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І що може породити суспільство людей, 
керованих цим супротивником? Зви-
чайно ж, тільки систему, яка відкидає 

живого Бога, не бажає чути про необхід-
ність визнання своїх гріхів і висміює всяку 
згадку про Спасителя. Цю систему Біблія 
називає світом. 

Слово «світ» (грецьке «космос») озна-
чає «упорядковану систему». Систему, 
яку Бог створив ідеальною. Вчинений 
людиною гріх зруйнував її – через людину 
у світ увійшов гріх. «Ми знаємо, що ми від 
Бога і що ввесь світ лежить у злі» (1 Ів. 
5:19). Світ став упорядкованою системою 
людства без Бога. 

Він відкидає Бога, а це однаково, що 
пиляти гілку, на якій сидиш, або заявляти, 
що в тебе не було батьків і ти народився 
невідомо як. 

Але світ не просто ігнорує Бога, він 
ще й активно виступає проти Бога і Його 
шляху спасіння. Адже якщо визнати необ-
хідність спасіння, то доведеться визнати 
й те, що весь шлях світу викривлений, 
що всі діла людей без Бога марні, що 
людина без Бога деградує і котиться в 
пекло. Натомість у світі вважається, що 
людина тільки те й робить, що розви-
вається по спіралі. Стартовою крапкою 
еволюціоністи позначили мавпу – і які 
ми тепер розумні порівняно з нею! Але 
якщо зрівняти сучасну людину з тією, 
яку створив Бог на початку, яка не бо-
ялася Бога, була Йому другом, то стане 
очевидним, наскільки ми деградували.

Світ ніяк не бажає прийняти точку 
зору Бога і ненавидить тих, хто проти-
стоїть йому. «Коли вас світ ненавидить, 
знайте, що Мене він зненавидів перше, як 
вас. Коли б ви зо світу були, то своє світ 
любив би. А що ви не зо світу, але Я вас 
зо світу обрав, тому світ вас ненавидить» 
(Ів.15:18-19).

Світ буде ненавидіти кожного, хто 
прийде в Ім'я Христа, тому що керує цим 
світом супротивник Христа. Відмовляю-
чись від Божого ведення, людина авто-
матично підпадає під тиранію сатани. «… 
Все, що в світі: пожадливість тілесна, і 
пожадливість очам, і пиха життєва – це 
не від Отця, а від світу» (1 Ів. 2:16).

Пожадливість тілесна – це гріховні 
бажання занапащеної людської природи. 

 Гордість життєва – ще одна харак-
теристика світу. Грецькою слово «гор-
дість» означає «порожнє, хвалькувате 
мовлення, присвоювання собі більше, 
ніж ти заслуговуєш». Саме це властиве 
кожному, хто живе без Бога.

Іван зауважив, що все, що від світу, 
– це не від Бога. А значить, усе, що не 
передбачає Бога, –  від світу. Усе, що ми 
робимо без Бога, – світське.

Керуючись цими трьома характе-
ристиками, світ породжує свою власну 
«мудрість», яка вважає дурістю хрест 
Христа: усі ми гарні, навіщо якась спо-
кута, смерть Христа? Божа мудрість 
змінює людей на краще, а світська сприяє 
їх деградації. Тому апостол Іван попере-
джає: «Не любіть світу ані того, що в світі. 

Чому ви Чому ви 
мовчите?мовчите?

12 березня в Франкфурті (Німеч-
чина) пройшла відкрита акція, в якій 
взяли участь 16 правозахисних груп, 
що виступають проти переслідування 
християн.

На акції, яку задовго до її прове-
дення назвали «великою демонстраці-
єю», на адресу політиків і громадських 
діячів пролунало запитання: «Чому ви 
мовчите?».

«Свобода віросповідання – це не 
вулиця з одностороннім рухом», – за-
явили організатори акції. Представ-
ники коптської громади Німеччини і 
Сирійської Ортодоксальної Церкви 
також підтримали правозахисників.

Учасники акції виступили проти 
зростаючих релігійних переслідувань 
християн у таких країнах, як Єгипет, 
Туреччина, Ірак, Нігерія, Пакистан, 
Афганістан і Північна Корея. Біль-
шість серед усіх жертв переслідувань 
– християни.

Акцію підтримали Товариство 
народів під загрозою, а також Між-
народне товариство прав людини. 
Зокрема, вони вимагають від країн-
спостерігачів «дотримання рівності 
перед законом для всіх громадян 
незалежно від їх віросповідання, у 
тому числі і для християн».

Високий суд правосуддя, що входить 
до Верховного суду Великобританії, 
ухвалив принципово нове рішення, яке 
може мати серйозні наслідки для процесів 
усиновлення та взяття на виховання дітей 
віруючими сім’ями. Суд висунув думку, 
що християни з традиційними поглядами 
на сексуальну етику не підходять на роль 
прийомних батьків.

Така позиція британського суду зна-
йшла відображення в рішенні, оголо-
шеному 28 лютого 2011 року у справі 
№ CO/4594/2010, копією якого володіє 
Інститут релігійної свободи.

Судді постановили, що християнські 
переконання щодо сексуальної етики мо-
жуть бути несприятливими для дітей. Вони 
повністю підтримали твердження Комісії 
з рівності та прав людини про те, що діти 
ризикують «інфікуватись» християнськи-
ми моральними переконаннями.

Це рішення суду стосується дискусії 
між подружжям Юніс та Оуен Джонсами 
і міською радою міста Дербі (графство 
Дербішир, Англія).

l СЛОВО РЕДАКТОРА

Світ:Світ:  ДОРОГА ВІД БОГАДОРОГА ВІД БОГА
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В кінцевому підсумку вона веде до думки 
про незалежність від Бога.

Пожадливість очей – це бажання 
бачити тільки те, що хочеться бачити, 
а не реальну сутність. Єва побачила, 
що заборонений плід гарний на вигляд. 
Наслідком такої пожадливості став гріх. 
Коли чоловік бачить гарну жінку і замість 
того, щоб пам’ятати, що чистоту чужої 
дружини потрібно поважати, грішить із 
нею у своїх думках, –  це дія пожадли-
вості очей.

Коли любить хто світ, у тім немає любови 
Отцівської»  (1 Ів. 2:15).

Не можна любити і світ, і Бога, тому 
що вони ведуть у різні боки. Християнин, 
який любить світ, нагадує наречену, 
що кидає свого жениха і кидається 
навздогін за першим стрічним, котрий 
поманив її пальцем. Недарма апостол 
Яків порівнює це із перелюбом: «Пе-
релюбники та перелюбниці, чи ж ви 
не знаєте, що дружба зо світом – то 
ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче 
бути світові приятелем, той ворогом 
Божим стається» (Як. 4:4).

 Що ж потрібно зробити, щоб бути ві-
рним Христу? Насамперед усвідомити, до 
чого закликає світ. А він закликає вірити, 
що людина самодостатня й незалежна, Бог 
їй не потрібний. Не вірте цій неправді, ви 
залежні, ви нічого не можете без Христа.

 Деякі кажуть, що не можуть жити 
інакше. Але «кожен, хто родився від Бога, 
перемагає світ» (1 Ів.5:4). І далі читаємо: 
«А оце перемога, що світ перемогла, 
– віра наша. А хто світ перемагає, як не 
той, хто вірує, що Ісус то Син Божий?» 
(1 Ів. 5:4-5). 

Це не означає, що християни повинні 
втекти від світу в монастир. Навпаки, 
саме в цей світ ми і послані. «І казав Він 
до них: Ідіть по цілому світові та всьому 
створінню Євангелію проповідуйте!» 
(Мр.16:15). Але чи послані ми, щоб жити 
за правилами й стандартами цього світу? 

Чи повинні ми пристосовуватися під 
нього? Ісус називає нас світлом для світу 
– світлом, яке вабить людей до Христа. І 
сіллю для світу –  ми повинні бути незви-
чайні на смак і викликати спрагу пізнання 
Бога. І тому повинні відрізнятися від світу, 
де тільки можна.

Слово Боже попереджає: «Минається 
і світ, і його пожадливість, а хто Божу 
волю виконує, той повік пробуває!» (1 Ів. 
2:17). Цей розбещений світ вмирає, руй-
нуючи себе. Любити цей світ – значить, 
любити мерця. Любити те, що тимчасове, 
що минає, – значить, заздалегідь усві-
домлювати, що колись залишишся біля 
розбитого корита. 

У світі нині стаються події, які, без 
сумніву, можна вважати ознаками 
останнього часу. Хаос в Єгипті, бойові 
дії в Лівії, у багатьох районах Близького 
Сходу, а відтак найстрашніший  за всю 
історію Японії землетрус, наслідки якого 
такі руйнівні, що ЗМІ почали називати 
Японію островом руйнації, – усе це зму-
шує всерйоз задуматися над тим, що нас 
чекає попереду. І до того, що нас чекає, 
варто бути готовим.

Усе, що стається нині у світі, нагадує: 
ось-ось на землю повернеться Христос. 
Образно кажучи, це від Його кроків тря-
сеться земля. І якщо ми справді Homo 
sapiens, тобто  люди розумні, то повинні, 
врешті-решт, визначитися, від світу ми 
чи від Бога.

Британський суд відмовив сім'ї 
християн у праві на всиновлення 

через несприйняття гомосексуалізму
Подружжя Джонсів звернулось до 

міської ради у 2007 році з проханням 
передати їм на виховання дитину. Проте 
міська рада перешкодила їх клопотанню, 
оскільки не схвалила відмову Джонсів 
щодо сприяння в ознайомленні дитини з 
явищем гомосексуалізму. У листопаді 2010 
року обидві сторони спільно звернулись 
до суду з проханням винести остаточне 
рішення: або ж дозволити Джонсам взяти 
дитину на виховання, або ж заборонити це 
на підставі закону про рівність у зв’язку з 
їх християнськими переконаннями.

28 лютого 2011 року в Лондоні від-
булось слухання справи. У своєму рішенні 
суд рішуче став на захист гомосексу-
ального світогляду. Джонсів позбавили 
можливості взяти дитину на виховання 
у зв’язку з їх релігійними переконаннями, 
незважаючи на їх гарну репутацію як при-
йомних батьків.

Аргументуючи рішення, суд висловив 
думку про те, що традиційні християнські 
етичні переконання потенційно небезпечні 
для дітей, а батьки з християнськими пере-

конаннями не підлягають розгляду на роль 
потенційних прийомних батьків.

Судді зазначили, що в рішенні немає 
релігійної дискримінації щодо Джонсів, 
оскільки їм відмовили в можливості 
виховувати дитину через їх погляди на 
сексуальну етику, а не у зв’язку з їх хрис-
тиянськими переконаннями.

Однак  християнський правовий центр 
«Christian Concer» відзначив, що такі по-
яснення суддів неправдоподібні і нещирі, 
оскільки моральні погляди людини не 
можуть бути відділені від їх релігійних 
переконань. За словами правозахисни-
ків, характер судового рішення означає, 
що віруючі британці, які дотримуються 
традиційного християнського погляду 
на родину, шлюб та статеві відносини, 
і надалі стикатимуться з труднощами в 
процесах усиновлення та взяття на ви-
ховання дітей, які не є рідними чи офіційно 
усиновленими.

Коментуючи рішення суду, подружжя 
Джонсів зазначило: «Ми хотіли запропо-
нувати люблячий дім для дитини, яка його 

потребує. Проте через це рішення суду ми 
не знаємо, як продовжити процес розгляду 
нашого клопотання про всиновлення».

«Нам було відмовлено через наші 
моральні погляди, що ґрунтуються на вірі, 
а дитина, ймовірно, втратила можливість 
отримати безпечний дім і турботливу 
родину. Ми не вважаємо, що наші хрис-
тиянські моральні погляди несуть в собі 
«інфекцію», як вважає Комісія з рівності 
та прав людини. Бути християнином – це 
не злочин і це не повинно перешкоджати 
нам виховувати дітей», – заявило подруж-
жя Джонсів.

Генеральний директор «Christian Con-
cer» Андреа Мінічелло Вільямс зазначила: 
«Те, що сталося з Джонсами, – частина 
тенденції, яку ми спостерігаємо останнім 
часом. Закон все більшою мірою тлума-
читься з огляду на прихильність до захисту 
прав гомосексуального світогляду… Вели-
кобританія лідирує серед країн Європи з 
нетерпимості до релігійних переконань».

Світлана СИДОРЕНКО.
Інститут релігійної свободи.
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ської конвенції про усиновлення дітей. 
На їх думку, деякі положення цієї 
Конвенції суперечать законодавству 
України та зазіхають на сімейні ціннос-
ті й моральні основи українців.

При цьому Секретаріат РЄПЦУ 
висловив занепокоєння у зв’язку зі 
спробами представників сексуальних 
меншин країн Європи вивозити дітей з 
України для подальшого всиновлення. 
Вони вирішили звернутись до керівни-
цтва держави з проханням перевірити 
законність подібних дій.

Серед інших питань порядку ден-
ного учасники засідання запланували 
спільні заходи євангельських Церков 
з відзначення 450-річчя Пересо-
пницького Євангелія. Нагадаємо, що 
ця річниця святкується в Україні на 
державному рівні.

Секретаріат Ради також звернув 
увагу на необхідність ширшого інфор-
мування громадськості про духовне та 
соціальне служіння, яке здійснюють 
євангельські християни в Україні. За-
для цього продовжується робота над 
створенням нової версії офіційного 
веб-сайту РЄПЦУ.

Інститут релігійної свободи.
 м. Київ.

Мітинг і флешмоб проти всиновлення дітей 
гомосексуальними парами провели 1 березня 
біля стін Верховної Ради України активісти Всеу-
країнської громадської організації «Любов проти 
гомосексуалізму» (ЛПГ) і «Міжнародного центру 
батьківства» за підтримки християнських церков 
різних конфесій. Звернути увагу суспільства на 
проблему неприпустимості усиновлення дітей 
одностатевими парами і закликати владу за-
хищати моральні цінності, а також мобілізувати 
суспільство для ефективного вирішення проблем 
дітей-сиріт – така основна мета мітингу.

Акція протесту була викликана інформацією, що з'яви-
лася в українських ЗМІ після прийняття Верховною Радою 
оновленої Європейської Конвенції, яка допускає усиновлен-
ня українських сиріт гомосексуалістами і лесбіянками. 

Мітинг зібрав близько 300 осіб різного віку – від студен-
тів до пенсіонерів з декількох міст України. Двогодинний 
мітинг проходив мирно і дуже організовано. Учасники акції 
розгорнули плакати і прапори з написами: «Любов проти го-
мосексуалізму», «Не допустимо гомосексуальному лобі за-
кріпитися в Україні», «Діти мають право на тата і маму».

На підтримку традиційних сімейних цінностей відбувся 
флешмоб, коли, дружно скандуючи: «Мама, тато, я – щас-

Цього року вітчизняне Мі-
ністерство юстиції зробило 
радикальний крок для пропа-
ганди одностатевих шлюбів в 
Україні – легалізувало Всеукра-
їнську громадську організацію 
лесбіянок, геїв, бісексуалів і 
трансгендерних людей – «Раду 
ЛГБТ організацій України», цим 
самим показавши світу, що Укра-
їна вже не є країною, яка живе 
відповідно до християнських 
принципів.

Організації, що притримуються 
біблійного світогляду і здорового 
глузду, побачили у згаданій реєстрації 
негативні прояви занепаду українського 
суспільства – популяризацію гомо-
сексуальної пропаганди для свідомої 
руйнації сімейних цінностей, утворення 
содомічних одностатевих шлюбів, які 
поширюватимуть епідемію ВІЛ/СНІДу, 
нагоду для збоченців всиновлювати 
дітей, що призведе до руйнації ще не 
сформованої дитячої психіки тощо.

