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

Першим етапом заходу став круглий стіл на 
тему «450-річчя Пересопницького Єванге-
лія: історія і сьогодення». У ньому взяли 

участь представники обласної влади, релігійних 
та громадських організацій, а також відомі в 
Україні люди, життя яких змінила Біблія.

 «Місцеві органи влади виконують Указ Пре-
зидента України, Постанову Верховної Ради 
України та Розпорядження Кабінету Міністрів 
України щодо святкування 450-річчя Пересо-
пницького Євангелія. Саме тому було сплановано 
ряд заходів на 2011 рік. Одна з наймасштабніших 
– акція «Біблія – людям», – зазначила Тетяна 

Лапка, начальник відділу у справах релігії та на-
ціональностей Івано-Франківської ОДА.

Голова молодіжної адміністрації Івано-Фран-
ківської області Ганна Крисюк зазначила, що нині 
молодь нашого краю опинилася на краю згубної 
прірви аморальності і ми повинні зробити все, щоб 
врятувати молоде покоління. 

«Міс Україна-2007» Ліка Роман розповіла, 
що Біблія стала її настільною книгою з самого 
дитинства. «Основою моїх життєвих принципів є  
Біблія. Перемога на конкурсі «Міс Україна» дала 
можливість працювати з молоддю, стати для них 
прикладом щасливої та успішної людини, яка бу-
дує своє життя на принципах чистоти і святості», 
– розповіла українська красуня.

«Музика має великий вплив на людину. Коли я 
почав свідомо читати Біблію, і вона ожила в моєму 
серці, – змінилась і моя музика. Я почав писати 

пісні соціального та християнського характеру. 
Вірю, що таким чином роблю свій внесок в по-
пуляризацію біблійних істин серед українського 
народу», – сказав Олег Майовський, відомий 
український композитор і виконавець.

Серед учасників круглого столу був екс-фут-
боліст НФК «Ураган», а сьогодні дитячий тренер 
вищолігової мініфутбольної команди Іван Скіцко. 
«Біблія змінила моє життя на краще, і я хочу поді-
литися цим щастям з іншими людьми. Саме тому, 
тренуючи молоде покоління футболістів, стараюсь 
прищеплювати хлопцям біблійні принципи. Я 
впевнений – якщо кожен з нас почне робити так 
само на своїй роботі, в навчальному закладі, у 
своїй сім’ї, – ми обов’язково досягнемо результату 
і відродимо принципи моральності в нашій країні», 
– підкреслив спортсмен.

(Закінчення на 4-й стор.).

l РІК УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРШОКНИГИ

БІБЛІЯ – ЛЮДЯМБІБЛІЯ – ЛЮДЯМ

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

— день урочистого в’їзду Христа в 
Єрусалим.

Інший євангеліст — Матвій пише, що 
в цей день багато народу вистелювали 
свою одежу по дорозі, різали гілки з 
дерев і стелили там же; багато хто 
вигукував схвальні слова захоплення. 
Але серед вигуків і славослів’я Хрис-
тові потрібні були не голосні слова і 
псалмоспіви. Йому треба було бути 
впізнаним.

Інколи ми робимо правильні речі 
тому, що так треба, або тому, що так 
роблять всі, але при цьому так і не 

пізнаємо Христа. Можна робити все 
зовні благочестиво, але це не принесе 
нам спокою і миру в серці. Сравжній, 
повний мир ми зможемо знайти лише 
в Ісусі Христі...

Що для цього потрібно? Прийняти 
спасіння, підкоритися волі Господній, 
насолоджуватись спілкуванням з Ним 
і перебувати в Його Слові... Так мало і 
водночас так багато.

Що сталося в Єрусалимі? Більшість 
радісно вигукувала: «Благословенний, 
хто йде у Господнє Ім’я!» — тобто 
щасливий той, хто йде виконувати 
волю Божу! «Осанна Сину Давидово-
му!» — вони визнавали Його царем 
Ізраїлю і проголошували Спасителем! 

«Осанна!» — тобто «спаси нас!».
А з другого боку, Єрусалимський 

храм так і залишався «печерою роз-
бійників». Той самий храм, котрий 
вже очистив Ісус на початку Свого 
служіння, вигнавши звідти продавців, 
покупців і грошомінів. Народ так і не 
навернувся до вищих цінностей, про-

довжуючи жити звичайним життям 
і очікуючи Месію, Котрий справдить 
їх надії.

Цю невідповідність відчував Хрис-
тос. Саме тому Він і плакав. Грецький 
текст Нового Заповіту показує, що 
Господь «ридав, оплакуючи» славну 
столицю. Євангеліст Матвій наводить 

нам ще одне сумне висловлювання: 
«Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш 
пророків та каменуєш посланих до 
тебе! Скільки разів Я хотів зібрати діти 
твої, як та квочка збирає під крила 
курчаток своїх, — та ви не захотіли!» 
(Мт. 23:37).

Як і багато років тому, фарисеї не 
могли примиритися з саддукеями, єсеї 
— з зилотами, юдеї — з самарянами... 
Кожен вважав, що лише він має рацію, 
і тягнув у свій бік... «Я хотів зібрати,.. та 
ви не захотіли».

Цю сумну картину можна побачити і 
в сучасному християнстві. Багато дено-
мінацій, які мають свою точку зору на 
істину, і один Христос, Котрий все ще 
намагається зібрати нас воєдино під 
Своїми крильми. 

Закінчення цієї історії добре. Тому 
що й за нашої недосконалості і непо-
слушності Бог, все-таки, виконає Своє 
слово: «І Мій голос почують вони — і 
буде отара одна й Один Пастир!» (Ів. 
10:16). 

А поки що нам варто прислухатися, 
щоб чітко розрізнити Його голос серед 
сотень формальних вигуків... І, все-
таки, пізнати час відвідин Христа.

«І коли Він наблизився і місто побачив, то заплакав «І коли Він наблизився і місто побачив, то заплакав 
за ним і сказав: «О, якби й ти хоч цього дня пізнало, що за ним і сказав: «О, якби й ти хоч цього дня пізнало, що 
потрібне для миру тобі! Та тепер від очей твоїх сховане потрібне для миру тобі! Та тепер від очей твоїх сховане 
це. Бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом це. Бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом 
оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусюди. І оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусюди. І 
зрівняють з землею тебе, і поб’ють твої діти в тобі, і не зрівняють з землею тебе, і поб’ють твої діти в тобі, і не 
позоставлять у тобі каменя на камені, бо не зрозуміло позоставлять у тобі каменя на камені, бо не зрозуміло 
ти часу відвідин твоїх» (Лк. 19:41-44).ти часу відвідин твоїх» (Лк. 19:41-44). Зрозуміти час Зрозуміти час 

відвідинвідвідин
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ТВОРЕННЯТВОРЕННЯ::  
як Богяк Бог  
це зробив?це зробив?

Потрібен Потрібен 
батькобатько

БІБЛІЯ – БІБЛІЯ – 
ЛЮДЯМЛЮДЯМ

Злий Злий 
фатум фатум 
невдачневдач
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У церкві ХВЄ м. Івано-Франків-
ська відбулася зустріч сімейних 
пар із вчителем і пастором Анато-
лієм Кліновським.

Основою бесіди про  правильні 
принципи побудови сім'ї стали: 
43-й вірш 24-го розділу Євангелія 
від Матвія: «Знайте ж це, що коли 
б знав господар, о котрій сторожі 
прийде злодій, то він пильнував би 
і підкопати свого дому не дав би»; 
і текст з Кол. 2:10: «І ви маєте в Нім 
повноту, а Він Голова всякої влади 
й начальства».

Злодії завжди приходять під ранок 
– коли сон в господарів найміцніший. Зло-
дій дуже добре готується до крадіжки. 
Так само і сатана пильнує, як би обікрас-
ти сім’ю, тим більше сім'ю християнську. 
Тому треба пам’ятати, що наші сім’ї за-
вжди перебувають під загрозою.

Деякі держави в наш час навіть 
стимулюють холостяцьке життя, випла-
чуючи вищі зарплати неодруженим. Але 
коли з нами Бог, можна бути впевненим, 
що ми вистоїмо за будь-яких обставин. 
Коли ж ми втрачаємо із Ним контакт, 
ворог одразу знаходить шлях до наших 
сердець.

Один із таких шляхів – порносайти, 
на які, за статистикою, часто заходять 
християни. А творці таких Інтернет-
ресурсів – ніхто інший, як сатаністи. 
Вони діють, як свого часу Балак, який 
прислухався до поради Валаама: «Введи 
Ізраїль у гріх – і Бог Сам їх знищить». Ціль 
сатаністів – позбавити християн, а осо-
бливо служителів, сили Духа Святого. А 
єдиний шлях до цього – гріх, тим більше 
прихований. Гріх позбавляє чоловіків 
сили Святого Духа, бажання до своєї 

дружини. На екрані «барбі», а вдома 
– жінка з недоліками. «Це перший 
крок до руйнації сім’ї», – наголосив 
Анатолій Кліновський.

Промовець розповів, що коли був 
студентом КБІ, один викладач задав 
питання студентам, чому вони хочуть 
одружитися. Відповіді були різні: «Щоб 
не впасти в спокусу», «Тому що мені 
потрібна помічниця» тощо. Тоді викла-
дач сказав, що ніхто з них не готовий 
до одруження, адже людина, яка 
визріла для шлюбу, має керуватися 
бажанням зробити когось щасливим. 
Якщо є правильна мотивація – буде 
щаслива сім’я.

Ми всі хочемо щастя. Але в житті 
існує парадокс – коли ми шукаємо щас-
тя, воно втікає від нас. Східна мудрість 
говорить, що основа всіх страждань 
– це бажання. Якщо ми забудемо 
про власні бажання і почнемо жити 
для щастя інших, то, несподівано для 
себе, самі станемо щасливими.

