття. Адже жінка створена 
Богом, щоб давати життя, а не губити. Не роби аборт! 
Як би я хотіла мати своє дитя, але Господь призначив 
мені інше. Я просила в Нього смерті цілий рік після 
загибелі моїх улюблених, але Він не забрав мене 
до Себе і до них на небо, можливо, для того, щоб я 
зустріла тебе і розповіла тобі все це...

Віра не могла стримати сліз. Вона дістала з сумоч-
ки фото і, витираючи хусточкою мокрі щоки, показала 
Анні. На знімку вона стояла поруч з Олексієм, який 
тримав на руках Миколку. Вільна блузка лише трохи 
прикривала округлий живіт Віри. Щасливі обличчя ви-
промінювали взаємну любов. Вони сфотографувалися 
рівно за тиждень до того страшного дня.

Анна довго дивилась на фото. І знову її нещаслива 
любовна історія видалася їй такою незначною по-
рівняно з тим, що пережила Віра.

— Пробач мені, Віро. Дякую тобі за цей вечір. Я 
рада нашому знайомству. У мене ще не було друзів, 
що вірують в Бога. Я повинна про все подумати і роз-
повісти батькам. Цікаво, що вони скажуть? Я в них 
одна, і вони давно мріють про внуків. Якби твій Бог 
дав мені сили і гордості не телефонувати Олегові, 
мені стало б легше. 

— Аню, а ти взагалі віриш у Бога?
— Ну, не знаю... Бабуся колись водила мене до 

православного храму і показувала, як правильно 
хреститися, класти свічки і цілувати ікони. Мені там 
завжди подобалося, і коли ми виходили звідти, мені 
здавалося, що я чистіша і краща. Батьки до церкви 
не ходили, Біблії в нас ніколи не було. В ранній юності 
я думала, що Бог — це недоступна висота для лю-
дини, і коли я стану старою, як моя бабуся, то також 
ходитиму до церкви і буду бити Йому поклони, щоб 
потрапити до раю. Потім навчання, робота, Олег і 
власні проблеми витіснили думки про Бога, а ось 
сьогодні я згадала, що колись боялася Його. Я ніколи 
не молилася і лише пам’ятаю, як дуже давно бабуся 
водила мене в неділю до церкви на причастя і вчила 
жити чесно.

— Аню, ти пробач, але мені час йти, я ще хочу від-
відати молоду маму і допомогти їй скупати немовля. 
Але хочу сказати, що ти не самотня. Навіть якщо від 
тебе відмовляться всі люди, є Той, Хто любить тебе 
і чекає, щоб обняти і потішити, як Своє дитя! Нема 
нічого, чуєш, абсолютно нічого, чого Господь не може 
простити. Він помер на хресті за всіх нас і воскрес, щоб 
ми отримали в Ньому нове життя. Його благодать і ми-
лість переважають все, що можна пояснити словами. 
Біблія переповнена Його обіцянками. Дозволь Йому 
показати Свою святу любов до тебе і дати прощення, 
яке може дати тільки Він. Не вичікуй, Анечко, клич до 
Бога. Він почує і відповість! Він знає про тебе все, знає, 
що ти зробила, що говорила, що відчувала. Знає і твій 
біль, Він знає Олега і його серце також. Він любить всіх 
людей. Звернися до Ісуса, покайся перед Богом, і ти 
сама відчуєш, як тобі стане легше. Говори з Ним про 
все, що тебе тривожить, і проси, щоб Він помилував 
тебе і Олега. Ось номери моїх телефонів, а також моя 
адреса і ім’я моєї мами. Ти можеш телефонувати нам 
у будь-який час, і ти знаєш, де я працюю. Тобі треба 
стати на облік по вагітності. Приходь у понеділок, я 
відведу тебе до Ірини Олександрівни, завідуючої жі-
ночою консультацією. Вона дуже добра і досвідчений 
лікар. Я знаю її давно. Буду молитися за тебе. І за 
Олега також. Хай береже тебе Господь.