Деструктивна діяльність представ-
ників ЛГБТ руху досягла і сакрального 
– віри людини в Бога та її сприйняття 

церкви: у Донецьку зареєстровано 
першу організацію ЛГБТ-християн (якщо 
можна їх такими назвати) «Центр Свя-
того сотника Корнилія», організатори 
якого переконані, що біблійний сотник 
Корнилій був гомосексуалістом. 

Історичні факти, які традиційна 
Церква не підтримує та розцінює як 
єресь, горе-християни можуть під-
тасовувати та спотворювати, проте 
представники ЛГБТ повинні розуміти, 
що всі релігійні організації в Україні, а 
також абсолютна більшість українсько-
го суспільства ніколи не змінять свого 
негативного ставлення до сексуальних 
відносин між особами однієї статі, як і 
до союзів на основі таких відносин.

Лише тоді, коли у встановленому за-
коном порядку за пропаганду гомосек-
суальної культури буде запроваджено 
кримінальну відповідальність, оскільки 
поширення гомосексуалізму становить 
загрозу національній безпеці України, 
у нашій країні смертність не перевищу-
ватиме народжуваність, а суспільство 
буде християнським не лише на словах, 
а і на ділі.

Олександр САМРУК.
ВБФ «Переображення України».

Добрі переміни Євангельські Церкви Євангельські Церкви 
виступають на захист виступають на захист 

традиційних традиційних 
сімейних цінностейсімейних цінностей

ЛГБТ – загроза ЛГБТ – загроза 
національній національній 

безпеці Українибезпеці України

У молитовному домі «Філа-
дельфія» відбулось засідання 
Секретаріату Ради Євангель-
ських Протестантських Церков 
України (РЄПЦУ). 

Учасники зустрічі проаналі-
зували стан державно-церков-
них відносин. Вони відзначили 
позитивні наслідки зустрічі 
представників держави з чле-
нами Всеукраїнської Ради Цер-
ков і релігійних організацій, 
яка нещодавно відбулась у 
Міністерстві культури.

Зокрема, члени Секретаріату 
РЄПЦУ схвально сприйняли 
наміри влади зберегти існуючий 

порядок реєстрації релігійних органі-
зацій відповідно до чинного Закону 
України «Про свободу совісті та релі-
гійні організації». Присутні підтримали 
ініціативу міністра культури щодо 
спільної роботи над законодавчими 
змінами у сфері державно-церковних 
відносин у форматі робочої групи при 
Міністерстві.

Представники Церков також ви-
словили думки з приводу ратифікації 
Верховною Радою України Європей-

У Києві пройшов мітинг 
проти всиновлення дітей 
гомосексуалістами

лива сім'я!», учасники піднімали вгору дитячі малюнки сім'ї 
та м'які іграшки.

«Ми повинні чітко усвідомлювати, що представники 
нетрадиційної орієнтації тестують суспільство на реакцію: 
якщо ми «проковтнемо» без належної реакції цю неправди-
ву інформацію, незабаром почнеться кампанія з визнання 
одностатевих «шлюбів». Тоді судова машина в Україні буде 
обслуговувати інтереси багатих європейських гомосек-
суалістів, які вирішили «ощасливити» українських дітей», 

– стверджують активісти ЛПГ.
Невідомо, яку реакцію викликав 

мітинг у представників влади – жоден 
з них поки що не зреагував на акцію 
протесту. Президенту Віктору Януко-
вичу та Голові Верховної Ради України 
Володимиру Литвину передані списки 
підписів учасників, зібрані під час акції 
на захист сімейних цінностей і проти 
усиновлення дітей-сиріт одностате-
вими парами.

«Бог і Церква засуджують гріх го-
мосексуалізму», «Ми хочемо, щоб наші 
діти росли в здоровому суспільстві», 
«Ми не будемо зупинятися на цьому!» 
– такими були заяви мітингувальників. 
Християнська громадськість заявляє 
рішучий протест прагненню нездо-
рових людей забирати дітей-сиріт і 
калічити їх долю.

Юлія ДОЛМАТОВА.
РІСУ.

У Книзі пророка Захарії написано: 
«І сказав Я до них: Якщо добре це в 
ваших очах, дайте платню Мою, а як 
ні, перестаньте! І вони Мою платню 
відважили — тридцять срібняків. І 
промовив до мене Господь: Кинь її 
ганчареві, ту славну ціну, що вони 
оцінили Мене!» (Зах. 11:12-13).

Бог через пророка Захарію, звер-
таючись до ізраїльського народу, 
говорить: «Я хочу знати, як ви Мене 
оцінюєте, скільки Я коштую для вас».

І коли відповіддю на це запитання 
стали 30 срібняків, Господь із глибо-
ким сумом промовив: «... Славна ціна, 
що вони оцінили Мене».

Чим більше в тебе любові до Бога, тим 
дорожчий для тебе Господь. Свого 
часу один із апостолів неправильно 

оцінив Ісуса, і це стало причиною його не-
правильних вчинків.

«І як вони споживали, Він сказав: «По-
правді кажу вам, що один із вас видасть 
Мене»... А вони засмутились тяжко, і ко-
жен із них став питати Його: «Чи не я то, о 
Господи?»... Юда ж, зрадник Його, відповів 
і сказав: «Чи не я то, Учителю?». Відказав 
Він йому: «Ти сказав» (Мт. 26:21-22, 25).

Учні називали Ісуса Господом. Але коли 
черга дійшла до Юди, він сказав: «Чи не 
я то, Учителю?». Юда не сприйняв Ісуса 
Богом, він вважав Його вмілим оратором, 
чудовим вчителем, який міг стояти перед 
великою масою людей і говорити речі, 
котрі глибоко торкалися їх сердець. Але не 
сприйняв Його як Господа. І якось подумав: 
«А чи не можна на Ньому заробити?».

Юда носив скриньку, в яку люди клали 
гроші, жертвуючи Ісусові на служіння. Але 
він запустив туди свою руку. А тепер поду-
маймо: якби Юда вважав Ісуса Господом, 
Котрий знає думки, бажання, чи зміг би 
він красти гроші? 

Розум деяких людей працює наступним 
чином: треба діло провернути так, щоб 
ніхто не дізнався. Але якщо для тебе Ісус 
— Господь, Бог всевидющий і всезнаючий, 
то навіть якщо ти сховаєшся від усіх людей, 
від очей Всемогутнього нікуди не дінешся. 
Тільки якщо ти правильно оцінюєш Ісуса, 
ти ведеш правильний спосіб життя.

То скільки коштує Бог? У Бога є мораль-
не право задати це запитання кожному, 
тому що Він дуже яскраво засвідчив, як 
оцінює нас.

Коли на небі тривала нарада щодо того, 
якою ціною викупити людину, що впала 
в гріх, і коли б для цього викупу досить 
було віддати ангела, думаю, Бог ніколи 
не віддав би архангела. Інакше це було 
б те саме, що за велосипед, який коштує 
100 гривень, ви пропонуєте дати 200. Не 
думаю, що продавець відмовився б, але 
покупця мудрим би не назвав.

Коли людина впала в гріх, Бог на не-
бесах визначав їй ціну. І коли Бог оцінював 
твою душу, дорогий друже, Він оцінив тебе 
не ціною ангела чи архангела, Він оцінив 
тебе найдорожчим, що мав, — Своїм 
Однородженим Сином. Він віддав Ісуса у 
жертву, щоб ти мав життя вічне. Тому коли 
Бог запитує, скільки Він коштує для нас, Він 
має на це повне моральне право.

Яка ціна раба? Уявіть, що вас взяли в 
полон римські воїни. Посадили на корабель  

і повезли до Риму. А там виставили на 
ринок, де продають рабів. Під час подорожі 
ви серйозно захворіли: ваше тіло вкрилося 
плямами, у вас кашель, висока темпера-
тура. У результаті всіх рабів розкупили, 
ви залишилися самі. Нарешті підходить 
якийсь покупець, розглядає вас і запитує 
в продавця: «Скільки цей коштує?». Про-
давець відповідає: «Долар». — «Скільки? 
Долар? Та цей раб нічого не коштує, бо від 
нього не буде жодної користі».

Коли душа людини стояла на ринку 
світу, за неї, не вартої жодної копійки, 
заплатив Бог — заплатив Своїм Одно-
родженим Сином. І ви тільки уявіть стан 
Небесного Отця, Котрий оцінив людину та-
кою ціною, а після цього запитує її: «А як ти 
Мене оцінюєш?». І людина відповідає: «А 
я раз на рік ходжу до церкви і ставлю Тобі 
свічку». Він за неї заплатив Однородженим 
Сином, а вона Йому — свічку?!

То скільки коштує Бог? Відповідь дуже 
проста: Його ціна — не один день на тиж-
день, Він вартий всіх 24 годин на добу, всіх 
тижнів у році, всього нашого життя. 

Є люди, які міркують так: нехай це 
буде для Бога і те для Бога. Але Богові 
не потрібні наші дари, Богові потрібні ми 
— зі своїми серцями, своїми почуттями... 
Він Бог живий, святий Цар, Котрий любить 
і Котрий хоче бачити нашу любов. Той, хто 
оцінює Бога одним днем на тиждень, нічого 
в цьому житті для Бога не зробив. Він ску-
пий, він засмучує серце Небесного Отця.

Бог вартий всього мого життя! Куди 
б я не пішов, що б не робив, я хочу цим 
славити Бога.

Ігор АЗАНОВ.

Скільки коштує Скільки коштує Бог?Бог?
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Донька відомого проповідника Біллі Грема брала участь в 
ток-шоу, присвяченому подіям 11 вересня. На запитання ведучої 
Джейн Клейсон: «Як Бог міг дозволити такому статися?» Анна 
Грем дала дуже глибоку і проникливу відповідь. Вона сказала: «Я 
вірю, що Бог так само, як і ми, глибоко сумує з приводу того, що 
сталося. Але ж ми роками виганяли Бога зі шкіл, з нашого уряду, 
з нашого життя. І я думаю, що Бог, будучи джентльменом, просто 
відступив. Чи можемо ми очікувати від Бога благословення і за-
хисту, якщо при цьому вимагаємо, щоб Він нас залишив?».

«Понад усе мені подобалося 
відчувати зі сцени владу над 
натовпом. Я бачив, що фани 

буквально поклоняються мені і хочуть 
бути схожими на мене. Я змушував 
тисячі людей кричати зі мною погані 
слова і чманіти від цього.

У мені було стільки ненависті, що 
я виливав її на кого тільки міг. Під час 
гастролей двоє членів нашої групи на-
стільки втомилися від моїх нападів гніву, 
що заявили про свій відхід».

Але тексти пісень Кірка приваблю-
вали молодих слухачів. «Я співав про 
те, що треба вірити в себе, прагнути до 
досягнення своєї мети, змітати всіх, хто 
стоїть вам на заваді».

Кірк чудово розумів, де джерело його 
успіху. Але, прагнучи до слави і багат-
ства, він глибоко в душі приховував одну 
таємницю.

«Коли мені було вісім років, сусідні 
хлопчаки, старші за мене, розбещували 
мене, знущались наді мною. Вони нео-
дноразово мене мучили. Я ніколи і нікому 
про це не розповідав».

Пізніше сексуальне насильство над 
жінками стало невід’ємною частиною 
життя самого Кірка. «Те, що наді мною 
знущалися в дитинстві, змусило мене 
гвалтувати жінок, коли я виріс».

Коли ж Кірк збирався підписати 
контракт, заради якого він продав душу 

Треба вирішувати прямо вже. Купу-
вати чи ні? До того ж продавець 
поспішає, він і так на тебе багато 

часу витратив. Вперед! Не упусти свій 
шанс! Ти витягаєш гаманець, платиш за 
диво-флакончик. Продавець відходить, 
а ти, задоволена своєю покупкою, йдеш 
похвалитися подругам. Якась тривога 
підкрадається в душу. Через деякий час 
ти знаходиш такі ж парфуми. Вони ко-
штують в 100 разів дешевше. Напевне, 
підробка. У тебе ж оригінал. Порівнюєш. 
«О, ні! Який зухвалий обман. Яка ж я 
немудра», — думаєш ти. Але вже нічого 
не повернути. Добре, якщо цей випадок 
тебе навчить і ти не будеш більше так 
помилятися.

Може, ви подумали, що ніколи не 
клюнули б на таке. Але кожен з нас не 
раз за життя ставав жертвою такого 
продавця. Він продає задоволення, 
радість, любов. Його реклама полягає 
в тому, що:

по-перше, цей цінний товар пе-
ред вами, не треба довго чекати, ви 

можете одержати його прямо зараз;
по-друге, він віддає дешево. Не 

треба зв’язувати себе обіцянками че-
рез любов чи багато терпіти і прощати 
задля дружби. Досить кілька гривень 
потратити на пиво;

по-третє, він говорить, що його 
товар найкращий, в інших (наприклад у 
християн) і радість і любов — напоказ, 
а свободи там взагалі немає.

А насправді через деякий час ви 
виявляєте, що купили любов, яка виві-
трилася, як погані парфуми, радість, яка 
разом з отрутою сигарет, алкоголю чи 
наркотиків вбиває вас, і свободу, яка не 
залишає вам вибору взагалі (неможливо 
не дати здачі, не вилаяти, не випити).

Ось так зайшов той «модний про-
давець» і на нашу вулицю, і незабаром 
після його відвідин усі виявляють себе 
ошуканими, отруєними і в гіршому ви-
падку — мертвими. І при цьому звину-
вачувати можна тільки себе.

Бог кращий і сильніший за диявола. 
Йому не потрібно змушувати людей три-

матися за Нього. Він завжди залишає ви-
бір, можливість піти, передумати. Треба 
постаратися, щоб наблизитись до Нього. 
Його любов, радість і свобода дорого 
коштують, але зате вони справжні. 

Якщо ви викрили обман продав-
ця-ошуканця у своєму житті, то вам 
повинно бути боляче. Але добре було 
б, аби ця ситуація обернулася для вас 
на добро. Щоб ви подумали і зробили 
правильний вибір — жити з Богом, на-
повнювати своє життя справді цінними 
речами. Якщо ви хочете мати  справ-
жню любов, жити в радості, скажіть 
Богові про це. Помоліться до Нього 
приблизно так:

«Дорогий Ісусе! Ти був розп’ятий 
замість мене за мої гріхи. Прости 
мені, що не вірив у Тебе і піддавався 
обману диявола. Я не хочу більше так 
жити. Прошу Тебе, прийди і звільни 
мене. Живи в моєму серці, розплющ 
мої очі. Я готовий іти за Тобою, чого 
б це мені не коштувало. Дякую, що Ти 
почув мене, Господи. Амінь».

Де Де 
був був 

Бог?Бог?

Мабуть, все почалося, коли Мед-
лін Мюррей О’Хара заявила, що в 
школі нема місця для молитви, і ми 
сказали: «Добре».

Потім хтось сказав, що краще 
не читати в школі Біблію (Біблію, 
в котрій сказано: «Не вбивай, «Не 
кради» і «Полюби ближнього свого, 
як самого себе!»). І ми сказали: 
«Добре».

Потім доктор Бенджамін Спок 
сказав, що нам не можна вдаватися 
до тілесних покарань наших дітей, 
коли вони погано поводяться, тому 
що цим ми зашкодимо їх маленьким 
особистостям — ми можемо зі-
псувати їх почуття власної гідності 
(син доктора Спока закінчив життя 
самогубством).

І ми сказали: «Він — фахівець 
і знає, про що говорить». І знову 
погодилися.

Потім хтось сказав, що вчите-
лям і директорам не можна карати 
наших дітей. А адміністрації шкіл 
суворо заборонили викладачам 
навіть торкатися учнів, що прови-
нилися, тому що їм не потрібна по-
гана реклама і вже тим більше вони 
не хочуть відповідати за це перед 
судом (існує велика різниця між по-
каранням і доторками, шмаганням, 
приниженням, побиттям і т. д.).