Для щастя людині потрібні лише 
дві речі – значимість і впевненість. 
Прагнення бути значимим закладено в 
душі людини ще з часів Адама, коли в 
незаплямований гріхом світ Бог прихо-
див до Адама, щоб прогулятися алеями 
райського саду. Усі ангели небесні спо-
стерігали за цим спілкуванням. І людина 
почувалася значимою, адже перебувала 
в центрі Божої уваги і любові. Після 
падіння вона цю значимість втратила, і 
«перевага» стала «потребою».

Особливо прагнуть бути значимими 
чоловіки. Якщо жінка покірна своєму 
чоловікові, вона дає йому відчути зна-
чимість і, відповідно, посісти місце голови 
сім’ї. А коли жінка стає на чолі сім’ї – вона 
сама робить себе нещасною, тому що 

опиняється не на своєму місці.
Натомість жінка більшою мірою 

потребує впевненості. Їй хочеться усві-
домлювати, що вона комусь потрібна, що 
хтось живе заради неї. Цю впевненість 
може дати тільки Христос, любов Якого 
ніколи не закінчиться. І щоб отримати 
цю любов сповна, їй треба налагодити 
безпосередні стосунки з Христом.

Після лекції всіх учасників запросили 
в бенкетний зал на святкову вечерю. І 
спілкування продовжилося – кожен міг 
задати Анатолію Івановичу особливо на-
боліле запитання: про стосунки молодого 
подружжя з батьками, про пріоритети в 
сім'ї, про фінансове забезпечення ро-
дини, інтимні стосунки, виховання дітей 
тощо. Під час вечері всіх радував своїми 
піснями гурт «Джерело».

Наш кор.

Здається, деякі люди просто 
приречені на неуспіх. Що б вони не 
робили, їм, як кажуть, не щастить. 
Така, мовляв, доля, такий фатум. 
Але хіба може в житті християнина 
діяти якийсь злий фатум?

Іноді, навіть того не підозрюючи, ми 
самі штовхаємо себе на шлях невдач. 
Найперше через почуття жалю до 

себе. Кожен, мабуть, зустрічав людей, 
які постійно жаліються: «Я народився не 
в тій країні! Не в тій сім’ї! Чому я не син 
Білла Гейтса чи Дональда Трампа?..» Або: 
«У мене нема дітей!» чи: «У мене надто 
багато дітей!». Або: «Я ніяк не можу одру-
житися!» чи «Навіщо я одружився!».

Співчуття — необхідне почуття. Але 
тільки не до себе. Співчуття повинно 
виявлятися щодо інших людей, особливо 
тих, які прямують до пекла і не знають 
Бога: «Для того, хто гине, товариш — то 
ласка, хоча б опустив того страх Всемо-
гутнього...» (Йов 6:14).

До того ж не забуваймо, що коли ми 
знемоглися під життєвими тягарями, це 
не причина для жалю до себе, це нагода 
відкрити своє життя для Божого впливу. 
Ісус сказав: «Прийдіть до Мене, усі стру-
джені та обтяжені, — і Я вас заспокою!» 
(Мт. 11:28). 

Перестаньмо бути людьми, які по-
требують співчуття, станьмо людьми, які 
дають співчуття. І пам’ятаймо, що навіть 
одне слово з Біблії може все змінити. 

Багато людей займаються не своїм 
ділом. Вони ходять на роботу, яку нена-
видять, і виконують її лише тому, що їм 

потрібні гроші. Мабуть, такий стан речей 
важко назвати Божою волею. Не варто 
робити гроші єдиною метою свого життя. 
Якщо ми працюємо лише заради грошей, 
ми — нещасні люди.

Почнімо займатися тим, що любимо. 
Ми не повинні бути рабами грошей, 
навпаки, гроші повинні стати нашими 
слугами. Знайдімо ту працю, яка нам 
до вподоби, спрямуймо в це русло своє 
життя, і задоволення стане нашим 
супутником. Досить пливти за течією: 
усі на завод — і я на завод, усі в шахту 
— і я в шахту. Для чого ти створений? 
Стань творчою людиною, відкрий свою 
душу Богові, і Він допоможе знайти твоє 
справжнє призначення.

Наступна помилка багатьох — вимі-
рювання успіху кількістю грошей. Якщо 
ви думаєте, що успіх — це кількість 
грошей на вашому банківському рахун-
ку, будинок і автомашина — ви дуже 
помиляєтеся. Ісус говорив: «Глядіть, 
остерігайтеся всякої зажерливости, — бо 
життя чоловіка не залежить від достатку 
маєтку його» (Лк. 12:15).

Гроші — це добре. Але це не успіх. 
Ніколи не вимірюймо успіх грішми! 
Це поширений стереотип мислення, 
який хоче переконати, що радіти варто 
лише тоді, коли маєш гроші. Діти Божі 
повинні радіти в будь-яких ситуаціях. 
Біблія говорить: «З насилля та з голоду 
будеш сміятись...» (Йов. 5:22). І ще: «За-
вжди радійте! Безперестанку моліться! 
Подяку складайте за все, бо така воля 
Божа про вас в Христі Ісусі!» (1 Сол. 
5:16-18).

Написано також: «Не мордуйся, щоб 
мати багатство, — відступися від думки 
своєї про це...» (Прип. 23:4). У чому 

секрет? А в тому, що за багат-
ством не треба гнатися. Гнатися 
треба за Ісусом Христом! А все 
інше додасться.

Можливо, ви не раз бачили 
собаку, яка вганяється за своїм 
хвостом. Так часто і люди же-
нуться за грішми. Ідімо за Ісу-
сом, а хвіст піде за нами сам.

Причиною постійної невдачі 
може бути звичка витрачати 
більше, ніж можна собі дозволи-
ти. Ця звичка багатьох завела в 
борги і кредити. Біблія говорить: 
«... бо все, що в світі: пожадливість тілес-
на, і пожадливість очам, і пиха життєва, 
— це не від Отця, а від світу» (1 Ів. 2:16). 
Нові моделі телевізорів, комп’ютерів і 
мобільних телефонів виходять щодня. 
Не варто гнатися за ними!

Написано: «Не будь серед тих, хто 
поруку дає, серед тих, хто поручується 
за борги: коли ти не матимеш чим за-
платити, — нащо візьмуть з-під тебе 
постелю твою? Не пересувай вікової 
границі, яку встановили батьки твої» 
(Прип. 22:26-28).

Не йдімо на повідку пожадливості 
очей! Не витрачаймо більше, ніж можемо 
собі дозволити! Мудрість саме в тому, 
щоб витрачати менше, ніж заробляємо. І 
тоді завжди щось буде залишатися — це 
і буде прибуток. А прибуток — це вільні 
гроші, які згодом можна інвестувати, 
вкладати в бізнес тощо.

Ще один наш «друг» — вибір миттєвої 
вигоди. Допустимо, людині пропонують 
стабільну роботу, стабільну, хоча й не 
надто високу зарплату, а вона обирає 
інший, сумнівний варіант, бажаючи 
отримати «все й одразу». Краще і мудрі-

ше вибрати повільніший шлях. Не треба 
поспішати розбагатіти! Написано: «За-
видюща людина спішить до багатства, і 
не знає, що прийде на неї нужда» (Прип. 
28:22). 

Один дитячий мультфільм розповідає, 
як заяць і черепаха бігли наввипередки. 
Заєць то біг, то відпочивав, а черепаха 
повільно, але впевнено сунула вперед. І 
дійшла до фінішу першою. Так і ми по-
волі, але впевнено рухаймося в Царство 
Небесне!

На цьому шляху нас чекають багато 
перешкод. І серед них — незадоволеня і 
нарікання.Чому євреї померли в пустині? 
Через нарікання. Чому сьогодні багато 
віруючих не доходять до своїх обітниць і 
розчаровуються? Через нарікання. При-
пиніть нарікати! Досить бути незадово-
леним! Біблія говорить, що «великий же 
зиск — то благочестя із задоволенням» 
(1 Тим. 6:6). Будьмо задоволені тим, що 
маємо. Звісно, ми повинні прагнути до 
кращого! Але при цьому треба навчитися 
бути задоволеним тим, що маємо вже, і 
не нарікати.

Не треба засмучуватися через невда-

чі! Навіть якщо в мене все провалилося, 
я все ще дихаю. А значить, завтра все 
може змінитися. Я все ще ходжу по землі 
своїми ногами, а це велика милість Божа. 
Я прокинувся вранці і зміг побачити 
небо — а значить, є надія. Цінуймо хоч 
би те мале, що маємо, і дякуймо Богові 
за все.

Досить жити, як усі, мислити як усі, 
і як всі, виявляти своє нарікання: «Все 
погано! Нічого кращого не буде, буде ще 
гірше». Біблія запевняє: «Переможець 
успадкує все...» (Об. 21:7).

Часто люди заздрять  більш успішним. 
Припинімо це робити! У кожного своя 
дорога. Краще навчімося радіти з тими, 
хто радіє. 

Соломон говорив: «І я бачив ввесь 
труд та ввесь успіх учинку, що викликає 
заздрість одного до одного, — і це все 
марнота та ловлення вітру!.. (Екл. 4:4). 

Досить заздрити! У тебе своя доля і 
своє місце в Бозі. Не порівнюй себе з ін-
шими, свою дружину з дружиною сусіда, 
своїх дітей з дітьми співробітника. Твоя 
сім’я — це найкраща сім’я, якщо її най-
головнішим членом є Ісус Христос. 

Ще одна поширена проблема — ску-
пість. Біблія запевняє, що скупа людина 
буде тільки бідніти: «Дехто щедро дає, 
та ще додається йому, а дехто ховає над 
міру, та тільки бідніє. Душа, яка благо-
словляє, насичена буде, а хто поїть інших 
— напоєний буде і він» (Прип. 11:24-25).