Анна мовчки взяла записку Віри. Було помітно, що 
вона не хоче розставатися. 

— А можна, я піду з тобою? — раптом запитала 
вона з надією в голосі.

Незабаром вони прийшли до маленької мало-
сімейки, де Віру вже чекала молоденька мати Оля 
з донечкою на руках. Купали дитину в череді. Анна 
мовчки сиділа і спостерігала, з якою любов’ю Віра 
торкалася до немовляти, як ніжно щось співала. 
Бачила, як Віра викладала з сумки продукти і клала їх 
в холодильник, як давала Ользі поради по догляду за 
дитиною, обіцяючи знову прийти через день.

Коли вони прощалися, Ольга обняла Віру і ска-
зала:

— Віронько, що я без тебе робила б? Дякую тобі за 
все... Я до кінця своїх днів буду тобі зобов’язана. Якби 
не ти, у мене не було б Оксанки. Я була така дурна, 
дякую тобі за твоє добре серце.

— Я тут ні при чому, Оленько, це все Господь, 
— усміхаючись, просто відповіла Віра.

Далі буде.

СЕСТРА МИЛОСЕРДЯ
«Так нехай і ваше світло світить перед людьми,
 щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли 

Отця вашого Небесного» (Мт. 5:16).

Тамара Резникова
Початок у № 9 (96) за вересень 2012 р.
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУ

ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУКОРИСНЕ І ЦІКАВЕ

«Здається, що мені відріза-
ли одну з моїх рук», — сказав 
доктор П. Джоб. Це була най-
важча проповідь у його житті: 
проповідь на похороні власного 
сина. Його голос тремтів, пере-
повнений емоціями. «Але з усім 
тим, що в мене залишилося, 
я далі служитиму Христовому 
Царству».

Д-р Джоб координує роботу «Голосу 
мучеників» в Індії. Щоб підтримати хрис-
тиян у недемократичних державах, він 
часто подорожує, ризикуючи життям. Під 
час великих християнських кампаній в Індії 
він проповідує і бачить, як тисячі людей 
навертаються до Христа.

Його робота розлютила радикальних 
індусів на батьківщині. У червні 1999 року 
вікно його автомобіля пробив камінь та вда-
рив д-ра Джоба в чоло, залишивши криваву 
рану. Через тиждень його молодший син 
ішов до медичного коледжу, в якому вчився 
на лікаря. На повній швидкості Майкла збив 
«Фіат». Злочинця не знайшли. Майкл із 
численними пораненнями впав у кому і за 
кілька днів помер.

Д-р Джоб дотримав обіцянки: втрата 
сина не спинила його в служінні. Після 
смерті Майкла д-р Джоб і далі пропові-
дував, навертаючи тисячі людей до Христа. 
Ціною його служіння стала втрата сина. Бог 
також знає, що означає втратити Сина, щоб 
інші могли отримати спасіння.

У переслідуваної Церкви попереду може 
бути стрімка й довга дорога. Упродовж 

ГОНИТВА ЗА БАГАТСТВОМ

Відомий баптистський 
проповідник Вільям Керрі 
з дитинства був дуже до-
питливим і наполегливим 
хлопчиком. Допитливість 
допомогла йому само-
стійно, без учителя, за-
своїти латинську мову, а 
наполегливість — долати 
труднощі. Одного разу він 
вирішив залізти на дерево. 
Але, добравшись лише до 
половини, несподівано 
зірвався і впав. Відле-
жавшись на землі, Керрі 
знову поліз до вершини і 
все-таки досяг своєї мети! 
Такою допитливою і ціле-
спрямованою людиною 
він залишався все своє 
життя.

Вільяма Керрі справедливо на-
зивали батьком світового місіо-
нерського руху й апостолом Індії. 