І ми сказали: «Гаразд».
Потім хтось сказав: «Треба 

дозволити нашим донькам робити 
аборти, якщо вони не хочуть на-
роджувати. Їм навіть не доведеться 
розповідати про це батькам». І ми 
сказали «Добре».

Тоді якийсь мудрий член шкіль-
ної ради сказав: «Хлопчики завжди 
будуть хлопчиками і завжди будуть 
цим займатися. Тому дамо нашим 
синам стільки презервативів, скіль-
ки вони хочуть, щоб вони могли за-
бавлятися, як їм завгодно. А нам не 
обов’язково розповідати їх батькам, 
що вони одержали їх в школі». І ми 
сказали: «Добре».

Потім хтось із нами ж вибраної 
верховної влади сказав, що не-
важливо, що діється у нашому 
приватному житті, якщо ми добре 
виконуємо свою роботу. І погоджу-
ючись з цим, ми сказали, що нам 
неважливо, хто (включаючи пре-
зидента) і чим у приватному житті 
займається, якщо в нас є робота і 
з економікою все гаразд.

Тоді хтось сказав: «А почнімо 
друкувати журнали із зображен-
ням роздягнених жінок і будемо 
називати це здоровою практичною 
високою оцінкою краси жіночого 
тіла». І ми сказали: «Добре». Тоді 
деякі пішли з цією високою оцінкою 

ще далі і почали публікувати фото-
графії оголених дітей, а потім ще 
далі, вмістивши їх в Інтернеті. І ми 
сказали: «Добре, у нас є свобода 
слова».

Потім індустрія розваг сказа-
ла: «Час вимагає робити фільми 
і телепрограми, що пропагують 
насильство, богозневагу і заборо-
нений секс. І записувати музику, 
що заохочує вживати наркотики, 
згвалтування, вбивства, самогуб-
ства і сатанізм». І ми сказали: «Це 
всього-на-всього лише розвага, 
негативного ефекту ця музика не 
несе, всерйоз її ніхто не сприймає, 
тож продовжуйте в тому ж дусі».

І  тепер ми запитуємо себе, 
чому в наших дітей немає совісті, 
чому вони не можуть відрізнити 
погане від хорошого, чому вони, не 
задумуючись, здатні вбити незна-
йомців, своїх однокласників і самих 
себе. Можливо, якщо ми всерйоз 
і надовго задумаємось над цим, 
то зможемо в цьому розібратися. 
Думаю, що вся справа в дії закону: 
що посієш, те й пожнеш.

Один молодий чоловік написав: 
«Дорогий Господи, чому Ти не спас 
маленьку дівчинку, вбиту в класі? 
Щиро Твій, стурбований студент». 
Ось відповідь: «Дорогий стурбова-
ний студенте, Мене не пускають до 
школи. Щиро твій, Бог».

Смішно, як людям легко по-
збуватися Бога, а потім дивува-
тися, чому світ перетворюється 
на пекло. Смішно, коли ми віримо 
тому, що повідомляють газети, і 
сумніваємось в тому, що говорить 
Біблія.

Смішно, коли всі хочуть по-
трапити на небеса, при цьому не 
вірячи, не роздумуючи, не кажучи 
і не роблячи нічого з того, про що 
говорить Біблія.

Смішно, коли хтось говорить 
«Я вірю в Бога», але сам йде за 
сатаною, який, між іншим, також 
«вірує» в Бога.

Смішно, коли нам так легко осу-
джувати і так важко бути осудже-
ними іншими. Смішно, коли дурні 
жарти поширюються зі швидкістю 
світла, а люди двічі подумають, 
чи поділитися з друзями звісткою 
про Бога.

Смішно, коли все негідне, грубе, 
хтиве й вульгарне спокійно гуляє 
в Інтернеті, а в школі і на роботі 
відверта дискусія про Бога не-
можлива.

Смішно, коли можна бути «обо-
ма руками» за Христа в неділю, 
але не бути християнином у всі інші 
дні тижня.

l СВІДЧЕННЯ

Зустріч з Зустріч з 
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Зустріч з Зустріч з 
незнайомцемнезнайомцем

Будучи лідером хеві-метал 
групи, Кірк Мартін мав імідж 
злісного бунтаря. За сценою він 
також був грубий з людьми. Він 
сам згадує: «Якось я опустився на 
коліна, почав рити руками землю 
і молитися сатані: «Якщо ти зро-
биш мене богом, даш мені жінок, 
наркотики і славу, дозволиш мені 
підкоряти собі людей, то я буду 
служити тобі до кінця світу». 
Через два дні студія звукозапису 
запропонувала мені контракт». 

Але незабаром, коли він сидів 
у кав’ярні, до нього підійшов чо-
ловік, котрий передав Кірку слова 
від Бога про Божу любов і на-
гадав про його глибоку душевну 
травму, що виникла в дитинстві. 
Після цього Кірк увірував у Бога 
і почав цілком нове і щасливе 
життя — життя з Богом.

дияволу, він зустрівся з одним загадко-
вим незнайомцем.

«Одного разу, приблизно о дев’ятій 
ранку, я сидів у маленькій кав’яренці. 
Раптом туди зайшов якийсь чоловік і 
сів прямо навпроти мене,  хоча там було 
багато інших вільних місць. Я подивився 
на нього зі злістю і грубо запитав: «У 
чому річ?». Потім зірвався з місця і, 
люто зиркаючи на нього, почав його про-
клинати, як тільки міг. Вилив на нього 
потік найбруднішої лайки. А він сказав: 
«Бог послав мене сказати  тобі, що Він 
тебе любить. Бог хоче, щоб ти знав, що 
не Його вина в тому, що над тобою в 
дитинстві знущалися ті хлопчаки». І що 
мене найбільше вразило — він назвав 
їх імена. А потім додав: «Ісус чекає, коли 
ти повернешся додому!».

Коли незнайомець вийшов, я зірвав-
ся і побіг за ним. Але він ніби розчинився 
в повітрі».

Незабаром після того гастрольний 
автобус групи, в котрому спав Кірк, 
раптом почало трясти посеред ночі. «На-
вколо мене ніби все освітив прожектор 
з неба. І автобус наповнив Дух Самого 
Бога. В одну мить вся моя ненависть 
до Бога вивітрилась. Я відчував лише 
любов! І знову відчув себе маленьким 
хлопчиком. Таким, яким я був до того, 
як наді мною познущалися. Я сказав: 
«Ісусе, зміни або знищ мене! Я більше 
не хочу залишатися таким! Я усвідомив, 
що в присутності Бога немає місця для 
гріха, ненависті і всякої гидоти! Усе це 
повинно відійти. І справді, моє серце 
почало від цього звільнюватися».

Кірк плакав, поки не заснув. А вранці, 
коли прокинувся, то з подивом виявив, 
що все навколо здавалося іншим. «Тра-
ва стала зеленішою, небо — блакитні-
шим, хмари — пухкішими. І я сам став 
зовсім іншим».

Кірк так і не підписав контракт на 
запис своєї музики в стилі хеві-метал. 

«Усе, про що я так мріяв, уже майже 
було в моїх руках. І раптом мені це стало 
непотрібно! Я від всього відмовився раз 
і назавжди!».

Кірк почав ходити до церкви і все 
більше зміцнювався у вірі. Християн-
ський психолог порадив йому відшукати 
тих хлопців, які його колись розбестили, 
і простити їм.

«І я їх знайшов! Коли я їх запитав, 
чому вони зі мною так вчинили, вони 
розповіли, що і над ними також хтось 
познущався. Коли ж один із них побачив 
журнал з порнографією, то запропо-
нував іншому познущатися наді мною. 
Наша розмова закінчилася тим, що 
вони обидва віддали свої серця Ісусу 
Христу. Ми разом плакали, обнімались, 
молилися».

Кірк почав розвивати свій талант в 
іншому напрямі. Тепер він пише і виконує 
пісні прославлення. Зі своєю сім’єю він 
їздить по країні і розповідає всім про те, 
як чудесно змінилося його життя».

«У мене чудова дружина! Моя сім’я 
— це велике свідчення Божої милості 
і благодаті. Я ніколи не думав, що 
буду такий благословенний. Коли я 
зрозумів, що Бог не хоче мене карати, 
я почав бачити Його благословення. 
Я був залежним від наркотиків, сексу, 
насильства, ненависті. Своєю музикою 
я ніс людям зло! Але Бог все змінив Собі 
на славу!».

Продавець-ошуканецьПродавець-ошуканець
 До тебе підходить молодий чоловік з приємною зовнішністю і повідо-

мляє, що тобі дуже пощастило. Ти можеш купити дорогі парфуми набагато 
дешевше, ніж їх продають у крамниці. Парфуми приємно пахнуть і дуже 
стійкі. Досить  маленької краплі, і ти будеш пахнути хоч цілий тиждень. 
Молодий чоловік дуже переконливий, люди з його зовнішністю і приємним 
голосом не можуть обманювати. Хоч парфуми виглядають так собі, але 
в крамниці вони вдвічі дорожчі! І врешті-решт, повинно ж бути і на твоїй 
вулиці свято. Будеш пахнути, як королева, всього за півціни. Усі навколо 
будуть заздрити і робити тобі компліменти.

Молодий чоловік переконує тебе, що цей аромат підкреслює твою 
ніжність, граціозність і вроду. Які солодкі слова. Молодець, зауважив.
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Мене вдочерили. Моїй біологічній 
матері було 17, як і біологічному 
батькові. Мати вирішила піти 

до абортарію Planned Parenthood (За-
плановане батьківство) на сьомому з 
половиною місяці вагітності, і їй поради-
ли зробити сольовий аборт. Сольовий 
розчин вводиться в утробу матері, 
дитина ковтає його, розчин спалює її 
зсередини і ззовні, і протягом 24 годин 
мати народжує мертву дитину.

На превеликий подив і шок, я на-
родилася живою. Сталося це 6 квітня 
1977 року в клініці Лос-Анджелеса.

Найфантастичнішим у цій історії 
залишається факт, що коли я народи-
лася, лікар-аборціоніст ще не заступив 
на зміну, тому й не мав можливості 
звершити свої плани на моє подальше 
життя, тобто смерть.

Я часто промовляю в урядових спо-
рудах. Промовляю, знаючи, що сьогодні 
не політкоректно згадувати про Ім'я 
Ісуса Христа в таких місцях, тому що 
при згадці про Нього людям стає дуже 
незручно. Але я вижила не для того, 
щоб людям ставало зручно. Я вижила 
для того, щоб розтормошити людей, 
розбудити їх свідомість.

Отож я народилася живою через 18 
годин після введення розчину. Я мала 
б бути сліпою, обпеченою і мертвою 
– але цього не сталося. У результаті 
аборціоніст повинен був підписати 
свідоцтво про моє народження, і я 
знаю його ім'я.

Скептикам хочу повідомити, що в 
моїй медичній картці так і написано: 
«Народилася під час сольового абор-
ту».

Я збирала дані про свого абор-
ціоніста. Його клініки вважаються 
найбільшою мережею закладів такого 
роду з прибутком 70 мільйонів доларів 
за рік. Кілька років тому він хвалився, 
що абортував більше мільйона не-
мовлят і вважає це своєю великою 
пристрастю.

Усі ми, панове, втягнені в особливу 
битву в цьому світі, усвідомлюємо ми це 
чи ні. Це битва між життям і смертю. 
На чиєму ви боці?

Особисто я про те, що в Укра-
їні роблять аборти і що це має 
багато поганих наслідків, знав 
давно. У засобах масової ін-
формації бувають статті про 
це, на форумах і ток-шоу інколи 
обговорюють питання виправ-
даності аборту і його правового 
статусу.

Я наче й непогано ерудований і 
цікавлюся медициною, однак 
дуже довго взагалі не знав або 

не замислювався, що це таке – аборт. 
Першу зацікавленість та здорову реак-
цію ПРОТИ у мене викликала прекрасна 
рекламна кампанія початку 2005 року 
«Аборт – убивство! Народження – жит-
тя!». Після цього я почав цікавитися 
темою, звертати увагу на передачі та 
видання, присвячені проблемі абортів. 
І лише 2010-го зрозумів, що треба діяти 
проти цього зла активно, що варто при-

свячувати боротьбі з абортами суттєву 
частину своєї уваги.

Раніше я сприймав аборти як на-
слідок бездуховності й неосвіченості 
– зрештою, воно так і є. Але коли я добре 
вивчив усі духовні, психолоґічні, медичні, 
економічні та соціальні проблеми, які 
виникають через аборти, сприйняття 
ситуації змінилося. Чекати, поки аборти 
перестануть робити геть усі завдяки 
тому, що ми навчимо їх Істині, – гарний 
шлях, але явно не найефективніший. 
Бездуховність має безліч проявів, і 
забороняючи деякі з них, ми лише усу-
ваємо симптоми. Але якщо рішуче не 
забороняти деякі з них, нас може спіт-
кати катастрофа. Тому нині заборонені 
наркотики, тому більш-менш успішно 
працює карне судочинство.

Люди зазвичай розуміють, що на-
справді небезпечно. І моєю місією стало 
допомогти їм зрозуміти, наскільки небез-
печні для нас аборти. Я не почуваюся 

комфортно у суспільстві, де замовне 
убивство дитини в лоні матери стає 
масовим явищем. Тому що я розумію, 
що слідом за цим піде узаконювання та 
розкрутка ще декількох способів само-
знищення, а далі люди почнуть нищити 
одне одного, як голодні щури. Життя 
знецінюється.

Боротьба проти абортів для нас – не 
тільки духовна місія, але й питання збе-
реження життя нашого і наших нащадків. 
Питання того, наскільки здорові фізично 
та духовно люди нас оточуватимуть. Хто 
керуватиме нашою державою і форму-
ватиме нашу культуру.

Я не хочу писати, чим саме аборт 
страшний, тому що про це багато на-
писано. Але я пишу цю статтю, щоб ви 
дізналися про це самі. Мабуть, ви знаєте 
чимало про аборти, але якщо ви не ви-
трачаєте хоча би годину за тиждень на 
боротьбу з ними – я певен, що ви знаєте 
про них недостатньо.

Щоб прийти до МПА, мені знадобився 
довгий шлях освіти та духовного розви-
тку. Але я зрозумів, що ця організація не 
просто усуває один із симптомів бездухо-
вності, не просто інформує населення 
про те, що відбувається з дитиною під 
час аборту. Разом ми створюємо по-
тужний соціальний інструмент, котрий 
вимагає якнайшвидше заборонити ді-
товбивство на державному рівні. Після 
цього ми зможемо боротися з іншими 
суспільними вадами і змінювати життя 
на краще.

Наше об'єднання допомагає служити 
найвищим духовним цінностям. Най-
більша цінність для нас – це люди. Тому 
ми рятуємо людські життя і запрошуємо 
долучитися до нас.

Ігор АЛЕКСЄЄВ.
Всеукраїнське громадське 

об'єднання «Ми проти абортів».
 mpa.org.ua

Найбільший руйнівник спокою сьогодні – це крик невинної ненародженої 
дитини. Немає гіршого злочину за той, коли матір вбиває власну дитину у своєму 
лоні. Ми самі себе взаємно знищуємо. У Святому Письмі Бог говорить: «Навіть 
якщо б мати забула свою дитину, Я вас не забуду». Тож якщо мати забула, ми не 
повинні мовчати, адже сьогодні масово вбивають ненароджених дітей.

З газет дізнаємося про різноманітні злочини, але ніхто не говорить про мільйо-
ни немовлят, які були зачаті в любові, як ви і я, з життям Бога, але їх безжально 
вбито. А ми бездіяльні. Ми німі. Нації, які легалізували аборти, – це найбідніші 
нації. І вони це скоро відчують. Вони бояться малят. І дитина мусить вмирати, бо 
дорослі вирішили: «Більше жодної дитини». 