Це незмінні закони Царства Небесно-
го. Тому, хто сипле щедро, — додається. 
Насправді не має значення наш фінан-
совий стан. Має значення стан нашого 
серця. І що цікаво — скупість здебільшого 
живе в серцях бідних людей. 

Не можуть бути скупими люди, які 
навернулися до Бога! Бо тоді світ не 
почує звістку Євангелія, і тоді ніхто не 
зможе спастися. Будьмо вірними Бого-
ві у всьому, навіть у своїх фінансах. І 
тоді Він, вірний і щедрий, обов’язково 
«... надолужить вашу всяку потребу за 
Своїм багатством у славі, у Христі Ісусі» 
(Фил. 4:19).

Основні потреби в сім’ї – Основні потреби в сім’ї – 
значимість і впевненістьзначимість і впевненість

Злий фатум невдач

Парламент зберіг НЕК 
з питань захисту 

суспільної моралі
Верховна Рада України 12 травня відхилила пропозицію скасувати 

Закон України «Про захист суспільної моралі» та ліквідувати відповідну 
Національну експерту комісію (НЕК).

Такі зміни передбачав законопроект №6532 (автор – А. Шевченко та 
інші), який за результатами розгляду у другому читанні набрав лише 12 
голосів підтримки. Проти законопроекту проголосував народний депутат 
В. Марущенко, а решта 377 парламентарів відмовились брати участь у 
голосуванні.

Очевидно, Парламент повністю змінив свою думку щодо цієї ініціативи, 
оскільки у першому читанні законопроект підтримали 324 народні обранці. 
До того ж цього разу навіть один із співавторів проекту відмовився голо-
сувати на його підтримку.

Розгляд законопроекту у другому читанні спочатку був запланований 
на 21 квітня. Однак був відкладений через відсутність порівняльної таблиці 
поправок.

Примітно, що цього дня Президент Віктор Янукович зустрічався з Всеу-
країнською Радою Церков і релігійних організацій. Одним із основних питань, 
яке духовні лідери порушили перед Президентом на цій зустрічі, було питання 
ролі держави у збереженні моральності в суспільстві.

Як видно з результатів голосування, Верховна Рада зважила на ар-
гументацію і численні звернення громадськості та Церков, які закликали 
Президента і Парламент зберегти ефективний механізм захисту суспільної 
моралі у формі спеціального Закону та відповідної Національної експертної 
комісії.

З таким проханням до керівників парламентських фракцій зверталась 
також Громадська рада при МОЗ України з питань співпраці з Всеукраїн-
ською Радою Церков на чолі з академіком Юрієм Кундієвим.

Варто зазначити, що законопроект №6532 не пропонував новацій у сфері 
захисту суспільної моралі. Його метою було скасування Закону України 
«Про захист суспільної моралі» з перенесенням відповідних норм до інших 
законів, а головне – ліквідація Національної експертної комісії з питань за-
хисту суспільної моралі. Нагадаємо, що активна робота НЕК в останні роки 
зазнала широкої критики з боку журналістів та власників медіа-бізнесу. 
Про це також заявив народний депутат Павло Мовчан під час обговорення 
законопроекту у сесійній залі.

« Ми знаємо, для чого це все робиться: для того, щоб залишалося не-
контрольованим все на телевізійних екранах, у друкові, у множенні всього, 
що можна розмножити, що стосується порнографії і всіх інших збочень», 
– наголосив парламентар.

 Інститут релігійної свободи.
м. Київ.
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Це запитання, як правило, 
виникає в тебе, дорогий читачу, 
як тільки ти почуєш чергові 
новини, де обов’язково буде 
сказано про стихії, що забрали 
життя багатьох людей, або про 
війну, де страждають невинні. Ти 
з обуренням скажеш: «Де ж Бог? 
Де справедливість? Чому Він 
мовчить?!». А можливо, думаючи, 
що кричиш в нікуди, ти давно вже 
не задаєшся цими питаннями, 
просто звикнувши до цього як до 
невід’ємної частини життя.

Бог справедливий. Він створив лю-
дину з вільною волею і через Своє 
Слово показав нам дві дороги: 

дорогу світла, любові і послуху Богові 
(вузьку дорогу) і дорогу темряви, егоїзму, 
беззаконня, гріха (дорогу широку). Біле 
і чорне... Вибір залежить від нас. Але 
на цей вибір може вплинути сатана. Бо 
диявол — батько неправди. Він спритно 
замінює біле чорним. Це він говорить: 
«Ось вино, догоди своєму тілу, і горе 
мине. Тобі буде добре». Але він не скаже, 
що за цим «добре» стоять аварії, скан-
дали, хвороби. І так у всьому: «Їж, пий, 
веселися, живи для свого задоволення». 
А що потім?

Господь сказав, що кінець широкої 
дороги — загибель (пекло і поразка), а 
кінець вузької — життя (радість і мир). 
«Буває дорога людині здається простою, 
та кінець її — стежка до смерти» (Прип. 
14:12). «В путі праведности є життя, і на 
стежці її нема смерти» (Прип. 12:28).

Так, переплітаючи чорне з білим і 
впливаючи на твій вибір, лукавий під-
ступно нашіптує тобі: «Бачиш ці стихії, 
катастрофи? Бога нема! Інакше Він не 
допустив би такого. Адже Він справед-
ливий, Він не повинен мовчати».

Але чи так це? Якщо Бог заборонив 

би всі катастрофи, відкинув усе зло і 
вчинив би рай на землі, чи було б це 
справедливо? Нам тоді і вибирати не 
довелось би! Де ж тоді наша воля, наш 
голос? Зрозумій, дорогий друже, сатана 
хоче заволодіти твоїм правом вибору. Він 
всіма способами намагається впливати 
на нього, але не може, тому що людина 
народжена з правом вибору у своєму 
житті. Бог же, як Творець, може, але не 
хоче впливати, бажаючи, щоб ми були 
вільні вибирати, кому нам вірити.

Дорога обману, гріха, лицемірства, 
непослуху Богові породжує погане жит-
тя. Усі світові катастрофи, катаклізми, 
війни — це лише розплата за гріхи люд-
ські: «... грабіжники граблять, і грабуючи, 
граблять грабіжно! Страх і яма та пастка 
на тебе, мешканче землі! І станеться, 
той, хто втікатиме від крику жаху, до 
ями впаде, хто ж із ями виходить, буде 
схоплений в пастку, бо відкриті розтвори 
згори, а підстави землі затремтіли... 
Земля поруйнована зовсім, земля по-
трощена, вся земля захиталась... Захи-
талась земля, немов п’яний, і рухається, 
мов нічліжний курінь, і вчинився над нею 
тяжким її гріх, і впала вона, й більш не 
встане!» (Іс. 24:16-20).

Добре, скажеш ти, вибравши гріх, 
я страждаю за гріх. А як же діти? 
Вони страждають іноді не менше за 
дорослих. Чим винні вони? Нічим. Ви-
нне суспільство, що породило вбивць, 
злодіїв, терористів, наркоманів своїм 
лицемірством, неправдою, ненавистю 
один до одного, прагненням наживи, 
нечистістю. А оскільки винне все сус-
пільство, то вина лежить на кожному з 
нас зокрема. Винні і ти, і я.

Але я, навернувшись до Бога в молит-
ві, сказав одне просте слово — «прости», 
перестав йти колишньою злою дорогою. 
Господь відкрив мені очі на те, що таке 
істинне світло і що таке темрява. Любля-

чий Бог прийняв мене як сина, відкинув 
усі мої колишні гріхи, очистив моє серце. 
Він простив мені і тим самим зняв з мене 
цю вину.

Ісус сказав: «Я — дорога, і правда, 
і життя» (Ів. 14:6). Якщо кожний з нас 
вибрав би дорогу любові, дорогу до 
Бога, то не було би плачу і стогонів. 
Але якщо ж ми у своїй впертості не 
хочемо йти і приймати праведні стежки, 
звинувачуючи Бога, і кажемо: «Неправа 
Господня дорога!», то Він нам відповість: 
«Чи ж Мої дороги неправі? Чи ж то не 
ваші дороги неправі? Тому буду судити 
вас... кожного на дорогах його, говорить 
Господь Бог. Покайтеся і відверніться від 
усіх ваших гріхів, і не буде вам провина 
на спотикання! Поскидайте з себе всі 
ваші гріхи, якими ви грішили, і створіть 
собі нове серце та нового духа! І нащо 
маєте померти?.. Бо не жадаю Я смерти 
помираючого, говорить Господь Бог, але 
покайтеся та й живіть!» (Єз. 18:29-32).

То кого звинувачувати? Бога? Зви-
нувачувані — ми, а не Бог! Чому Бог 
мовчить в нашому житті? Справді, Бога 
ми часто не чуємо. І Боже «мовчання» 
— найсуворіший присуд для нас! Якщо 
Бог не говорить з нами, то, можливо, ми 
опинилися надто далеко від Нього. Бо 
«Господня рука не скоротшала, щоб не 
помогати, і Його вухо не стало тяжким, 
щоб не чути, бо то тільки переступи ваші 
відділювали вас від вашого Бога, і ваші 
провини ховали обличчя Його від вас, 
щоб Він не почув...» (Іс. 59:1-2). «На-
близьтесь до Бога, то й Бог наблизиться 
до вас» (Як. 4:8).

Навернися ж і ти. І тоді почуєш голос 
Отця! Немаєї людини, за яку не помер 
би Ісус. І цей Ісус нині живий. Він кличе 
тебе. Чи приймеш ти Його — це осно-
вне питання життя, у цьому і полягає 
твій вибір!