Спасінню грішників у цій країні він 
присвятив 41 рік свого життя, талант 
вченого-лінгвіста, старанність пропо-
відника Слова Божого. Він переклав 
книги Біблії на 24 індійські діалекти і 
брав участь в перекладі книг Писання 
на 20 інших мов.

Вільям Керрі невтомно боровся 
з дикими поганськими забобонами 

Їх змушують просити милостиню, пра-
цювати на фабриках і фермах, вони 
стають жертвами сексуальної екс-

плуатації або насильно видаються заміж.
Після довгих років зусиль волонтерів 

та внаслідок важливих судових рішень 
цей феномен увійшов до порядку ден-
ного уряду. Однак на світовому рівні він 
залишається практично без уваги.

За офіційними даними Всесвітньої 
організації праці, 5,5 мільйона дітей у 
світі залучені до важких робіт. Але ці 
цифри не достовірні: тільки в Індії, за 
даними уряду, змушені працювати 12 
мільйонів дітей. Нещодавно влада по-
чала дискусію про введення заборони 
на працю дітей до 14 років, але цей 
проект ще повинен бути схвалений 
парламентом.

БІЛЬШЕ 90 ТИСЯЧ ДІТЕЙ ЩОРІЧНО 
ПРОПАДАЮТЬ В ІНДІЇ

ГОЛОС МУЧЕНИКІВ

НАДЗВИЧАЙНА ПЛАТА

двох тисяч років зло мотивувало багатьох 
у їхньому спротиву Євангелію Христа. 
Як християни, ми повинні бути готовими 
платити ціну. Це урок з життя Авраама. Він 
був готовий віддати в жертву Ісака, через 
якого мало зійти благословення. 

Ідея жертви визначає наші цілі. Жерт-
ва гартує наш характер. Зобов’язання, у 
яких є самопожертва, наближають нашу 
сім’ю, нашу громаду і наш світ до Христа. 
Ми дізнаємося, якими сильними можемо 
бути. Хоча ми й не бажаємо втрачати те, 
що вважаємо дорогим, але боремося, щоб 
нашу відданість не могло зупинити ніщо, 
незважаючи на будь-які обставини.

«Бо тепер Я довідався, що ти бого-
бійний, і не пожалів для Мене сина свого, 
одинака свого» (Буття 22:12).

ДОБРА НОВИНА

ВЕЛИЧ БОГА В МИЛОСТІ

Права на сім’ю, дитинство, мате-
ринство, батьківство мають фун-
даментальне значення в кожному 

суспільстві, а тому потребують особли-
вих уваги і захисту. Саме тому Україна 
поклала на себе священний і почесний 
обов’язок – захищати цю важливу для 
кожного цінність, зафіксовану в ст. 51 
Конституції України і ст. 5 Сімейного 

Кодексу України: сім’ю як законний союз 
чоловіка і жінки.

Життя і здоров’я людини визна-
ються в Україні найвищою соціальною 
цінністю. Тому загрозою конституційним 
правам і національній безпеці України 
є пропаганда гомосексуалізму, бо це 
явище несумісне з охороною дитинства, 
інститутом шлюбу та сім’ї. Воно чуже 

Захистимо інститут традиційної родиниЗахистимо інститут традиційної родини
українським традиціям, культурі та ре-
лігійним переконанням, а тому потребує 
рішучого осуду та відповідної заборони 
на законодавчому рівні.

Українське суспільство категорично 
не сприймає будь-яких спроб проголо-
сити гомосексуальні стосунки варіантом 
норми. Усі християнські конфесії і най-
більші релігійні організації займають 
аналогічну позицію.

Схожі процеси відбуваються і в інших 
країнах. На законодавчому рівні Литва, 
Угорщина, кілька суб’єктів Російської 
Федерації та більшість штатів США вже 
ухвалили рішення заборонити пропаган-
ду гомосексуалізму або ж задекларували 
шлюб як союз чоловіка та жінки.