Я прошу вас від імені немовлят: «Рятуйте ненароджену дитину! Побачте в 
ній присутність Ісуса!».

Джіанна Джессен: 

Я народилася Я народилася 
в результаті абортув результаті аборту
l СВІДЧЕННЯ

Коли я народилася, медсестра 
викликала швидку і відправила мене 
до лікарні. І це теж було чудом – у 
моєму регіоні до 2002 року звич-
ною практикою було переривання 
життя дитини, яка вижила після 
аборту. Немовля могли задуши-
ти, просто залишити його вмирати 

або взагалі викинути на смітник.
Але 5 серпня 2002 року президент 

Буш підписав «Акт про захист дітей, 
що народилися живими». Як бачите, 
битва триває.

Мене багато хто ненавидить. Але 
й Христа ненавиділи, і німий Голокост 
проти невинних немовлят мене не 
переміг. І я прагну втягнути людство в 
дискусію, яку ми просто «забалакали», 
поклали на полицю, сказали, що це не 
проблема.

Ми забрали свої емоції,  стали 
жорстокими. Чи це насправді вам по-
добається? Що ви готові винести і на 
що готові піти, щоб промовляти істину 
в любові і благодаті.

Після лікарні мене віддали на тим-
часове удочеріння в дім, де вирішили, 
що мене не дуже люблять. Я не розу-
мію, що коїться з людьми, як можна не 
любити немовля!.. Але вони не любили 
мене.

Мене ненавиділи з самого зачаття. 

Але і з самого зачаття мене любили. 
Мене любив Бог. І тому я потрапила 
в дім Пенні. Пенні згадує, що на той 
час я мала 17 місяців і 14 кілограмів 
«мертвої ваги», а ще діагноз – ДЦП. 
Церебральний параліч був викликаний 
недостатнім постачанням мозку 
киснем у процесі аборту.

Сьогодні я запитую, панове: якщо 
аборт – одне з прав жінки, то де були 
мої права на той момент? Не знайшло-
ся жодної радикальної феміністки, яка 
б підвелася і заволала про те, що були 
порушені мої права і що моє життя, 
фактично, приносилося в жертву в ім'я 
прав жінки.

У мене не було б церебрального 
паралічу, якби я не пережила всього 
цього. Тому коли я чую огидні аргумен-
ти на захист абортів – мовляв, дитина 
народиться інвалідом, жах переповнює 
моє серце.

Бо є речі, навчитися яким можна 
лише завдяки слабшим людям. Коли 
ви знищуєте слабших, саме ви і про-
граєте. Господь потурбується про них, 
а ви будете страждати вічно. І яка це 
високомірність – вважати, що сильніші 
мають право визначати, кому жити, а 
кому вмирати.

Як можна не розуміти, що серце 
б'ється не по твоїй волі, що ви не може-

те змусити його битися, що сила, якою 
ви володієте, зовсім не ваша і що тільки 
милість Господня підтримує вас, навіть 
якщо ви ненавидите Його.

Мене принесли до Пенні і сказали: 
«З цієї дитини нічого не вийде». Такі 

слова завжди «обнадіюють». І Пенні ви-
рішила не слухати їх. Вони займалася зі 
мною тричі на день, і я почала тримати 
голівку. Їй завжди говорили: «Джіанна 
не буде робити того, не буде сього...» 
До трьох з половиною років я почала 
ходити – у ходунках і з фіксаторами 
на ногах.

Я й сьогодні накульгую, але об-
ходжуся без фіксаторів і ходунків. 
Іноді я падаю граціозно, іноді зовсім не 
граціозно – залежно від ситуації. Але я 
все вважаю славою Божою. Я слабша 
за багатьох із вас, але Бог сильний. І 
про це моя проповідь.

І яка це мала ціна за те, щоб мати 
можливість благовістити світові і нести 
надію. На жаль, нашим неправильним 
розумінням не збагнути, яким пре-
красним може бути страждання. Я 
спеціально  не шукаю страждань, але 
коли воно приходить, ми забуваємо, що 
все у владі Божій і що Бог може зробити 
прекрасними багато печальних речей.

Я зустрічалася зі своєю біологічною 
матір'ю. І простила їй – я християнка. 
Вона дуже надломлена жінка. Два роки 

тому вона прийшла на одне з зібрань, 
які я проводила, і підійшла до мене зі 
словами: «Здрастуйте. Я ваша мати».

То був дуже тяжкий день. Я дивила-
ся на неї, слухала, що вона говорить, 
і думала: «Я не належу тобі, я належу 

Христу. Я Його дівчинка, Його прин-
цеса. Тому немає значення, що ти 
говориш у своєму гніві, у своїй над-
ломленій і безцільній люті. Це не моє, 
і я відмовляюся це нести».

І я хочу звернутися до чоловіків: 
ви створені для величі! Ви створені 
для того, щоб бути достойними чо-
ловіками. Створені захищати жінок 
і дітей, а не бездіяти. Ви знаєте, що 
вбивство – це злочин. Але чому ви 
нічого не робите?

Ви створені не для того, щоб 
використовувати жінок і залишати 
наодинці. Ви створені бути добрими, 

великими, милостивими, сильними, 
такими, що можуть постояти за когось 
або щось. І ми, жінки, змучилися робити 
вашу роботу! 

Звертаюся і до жінок: ви створені 
не для того, щоб вас використовували. 
Ви не повинні сидіти склавши руки, не 
знаючи собі ціни. Ви створені для того, 
щоб вас виборювали. Завжди.

Звертаюся до політиків: ви повинні 
захищати те, що правильне і добре. 
Геть політику, яка має інші принципи. 
Настав ваш момент. Якими чоловіками 
ви хочете бути? Одержимими влас-
ною славою чи одержимими славою 
Божою?

Настав час зайняти переможну по-
зицію. Бог допоможе вам, і Він буде з 
вами. У вас є можливість прославити і 
вшанувати Бога.

Дехто, можливо, дещо роздратова-
ний тим, що я говорю, тим, що згадую 
про Бога і Ісуса. Але як би я могла 
ходити, накульгуючи, по цьому світу і не 
віддати своє серце, свій розум, душу і 
силу Христу, Який дав мені життя. Тому 
якщо ви вважаєте мене нерозумною, 
це ще один дорогоцінний камінь в мою 
корону.

Ціль мого життя – спонукати Бога 
усміхатися.

Ми проти абортів. А ти?Ми проти абортів. А ти?

Уривок з виступу Матері Терези з нагоди 
вручення їй Нобелівської премії в Осло 11 грудня 1979 р.

Дитина – справжній 
подарунок від Бога для 

сім'ї, народу і світу

l ЦИТАТИ



N 3 (146), БЕРЕЗЕНЬ 2011 РОКУN 3 (146), БЕРЕЗЕНЬ 2011 РОКУ

5ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ХРИСТИЯНСЬКА МІСІЯ «ДОБРИЙ САМАРЯНИН»ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ХРИСТИЯНСЬКА МІСІЯ «ДОБРИЙ САМАРЯНИН»

C
 —

 б
ла

ки
тн

ий
   

М
 —

 п
ур

пу
рн

ий
   

Y 
—

 ж
ов

ти
й 

  В
 —

 ч
ор

ни
й

Галина робила навпаки. Дитині не може 
бути краще, якщо її покласти кудись далеко 
від мами. Вона дев’ять місяців слухала, як 
б’ється мамине серце, відчувала її тепло 
і захист. І тут раптом відривається від 
всього цього і лежить сама в холодних 
пелюшках. Тому й кричить, що страшно 
маленькій, а якщо мама роздратовано по-
чне трясти і гойдати її, щоб замовчала, то 
дитинка, звичайно, замовчить, але як тіль-
ки покладуть в ліжечко, закричить знову.

Даринка ніколи не кричала, її взагалі 
не було чути, а якщо і плакала інколи, то 
тихо-тихо. Першими словами, які Даринка 
почула від мами в день народження, були: 
«Здрастуй, донечко, я тебе люблю, я так 
чекала твого народження і дуже рада, що 
ти появилася на світ».

І потім такі ж сповнені любов’ю слова 
звучали біля колиски: «Ти найкраща дівчин-
ка на світі, найцінніша, ти нам дуже потріб-
на, ми тебе ніколи нікому не віддамо, ніколи 
не залишимо і не забудемо, нічого не бійся, 
мама і тато завжди поруч». Галина дуже 
хотіла закласти в дитині почуття захище-
ності, якого в неї самої не було в дитинстві.

Коли Даринка підросла і почала робити 
те, що належало в цьому віці, — щось 
ламати, рвати книжки, малювати на шпа-
лерах, Галина, звичайно ж, її сварила, по-
яснювала, що цього не слід робити, а потім 
обнімала, цілувала і казала: «Я все одно 
тебе дуже люблю, ти найкраща дівчинка на 
світі, просто зараз ти повелася не дуже до-
бре». Даринка всміхалася і була щаслива 
від того, що мама на неї не ображається, 
і намагалася більше так не робити.

Цієї мудрості у спілкуванні з дитиною 
Галину навчили Слово Боже і бабуся, котра 
говорила: «Невже ти все робиш правильно 
в житті? Але ж у Бога вистачає терпіння 
тебе виховувати, і Він не перестає тебе 
любити».

Бабуся ще в дитинстві розповідала 
Галині історію патріархів Авраама, Ісака 
і Якова — про те, як вони вірили слову 
Бога, самі благословляли своїх дітей, і всі 
ті слова обов’язково виконувалися. Слово 
батьків про дітей формує їх майбутнє 
життя, роблячи його благословенним або 
ж руйнуючи його.

І тепер Галина з усіх сил старається, 
щоб майбутнє її дочки було чудовим.

Олена СУЛИМЕНКО.

Далі йшов набір не дуже пристойних 
слів, потім ляск і надривний крик 
дитини. Чарівна «недотепа», з 

великими голубими очима і кучериками 
кольору свіжої дерев’яної стружки сиділа 
в колясці для прогулянок і голосно плака-
ла. На вигляд їй було ледь більше двох 
років. Причиною конфлікту, що виник, був 
глазурований сирок, котрий непомітно роз-
танув у руках дівчинки і впав на платтячко, 
забруднивши його. Мама продовжувала 
кричати, грубо витягнувши дівчинку з 
коляски, нервово витираючи платтячко і 
ручки носовою хусточкою, для дохідливос-
ті періодично ляскаючи донечку.

У Галини стислося серце. Вона підійшла 
до жінки і сказала якомога ввічливіше: 
«Навіщо ви так, вона ж ще маленька». 
У відповідь жінка, блиснувши очима і не 
понижуючи тону, сказала: «Свою народиш 
і виховуй як хочеш, а мене не чіпай!». І 
буквально вкинула дівчинку в коляску і 
широким солдатським кроком пішла геть.

Дорогою додому Галина згадала своє 
дитинство. Словами «недотепа», «без-
дара», «тупа» та іншими, схожими за 
смислом, її називала мама, ну і, звичайно, 
в пориві гніву била по чому попало. Галя 
спочатку плакала, потім підросла і терп-
ляче зносила образи. Потім замкнулася і 
стала байдужою, а подорослішавши, по-
чала кричати у відповідь. Інколи вони так 
кричали одна на одну, що збігались сусіди. 
Посварившись і розійшовшись по кімнатах, 
тихо плакали, жаліючи кожна себе. І при-
чиною для таких сцен завжди було щось 
незначне — неакуратно покладена річ, 
математика, що давалася з трудом, роз-
сипане на підлогу борошно...

Вони ніколи не просили одна в одної 
пробачення. Мама цього не робила, тому 
що вважала винною дочку, а від Галини 
пробачень не вимагала, бо й сама прощати 
не збиралася. Галина вже потім зрозуміла, 
чому це так. Прощення пом’якшує серце, 
викликає каяття і співчуття, бажання обня-
ти, погладити по голівці дитину, поцілувати, 
сказати про свою любов. Але замість цього 
після сварки найчастіше дівчинка чула: «Як 
ти мені надоїла! З утроби мене мордуєш, 
дев’ять місяців тобою плювалась, і тепер 
від тебе ніякого співчуття!».

СИЛА СЛОВАСИЛА СЛОВА
l ПРАВДИВІ ІСТОРІЇ

Виходячи з крамниці, Галина Виходячи з крамниці, Галина 
замешкалася, пропускаючи зустріч-замешкалася, пропускаючи зустріч-
ний потік покупців, і вже при дверях ний потік покупців, і вже при дверях 
почула, як на вулиці кричить жінка:почула, як на вулиці кричить жінка:

«Недотепа! Що ти наробила!».«Недотепа! Що ти наробила!».

А ще Галина згадала той жахливий 
страх, коли, гуляючи в парку, вона почула 
від мами: «Не будеш слухатися — віддам 
тебе чужій тітці чи міліціонеру. Не потрібна 
ти мені така». Їй тоді було рочків зо три. 

Вважається, що люди не можуть пам’я-
тати нічого із настільки раннього віку, і 
Галина нічого не пам’ятає — окрім цього. А 
страшно їй було тому, що вона може ніколи 
не побачити свою маму. І щоразу вона міц-
ніше стискала мамину руку, коли бабуся, 
що проходила мимо, цілком ласкаво гово-
рила: «Яка чудова дівчинка, заберу її собі».

Галя так і зростала, щоденно очікуючи, 
що її комусь віддадуть, викинуть, виженуть 
з дому. Це не минуло безслідно. Вона 
стала неохайною, грубішою, помітно від-
ставала від однокласників у навчанні, 
все більше дратувалася і плакала, все 
менше усміхалась. На фоні всього цього 
матеріальна турбота батьків про неї 
Галину зовсім не тішила. Дівчинка готова 
була обміняти все, куплене для неї, на 
одну коротку фразу: «Ти найкраща, я 
тебе люблю!». Але це було нездійсненною 
мрією. Мама інколи говорила, що вона її 
любить, але це звучало скоріше як докір 
за невдячність, ніж як щирий вияв любові.

Коли Галина вчилася у сьомому класі, 
до них прийшла нова дівчинка, Світланка. 
Вони якось дуже швидко і міцно здружи-
лися. Галя почала часто бувати вдома 
у Світланки і дуже заздрила стосункам 
подруги з її мамою.

Повертаючись додому після школи, 
Світлана відразу бігла до своєї матусі, 
вони обнімались і починали загадково 
перешіптуватись, як дві подруги. Потім 
Світланка отримувала поцілунок в ніс, а в 
руки пиріжок, і щаслива бігла до кімнати 
робити уроки. А мама їй вслід говорила: 
«Розумнице-красуне ти моя».

Галя, повертаючись додому від подру-
ги, також намагалась обняти свою маму, 
але та холодно відверталася: «Не лізь до 
мене зі своїми «телячими ніжностями». 
Тато у Галі був добрий, лагідний, спокійний 
чоловік, якому також частенько дістава-
лось від мами. Він ніколи не підвищував 
ні на кого голос і з повагою ставився до 
всіх. Тато так багато працював і так рідко 
бував вдома, що для Галини було вели-
ким щастям, якщо вони хоч кілька годин 
могли поспілкуватися у вихідний день.

А ще в Галі була бабуся. Вона жила 
далеко, в іншій області. Це була найчудо-
віша бабуся на світі. Галину привозили до 
неї лише влітку, але пам’ять про канікули 
жила і зігрівала серце цілий рік. Бабуся 
розповідала про Бога, про те, що Він ство-
рив небо, землю, море і все, що наповнює 
їх. І ще про те, що люди — також творіння 
Боже і повинні стежити за своїми словами, 
щоб ними не накликати ніякої біди.

Якось бабуся була з Галиною на ринку. 
Почувши, як одна продавщиця лає міську 
владу, підійшла до неї і сказала: «Донечко, 

якщо людину проклинати, то вона кращою 
не стане і ніколи не зробить те, що ти про-
сиш. Ти молися за них, як вмієш, і благо-
словляй, тоді твої добрі слова створять 
добро і в їх серцях, і у твоєму серці».