О. ТИМАКОВ.

Власне, до такого ставлення не 
звикати. Але мова не про те. Я відповів 
знайомому, що Біблія вчить шанувати і 
поважати батьків, а після смерті гідно 
їх поховати і доглядати за могилою. Але 
пам’ять про померлих батьків і певний 
день як свято поклоніння померлим 
— різні речі.

Як можна вшановувати раз на рік 
того, чиє тіло давно перетворилося 
на прах, а душа перебуває в іншому, 
недосяжному, поки що, для нас світі. 
Невже можна догодити цим мертвому? 
Впорядкувати місце поховання можна 
будь-коли. Зовсім не обов’язково йти 
на кладовище саме у визначений для 
цього день. Пам’ятати про рідних, що 
відійшли, треба завжди, а не тільки тоді, 
коли переступаєш огорожу кладовища.

Знайомий сказав:
— Значить, Біблія забороняє це 

робити?
— Та ні. Біблія багато чого не забо-

роняє. Не забороняє, наприклад, взяти 
молоток і стукнути себе по пальцях. Але 
в ній написано, що треба берегти своє 
тіло для того, щоб воно могло повно-
цінно служити тут, на землі, Богові і 
ближнім.

А щодо батьків — поки  вони живі, 
ми зрідка забігаємо до них, десь-колись 
зателефонуємо. І лише після їх смерті 
починаємо виявляти про них «турботу», 
яка виражається в рідких відвідинах 
кладовища з метою пофарбування 
огорожі і пам’ятника — «віддаємо 

данину померлим». Заспокоюємо свою 
совість, яка все ще стукає: «Недодав, 
недолюбив, пройшов мимо, коли треба 
було зупинитися».

І ось, прихопивши з собою банку 
фарби і пляшку горілки, народ йде на 
цвинтар «замолювати гріхи» і спокуту-
вати минулі помилки. «Пробачте, мамо, 
за все. Ось я вам огорожу поправив. І 
ви, тату, простіть. Ось я пам’ятник но-
вий вам поставив. Спіть спокійно». 

Замість того, щоб дати їм можли-
вість ще тут, за життя, спокійно спати, 
ми придумуємо для них «спокійний 
сон» «там». 

Від того, яким бачать окрема люди-
на чи вся нація Бога, як ця людина чи 
увесь народ поклоняються і служать 
Йому, залежить їх духовний стан і 
ставлення один до одного. Поганські 
племена, в яких божество виглядає 
як страшна і кровожерлива істота, що 
вимагає жорстоких жертв, — дуже 
жорстокі. Країна, де люди «по вірі» вша-
новують своїх предків раз-два на рік, на 
цвинтарі, у реальному житті проявляє 
про своїх громадян таку саму «турботу».

Боже, зціли нашу землю, нашу на-
цію, зціли наші серця, звільни наш ро-
зум, відкрий наші очі! Щоб все стало на 
свої місця, щоб розірвалось це замкнуте 
і грішне коло, і діти змогли виховуватись 
на правильних прикладах. Щоб вони, 
дивлячись, як живуть і вірять їх батьки, 
вшановували їх не раз на рік, на цвин-
тарі, а щодня і ще за їх життя.

Недавно інформаційні агент-
ства Європи поширили новину про 
прийняття парламентом Угорщи-
ни нової конституції країни. Мова 
в ній іде про те, що угорський 
народ об’єднують «Бог і христи-
янство». За державою закріплю-
ється обов’язок захищати життя, 
при цьому обумовлено, що життя 
починається при зачатті. Фактич-
но, ця стаття конституції вводить 
заборону на аборти. Окрім цього, 
шлюб позначено в угорському 
основному законі як союз чолові-
ка і жінки, що виключає визнання 
так званих одностатевих шлюбів. 
Ці факти багато хто розглядає як 
удар по сучасних «європейських 
принципах».

Один з найбільш очевидних на-
слідків цієї події — це відсут-
ність байдужих. Християни різних 

конфесій схвалюють сміливий крок 
невеликої держави, у той час, як за-
хисники гомосексуалізму і абортів уже 

проводять демонстрації протестів.
Запитання, яке мимоволі напрошуєть-

ся у світлі небуденної новини, — «чому 
саме Угорщина?» Що незвичайного й 
особливого в цій центральноєвропей-
ській країні, що спонукало прийняти таку 
категоричну, яка явно не вписується 
в європейську картину, конституцію? 
Можливо, секрет цього варто пошукати 
в історії угорської Церкви?

Але її історія нічим особливим не від-
різняється від історії Церков інших країн. 
Християнство угорці перейняли в 1000 
році, під час правління короля Іштвана. 
З цього моменту починається активна 
християнізація країни за латинським взі-
рцем. Проблеми в середині католицизму 
у період Середньовіччя і Реформація, що 
почалася, призводять до того, що значна 
частина угорців приймає ідеї кальвінізму 
і Угорщина, фактично, стає протестант-
ською державою. На жаль, історичні 
реалії того часу не сприяли нормальному 
розвитку цієї держави. Османська навала 
призводить до окупації частини Угорщини 
мусульманами.

Друга половина країни опиняється 
під владою католицької Австрії і досить 
швидко «змінює» конфесійну належність. 
Однак протестантизм не зник, а зберігся 
досі в особі досить впливової Реформа-
торської Церкви Угорщини. 

Нині більшість угорців-християн на-
лежать саме до Католицької Церкви. 
Є в країні і молоді євангельські церкви. 
Одна з них — Церква віри — одна з най-
більших в Європі. Але говорити, що саме 
її вплив на прийняття нової конституції 
найбільший, буде перебільшенням. Та й 
католицизм має в Угорщині не такі сильні 
позиції, як ув Польщі, Італії чи Іспанії.

То в чому ж секрет? А може, й нема 
ніякого секрету? Думаю, прийняття нової 
угорської конституції — чергова ланка, 
яка продовжує ланцюжок подій у Європі.

Більшість держав Євросоюзу при фор-
муванні нової європейської конституції 
досить легко відмовилась від згадки про 
Бога. Ні папі римському, ні грецькому па-
тріарху, ні християнсько-демократичним 
партіям не вдалося вплинути на те, щоб 
у проекті європейської конституції чітко 
згадувались Бог і християнське коріння. 
Релігійна толерантність призводить до 
того, що християни в європейських краї-
нах почуваються гірше, ніж мусульмани 
чи буддисти. У той же час більшість країн 
Європи вже законодавчо затвердили 
евтаназію та аборти і всіляко сприяють 
пропаганді гомосексуалізму. Для деяких 
європейських націй вже багато років 
характерний негативний природний при-
ріст, тобто вимирання. І все це на фоні 
занепаду суспільної моралі, зростання 
злочинності і міжетнічних конфліктів.

Цілком природно, що 
на такі тенденції є певна 
реакція. Згадаймо деякі 
факти. У 2007 році віце-
прем’єр і міністр освіти 
Польщі Роман Гертіх в 
інтерв’ю європейським журналістам 
заявив, що його країна не припинить 
противитися планам гарантувати право 
на аборти і гомосексуалізм у майбутній 
євроконституції. Виступаючи в німець-
кому місті Гейдельберзі під час інфор-
маційної зустрічі міністрів освіти ЄС, 
Роман Гертіх заявив репортерам, що 
«Європі потрібні зміни». «Аборти треба 
заборонити негайно».

Не обійшов своєю увагою польський 
міністр і пропаганду гомосексуалізму, 
яка заполонила культурну сферу Європи, 
назвавши її результатом «нерозумної 
політкоректності». «Пропаганду гомо-
сексуалізму також треба обмежити, тоді 
в дітей буде формуватися правильний 
погляд на сім’ю».

Нація, яка вбиває своїх дітей, — нація 
без майбутнього. Континент, який вбиває 
своїх дітей, буде заселений представни-
ками ісламського світу, котрі турбуються 
про сім’ю, — зазначив Роман Гертіх.

У 2009 році в Швейцарії був про-
ведений всенародний референдум, і 
більшість жителів країни висловились 
проти спорудження нових мінаретів у 
цій країні. Ідея заборонити в Швейцарії 
спорудження мінаретів народилася у 
керівництва Швейцарської народної 
партії. На їх думку, в країні відбувається 
повзуча ісламізація. «Мінарет — це по-
літичний символ», — наводить слова 

депутата швейцарського парламенту від 
ШНП Ульріха Шлюєра «Комерсант». За 
словами політика, мінарети — це символ 
впровадження ісламу. «Крок за кроком 
шаріат завойовує Швейцарію, діючи 
паралельно зі швейцарським законом», 
— переконаний він.

Торік на весь світ прозвучала голосна 
заява канцлера Німеччини Ангели Мер-
кель: «Ми — прихильники християнських 
цінностей. Тим, хто їх не приймає, тут 
нема місця». Окрім того, вона заявила, 
що Німеччина має право висувати щодо 
імігрантів такі вимоги, як вдосконалення 
володіння мовою Гете і відказ від своїх 
звичаїв, зокрема насильницьких шлюбів.

І ось тепер ще радикальніший крок. 
Мудрі угорці, які вміють аналізувати 
факти і справді вдячні християнству, 
котре залишило багатий позитивний 
слід в історії їх держави, прийняли нову 
конституцію. Що ж, залишається поапло-
дувати їх рішучості і принциповості. Адже 
життя — це Божий дар, і не в нашій владі 
відбирати його через аборти, а шлюб із 
самого початку був союзом чоловіка і 
жінки, і саме завдяки цьому людство не 
виродилося.

Ну і хто сперечатиметься після цього, 
що Бог і християнство об’єднали і збере-
гли угорську націю?

Олександр ШУЛЬГА.
Пастор.