Пропаганда гомосексуалізму – це  
популяризація антисімейних цінностей, 

Є в Олександра Пушкіна «Казка про рибака 
та рибку», в якій поет змальовує людську 
гонитву за багатством. Жив біля моря 

бідний старий зі старою. Були в нього убога 
хатина і розбите корито. Старий ловив рибу 
і одного разу спіймав золоту рибку, яка 
вблагала рибака відпустити її, обіцяючи за 
це зробити все, що він лише забажає.

Коли старий розповів про це дружині, 
та накинулась на нього з криком, чому він 
не попросив у рибки хоча б нове корито. 
Пішов бідолаха до моря, викликав золоту 
рибку і розповів їй про своє горе. Рибка 
заспокоїла його — буде в них нове корито. 
Не задовольнилася цим ненажерлива 
бабка і ще лютіше накинулась на нього, 
щоб біг скоріше і попросив у рибки хату.

Потім їй захотілось стати дворянкою і 
нарешті — царицею. І ці забаганки були за-
доволені. Але їй мало було багатства і слави, 
побажала вона статі володаркою морською. 

Їй захотілося жити в морі, і щоб сама рибка їй 
служила. Коли засмучений старий прийшов 
до моря і розповів це рибці, та нічого не ска-
зала, а лише хвостом по воді плеснула і пішла 
в море. Не дочекавшись відповіді, повернувся 
старий до старої, дивиться — знову перед 
ним колишня вбога хатина, на порозі сидить 
стара, а перед нею розбите корито.

Багатство — для грішних перешкода, 
а для добрих — підмога на доброчинність. 
Не той багатий, хто багато має, а той, хто 
багато дає убогим. Багатий не той, хто багато 
придбав, а той, хто багато роздав. Як неви-
черпне джерело води, котре пощастило вам 
відкрити, напоївши вас, тече до інших, так 
нехай тече до вас і від вас багатство.

Не той багатий, хто багато має, а той, хто 
добре користується тим, що має. Обходься 
із земним багатством, як з гостем, котрого 
треба гідно прийняти і чесно випровадити.

П. Шатров.

— принесенням у жертву дітей і 
спалюванням вдів на поховальних 
вогнищах.

Цій дивовижній людині довелось 
пережити чимало горя: фізичні недуги, 
втрату сина і дружини. У вогні згоріли 
його майно і наукові праці. Стоячи на 
згарищі, Керрі сказав Господу: «Дякую 
за шанс почати все заново».

У книзі Ч. Х. Сперджена «Ранок за 
ранком» наводиться цікава деталь з 
біографії цього апостола Індії. Коли 
доктор Керрі тяжко занедужав, його 
запитали: «Якщо ця хвороба виявиться 
доленосною, якому тексту з Біблії ви 
надали би перевагу як темі для над-
могильної проповіді?». Він відповів: 
«Я думаю, що така жалюгідна істота 
не гідна того, щоб про неї говорили, а 
якщо надмогильна проповідь обов’яз-
кова, то хай вона буде на слова: 
«Помилуй мене, Боже, по великій 
милості Твоїй і по багатству щедрот 
Твоїх згладь беззаконня мої». 

Хіба не дивно, що цей апостол XV-
III століття не думав про себе як про 
велику людину, як про вченого зі світо-
вим іменем, як про служителя Церкви? 
Невже цей великий служитель страж-
дав на комплекс неповноцінності?

Аж ніяк! Як вчений-біблеїст, доктор 
Керрі розумів, що милість Божа має 
вирішальне значення в житті людини. 
Біблійні синоніми слова «милість» 
— доброта, милосердя, благість, 
благодать, співчуття, любов. Ці риси 
Божого характеру особливо дорого-
цінні для грішника.