... Ці спогади блискавкою пронеслися 
в голові Галини дорогою додому. Але 
вони були вже якісь побляклі, прозорі. 
Галина ще тоді вирішила не бути такою 
холодною і черствою, як її мама. Але як це 
можливо — не бути такою, коли «яблуко 
від яблуні недалеко падає. Галина помі-
чала, що сказати про любов навіть своїй 
найулюбленішій бабусі в неї просто язик 
не повертається. І обнімає бабусю вона 
якось невміло. Але бажання стати доброю 
і ласкавою було сильніше за цю невмілість, 
і вже будучи студенткою, Галина поїхала 
до бабусі поговорити про це. Вона знала, 
що бабуся порадиться з Богом і дасть 
мудру пораду.

Розібравшись з проблемою внучки, 
бабуся сказала: «Дорога моя, адже ти не 
барон Мюнхгаузен і не зможеш сама себе 
витягнути за волосся з цього болота, та 
й у мене нема чарівної палички, щоб, 
змахнувши нею, зробити тебе щасливою. 
Але є Той, Хто всі твої проблеми може ви-
рішити, — Ісус Христос. Він любить тебе і 
чекає, коли ти звернешся до Нього. І тоді 
Він зможе в повноті вилити на тебе Свою 
любов і благословення».

Галина плакала. Мама забороняла їй 
говорити про Ісуса Христа. Вона вважала, 
що віра в Бога — для похилих людей, а 
молоді треба вчитися, працювати, влашто-
вувати своє життя, і при чому тут Бог? А 
Галина боялася, що коли вона не послуха-
ється мами, то її виженуть з дому, і тому 
жодного слова про Бога не вимовляла. Але 
серцем дівчинка завжди шукала істину і 
прагнула зустрічі зі Спасителем. У 18 років 
вона вирішила, що вже може приймати 
рішення сама. Вона схилила на коліна і 
повторила за бабусею молитву покаяння. 
Потім вони обидві довго плакали від щастя 
і славили Бога псалмами.

У день свого покаяння Галина просила 
Господа замінити всі негативні слова, що 
наповнювали її серце з дитинства, на 
добрі, чудові і допомогти їй не бути злою 
і черствою, а навчитись любити так, як 
любить Бог. Вона почала читати Біблію, 
наповнюючи свій розум і серце вічною істи-
ною. Їй довелось розпрощатися з багатьма 
своїми звичками, наприклад, дивитись 
годинами телепередачі, постійно слухати 
на роботі FM-радіо, постійно перегортати 
«пусті» журнали і газети. Адже все, що з 
них витікало, — це також були слова. І ті 
слова наповнювали розум і серце — не 
добром, а злістю, страхом, цинізмом, за-
здрістю. Іноді після чергового фільму 
снилися жахи, після ток-шоу вона із неза-
доволенням дивилась на свою сім’ю. Після 
цілого дня радіобубніння і прослуховування 
одних і тих же пісень Галина помічала, 

що наспівує собі під ніс якусь дурість на 
взірець «Чорний бумер». А кросворди 
— як насіннячко: не зупинишся, поки все 
не відгадаєш, скільки часу марнуєш на 
них! А це означає, що не зроблено щось 
важливіше.

Незабаром на сімейній раді прийняли 
колективне рішення — не вмикати теле-
візор, не купувати журнали, а на роботі 
менше слухати радіо. Стало набагато 
спокійніше.

І Галина помітила, як Бог діє в її житті. 
Те, що їй не вдавалося зовсім чи вдава-
лося дуже важко, почало виходити. Вона 
бачила, як Бог змінює її характер, звільняє 
від поганих звичок: роздратованості, об-
рази, агресивності і наповнює натомість 
любов’ю, терпінням, милосердям.

Їй було дуже важко простити своїй 
мамі, але з Божою допомогою і це вда-
лося. Галина стала лагідною, тихою, 
спокійною.

... Ну ось вона і вдома. Відчинила двері, 
важку сумку з продуктами поклала на 
підлогу і тут же потрапила в обійми дочки. 
Весела і радісна, дівчинка повисла в неї на 
шиї. Вони обнялись, поцілувались, і Галина 
раптом розплакалась.

Даринці вже сьомий рік, і весь цей 
час Галині говорять: «Яка у вас спокійна 
дитина, з нею, напевне, нема ніяких про-
блем». А вона відповідає: «Діти не можуть 
бути проблемою, діти — це благословення 
від Господа».

Якось бабуся розповідала їй про те, 
що словом люди формують життя своїх 
дітей. Тому Галина дуже уважно стежить 
за тим, що входить у вуха її дочки. Вона 
пам’ятає, що не раз на слова: «Я казала, 
що так вийде!», бубуся відповідала: «Якщо 
хотіла, щоб було інакше, треба було гово-
рити інакше».

Вони з чоловіком почали формувати 
характер своєї дитини, коли Даринка була 
ще в утробі. Співали їй пісні, розмовляли 
з нею. Галина була впевнена, що дитина 
її чує. А в пологовому будинку маму з 
новонародженою дочкою помістили в 
окрему палату. І Галина не випускала з 
рук свій живий «клуночок». Присунула 
її ліжечко ближче до свого і навіть коли 
спала, клала руку поруч з донечкою. Їй 
багато разів говорили: «Та не носи ти її, 
привчиш до рук, потім намучишся». Але 

Джон Макдауел,  Боб Хостетлер 
Вальдо повільно йшов вулицею, цілком 

поглинутий своїми думками. Йшов він у 
церкву, бо вирішив, що й так уже дуже дов-
го втікав від Бога. «Так далі бути не може, 
— думав він. — Я більше не можу знести 
того почуття провини, усвідомлювати, що 
я грішний, що в моєму житті чогось не 
вистачає». 

З такими думками він прямував до 
кам’яної церкви, яка простягала до неба 
свої вежі та шпилі. «Гарна споруда, — ска-
зав він собі. — Не те що ці хмарочоси зі 
скла, які тепер будують». 

Пройшовши декілька кварталів, зупи-
нився біля церкви. Постояв трохи перед 
величезними дерев’яними дверима, на-
магаючись заспокоїтися. Нарешті, важко 
зітхнувши, піднявся сходинками й зайшов 
усередину. 

Увійшовши, він трохи постояв біля 
дверей, щоб очі звикли до напівмороку, 
який панував у залі церкви. 

— Хочете увійти? — цей голос змусив 
Вальдо здригнутися. Він не одразу помітив 
жінку і повернувся туди, звідки лунав голос. 
Перед ним стояла маленька, трохи згорб-

лена жіночка з сивим волоссям, зібраним 
на потилиці. 

— Ви хочете увійти? — повторила вона. 
— А-а, так, — відповів Вальдо, — хочу. 
— Тоді ваш розум, будьте добрі. 
Вальдо був упевнений, що недочув. Але 

вона повторила свої слова, і цього разу 
вони прозвучали дуже чітко. 

— Здайте ваш розум, будь ласка. 
— Мій розум? 
— Ви ж входите в церкву, чи не так? 
Вальдо кивнув. 
— Ви вирішили йти за Христом? Стати 

християнином? 
— Так, — відказав він. 
— Що ж, тоді ви повинні залишити свій 

розум тут. Вам він більше не знадобиться. 
Ми повісимо на ньому табличку з вашим іме-

нем. Він тут буде зберігатися. Не хвилюйте-
ся, так завжди робиться. Якщо хочете ста-
ти християнином, то від розуму вам треба 
відмовитися. Такі правила нашої церкви… 

Звичайно, вся ця історія з Вальдо — ви-
гадка. Але вона допомагає нам описати 
звичний хід міркувань людей, які думають 
про те, що означає стати християнином. 
Вони вважають, що для того, щоб наверну-
тися в християнство, потрібно відмовитися 
від розуму, іншими словами, пожертвувати 
своїм інтелектом і перестати мислити 
раціонально. 

Це міф. 
Безліч величезних умів людства були 

християнами. Серед них апостол Павло, Ав-
густин, Мартін Лютер, Джон Кальвін, Джон 
Буньян, Майкл Фарадей, Авраам Лінкольн. 

Стати християнином — не означає бути 
у вічному протиріччі зі своїм інтелектом. Це 
означає зробити його більш досконалим і 
цілісним. Коли людина стає християнином, 
то починає бачити, як навколишній світ, 
який здавався їй незрозумілим набором 
розрізнених частин, зливається в єдине 
гармонійне ціле. 

У автобіографії  К.С. Льюїс розпо-
відає, як він, коли був молодим, уникав 
Євангелія і жорстоко протистояв йому, бо 

вважав християнство неінтелектуальною 
системою. Однак цей бар’єр рухнув, і він  
виявив, що навернення тільки запалило в 
ньому уяву і дало творчі сили. Він став відо-
мим завдяки своїм літературним творам, 
таким, наприклад, як «Листи Баламута» і 
всім відомим «Хронікам Нарнії».

 Лью Уоллес вирішив довести беззміс-
товність християнства, використовуючи 
свої інтелектуальні і творчі здібності, але 
сила Доброї Новини привела автора до 
віри, і він написав класичний твір «Бен Гур». 

Британський юрист Френк Морісон 
хотів написати книгу, яка заперечувала б 
факт воскресіння Ісуса Христа. Він провів 
ретельне дослідження, зібрав історичні 
докази, самовіддано намагаючись досягти 
поставленої мети. Врешті його інтелект 
і праця привели до незмінного висновку: 
Ісус воскрес із мертвих! Так Френк став 
християнином. 

Євангеліє не вимагає, щоб ви відмови-
лися від своїх інтелектуальних здібностей. 
Навпаки, воно вимагає, щоб ви викорис-
товували свій розум якомога повніше, аж 
поки не зможете сказати з упевненістю 
Павла: «Я не соромлюсь Євангелія, бо ж 
воно сила Божа на спасіння кожному, хто 
вірує» (Рим. 1:16). 

Інтелектуалам входити заборонено,  
ММіф про те, що розумна іф про те, що розумна 

людина не може бути християнином
абоабо
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Але чи винна школа у викривленні 
сучасної моралі? Спробуємо розі-
братися в цьому.

Багато вчених сходяться на думці, що 
у формуванні особистості найголовнішу 
роль відіграють три аспекти: спадко-
вість, виховання і вплив навколишнього 
середовища.

Спадковість на докір школі поставити 
неможливо. А як щодо інших аспектів?

Не секрет, що найглибші основи 
виховання закладаються в ранньому 
дитячому віці. Навіть народна мудрість 
говорить, що дитину пора вчити, «коли 
вона ще впоперек лавки лежить». Та 
й мудрий Соломон нагадує: «Привчай 
юнака до дороги його...»

На цьому найважливішому етапі ви-
ховання дитини найбільший вплив має 
сім’я. І тут все можна виразити словами 
Льва Толстого: «Усе моральне виховання 
дітей зводиться до доброго прикладу».

Великий князь Київський Володимир 
Мономах, нагадуючи дітям і внукам про 
найважливіші цінності, у числі інших 

речей згадав і про своє життя: «Що на-
лежало робити підлітку моєму, то сам 
робив — на війні і на полюванні, вночі 
і вдень, в спеку і холод, не даючи собі 
спокою. На посадників не надіючись, ні 
на слуг, сам робив, що було треба; увесь 
розпорядок в домі сам встановлював... 
Також і бідного смерда, і вбогу вдовицю 
не давав у кривду сильним, за церковним 
порядком і за службою сам наглядав. 
Не осуджуйте мене, діти мої, чи інший 
хто прочитає: адже я не хвалю ні себе, 
ні відваги своєї, а хвалю Бога і прослав-

Про фундамент, на якому зводить-
ся споруда, говорять нечасто. 
Здебільшого люди захоплюються 

і милуються самою спорудою. І лише 
ті, хто пов’язаний з будівництвом, ро-
зуміють, що під спорудою закладений 
глибокий і міцний фундамент. І чим 
більша споруда, тим глибший і міцніший 
фундамент.

Те саме можна сказати щодо сім’ї 
— ніхто з посторонніх не бачить вірність 
шлюбним обіцянкам — фундамент 
шлюбу. Це таїна. Про нього можуть 
здогадуватися з результатів вашого 
будівництва.

Одруження, вінчання чи реєстрація 
шлюбу — це укладання заповіту. Це не 
контракт і не договір, який має обме-
ження. Шлюб — це постанова Божа для 
одного чоловіка і одної жінки, і всі, хто 
одружується, роблять це за Божим прин-
ципом. Шлюб нерозривний, і тому він 
дає гарантію захисту чоловіку і дружині. 
Ціна заповіту вища за ціну людського 
життя тих, що одружуються. «Тож що 
Бог спарував — людина нехай не роз-
лучує!» (Мт. 19:6). Шлюб недоторканний, 
постороннім вхід заборонений!

Фундамент завжди перебуває під 
пресом, на ньому стоїть вся споруда. 
На заповіт також постійно йде тиск 
— зсередини, ззовні, з усіх боків. Є 
багато «помічників», котрі за милу душу 
вирішують всі проблеми, нарадять і 
розлучать чоловіка-дружину. «Я би з 
таким і двох тижнів не прожила!», «Ну 
й дружина в тебе, як ти її терпиш з усіма 
її прибамбасами?».

Жінка знаходить співчутливого 
чоловіка, котрий підтримає, допоможе, 
втішить... Чоловік натомість іншій жінці 
виллє свою душу... Якщо ви маєте таких 
«доброзичливців», на ваш шлюб іде 
великий тиск, зруйнуйте його Іменем 
Ісуса Христа.

Якщо ви самі намагалися зруйнувати 
чийсь шлюб (навіть якщо, на вашу думку, 
якесь подружжя просто несумісне), по-

кайтеся в цьому і більше ніколи такого 
не робіть. Тому що, радячи людям роз-
лучитися, ви йдете проти волі Божої 
— «... що Бог спарував — людина нехай 
не розлучує!» (Мт. 19:6).

Вінчання в церкві — це особливий 
привілей для тих, хто одружується. За-
прошуючи Бога в молитві у свій шлюб, 
свою сім’ю, ми даємо Йому право втру-
чатися в наше життя, керувати нами, 
змінювати нас, щоб ми могли стати 
одним тілом. «Покине тому чоловік свого 
батька та матір свою та й пристане до 
жінки своєї — і стануть вони одним ті-
лом» (1 М. 2:24). У цьому вірші і захована 
таїна шлюбу. Тут закладено теперішнє і 
майбутнє сім’ї.

У момент одруження відбувається 
зв’язування двох в одну зв’язку. Це заява 
в духовний світ, що двоє стали одним, 
вони добровільно віддали себе, щоб їх 
зв’язали разом і назавжди. Це означає, 
що їм доведеться вчитися ходити разом, 
одними і тими ж дорогами, і спочатку 
це не так просто, а часом і болісно. Цей 
відрізок часу  в когось невеликий, а в 
когось охоплює все життя.

Чоловік і дружина не розуміють, чому 
їм боляче, але йти в один бік не хочуть. 
А чому не хочуть? Бо не відкинули не-
правильний спосіб життя, прихильності, 
надмірні захоплення, які руйнують сім’ю, 
навіть деяких друзів. Усе має відійти на 
другий план. Головне — первинні 
стосунки, стосунки шлюбу, від-
носини заповіту.

Саме у відносинах заповіту 
можна навчитися ходити разом, 
не завдаючи болю одне одному. 
«Чи підуть двоє, не змовившись 
між собою?». Чоловік і дружина 
повинні навчитися домовлятися, 
тобто розмовляти одне з одним, 
обговорювати сімейні питання, 
складати плани, бачити одне в 
одному партнерів за заповітом, 
бачити себе разом назавжди. 
Заповіт огороджує від зовнішнього і дає 
внутрішню свободу для самореалізації. 
Чоловік і дружина залежні одне від одно-
го, але вільні будувати свою сім’ю саме 
так, як вони хочуть.