Чому Бог мовчить?Чому Бог мовчить? Кожен деньКожен день
Зустрівся недавно із знайомим. Поговорили про погоду, не оминули 

увагою вибоїни на дорогах. Говорили про те, як нині нелегко живеться і як 
тяжко, особливо літнім людям, пристосовуватися до нових умов життя. 
Потім знайомий розповів, що збирається найближчим часом з’їздити на 
батьківщину, відвідати цвинтар, впорядкувати могилу батьків. Бо  — свято. 
Провідна неділя. Треба виявити пошану до рідних, що померли.

І, знаючи, що я вірю в Бога і читаю Біблію, дещо стримано запитав: «А у 
вас, здається, це не прийнято». Початок фрази: «А у вас...» мовби розставив 
все на свої місця. «У вас» — це в тих, хто вірить «не по-людськи».

l НОВЕ У СВІТІ

Угорщина вшанувала Угорщина вшанувала 
Бога і християнствоБога і християнство
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«Дуже добре, що ми об’єднуємося навколо 
Євангелія. Ця книга натхнена Богом, вона несе 
велику силу», – зазначив у своєму виступі єпископ 
обласного об'єднання церков ХВЄ Івано-Франків-
ської області Юрій Веремій. Він розповів, як ще в 
армії свідчив радянському офіцерові – затятому 
атеїсту про Бога. Здавалося, слова молодого сол-
дата не мали ніякої сили, але вони стали зернами, 
які зросли в серці комуніста і дали плоди – нині він 
священнослужитель євангельської церкви.

«Цього року в Україні офіційно зареєстрована 
так звана «церква» гомосексуалістів, які лобіюють 
свої права у Верховній Раді. Готуються закони, що 
дозволять одностатевим парам всиновлювати 
дітей, – засилля зла огортає нашу країну. Ми не 
повинні мовчати, ми зобов'язані об’єднатися в 
боротьбі за чистоту моралі нашого суспільства», 
– закликав Василь Дерун, керівник молоді церков 
ХВЄ Івано-Франківської області.

«Ми повинні усвідомити, що Пересопницьке 
Євангеліє має не тільки культурну, але й духовну 
цінність. Адже ця книга – невичерпне джерело 
мудрості та порад для різних сфер нашого життя», 
– наголосив магістр богослів’я, викладач Львівської 
богословської семінарії Василь Попудник, підсу-
мувавши розповідь про історію Пересопницького 
Євангелія.

Михайло Дейнега, директор Івано-Франківсько-
го обласного художнього музею, також підтвердив 
цю думку: «Люди в наш час думають, що Пересо-
пницьке Євангеліє – лише музейний експонат, недо-
ступний пересічному громадянину, забуваючи, що 
цінність цієї книги, у першу чергу, визначається не 
красою ілюстрацій та старовиною сторінок, а вічним 
змістом, який можна знайти в Біблії з домашньої 
книжкової полиці».

Голова ГО «Сім’я майбутнього» Світлана 
Гнідунець поділилася своїм життєвим досвідом, 
розповівши, як вона намагається прищеплювати 
любов до Біблії своїм онукам, адже впевнена, що 
тільки ця книга здатна вказати правильний шлях 
на життєвих роздоріжжях. 

«У житті моїх онуків може настати момент, коли 
мене або їхніх батьків не буде поряд, щоб дати мудру 
пораду. Саме в цей момент Біблія зможе потішити, 
підбадьорити і допомогти прийняти правильне 
рішення», – сказала пані Світлана.

Голова ГО «Закон і порядок» Володимир Турчин 

розповів: «Наша орга-
нізація ініціює зустрічі 
з молоддю та бесіди 
з батьками про недо-
пустимість вживання 
алкоголю, наркотиків, 
про небезпеку абортів. 
Ми провели вже тисячі 
годин таких зустрічей. 
В організації їх пред-
ставники  організації 
«Закон і порядок» спи-
раються на біблійні 
принципи, адже саме 
Біблія закладає осно-
ви моральності».

Віктор Кім – голо-
ва ГО «Я вибираю 
життя» поділився з 
присутніми своїм жит-
тєвим досвідом: «Я 
– батько п’ятьох дітей. 
Старша дочка вже 
почала задумуватися 
над сенсом і принци-
пами життя. І я розумію – справжньою відповіддю 
на питання про те, як треба жити, є не слова, а мій 
батьківський приклад любові та добра. Саме цьому 
нас вчить Біблія».

Підсумовуючи спілкування, Богдан Галюк – го-
лова координаційної ради акції «Біблія – людям» 
та головний редактор молодіжної християнської 
газети «Рибка» сказав: «Досліджуючи релігійну 
історію Івано-Франківська, я роблю висновок, що 
в нашому рідному місті не просто уживалися, але 
й плідно співпрацювали представники різних кон-
фесій. Думаю, нам варто продовжити цю традицію 
і об’єднатися заради спільної мети!».

11 травня о дев’ятій ранку волонтери акції 
«Біблія – людям» зібралися на спільну лекцію про 
історію Пересопницького Євангелія. Потім вони 
отримали чіткий інструктаж по роботі на кожному 
з етапів акції. Учасників розділили на дев’ять груп, 
котрі розійшлися запланованими маршрутами, 
кінцевими пунктами призначення яких були вищі 
навчальні заклади. Під час перерв всім охочим роз-
повідали про Пересопницьке Євангеліє і безплатно 
роздавали Біблії та тематичний випуск газети 
«Рибка». У двох вищих навчальних закладах були 
проведені лекції на тему «450-річчя Пересопниць-
кого Євангелія: історія і сьогодення». Лекторами 
були Василь Попудник, Юрій Веремій, Віктор Кім 
та композитор і співак Олег Майовський.

Паралельно з роздачею Біблій та проведенням 
лекцій на вулицях міста стартував автопробіг, в 
якому брали участь більше десяти автомобілів, 
брендованих символікою акції. З вікон першого 
автомобіля безперервно лунало запрошення на 
заключні етапи акції – флеш-моб та благодійний 
концерт.

О 16-й годині міську ратушу оточили біля сотні 
волонтерів, одягнених в білі футбол-
ки з логотипом акції, та з Бібліями 
в руках. Розпочався флеш-моб, 
суть якого полягала в одночасному 
читанні шостого розділу Євангелія 
від Луки одразу після останнього 
бою курантів.

Фінальним етапом акції став 
благодійний концерт на Вічевому 
майдані за участю відомих християн-
ських груп та виконавців. Серед них 
– молодіжна музична група ЦХВЄ 
Івано-Франківська, гурт «Вибирай 
сьогодні» (Івано-Франківськ), гурт 
«Revival» (Чернівці), музична група 
з Коломиї і спеціальний гість вечора 
– Олег Майовський з Києва.

Двоє волонтерів акції в костюмах 
відомих мультиплікаційних героїв 
роздавали дітям збірки християн-
ських історій та Біблії у переказі для 
дітей, які безплатно надала місія 
«Братерство без кордонів».

Незабутнє враження на при-
сутніх справило акробатичне шоу 
«Двобій ангелів» у виконанні братів 
Богдана та Юрія Прохніцьких.

До присутніх промовляли Те-
тяна Лапка (начальник відділу у 
справах релігії та національностей 
Івано-Франківської ОДА), Світлана 
Гнідунець (голова ГО «Сім’я май-
бутнього»), Василь Дерун (керівник 
молоді церков ХВЄ Івано-Фран-

l РІК УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРШОКНИГИ

БІБЛІЯ – ЛЮДЯМБІБЛІЯ – ЛЮДЯМ
ківської області), Станіслав Бойко (представник 
місії «Братерство без кордонів») та Юрій Веремій 
(єпископ обласного об'єднання церков ХВЄ Івано-
Франківської області), який звершив молитву благо-
словення за Івано-Франківськ та Україну.

Марічка ГАЛЮК.
Фото Юрія РОКИЦЬКОГО, 

Уляни ПІКУЛЯК, 
Володимира МАКСИМЧУКА.

Діти охоче спілкуються з героями мультиків

Єпископ Юрій Веремій

Вокальний молодіжний гурт Івано-Франківської церкви ХВЄ

Двобій ангелів

Співак і композитор Олег Майовський

Флеш-моб
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й «Молитися — це означає перебува-

ти в тому особливому внутрішньому 
стані, коли духовне начало в людині 
входить у таємний і безпосередній 
контакт з Богом» (Олександр Мень).

Молитва — найвеличніша сила на 
землі. Вона рухає рукою Того, 
Хто править всесвітом. Молитва 

— це розмова людини з Богом. Це гостра 
необхідність в Тому, без Котрого життя 
— суцільна темрява і хаос.

Молитва — це не заклинання і не ма-
гічні обряди й ритуали, присвячені ідолам, 
які нібито чують людей і відповідають 
на їх благання: «Який дасть  пожиток 
бовван, що його вирізьбив творець його, 
і відлив, і вчитель неправди, що творець 
його мав охоту чинити богів цих німих? 
Горе тому, хто дереву каже: «Збудись», 
мовчазливому каменю: «Зрушся!». Чи він 
буде навчати? Ось він сріблом та золотом 
викладений, але жодного духа в ньому 
нема!» (Ав. 2:18-19).

Святе Письмо визначає звернення 
до ідолів як: ворожіння, чарівництво, ви-
кликання духів померлих, звертання до 
мертвих (5 М. 18:10-11). Бог дає Своєму 
народу сувору настанову з цього приводу: 
«І будьте для Мене святі, бо святий Я 
Господь. І Я  відділю вас від тих народів, 
щоб ви були Мої. А чоловік або жінка, 
коли будуть вони викликати духа мерців 
або ворожити, — будуть конче забиті, 
камінням закидають їх, кров їхня на них!» 
(3 М. 20:26-27).