Бог діє в масштабах, недоступних 
людському розуму. Вчені вирахували, 
що діаметр всесвіту становить 156 мі-
льярдів світлових років. Світловий рік 
— це віддаль, яку проходить світловий 
промінь зі швидкістю 300 000 км/сек. 
за земний рік. Вона становить дев’ять 
трильйонів 460 мільярдів 800 мільйонів 
кілометрів. Помножте все це ще на 156 
мільярдів і ви одержите розмір всесві-
ту. Жодна людина не може уявити собі 
таких масштабів, а для Бога це незна-
чна віддаль. Всесвіт, наче грецький 
горіх, вміщується в Його руці.

Милість Божа глибока і простяга-
ється до тисячі родів. «І перейшов Гос-
подь перед лицем його та й викликнув: 
«Господь, Господь — Бог милосердний і 
милостивий, довготерпеливий і много-
милостивий та правдивий, що дотримує 
милість для тисяч родів, що вибачає 
провину й переступ та гріх, та певне не 
вважає чистим винного, бо карає про-
вину батьків на дітях, і на дітях дітей, і 
на третіх, і на четвертих поколіннях». 
І Мойсей поквапно вклонився до землі 
і впав...» (2 М. 34:6-8).

Відкриваючи Мойсею Свої риси, 
Бог поставив на перше місце милість, 
що простягається до тисяч родів. У 
середньому тривалість роду становить 
40 років. «Милість до тисяч родів» про-
стягається на 40 тисяч років вперед, 
а кара — лише на 160 років! Якщо 
врахувати, що людство існує всього 
шість тисяч років, то запас милості 
Божої такий величезний, що її виста-
чить і для вас!

нездорового способу життя, поширення 
моральної розбещеності, духовної дегра-
дації і фізичного збочення. Як наслідок 
це призводить до епідемії ВІЛ/СНІДу, 
поглиблення демографічної кризи і 
руйнації фундаментального соціально-
го інституту – інституту сім’ї. І все це 
ставить під сумнів подальше існування 
українського етносу (з цими проблемами 
вже зіткнулися деякі західноєвропейські 
народи).

Саме тому ми стверджуємо, що попу-
ляризація гомосексуалізму несе загрозу 
національній безпеці! Тому ми, українські 
громадські організації, об’єдналися, щоб 
відстоювати інститут традиційної роди-
ни, захищати його на всіх рівнях, а також 
протистояти поширенню деструктивних і 
загрозливих явищ.

Напередодні парламентських ви-
борів для українських громадян конче 
важливо розуміти позицію партій з 
цього питання. Усім українцям варто 
знати, чи буде ваша політична сила 
голосувати за закони щодо легалізації 
в Україні одностатевих «шлюбів» і ци-
вільних партнерств? За законопроекти 
про надання права одностатевим парам 
всиновлювати дітей?

Чи готова вона на вимоги Євросоюзу 
підтримати ініціативи ЛГБТ-руху  та 
надати їм право на легалізацію одно-
статевих «шлюбів» та пропагування 
одностатевого способу життя?

А чи, попри зовнішній тиск, ваша по-
літична сила готова відстоювати цінності 
традиційної української сім’ї, що базуєть-
ся на законному союзі чоловіка і жінки.

Ряд громадських, християнських, благодійних організацій і церков 
звернулися з запитом до голів політичних партій з метою з’ясування 
партійної позиції щодо захисту інституту традиційної родини. «Ак-
центуємо увагу на тому, що ваша тверда, визначена і категорична 
позиція на підтримку інституту традиційної сім’ї є запорукою довіри 
абсолютної більшості українського народу, що надзвичайно важливо 
напередодні парламентських виборів. Дякуємо за взаємодію і діа-
лог з просімейною громадськістю та інститутами громадянського 
суспільства», – йдеться у зверненні.

«Хто срібло кохає, той не насититься сріблом, хто ж кохає багат-
ство з прибутком, це марнота також!» (Екл. 5:9).