Чоловік і дружина в одній зв’язці. 
Полегшіть одне одному перебування 

в ній, наскільки це можливо. 
Не смикайте, не рвіть і не 
завдавайте болю. Живіть, на-
солоджуючись тією любов’ю, 
через яку ви і вступили у ваш 
заповіт. Оточуючим не зрозу-
міло, яка причина успіху в цій 
сім’ї, чому вони завжди заодно, 
завжди разом. А все тому, що 
виконується таїна шлюбу — чоловік 
і дружина ходять одними дорогами і 
живуть одним життям.

При укладанні заповіту все, чим 
володіє один, стає спільним надбанням 
обох. Кожен з подружжя приносить в 
шлюб увесь свій багаж, як позитив-
ний, так і негативний — багаж знань, 
амбіцій, звичок, боргів, культури. І в 
міру звільнення від усякого непотребу 
життя стає спільною радістю і спільним 
переживанням.

Це не так просто, процес звільнення 
від свого «я» і зростання спільного «ми» 
іноді доволі болючий. Але ті, хто йде до-
рогою становлення одного тіла, стають 
відвертими, не приховують свої доходи, 
користуються ними спільно. Дружина 
знає, де чоловік, коли його немає вдо-
ма, і навпаки.

Міцніють довіра, взаєморозуміння 
і усвідомлення, що вони — в одній ко-
манді, яка називається Одне Тіло. Вони 
допомогають одне одному сформува-
тися, розкритися і вдосконалитися. Це 
чудово, коли подружжя ділиться своїми 
інтелектом, мудрістю, талантами, силою, 
помазанням. Усе моє — твоє, і все твоє 
— моє.

Шлюб має свою територію відпо-
відальності і межі дозволеності. Одна зі 

сторін таїни шлюбу — не переходити ці 
межі. Порівняємо це з обручем, всереди-
ні якого сім’я — чоловік, дружина і діти. 
Це їх Едемський сад, їх територія, де 
вони покликані працювати — доглядати 
і берегти. Коли людини залишається на 
території заповіту, вона захищена. «Чи 

ляю милість Його, бо мене, грішного і 
мізерного, стільки літ оберігав від тих 
смертних небезпек і не лінивим мене, 
нерозумного, створив, на всякі діла 
людські гідним...»

Діти Мономаха отримали добрий при-
клад і намагалися втілити його в життя. 
А що можна говорити про сім’ї, де ситу-
ація вдома, м’яко кажучи, не зразкова? 
Які плоди можна зібрати з того насіння, 
яке «посіяне» на самому початку процесу 
формування особистості?

Перейдемо до третього фактора. 
Вплив навколишнього середовища най-
сильніше виявляється в переломному, 
підлітковому віці. Яка ж мораль панує в 
цьому середовищі? Перебудова суспіль-
ства, що почалася понад 20 років тому, 
принесла, на перший погляд, чимало 
позитивного. Насамперед, це гласність, 
тобто відкритий доступ до різного роду 
інформації, по-друге, релігійна, духовна 
свобода, яка відчинила двері храмів для 
мільйонів раніше далеких від Церкви 
людей і надала нового спрямування мо-
ральному відродженню суспільства.

Але на хвилі гласності і відкритості 
чомусь спливла «найбрудніша» інфор-
мація, котра почала користуватися 

найбільшим попитом саме в підлітків. 
Проголосивши свободу віросповіда-
ння, багато хто спробував «звалити» 
необхідність духовного відродження на 
інших. «Так, це добре і важливо, я також 
іноді відвідую церкву, але це потрібно 
насамперед моїм знайомим і сусідам, 
а не мені», — приблизно так продо-
вжують думати люди. А що насправді 
відбувається?

Григорій Сковорода писав: «Багато 
хто не має нового серця, тому весь світ 
спорохнявів... Якщо чийсь смисл мерт-
вий, весь вік він без життя...»

Складно? Можна простіше. Лев 
Толстой охарактеризував своїх релігій-
них сучасників так: «Нинішнього часу 
більшість людей тільки уявляють собі, 
що вони, сповідуючи християнство, до-
тримуються християнської моралі».

В унісон йому Сковорода сумно ви-
гукує: «Увесь світ спить... Спить глибоко, 
простягнувшись, наче вбитий до землі... 
Темряву твої очі витримують, а на іс-
тину дивитися ти не терпиш. Лежиш на 
землі... О, християнине! Охрещений ти за 
тілом, та не вмитий за смислом...»

Неможливо говорити про важливість 
духовних істин, при цьому не практикую-

чи їх постійно у своєму житті. Школа в 
її теперішньому жалюгідному становищі 
може дати лише мінімум знань із пред-
метів і трохи «пообтісувати» гострі кути 
«яскравих особистостей». Тому в будь-
якому разі основний тягар лягає на сім’ю. 
А тут вже, як говорив римський філософ 
Сенека, «важко привести до добра по-
вчаннями, легко — прикладом».

То чого вчать у школі? І чи лише 
школа винна в недоліках виховання су-
часної молоді? Напевне, ні. Той духовний 
мікроклімат, який формується всередині 
кожної сім’ї, може мати найголовніший, 
часто вирішальний вплив на формуван-
ня особистості, закладати фундамент 
майбутнього життя. І тоді можна буде 
побачити виконання спостереження 
Соломона: «Привчай юнака до дороги 
його, і він, як постаріється, не вступиться 
з неї»...

ж Ти не забезпечив його, і дім його, і 
все, що його? Чин його рук Ти поблаго-
словив, а маєток його поширився по 
краю» (Йов 1:10).

У Йова були особисті стосунки з 
Богом, тому Бог забезпечив його. Була 
територія відповідальності — його 
дім, його сім’я (він приносив жертви, 
молився). Він захищав межі (диявол 
не міг проникнути на його територію). 
Результат — успіх, процвітання (маєток 
його поширився по краю).

Територія відповідальності — це 
твоя сім’я. Ти відповідаєш не за сусіда, 
не за подругу чи друга, не за родичів по 
маминій лінії. Ти відповідаєш за свою 
дружину, за дітей. За їх духовне зрос-
тання, за душевний розвиток, фізичне 
чи матеріальне забезпечення.

Багато дружин бачать все навколо, 
служити можуть всім підряд, але лише 
не власному чоловіку. Чоловіки беруть 
на себе відповідальність лише за матері-
альне забезпечення і не турбуються про 
душевне і духовне спілкування. Чоловік 
і дружина відповідають перед Богом за 
свою сім’ю. «Ти в малому був вірний, над 
великим поставлю тебе» (Мт. 25:23).

Межі дозволеності
«Умову я склав був з очима своїми, 

то як буду дивитись на дівчину?» (Йов. 
31:1). Не дивись на те, на що не можна 
дивитися і що не належить тобі (філь-
ми, порнографія, чужі жінки).

«Пий воду з криниці своєї і текуче 
з свого колодязя: чи ж мають на 
вулицю вилиті бути джерела твої, а 
на площі — потоки твоєї води? Нехай 
вони будуть для тебе, для тебе само-
го, а не для чужих із тобою!» (Прип. 
5:15-17).

Мова тут іде про стосунки чоловіка 
і дружини. Вони належать одне одно-

му і більше нікому.
«Поклади, Господи, сторожу на уста 

мої, стережи двері губ моїх!» (Пс. 141:3). 
Думай, про що ти говориш і що це при-
несе в життя твоєї сім’ї.

«Хто яму копає, той в неї впаде, а 
хто валить мура, того гадина вкусить» 

(Екл. 10:8). Якщо ти не зведеш 
надійного муру для своєї сім’ї, то 
не лише тебе, а й членів твоєї сім’ї 
вкусить гадюка.

Стан твоєї сім’ї — це стан 
твого фундаменту, твого запові-
ту, таїна вашого шлюбу.

Можливо, твоя сім’я нагадує 
курінь або ж легкий літній намет. 
Сьогодні він стоїть, завтра скрутив 
його і поїхав, і сліду не залишилось. 
Про який фундамент може йти 
мова? Ця споруда зведена на піску. 
Як швидко вона збирається, так 
швидко і розбирається.

Міцність фундаменту не за-
лежить від зовнішніх обставин — від 
буревіїв, штормів, скандалів, сварок, 
грошей, здоров’я. Це речі, які будуть 
напирати на твій дім, бажаючи його 
розвалити і знищити. Вони перевірять, 
наскільки міцні твій фундамент і вірність 
заповіту. Проходження всіх цих труд-
нощів підтвердить і докаже наявність і 
якість фундаменту вашої сім’ї.

Сьогодні диявол спотворив поняття 
про сім’ю і шлюб. У засобах масової 
інформації насаджується будівництво 
наметів і куренів — вільна любов, роз-
лучення, одностатеві шлюби і таке інше, 
і, як наслідок, прокляття приходить в 
життя людей, діти стають сиротами 
при живих батьках, зі зламаними до-
лями, відкинуті, не здатні створити міцну 
сильну сім’ю. Вони не доглянуті, не ви-
ховані і не привчені до відповідальності; 
не захищені, тому що їх тато з мамою 
не поставили надійний захист, і відкриті 
для демонічного впливу.

Захисти межі своєї сім’ї, забезпеч 
надійну охорону своїми молитвами, 
прикладом, відвертістю, щирістю. Тіль-
ки збудувавши міцний фундамент, ви 
можете приліпитись і стати одним тілом 
— сильною командою, здатною оберіга-
ти, захищати, доглядати свій Едемський 
сад і завойовувати свою Обітовану зем-
лю. Кожна сім’я має своє призначення, 
свою територію впливу, яку вона може 
завоювати для Господа. «Кожне місце, 
що стопа ноги вашої ступить на ньому, 
Я дав вам» (Єг.1:3). Мріяти — це до-
бре. Але робити, рухатися до своєї мрії 
— значно ліпше.

Бог робить ставку на людей запові-
ту — на повноцінну сім’ю. На чоловіка 
і дружину, для яких вартість заповіту 
вища за вартість їх власного життя, 
їхнього «я».

Сім’я — це міцне, стабільне і захище-
не місце, це місто на вершині гори. Вірою 
візьми це слово для своєї сім’ї! Зміцни 
свій фундамент, обнови вірність Богу і 
чоловікові чи дружині. Ця вірність одна-
ково важлива як для Бога, так і для по-
дружжя. Вірність заповіту з Богом буде 
визначати вірність шлюбного заповіту.

www.mirvboge.ru.

Чого вас в школі вчать?«Чого вас тільки в школі вчать!». 
Як часто нам доводилося чути чи 
вимовляти таку фразу. Причому, 
як правило, тоді, коли справа сто-
сується не знання окремих пред-
метів чи дисципліни, а аспектів 
морального виховання.

Таїна шлюбуТаїна шлюбуТаїна шлюбуТаїна шлюбу
l ОДВІЧНІ  ІСТИНИ

Таїна — це те, що заховане, 
закрите, але визначає реальне, 
справжнє, видиме. Це як фун-
дамент, захований в землі, який 
тримає всю споруду.
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У 14 років я записала свій перший хіт. І 
так потрапила в шоу-бізнес. Я їздила 
по всьому світу, співала на багатьох 

відомих сценах, у мене було багато хітів, 
серед яких і «Walking Back to Happiness» 
(«Назад до щастя»). Мене вабили слава, 
зустрічі із знаменитостями і членами 
королівської сім’ї, про речі духовні я не за-
думувалась до кінця 60-х. Тоді, здавалося, 
кожен шукав «смислу життя», це була ера 
хіпі. Добре ще, що я не захоплювалася 
наркотиками чи культами. Іноді відвідувала 
медіумів, ясновидців і таких, як вони. Мене 

новину: «Я думаю закінчувати з музичним 
бізнесом». Я запитала, чому. «Вірю, що 
Господь хоче, щоб я став проповідником». 

Він був справжнім професіоналом: 
нормальним, розсудливим, висококлас-
ним музикантом, композитором, автором 
пісень і продюсером — і тепер він говорить, 
що готовий все це покинути. Ніякі мої слова 
не могли переконати його. Він здавався та-
ким спокійним і впевненим і виражав таку 
готовність зробити цей крок, ніби вірив, 
що саме цього хоче від нього Бог. Мене 
все більше й більше дивувало, наскільки 

Коли минули шок і напад гніву, він вирішив 
довести їй, що вона помиляється. Місяці 
пішли на розмови з рабинами, пасторами, 
віруючими євреями, просто віруючими. 
Він читав Старий і Новий Заповіти, історію 
Церкви, єврейську історію. Врешті-решт 
все закінчилося тим, що він сам увірував в 
Ісуса, як і всі члени його сім’ї, кожен з яких 
самостійно вів пошуки в цьому напрямі.

Книга навчила мене багато чого. Най-
привабливішими для мене в ній виявились 
месіанські пророцтва. Це були пророцтва 
про Месію із Старого Заповіту, про які я 

мовлені Ним на хресті. Але я не знала того, 
що в псалмі написано далі: «... прокололи 
вони мої руки та ноги мої... рахую всі кості 
свої... Вони ділять для себе одежу мою, а 
про шату мою жеребка вони кидають». 
Це схоже на картину розп’яття Ісуса. Але 
як таке може бути? Цей псалом був напи-
саний за 1000 років до народження Ісуса, 
коли такого способу страти, як розп’яття, 
просто не існувало!

Нарешті, я власними очима прочитала 
53-й розділ Ісаї, який від початку і до кінця 
говорить про Того, Котрий повинен був 
прийти і взяти на Себе покарання за наші 
гріхи. «А Він був ранений за наші гріхи, за 
наші провини Він мучений був — кара на 
Ньому була за наш мир, Його ж ранами 
нас уздоровлено! Усі ми блудили, немов ті 
овечки, розпорошились кожен на власну 
дорогу — і на Нього Господь поклав гріх 
усіх нас!». Здається, мова йде про Ісуса!

Думаю, я не готова була побачити кар-
тину, яка складалася з цих пророцтв. Чому 
мені не показали цього раніше? Як же все 
таки сталося, що я «вбила Ісуса Христа»? 
Мені треба було з’ясувати, чи справді це 
є в Біблії. Треба було піти і купити її. Вже 
вдома я відкрила Старий Заповіт. Ось 
вони, пророцтва про Месію! Десятки про-
роцтв, що свідчать про Його пришестя як 
страждаючого Слуги і переможного Царя! 
Всі вони, як мені здавалося, вказували на 
Ісуса. Невже це правда? 

З тремтінням я вперше в житті розгор-
нула заборонену книгу — Новий Заповіт. 
Хай буде що буде. Можливо, він наскрізь 
просякнутий отрутою антисемітизму? 
Яким же було моє здивування, коли перше, 
що відкрилося моїм очам в Новому Запо-
віті, була цілком єврейська родовідна лінія 
Ісуса. Більше того, мені були знайомі бага-
то її імен. Ще з книги Стена я дізналася про 
те, що Месія повинен був бути нащадком 
Авраама, Ісака і Якова і походити з коліна 
Юдиного і царського дому Давида. Це було 
якраз для початківців. Усі ці імена були там, 
і багато-багато інших з благословенного 
родоводу Ісуса.

Ще я з’ясувала, що євреями були й ті, 
хто писав Новий Заповіт. Джеймса, Пітера 
та інших я завжди вважала англійцями 
— а ким же вони могли бути з такими 
іменами? А Джеймс насправді виявився 
Яковом, Джон — Іваном, Мері — Марією, 
Метью — Матвієм, а Ісус в перекладі з 
івриту означає «Спасіння». Новий Заповіт 
також єврейський!