Будь-яка окультна молитовна практика 
згубна для людини, тому що через це ди-
явол контролює її життя, руйнуючи його, 
бо: «Злодій тільки на те закрадається, 
щоб красти й убивати та нищити...» (Ів. 
10:10).

Біблія дає чітку вказівку, як будувати 
молитовне життя. Основа щирої молитви 
— тверда віра: «Усе, чого ви в молитві по-
просите, вірте, що одержите, і сповниться 
вам» (Мр. 11:24). 

Молитва повинна творитися в Ім’я Ісу-
са: «І коли що просити ви будете в Імення 
Моє, те вчиню, щоб у Сині прославивсь 

Отець. Коли будете в Мене просити чого в 
Моє Ймення, то вчиню» (Ів. 14:13-14).

Молитва повинна відповідати до-
сконалій волі Божій: «І оце та відвага, 
що ми маємо до Нього, — що коли чого 
просимо згідно волі Його, то Він слухає 
нас» (1 Ів. 5:14); «... і чого тільки попро-
симо, одержимо від Нього, бо виконуємо 
Його заповіді та чинимо любе для Нього» 
(1 Ів. 3:22). 

В молитві необхідна наполегливість: 
«Просіть — і буде вам дане, шукайте — і 
знайдете, стукайте — і відчинять вам; бо 
кожен, хто просить — одержує, хто шукає 
— знаходить, а хто стукає — відчинять 
йому» (Мт. 7:7-8).

Писання ясно говорить про необ-
хідність молитовного життя: «Усякою 
молитвою й благанням кожного часу 
моліться духом, а для того пильнуйте з 
повною витривалістю та молитвою за всіх 
святих» (Еф. 6:18).

Біблія закликає використовувати всі 
види молитви: заступництво («І шукав 
Я між ними чоловіка, що поставив би 
загороду і став би в виломі перед Моїм 
обличчям за цей Край, щоб Я не знищив 
його, — та Я не знайшов!» (Єз. 22:30); 
прохання («... просіть, — і буде вам дано», 
Лк. 11:9); подяка («Отже, перш над усе я 
благаю чинити молитви, благання, про-
хання, подяки за всіх людей», 1 Тим. 2:1); 
поклоніння («Але наступає година, і тепер 
вона є, коли богомільці правдиві вклоняти-
ся будуть Отцеві в дусі та правді, бо Отець 
Собі прагне таких богомільців. Бог є Дух, і 
ті, що Йому вклоняються, повинні в дусі та 
в правді вклонятись», Ів. 4:23-24).

Вивчаючи Біблію, ми стаємо свідками 
молитов біблійних мужів віри. Мойсей 
просив: «... об’яви ж мені дорогу Свою» 
— і Бог відповідав на його прохання (2 М. 

33:13); Самуїл шукав допомоги Божої в 
боротьбі з филистимлянами — і допомога 
була надана (1 Сам. 7); Ілля молився за 
вогонь на горі Кармел — «І спав Господній 
огонь та й пожер цілопалення, і дрова, 
і каміння, і порох, і вилизав воду, що в 
рові...» (1 Цар. 18:38). Могутня Божа 
сила, що відповідає на молитви, — єдине 
пояснення порятунку Даниїла від левів 
(Дан. 6). Опинившись в череві кита, 
Йона покаявся і покликав до Господа — і 
Господь подарував йому життя (Йона, 2). 
Петро був звільнений з тюрми через щиру 
молитву християн (Дії 12:5-11).

Божа сила виливається на людей, 
котрі моляться. Божа сила здатна змінити 
обставини і взаємостосунки. Божа сила 
здатна вирішити всяку проблему, зняти 
тягар з серця і розвіяти розчарування. 
Скептики стверджують, що відповіді на 
молитви — простий збіг обставин, але 
вражаюче, як багато збігів обставин за 
молитвами!

Чому треба молитися? Тому, що 
без молитви неможливо мати здорове 
духовне життя, подібно як тіло не може 
обходитися без поживи. Через молитву 
Бог дає Свій мир, радість, благословен-
ня, силу перемагати і бажання служити 
Йому — і це одна з причин, з якої людина 
схиляє коліна і виливає серце своє перед 
Господом.

Щира молитва твориться Духом 
Божим: «Помилуй мене, Боже, з великої 
милости Твоєї, і з великого милосердя 
Свого загладь беззаконня мої! Обмий 
мене зовсім з мого беззаконня й очисти 
мене від мого гріха» (Пс. 51:3-4).

Ісус Христос, Син Божий, часто роз-
мовляв зі Своїм Небесним Отцем. «Він 
же відходив на місце самотнє й молився» 
(Лк. 5:16). В Євангелії від Матвія читаємо: 

«Тату!» — пролунав пере-
ляканий дитячий крик. Я різко 
повернувся, і моє серце, ви-
переджуючи розум, тривожно 
видихнуло: «Що?!». Секунда 
пішла на внутрішню мобілізацію, 
але рятувати нікого не довелося. 
Чужа дитина, на хвильку втра-
тивши з поля зору свого батька, 
підняла шум. Ви запитаєте, чому 
я так зреагував? Тому що я тато. 
Посада не  виборна, ротації не 
підлягає.

Батьки — опора нації .  Як 
сталося, що суспільство зне-
важило цю важливу сферу? 

Чи можна безпечно жити в споруді 
без міцного фундаменту? Але ми 
сміливі. І вперто не бачимо, що дім 
наш аварійно нахилився. Загальна 
увага відвернена. Політики надбудову-
ють верхні поверхи, а жителі нижніх, 
спостерігаючи за ними, бурхливо 
обговорюють новини. І нікому немає 
діла до того, що в цей час на глибині 
тріщить фундамент. Там середньоста-
тистичні батьки — опора суспільства 
вже не витримують тягару споруди.

Бо здатність до оплодотворення 
ще не робить чоловіка татом. Повно-
цінний батько — це чоловік, котрий 
може взяти відповідальність за дру-
жину і дитину на себе. Причому на все 
життя. Батьківство — це відповідаль-
ність. І прищеплюється вона роками на 
особистому прикладі. Іншого методу 
для закладин фундаменту не існує. А 
віра в те, що успішна економіка — це 
основа всього, — страшна помилка.

Успіх людей часто вимірюють мар-
кою автомашини, будинком, станови-
щем в суспільстві. Мовляв, цей чоловік 
реалізувався. Сумно слухати таку 
«мудрість». Яка ціна заплачена за цей 
«успіх»? Гроші він заробив, але сім’ю 
втратив. І думаєте, він вважає себе 
щасливим? Статок має, у першу чергу, 

Воно завжди важливе, завжди потріб-
не, і його погіршення опечалює всіх. Але 
як придбати його? Як одержати зцілення? 
Газети, книги, медики, екстрасенси пропо-
нують багато рецептів. У наймудрішій Книзі 
книг — Біблії також подані свої рецепти.

Описуючи Свої вимоги до посту, Бог 
говорить: «Чи ж ось це не той піст, що Я 
вибрав його: розв’язати кайдани безбож-
ности, пута ярма розв’язати й пустити на 
волю утиснених, і всяке ярмо розірвати? Чи 
ж не це — щоб вламати голодному хліба 
свого, а вбогих бурлаків до дому впровади-
ти? Що як побачиш нагого — щоб вкрити 
його і не сховатися від свого рідного? За-
сяє тоді, мов досвітня зоря, твоє світло, 
і хутко шкірою рана твоя заросте, і твоя 
справедливість ходитиме перед тобою, а 
слава Господня сторожею задньою!» (Іс. 
58:6-8).

Що повинно передувати, на думку 
Бога, тому результату, який описаний в 
кінці тексту?

 «Розв’язати кайдани безбожности». 
Багато людей настільки звикли говорити 
неправду — про Бога, про себе і про 
ближнього, що практично заплуталися 
у своїх власних словах. Щоб розірвати 
ці кайдани, необхідні сповідь і щире по-
каяння. Варто назвати біле білим, а чорне 
— чорним хоча б для того, щоб не зберігати 
в пам’яті складну конструкцію минулих 
хитросплетінь. А ще для того, щоб зцілення 
прийшло у ваш розум і серце. Кожен, хто 
ходить в неправді, не може бути Божою ди-
тиною. Біблія називає таких дітьми диявола 
— батька неправди (див. Ів. 8:44).

«Пустити на волю утиснених». Деякі 
люди поруч з вами страждають від вашого 
непрощення або морального тиску. Не-
прощення — тяжкий гріх. Він приносить 
хвороби для тіла, духа і душі. Простіть тим, 
хто вас образив, відпустіть тих, хто й так 
втомлений почуттям власної вини, докла-
діть зусиль — і здоров’я буде відновлено.

«Всяке ярмо розірвати». Гріховна 
залежність від будь-чого — чи то алко-
голь, чи сигарети або нецензурна лайка 
— тяжке ярмо, яке треба скинути. І для 
того, щоб це сталося, необхідне, насам-
перед, ваше бажання. Ярмом можуть 
стати також невиконані обов’язки і обі-
цянки. Їх треба виконати негайно або 
щиро визнати неможливість їх виконання.

«Вламати голодному хліба свого». Мож-
ливо, ви надто багато витрачаєте грошей 
на ліки. Спробуйте замість чергової порції 
придбати продукти і пригостити того, хто 
цього справді потребує. Тоді, можливо, ви 
побачите, що поруч так багато людей, котрі 
страждають не через неефективні ліки, а 
від відсутності хліба.

«Вбогих бурлаків додому впровадити... 
і не сховатися від свого рідного». Вдчинити 
двері свого дому для близьких людей. Від-
чиніть для своїх рідних двері свого серця. 
Найстрашніше, коли чоловік чи дружина, 
батьки і діти мають одне від одного цілий 
арсенал таємниць, за якими приховуються 
«секретні» покупки, приховані «на чорний 
день» гроші і т. д. Нехай ніколи не настане 
«чорний» день у вашому житті...

«Що як побачиш нагого — щоб вкрити 
його». Як давно ви переглядали свій гарде-
роб з бажанням благословити кого-небудь? 
Можливо, в шафі вже завелася міль, і 
нафталін не допомогає? Тим, у кого одна 
одежина, ці проблеми не страшні!

Результат виконання Божих умов про-
стий і складний водночас. Простий — тому, 
що виражений досить ясно: ти одужаєш! 
Складний — тому, що разом з цим обіцяно: 
«... засяє тоді, мов досвітня зоря, твоє світ-
ло» (хочеш світитися від радості?), спра-
ведливість ходитиме перед тобою (тобто 
не доведеться доводити свою правоту, це 
буде для всіх очевидним), слава Господня 
супроводжуватиме тебе... Про останнє 
мабуть варто поговорити окремо...

О. Ш.

«Відпустивши ж народ, Він на гору пішов 
помолитися на самоті; і як вечір настав, 
був там Сам» (14:23).

«Молитва Господня» — так називають 
молитву, котру навів Ісус учням як взірець: 
«Ви ж моліться отак: «Отче наш, що єси 
на небесах! Нехай святиться Ім’я Твоє, 
нехай прийде Царство Твоє, нехай буде 
воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба 
нашого насущного дай нам сьогодні. І 
прости нам довги наші, як і ми прощаємо 
винуватцям нашим. І не введи нас у ви-
пробування, але визволи нас від лукавого. 
Бо Твоє є Царство, і сила, і слава навіки. 
Амінь». (Мт. 6:9-13). Сам Ісус черпав силу 
у постійних взаємостосунках з Отцем, Він 
жив цими взаємостосунками.

Скільки людей сьогодні не можуть про-
тистояти спокусам! Вони не пильнують і 
не моляться — тобто не стоять на сторожі 
своєї душі. Біблія говорить: «Тож підко-
ріться Богові та спротивляйтесь дияволові 
— то й утече він від вас» (Як. 4:7).

Бог чекає наших молитов і відповідає 
на них, щоб спрямувати хід нашого життя 
у відповідність зі Своєю волею! «Тоді кли-
кати будеш — і Господь відповість, будеш 
кликати — і Він скаже: Ось Я!» (Іс. 58:9). 
Яка щаслива можливість — покласти 
свій тягар на Бога! Яка щаслива мож-
ливість — кликати до Нього і знати, що 
Він відізветься. Яка щаслива можливість 
— звертатись до Нього під час біди і бути 
впевненим, що Він відповість Своїм могут-
нім: «Ось Я!». Яке благо для нас молитва! 
Як чудово мати доступ до Господа!

Часом ми мовчимо перед Господом, 
очікуючи, щоб Він говорив з нами. «Для 
всього свій час... час мовчати і час говори-
ти» (Екл. 3:1, 7). Але Божа сила безкрая! 
Його любов безмежна! Якою б не була 
наша ноша, ми можемо перекласти її на 

Того, Хто в змозі нести її за нас. Ми мо-
жемо покласти на Його плечі все, навіть 
турботи, які здаються нам такими малими, 
що ми й соромимось говорити про них. Бог 
розвіє тривогу про здоров’я, біль втрати, 
невірство.

Як навчитися молитися? Прокинув-
шись вранці, насамперед подякуймо за це 
Богові, навіть якщо попереду не особливо 
радісний, на нашу думку, день. «Це день, 
що його створив Господь, — радіймо та 
тішмося в нім!» (Пс. 118:24). Прийдім до 
Бога з переконанням, що ми — Божі і що 
цей день — також Божий.

Далі попросімо Бога благословити цей 
день. І поставмося до своїх слів серйозно, 
з увагою і глибокою вдячністю. Дуже 
часто, одержавши благословення, ми по-
водимося, як блудний син: збираємо своє 
добро і відправляємось вести розбещений 
спосіб життя.

Увійдімо в день, що починається, як 
Божі посланці. Зустрічаймо всіх так, як 
зустрічав би Христос. Виявляймо всім, хто 
поруч, любов Христа, присутність Христа. 
Якщо ми вірні Богові, сприймаймо всі 
життєві обставини смиренно — як такі, які 
допустив для нас Бог. Будьмо готові діяти 
за Словом Божим і відбивати всі розпечені 
стріли лукавого.

Слава і хвала Господу за чудове право 
молитися. Однак молитва — це аудієнція 
з Богом, яка доступна лише серцю, що 
покаялося. Ніхто інший не має цього права 
— ні той, хто відмовляється визнати свої 
гріхи, ні той, хто твердить, що спасіння за-
лежить від нього самого, його добрих діл, 
ні той, хто шукає спасіння поза життям і 
смертю Ісуса.

Відмова покаятися в гріхах зачиняє 
двері перед Ісусом. Це трагедія, яка по-
збавляє спасіння.

БЛАГОСЛОВЕННЕ ПРАВО ВІРУЮЧОГО

Секрети здоров’я
Що привертає увагу кожного? Що найчастіше 

бажають один одному? На відсутність чого 
нарікають, важко зітхаючи? Звичайно, це здоров’я.

Потрібен батькоПотрібен батько

той, хто зумів виховати гідних дітей.
Одвічна мудрість проголошує: «Як 

стріли в руках того велетня, так і 
сини молоді: блаженний той муж, що 
сагайдака свого ними наповнив, — не 
будуть такі посоромлені, коли в брамі 
вони говоритимуть із ворогами!» (Пс. 
127:4).

Можливо, сьогодні ви сповнені сил і 
поблажливо поглядаєте на підростаю-
че покоління. Але завтра може настати 
ситуація, коли не допоможуть ні гроші, 
ні зв’язки. І тоді на ваш захист стануть 
ваші діти. Якщо, звичайно, ви їх гідно 
виховаєте.

На жаль, останнім часом частіше 
можна зустріти людей безхребетних 
або «нарваних». Від них так і віє без-
батьківством... Адже правильно ви-
хована людина не дозволить понукати 
собою та й інших не буде утискати.

Коли ж перервалась спадковість 
поколінь? Жовтневий переворот про-
голосив ідеї комунізму вищими за 
сімейні цінності. Наших дідів і прадідів 
заганяли в табори і вбивали на війні. 
Але вони хоч думали, що воювали за 

Батьківщину, а не за пульт від теле-
візора.

Сьогодні, щоб стати героєм пере-
повненої маршрутки, треба небагато: 
недостатнього виховання і трохи 
горілки. А ось щоб повернути повагу 
дружини і дітей, треба реальної муж-
ності. Причому щоденно.

Реалії сьогодення кричущі. Ми не 
захистили наших дітей: Україна по-
сідає перше місце у світі за дитячим 
алкоголізмом; Україна вважається 
основним постачальником повій до 
Європи. Чий це сором?

Користуючись нашою безініціа-
тивністю, країну на шматки розірвали 
«шустрі хлопці». Чи стануть вони 
батьками — засновниками нації? Ма-
лоймовірно!. А тим часом долари Со-
роса пробивають гей-культурі дорогу 
в Україну. Що далі? Невже ми хочемо, 
щоб нас називали не «мамо» і «тату», 
а «родич № 1» і «родич № 2»?

Ситуація склалася небезпечна. І, 
на жаль, ми її не контролюємо. Люди 
й досі вірять, що для щастя потрібно 
просто більше грошей.
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Вчені з університету Мічигану (США) прийшли до висновку, 
що людський мозок не бачить ніякої різниці між болем 
душевним і фізичним. Фізичний біль від удару по тілу 

і «почуття самотності» однаково активізують дві зони мозку 
– вторинну сомато-сенсорну і островкову кору. 

У ході дослідження фахівці працювали з 40 людьми різного 
віку, які переживали розрив з коханими людьми і дуже страж-
дали через це. Спочатку учасникам пропонувалося дивитися на 
фото людей, які їх залишили, і згадувати найщасливіші моменти 
свого спільного проживання. А потім вчені за допомогою спеці-
альних приладів викликали в учасників больові відчуття. У ході 
дослідження фахівці контролювали активність мозку людей за 
допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії. 

–  Ми виявили, що індуковане почуття покинутості активує 
регіони мозку, які залучені до відчуття фізичного болю, – про-
коментував відкриття соціальний психолог Етан Крос. 

А словом можна вбити
– Ще багато століть тому люди помітили, що звук і слово 

можуть працювати як на благо, так і на шкоду людині, – ді-
литься своїми міркуваннями викладач фізики Пензенського 
університету Людмила Рожкова. – Чому? Тому що кожен наш 
внутрішній орган має власну частоту коливань. І якщо вона 
«правильна», то орган функціонує нормально. А звук, що прий-
шов ззовні, має вібраційну енергію, яка впливає не тільки на 
барабанну перетинку, а й на організм будь-якого живого ство-
ріння у цілому. І при цьому може змінювати частоту коливань 
серця, печінки, селезінки, мозку. Як на добро, так і на шкоду. 

Людмила Рожкова запевняє, що на звуки і слова організм 
реагує наступним чином.

По-перше, слово має вольовий вплив – адже спочатку треба 
осмислити, що вимовити і як. 

По-друге, ця енергія перетворюється нервовою системою в 
електричні імпульси і частково у вигляді «оформленого згустку» 
випромінюється назовні.

По-третє, частина енергії у вигляді електричних імпульсів 
потрапляє на голосові зв`язки, де перетворюється на енергію 
звукових вібрацій.

Потім енергія звукових вібрацій, проходячи по клітинах 
організму, викликає в них відповідні зміни. 