У серці моєму був мир, і я почала читати 
про людей, що жили в землі Ізраїлю за За-
коном Мойсея. Там були храм і священство 
— це продовження Старого Заповіту. Як 
несподівано! Потім був Ісус. Він, здавало-
ся, воскрес для мене зі сторінок Книги. Він 
притягував до Себе: Своїми словами, Сво-
їм співчуттям, Своїми чудами, виконанням 
пророцтв, ув’язненням і стражданнями, 
Своїм розп’яттям і воскресінням. Про-
читавши Євангеліє від Матвія і половину 
Євангелія від Марка, я була вражена, як 
легко і швидко я все це сприйняла. Вигля-
дало все просто бездоганно! Врешті-решт 
цю Біблію разом з її Старим Заповітом 
переклали християни. Ймовірно, вони «під-
лаштували» її під себе. Мені треба було 
переконатися, так це чи ні. Десь треба було 
дістати нормальну Біблію — єврейську.

Я відправилася в невеликий єврей-
ський магазинчик в Ілфорді, де продавали 
все з юдаїзму: книги, листівки, релігійну 
одежу... Там я купила Танах, Священне Пи-
сання. Принесла його додому і порівняла з 
Біблією — однакові. Мені стало легше. В 
душі я сподівалася, що так і буде. І знову 
взялася за Новий Заповіт. До того часу 

НАЗАД ДО ЩАСТЯНАЗАД ДО ЩАСТЯ
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Я виросла в дружній музичній традиційній єврейській сім’ї. Ми 
жили в самому серці великої єврейської громади у східній частині 
Лондона. Сім’я була численною, але не дуже релігійною, хоча всі ми 
були єврями за визначенням і національністю.

Мені здавалося, що в Бога я вірила з раннього дитинства: Його іс-
нування для мене було само собою очевидним. Я ходила до державної 
школи, де ми вивчали Біблію, і дуже полюбила її історії. Релігійне зі-
брання для нас проводили окремо від інших дітей, мабуть, тому, що ди-
ректором нашої школи був єврей, як і більша частина учнів. І тому при-
близно до шести років я ніколи не чула ні про Новий Заповіт, ні про Ісуса.

Якось на дитячому майданчику до мене підійшла одна дівчинка, 
не єврейка, чимось засмучена, і випалила: «Це ви вбили Христа!». 
Її звинувачення одночасно вразило і збентежило мене. Я нікого не 
вбивала, і що це за дивне ім’я — Ісус Христос?

реальна і щира його віра, заради 
якої він міг відмовитися від всього 
для свого «Господа».

Я прийшла додому і сказала 
своєму другові Джону про те, як 
я заздрю Бобу. У мене були різні 
погляди, а Боб мав справжню віру. 
Мені хотілося того ж! 

Я думала про цього Ісуса постійно 
— не могла позбутися думок про Нього. 
Врешті-решт якось вночі, коли не спалося, 
я зрозуміла, що втрачати мені нічого. І 
прошептала: «Ісусе... Ти тут? Ти насправді 
Месія? Якщо так, то покажи мені це!». Тієї 
ночі нічого не трапилося, але в наступні 
дні, куди би я не йшла, повсюди стикалася з 
чимсь чи кимсь, хто був пов’язаний з Ісусом.

Саме тоді ми з групою поверталися з 
гастрольної поїздки по Німеччині. В аеро-
порту, коли всі прощалися, мій музичний 
директор Боб віддав мені книгу. На її 
обкладинці була менора (семисвічник). Це 
мене заінтригувало. Автором книги, яка 
називалася «Ті, що зрадили», був якийсь 
Стен Телчин. В передмові до неї було 
написано: «Що може відчувати успішний 
50-річний бізнесмен-єврей, дізнавшись від 
дочки одного разу про те, що вона вірить в 
Ісуса?». «Звідки Боб знає, що я шукаю?» 
— подумала я. Звичайно ж, він не знав. І 
ніхто не знав.

Книга стала повним шоком для мене. Я 
чула про євреїв, котрі вірили в Ісуса, але для 
мене це були люди з химерами, диваки. А в 
цій книзі йшлося про нормального, успіш-
ного єврея-бізнесмена, що увірував в Ісуса, 
і з цим треба було рахуватися. Я проков-
тнула її за кілька годин. Стен Телчин — це 
стовп єврейської громади штату Вашинг-
тон, який займався страхуванням, член 
різних єврейських організацій і комітетів.

Одного чудового дня донька сказала 
йому, що прийняла Ісуса як свого Месію. 

ніколи не чула. Виявляється, у Законі, Про-
роках і Писаннях були десятки особливих 
пророцтв, що стосувалися приходу Месії. 
Я знала і любила «хіти» Старого Заповіту 
— історії про Авраама, Мойсея, Давида, 
Даниїла і т. д. Мені було відомо про те, що 
нам, євреям, був обіцяний Месія, але я й 
уявити собі не могла, яку кількість певних 
пророцтв було написано на цю тему.

Так, наприклад, Стен говорить про 
текст з Ісаї 9:5, де написано: «Бо Дитя 
народилося нам, даний нам Син...» Мені 
завжди здавалося, що це — вірш Нового 
Заповіту, тому що я часто бачила його 
на різдвяних листівках. А виявляється, 
що це — Ісая, один із наших! Далі у ві-
рші говориться, що Син буде названий 
«Дивним Порадником, Богом сильним, 
Отцем вічности, Князем миру». Боже 
Всемогутній! Невже пророк говорить про 
те, що Месія і є Бог?

Потім Стен наводить цитату з Ісаї 7:14, 
де написано, що Месія народиться від Діви. 
Я думала, що ця тема далеко не єврей-
ська, а про неї говорить Ісая, єврейський 
пророк. У книзі також згадується пророк 
Михей, один із так званих малих пророків, 
чий вірш вказує на Месію, народженого у 
Вифлеємі, походження Котрого «від днів 
віковічних» (Мих. 5:1).

Мене дивувало все, поки я не прочита-
ла псалом 22, який починається словами: 
«Ілі, Ілі! Лама савахтані», що в перекладі 
означає: «Боже мій, Боже мій, нащо мене 
Ти покинув?». Я бачила стільки фільмів про 
Ісуса, що не могла переплутати слова, про-

Ми всі пам’ятаємо євангельську історію про 
доброго самарянина, коли Спаситель показав 
безмежність Божої любові до всіх людей. 
Багато разів Ісус Христос відкривав людям 
безмежно милосердну сутність Отця, і в серцях 
людей відбувалась справжня духовна револю-
ція. Христовий закон – це, фактично, вічний 
Божий закон любові і моралі, який тимчасово 
був обмежений рамками Синайського Мойсе-
євого Закону. Віруючі епохи Нового Заповіту 
покликані вважати ближніми та любити всіх 
людей будь-якої національності, навіть ворогів. 
Це виголошують новозаповітні Писання.

На певний час Бог відділив народ Ізраїлю від інших 
народів з двох основних причин. Діти Авраама, Ісака 
та Якова мали стати прикладом пізнання Живого, Єди-
ного і Істинного Бога – Творця всесвіту і, як наслідок, 
стати слугою-священиком для всіх інших народів. З на-
роду Ізраїлю за тілом мав повстати Месія (Рим. 9:4-5).

Усі інші народи зробили свій вибір на користь по-

приваблювали журнали із спіритизму, 
буддизму і різного роду психофеномени. 
Роками я створювала систему віровчень, 
що складалася з усього потрохи: суміші 
всяких «ізмів», яку сьогодні назвали би 
«Нью Ейдж». Думаю, я не надто глибоко 
захопилась всією цією зловісною дурни-
цею. Усе, в що я вірила, асоціювалося в 
мене з Богом.

Те, що я для себе відкрила, зігрівало 
мене протягом багатьох років. Здавало-
ся, воно заповнювало існуючу в житті 
порожнечу. Так тривало доти, поки мені 
не сповнилося 40. Через кілька місяців 
після цього доленосного дня народження я 
прокинулась якось вранці і, на своє велике 
здивування, зрозуміла, що більше не вірю 
ні в які ідеї свого «Нью Ейджа». Це важко 
пояснити, але віра моя неймовірним чином 
за ніч вивітрилася. 

Оскільки всі свої погляди я ототож-
нювала з вірою в Бога, то передо мною 
постала дилема: чи означає це, що Бога 
немає взагалі? Ситуація здалася вельми 
складною. Уперше в житті мені не було в 
що вірити. Моя кар’єра джаз- і поп-співачки 
процвітала. Я зустрічалася з мужчиною, 
який сьогодні є моїм чоловіком. Зовні була 
на гребені успіху, але всередині — геть 
спустошена. Оглядаючись, можу сказати: 
у всьому цьому я бачу Божу руку.

Моїм музичним директором був тоді 
Боб Кренхем, християнин, який не раз 
розповідав, що зробив для нього «його 
Господь». Це було чудово, але не стосу-
валося мене, тому що я єврейка. Це був 
Бог поган, що благословляв Свій народ. 
У період свого духовного сум’яття якось 
я заглянула до нього додому, щоб взяти 
щось з музики. Ні Боб, ні його дружина не 
знали тоді про внутрішню боротьбу, що 
відбувалася в мені. І ніхто про це не знав. 
Того дня він повідомив мені неприємну 

ганського ідолослужіння. Тому Бог відділив до часу 
єврейський народ ритуально-обрядовими постановами 
від поганів. Про це ми читаємо у П’ятикнижжі Мойсея. 
Історія свідчить, що жоден народ, окрім Ізраїлю, не ві-
рив в істинного Бога. На жаль, і євреї часто відходили 
від Бога, за що накликали на себе багато проблем. З 
другого боку, серед народів світу було немало людей, 
які наверталися до Бога Ізраїлю і ставали прозелітами.                                  

  У Діях апостолів читаємо слова апостола Петра: 
«… І засвідчив їм (поганам) Бог Серцезнавець, давши 
їм Духа Святого, як і нам (євреям), і між нами (євреями) 
та ними (поганами) різниці Він жодної не вчинив, очис-
тивши вірою їхні (поган) серця…Та ми (євреї) віруємо, 
що спасемося благодаттю Господа Ісуса так само, як і 
вони (погани)» (Дії 15:7-11).

І ми знаємо, що Єрусалимський апостольський со-
бор розставив всі крапки в питанні щодо навернення 
поган. Представникам усіх народів, які приходили до 
Бога через Його Сина Ісуса, не треба було фізично упо-

дібнюватися до єврея. Від них вимагалось дотримання 
закону Божої любові та моралі. Вони, навернені з поган, 
повністю звільнялися від дотримання ритуально-обря-
дових постанов, які до певного часу ще виконували 
месіанські євреї, поки стояв і діяв Єрусалимський храм.

 Апостол Павло, звертаючись до віруючих, на-
вернених з поганства, нагадує в Еф. 2:11-20, що «без 
Христа вони були відлучені від громади Ізраїльської, 
і чужі заповітам обітниці, не мавши надії й без Бога 
на світі, а тепер у Христі Ісусі ви (віруючі з поган), що 
колись далекі були, стали близькі Христовою кров’ю. 
Він бо наш мир, що вчинив із двох одне (з євреїв та 
поган)… щоб з обох збудувати Собою одного нового 
чоловіка, мир чинивши, і хрестом примирити із Богом 
обох (євреїв та поган) в однім тілі, ворожнечу на ньому 
забивши… бо обоє (євреї та погани) Ним (Христом) 
маємо приступ у Дусі однім до Отця. Отже, ви (віруючі 
з поган) вже не чужі й не приходьки, а співгорожани 
святим (євреям у Христі) і домашні для Бога».

Тобто апостол говорить, що всі віруючі з поганських 
народів світу через Ісуса Христа не тільки отримують 
спілкування з Богом, а й духовно приєднуються до всіх 
євреїв у Христі, утворюючи єдине Тіло Спасителя. І 
лише в Ісусі Христі всі мають однаковий доступ до Ві-
чного Отця. Поза Христом немає спасіння і примирення 
з Творцем. Ця сукупність віруючих, ця нова людина 
(Еф. 2:15) –  новозаповітний Божий народ у Христі. 
Це перегукується зі словами праведниці Старого За-
повіту Рут, яка прийшла до віри в Бога Ізраїлю, бувши 
моавітянкою: « Народ твій буде моїм народом, а Бог 
твій – моїм Богом» (Рут 1:16).

Тому нам треба пам’ятати своє духовне коріння і дя-
кувати Богові за народ Ізраїлю, який дав світові Святе 
Письмо, пророків, апостолів і Месію Ісуса. І навіть тих 
євреїв, які досі відкидають Ісуса як Месію, Бог любить 
ради отців Авраама, Ісака та Якова (Рим 11:28). Тож 
наслідуймо приклад найвеличнішого апостола всіх ча-
сів та народів, який вчив Церкву молитися за спасіння 
Ізраїлю (Рим 10:1) і, проповідуючи Євангеліє всім на-
родам, не забуваймо про єврейський  народ (Рим 1:16).

Сергій ПОБЕРЕЖЕЦЬ.
м. Кам’янець-Подільський.

я вже прочитала всі чотири Євангелія і 
знала, що Ісус був втіленням месіанських 
пророцтв. Ісус був і є Месією! Як чудово 
було усвідомлювати це! Але що робити? 
Усе було таке суперечливе!

Тоді я зателефонувала Бобу і сказала: 
«Здається, я майже увірувала!». Вони з 
дружиною запросили мене до себе в гості. 
Скільки в мене було запитань! І найголо-
вніше — що робити зі старим набором 
поглядів, наскільки їм відповідає Бог? По-
чинаючи з Повторення Закону і закінчуючи 
Об’явленням Боб доказав мені, що все це 
— гидота перед Богом під назвою «окуль-
тизм». Я усвідомила, що треба покаятися, 
назавжди відмовившись від цієї практики.

Бобу і його дружині я сказала, що вірю, 
що Ісус — Месія, Син Божий і Бог. Вірю, 
що Він помер на хресті, був похований і 
воскрес на третій день. Я вірила, не вміючи 
пояснити, чому. Тоді в Біблії, у Посланні 
до євреїв, мені показали, що в Ісусі закін-
чувалась вся система жертвоприношень, 
встановлена Богом для того, щоб вивести 
Ізраїль з єгипетського рабства. Кожного 
разу, коли порушувався Закон Божий, Він 
з милості Своєї приймав жертву, невинна 
кров якої проливалась замість нашої.

Ми всі, євреї і не євреї, переступивши 
Закон Божий, перебуваємо під Його про-
кляттям і заслуговуємо Його кари. І Йому 
все ще необхідне пролиття крові. Ніякі 
наші діла чи релігійні обряди не можуть 
виправдати нас перед Богом. Дяка Бого-
ві, що нам не треба більше приносити 
в жертву тварин — усі ці жертви раз і 
назавжди сповнилися в жертві Ісуса на 
хресті. Він був досконалим Агнцем Божим. 
Коли Він помер на хресті, проголосивши: 
«Звершилось!», завіса у святому святих у 
храмі роздерлася надвоє зверху донизу. 
Ісус відкупив нас від гріха, і кожен, хто 
навернеться і увірує в Нього, увійде в при-
сутність Божу чистим і прощеним.

І я також, як мені пояснили, потребую 
покаяння, тобто навернення до Бога. Я 
усвідомлювала, що є такою ж грішницею, 
як всі. Боб запитав мене, чи хочу я по-
молитися і попросити в Бога прощення 
на підставі того, що зробив Ісус. Тому що 
тільки Він може простити мені, тільки Його 
кров може примирити мене з Богом. А 
після цього я зможу присвятити своє життя 
Йому, Господу і Спасителю.

Я з радістю погодилася. І хоча кімнаті 
під час моєї молитви не було ні грому, ні 
блискавиці, я знала, що одержала від-
повідь на свою молитву. Не можу цього 
пояснити — знала і все. 

Під час своїх пошуків я не перестава-
ла задавати собі одне і те ж запитання: 
чи залишуся я єврейкою, відізвавшись 
на заклик Ісуса йти за Ним? Я написала 
Стену Телчину і запитала про це в нього. 
Він переконав мене, що саме віра в Ісуса 
як Месію дає мені можливість бути єврей-
кою повною мірою, повернувшись до Бога 
Авраама, Ісака і Якова.

І це було правдою. Істинна причина, за 
якою Бог створив єврейський народ, поля-
гає в тому, щоб привести його до Месії. Така 
Його воля в житті кожного єврея. І я, як і ба-
гато інших, прийнявши Ісуса Месією, Госпо-
дом і Спасителем, лише виконала цю волю.

З моменту покаяння і прийняття Єго-
шуа, Ісуса, я знаю, що звільнилася від 
прокляття Закону — вічного розділення 
людини з Богом, вічної кари. Усі ми, євреї і 
не євреї, — злочинці, що порушили Десять 
заповідей. Спасти нас може лише віра в 
досконалу жертву Месії Ісуса. Закликаю 
вас: досліджуйте Святе Письмо, щоб розі-
братися в цьому самим.

Гелен ШАПІРО.

l ДОСЛІДЖУЮЧИ ПИСАННЯ

За прикладом апостола Павла
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Чекаємо вас!

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

Церква 
«Спасіння Боже»

Неділя: 
12:00-14:00

(Богослужіння)

Четвер: 20:00,

П’ятниця: 21:00
(розбір Біблії)

Субота: 18:00
(молитовне служіння)

Стежте за програмою телепередач

УВАГА

Щонеділі о 15:00 та
 щопонеділка о  8:00 
ДИВІТЬСЯ християнську 
телепередачу «Вірую» 

на каналі ТРК  «3-студія»

ЗАПРОШУЄМО 
на Богослужіння в церквах християн віри євангельської:

Івано-Франківська область:
БУРШТИН, вул. Міцкевича, 28;  НЕДІЛЯ — 10 год., ЧЕТВЕР — 19 год.;
КОСІВ, вул. Горбового, 8;  НЕДІЛЯ – 10 год., ЧЕТВЕР – 18 год.;
КАЛУШ, вул. Козоріса, 20;  НЕДІЛЯ – 10 год., ЧЕТВЕР – 19 год.;
КОЛОМИЯ, вул. Верещинського, 9;  НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА – 18 год.;
КОРШІВ, вул. Шевченка, 5;  НЕДІЛЯ – 10.30, ЧЕТВЕР, П’ЯТНИЦЯ – 19 год;
НАДВІРНА, вул. Вагилевича, 16;  НЕДІЛЯ – 10 і 18 год., СЕРЕДА – 19 год.;
РОГАТИН, вул. Богуна, 2;  НЕДІЛЯ – 10 год., ЧЕТВЕР – 19 год.;
РОЖНЯТІВ, вул. Довженка, 13; НЕДІЛЯ -9.30, СЕРЕДА – 18 год.;
ТЛУМАЧ, вул. Винниченка, 42;  НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА – 20 год.

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

Закарпатська область
МУКАЧЕВО, вул.Ужгородська, 4; НЕДІЛЯ – 10 і 17 год., П'ЯТНИЦЯ –18.30, 
                                                            СУБОТА – 19.00 (для молоді).
ВИНОГРАДІВ, вул. Пушкіна, 7; НЕДІЛЯ –10.00, СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19.00.
В. БЕРЕЗНИЙ, вул. Штефаника 82/а; НЕДІЛЯ – 10.00, СЕРЕДА, СУБОТА – 19.00 (для молоді).
СВАЛЯВА, вул. Чорновола 29/2; НЕДІЛЯ – 10 і 18 год. (для молоді), СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ –18.00
МІЖГІР’Я, вул. Садова 17/а; неділя – 11.00, середа – 18.00.
УЖГОРОД, вул. Львівська, 46; ВІВТОРОК, ЧЕТВЕР – 19.30.
ХУСТ, вул. Міська, 6; НЕДІЛЯ – 10.00, П’ЯТНИЦЯ – 19.00.
БЕРЕГОВО, вул. Б. Габора; НЕДІЛЯ –10.00, СЕРЕДА, П'ЯТНИЦЯ – 17.00.
с. МИНАЙ, вул. І.Франка, 1; НЕДІЛЯ – 9.30 і 17 год., СЕРЕДА, П'ЯТНИЦЯ – 19.00.

Тернопільська область
ТЕРНОПІЛЬ:  вул. Квітова, 19; НЕДІЛЯ – 10  і 18 год.; 
                        вул. Довженка, 4; НЕДІЛЯ – 10 і 18 год.
ШУМСЬК, вул.  Вілійська, 12-а; НЕДІЛЯ – 10 і 17 год.
БУЧАЧ, вул. Коцюбинського, 2; НЕДІЛЯ – 10 год.
ТЕРЕБОВЛЯ, вул. Шевченка, 29-а; НЕДІЛЯ – 10 і 17 год.
ЛАНІВЦІ, вул. Відродження;  НЕДІЛЯ – 10 і 18 год.
с. ГРИМАЙЛІВ, вул. Лук'яновича, 3; НЕДІЛЯ – 10 год.

ІТАЛІЯ
Російськомовна церква «ІСУС СПАСИТЕЛЬ», Рим, зона Топ Сапієнса, 
                         НЕДІЛЯ — 13.30 год., ЧЕТВЕР — 19 год; тел. 39-32-97-35-26-92.

I програма Українського радіо:

ЩОПОНЕДІЛКА 
о 21.30 — «Жива надія»

ЩОСЕРЕДИ 
о 21.15 — «Новий вимір»

ЩОЧЕТВЕРГА 
о 20.40 — «Віра. Надія. Любов»

ЩОП’ЯТНИЦІ 
о 21.15 — «Відвертість»

ЩОСУБОТИ 
о 20.00 — «Вірую» 

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

Дорогі друзі! Слухайте 
ХРИСТИЯНСЬКІ РАДІОПЕРЕДАЧІ

ЩОПОНЕДІЛКА 
о 20.45 на хвилях «Променя» — 

передача для дітей «Стежинка»

ЗАПРОШУЄМО 
на Бого слу жіння 

в Івано-Франківській церкві 
християн віри євангельської:

ЩОСЕРЕДИ – 
о 19 год.,

ЩОНЕДІЛІ – 
о 10 та 18 год., 

ЩОПОНЕДІЛКА – 
молодіжне 
служіння о 19 год. 

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

Тел. для довідок
(0342) 78-17-03. 

По телевізору показували 
Філіпа Кіркорова. Ніколи не 
був шанувальником його твор-
чості. Але навмисне сів біля 
телевізора, щоб переглянути 
інтерв’ю з ним, взяте для пе-
редачі «Хай говорять».

Це був інший Кіркоров. У 
синьому халаті пацієнта 
психіатричної клініки. Без 

чергової сліпучої усмішки і пиха-
тості. Розбитий і пригнічений. Не в 
ролі зірки, а як людина. Зі своїм болем, 
слабкостями і дурощами. Людина, що 
потребує прощення. Можливо, час со-
рому — найкращий час переосмислити 
життя.

Взагалі-то, я не його глядач. Мені 
не особливо подобається його манера 
виконання пісень, а вже тим більше 
поведінка. Не раз грубощі й хамство 
співака ставали причиною скандаль-
них публікацій в ЗМІ. У черговий раз 
він знову повівся, як останній хам. 
На репетиції «Золотого грамофона» 
артист зірвався на другого режисера 
— Марину Яблокову. Облаявши і вда-
ривши її в обличчя, він звалив дівчину 
на підлогу і почав копати її, та так, що 
їй довелося звертатися до лікарів.

Така поведінка непростима. Ябло-
кова подала до суду, і навіть естрадний 
бомонд засудив вчинок співака, який 
спочатку і не збирався визнавати 
свою провину.

Скандал розгорівся, і незабаром, 
після надуманих пояснень і виправ-
дань, щось сталося. Артист раптом 
визнав, що помилявся, і більше того, 
публічно заявив, що він хворий і по-
требує лікування.

— Від правосуддя намагається 
втекти! Імідж рятує! — подумали 
люди.

Не знаю. Можливо.
Але коли я дивився на його сльози, 

на його біль, породжений гримучою 
сумішшю вина і жалю до себе, втом-
леності і самотності, я подумав: чому ж 
так рідко ті, кого називають «зірками», 
зважуються оголити свої слабкості 
перед публікою.

Та що казати про світських зірок 
— навіть багато християн більше гото-
ві свідчити про свої подвиги й успіхи, 
ніж бути відвертими і визнавати свої 
промахи і проколи.

Прозорість коштує дорого. Дешев-
ше і простіше сховатися за маскою. 
Вона приносить відчуття захищеності. 

По-справжньому маска, звичайно, 
не захищає, але дає стійке відчуття 
безпечності. Тільки щирість і чесність 
може підняти, реанімувати, відновити 
з тління і попелу.

Вчинок Кіркорова на сцені гидкий. 
Можливо, йому буде ще дана правова 
оцінка. Але я не пам’ятаю, щоб світські 
зірки погоджувалися давати інтерв’ю, 
перебуваючи в психіатричній лікарні; 
щоб при цьому вони говорили про 
свої проблеми, намагалися осмислити 
свою поведінку, плакали і просили 
пробачення.

Можливо, це не щире каяття, а про-
сто талановитий PR-хід. Хто знає.

Але коли я дивився передачу, 
то подумав: як добре, що Кіркоров 
зважився в такому стані, після такого 
прецеденту, відверто говорити про 
свої проблеми.

І згадав події, котрі два роки тому 
потрясли християнський Рунет. В ті 
місяці християни розкололися на два 
табори, обговорюючи дії пастора, який 
втягнув церкву в фінансові піраміди. 
Сьогодні ми бачимо, наскільки пла-
чевною була його ситуація.

Але ж все могло бути по-іншому, 
якби замість клятв і запевнень у не-
винності він повівся не як безгрішний 
апостол, а як людина. Людина, яка мо-
гла попросити прощення і без прикрас 
розповісти про свої помилки, промахи 
і перегини. Людина, яка попросила би 
пробачення перед всіма і сказала, що 
їй соромно.

Упокорення і смирення не при-
меншують значущості людини, а 
тільки роблять її  ще сильнішою. 
Помилитися легко, але непросто 
визнати свою помилку. А саме це по-
трібно, коли закінчиться карнавал... 
Скинути маску!

Правильно зауважив Соломон: 
«Гординя людини її понижає, а чести 
набуває покірливий духом» (Прип. 
29:23).

Денис ПОДОРОЖНИЙ.

Уже в післявоєнні роки, коли по-
встанці, що ховалися в лісах, на-
водили страх на радянську владу, 

один із них вирішив нацькувати свою 
бойову групу на сулимівських (село Су-
лимів Нестерівського району Львівської 
області) п’ятидесятників і «перевішати» 
іновірців на вербах, що в достатку росли 
на берегах місцевої річки. Християни віри 
євангельської вже готувалися прийняти 
мученицьку смерть, як тут з’ясувалося, що 
той повстанець, який планував погубити 
п’ятидесятників, — замаскований агент 
НКВС. Причому «стукала» в нього вся 
сім’я — навіть діти допомогали в цій чорній 
справі, відносячи в бідонах з молоком до-
несення у відділення НКВС, що містилося 
в сусідньому містечку Куликовому.

У результаті на вербі повісили самого 
провокатора, а його сім’ю розстріляли 
за законами воєнного часу. Загалом же 
недовіра і надмірна обережність жителів 
Сулимова щодо п’ятидесятників не ви-
ливалась в активні дії. Враховуючи той 
факт, що деякі родичі п’ятидесятників 
ішли в УПА, а багато селян так чи інакше 
допомогали повстанцям (тета одного зі 
старших служителів Церкви ХВЄ носила 
їм їжу, за що й була заарештована і від-
правлена в табори), не дивно, що повстанці 
часто попереджували п’ятидесятників про 
облави чи стеження.

Однак в цілому християни віри єван-

гельської в міру своїх сил старалися від-
далитись від антирадянського підпілля. 
Для цього була вагома причина: Біблія 
закликає віруючого бути покірним будь-якій 
владі. Окрім того, більшість повстанців 
були греко-католиками, а відносини між 
ними і п’ятидесятниками залишались 
напруженими в силу різних причин, пере-
важно догматичного характеру.

Але була ще одна обставина, най-
важливіша. Повстанський рух (попри свій 
тісний зв’язок з Греко-Католицькою Церк-
вою) залишився в основі своїй все-таки 
світським — особливо після того, як помер 
Андрей Шептицький. Тепер нікому було 
настановляти на істинну дорогу молодих 
патріотів, готових пожертвувати заради 
Вітчизни і собою, і іншими...

Для п’ятидесятників же основою по-
будови держави була Біблія. Особливу 
увагу зверталось на старозаповітні 
пророцтва про те, що без Бога будь-яка 
нація приречена на занепад і погибель. 
Галицькі п’ятидесятники не менше за 
інших мріяли про вільну Україну, але відро-
джувати націю і будувати державу хотіли 
винятково на Божих принципах, тобто 
на першому місці в людини повинні бути 
віра в Христа і покаяння, любов до Бога, 
до своїх ближніх і набуття завдяки цьому 
життя вічного. Тому проповідь Євангелія, 
бездоганна християнська поведінка і слу-
жіння людям в той неспокійний час для 
галицьких п’ятидесятників були не менш 
важливими за прагнення до національної 
незалежності.
(З книги А. Райчинця «Піднесені Богом»). 

Одного пастора терміново ви-
кликали до вмираючого. Це була 
людина, яку ніхто не любив, жор-
стока, зла і відлюдькувата. Жив 
цей чоловік у напівзруйнованій 
хатині на околиці міста, і цілком 
зрозуміло, ні з ким не спілкувався. 
Навіть  діти втекли від нього.

Люди дивувались, що зробило 
його таким жорстоким і відлюдь-
куватим. Одні думали, що він мав 
якийсь великий гріх. Інші були впев-
нені, що він скоїв якийсь страшний 
злочин і переховується від право-
суддя. Але вони помилялись. 

Усе було дуже просто. Коли він 
був молодим, товариш повівся з 
ним дуже несправедливо. І цей 
чоловік  настільки розгнівався, що 
сказав: «Я буду пам'ятати це до 
смерті». Так воно і було. Він сказав 
пасторові, який сидів біля ліжка: 
«Кожного ранку я проходив крізь 
це. Я думав про це кожного вечора. 
Я сварив цю людину сотні разів на 
день». Переводячи подих, він про-
довжував: «Зараз мені зрозуміло, 
що моя гіркота виїла мою душу. Моя 
ненависть не завдала нікому шко-
ди, окрім мене. Але тільки Господу 
відомо, що ця образа перетворила 
моє життя на пекло».

То ж чому ми так довго утриму-
ємо в собі почуття образи?

 Із цього кола руйнівних сил, 
які можуть прийти до нас, образа 
найгірша. Вона – як смертонос ний 
зародок,  який   постійно рухаєть-
ся, щоб забрати силу і зруйнувати 
нас. Жодна розумна людина не 
буде живити цей смертоносний 
зародок в своєму тілі, знаючи, що 
він в кінцевому результаті може 
знищити її. 

КолиКоли  закінчивсязакінчився  
карнавалкарнавал,,  кудикуди  
діваютьдівають  маски?маски?

П’ятидесятники і УПАП’ятидесятники і УПА
В українській істо-

рії взагалі не вивчена 
тема взаємовідносин 
та участі протестан-
тів в антирадянсько-
му підпіллі. Корот-
кий уривок з книги 
А. Райчинця частково 
подає загальне уяв-
лення про відносини 
між п’ятидесятника-
ми (одна з деноміна-
цій в євангельському 
середовищі) та УПА. 
Відсутність тісної співпраці між двома 
таборами можна пояснити частково 
ворожістю одних, боязню та наївніс-
тю інших.

Пам'ятатиму 
до смерті