Більш того, за словами керівника Інституту квантової 
генетики, доктора біологічних наук Петра Гаряєва, словесні 

«коливання повітря» впливають на молекулу ДНК, що несе 
спадковий код людини. Тому злі, лайливі, грубі і погані слова 
руйнують ДНК людини, і вона може захворіти. А добрі слова 
підтримують у нормі структуру, тим самим подовжуючи людині 
життя. 

Біолог Петро Гаряєв  – автор багатьох спірних, з точки зору 
офіційної науки, теорій. Він, наприклад, створив апарат, який 
«перекладав» людські слова в електромагнітні коливання, а 
потім досліджував, як ці коливання впливають на молекули 
спадковості – ДНК. За допомогою цієї диво-техніки вчений 
вирішив перевірити, як відбиваються на живому організмі злі 
і добрі слова. 

– З`ясувалося, що деякі слова можуть виявитися страшні-
шими за міну: вони «вибухають» в генетичному апараті людини, 
спотворюючи його спадкові програми, викликаючи мутації, і 
врешті-решт призводять до виродження, – розповів Петро Пе-
трович. – Під час добірної лайки корчаться і рвуться хромосоми. 

Так, дослідам піддалися насіння рослини арабідопсис. 
Протягом декількох тижнів регулярно, по три-чотири години 
на день, магнітофон «начитував» грубі фрази. У результаті 
більшість насінин загинули. А ті, що вижили, стали генетичними 
виродками. Коли той самий магнітофон став відтворювати 
слова добрі, «теплі», – апарат зафіксував, як почала змінюва-
тися структура молекул ДНК. Розірвані спіралі «зросталися», 
насіння ожило і зійшло. А в контрольній групі воно так і за-
лишилося мертвим. 

Здавалося б, від рослин до людей – дистанція величезного 
розміру. Але дослідження показали: генетичні апарати всіх жи-
вих істот – чи то людини, чи скумбрії, чи  соняшника – працюють 
за якимись невідомими універсальними законами. 

– Будь-яке вимовлене слово – це не що інше, як хвильова 
генетична програма, яка змінює ваше життя, – говорить Гаряєв. 
– Іноді слово може спрацювати, як вбивця, і навіть викликати 
рак, а іноді здатне лікувати.

Такий висновок вченого цілком узгоджується із біблійним 
вченням про вплив слова на життя, яке акумульоване у відо-
мому вірші з Приповістей Соломона: «Смерть та життя – у владі 
язика» (Пр. 18:21). І ще читаємо: «Язик лагідний – то дерево 
життя» (Пр. 15:4). 

Отож, виходить, перш ніж нарікати на своє погане життя, 
подумаймо, а чи не ми самі таких поганим його зробили.

kp.ua.

СЛОВА СЛОВА 
МОЖУТЬ ВИКЛИКАТИ МОЖУТЬ ВИКЛИКАТИ 

СМЕРТЕЛЬНІ ХВОРОБИСМЕРТЕЛЬНІ ХВОРОБИ

Багато з нас пам`ятають цей мо-
мент. Вас образили, відкинули або 
просто забули, і тут же ваш мозок 
пронизує думка: «За що?!». А потім 
ця думка болем віддається вже у 
всьому тілі. Часто ми навіть хворіємо 
після перенесеного стресу. Критично 
оцінюючи цю подію, ми розуміємо, що 
зовнішніх причин відчувати біль не-
має. Адже слово і думка – ефемерні. З 
цим науковим постулатом намагалися 
сперечатися деякі дослідники, але 
офіційна медицина відразу зарахо-
вувала їх до шарлатанів. Але останні 
дослідження, мабуть, повинні довести 
скептикам, що «душа болить» – це не 
просто фраза.

Пекло — це місце, де горить полум’я, 
яке обпалює, але не зігріває і не гріє...

Пекло — це місце, де особливі пекельні 
черв’яки поїдають душу людини, але не на-
сичуються і не згоряють від полум’я...

Пекло — це місце, де люди не мо-
жуть більше молитися про прощення чи 
милість...

Пекло — це місце, де людина пере-
буває в абсолютній самотності, хоча й 
оточена іншими людьми, які несуть таке 
ж покарання...

Пекло — це місце, де буде плач і скрегіт 
зубів...

Пекло — це місце, де закінчується 
всяка надія...

Пекло — це місце, де здійснюються 
всі найжахливіші і найпотворніші страхи 
людей...

Пекло — це місце, де відчуття власної 
безпросвітності, приреченості, абсолют-
ної незахищеності зводить з розуму, але 
нічого зробити вже неможливо. За життя 
люди, маючи подібні переживання, іно-
ді закінчують життя самогубством, але 
тут померти більше неможливо, і так всі 
мертві...

Пекло — це місце, де люди 
постійно чують голоси, їм 
ввижаються сцени з життя, 
які могли би відвернути їх від 
пекла (наприклад, слова зна-
йомих християн, які намага-
лися попередити їх про вічне 
осудження, про покаяння в гріхах через 
віру в Ісуса Христа як єдину умову для того, 
щоб увійти до Царства Небесного).

Біль через фатальну помилку у ви-
рішенні найважливішого питання буття 
— питання про вічність обпалює сильніше, 
ніж пекельне полум’я... І, страждаючи в 
агонії, вони можуть чути злосливий сміх 
демонів, що повторюють їхні ж слова: «Я 
не вірю в пекло! Це казки! Бога нема!»...

Пекло — це місце, в реальності якого 
люди переконуються надто пізно...

Пекло — це місце, куди не повинна була 
потрапити жодна людина. Пекло створене 
не для людини, а для сатани і його ангелів! 
Але кому ти служиш і кому поклоняєшся, з 
тим і будеш у вічності.

Але пекло — це не кінцевий пункт 
страждання. Кульмінація і найжахливіша 
кара — озеро вогняне!

«А диявол, що зводив їх, був укинений 
в озеро огняне та сірчане, де звірина й 
пророк неправдивий. І мучені будуть вони 
день і ніч на вічні віки. І я бачив престола 
великого білого, і Того, Хто на ньому сидів, 
що від лиця Його втекла земля й небо, 
і місця для них не знайшлося. І бачив 
я мертвих малих і великих, що стояли 
перед Богом. І розгорнулися книги, і роз-
горнулась інша книга, — то книга життя. І 
суджено мертвих, як написано в книгах, за 
вчинками їхніми. І дало море мертвих, що 
в ньому, і смерть і ад дали мертвих, що в 
них, — і суджено їх згідно з їхніми вчинка-
ми. Смерть же та ад були вкинені в озеро 
огняне. А хто не знайшовся написаний в 
книзі життя, той укинений буде в озеро 
огняне...» (Об. 20:10-15).

Друже! А ти вже вирішив найважливі-
ше питання свого буття?

l ДУМКИ ПРО ВІЧНІСТЬ

Не запізнімося

Багато християн роками 
вчаться любити інших, але 
чомусь раз за разом розчаро-
вуються. Через це вони почи-
нають вважати себе негідними 
і впадають у затяжні депресії. 
Знаю це з власного досвіду. 
Я дуже хотіла любити всіх по-
справжньому: щодня читала 
1Кор.13 і замість слова «любов» 
вставляла своє ім’я, та все одно 
або дратувалась, або заздрила, 
або думала погане…

Одного разу Бог послав у моє 
життя людину, яка була дуже схожа 
на мене. Власне, це була дитина. Коли 
я дивилася на неї, мені здавалося, 
що я бачу себе одинадцять років 
тому. Але чим більше спільних рис у 
нас виявлялося, тим більше я на неї 
злостилася. Здавалося б, мало бути 
навпаки: я мала б розуміти те, що пере-
живала сама. Та це не спрацьовувало. 
Я нібито й співчувала дівчинці, проте 
нічого не могла вдіяти зі своїм роз-
дратуванням.

А коли зрозуміла, що щось негаразд 
саме зі мною, дитина раптово зникла з 
мого життя і я залишилася наодинці зі 
своїми роздумами. Я каялася за свою 
негідну поведінку й просила Господа 
допомогти мені зрозуміти, чому мене 
найбільше дратували саме ті риси, 
які мала я сама. Відповідь прийшла 
раптово. Я зрозуміла, що все своє 
життя вчилася ненавидіти себе. Що-
йно ця думка з’явилася в моїй голові, 
з очей полилися сльози. Взагалі, я 
досить стримана людина, але в цей 
момент не могла та й не хотіла себе 
контролювати. Адже почуття, яке я 
роками носила в собі, раптом вийшло 
назовні та явилося мені в усій своїй 
огидності.

Можна довго з’ясовувати, звідки 
прийшла ця ненависть. Але важливіше 
було виявити її та позбутися якомога 
швидше. Адже написано: «Люби 
свого ближнього, як самого себе» 
(Мт. 22:39). Я дуже чітко зрозуміла 
це на власному прикладі. Доки я не 
полюблю себе й не навчуся приймати 
себе такою, яка я є, я не зможу любити 
інших людей.

Дехто може заперечити, адже 
написано: «Коли хто приходить до 
Мене і не зненавидить свого батька 
та матері, і дружини й дітей, і братів 
і сестер, а до того й своєї душі, – той 
не може бути учнем Моїм!» (Лк. 14:26). 
Але чи справді Христос закликав нас 
до ненависті в прямому значенні цього 
слова? Невже Він міг би віддати життя 
за людей, яких ненавидів? Гадаю, тут 
ідеться про те, що Господь має займати 
в нашому житті найперше місце, яке ми 
не можемо віддати своїм близьким чи 
самим собі.

Від того дня, коли я зрозуміла, що 
не люблю себе, минуло шість років. 
Увесь цей час я працювала над вирі-
шенням цієї проблеми, одначе зовсім 
недавно, знову ж таки, через інших 
людей, зрозуміла, що все ще не навчи-
лася любити себе, як слід. У цей таки 
момент мені до рук потрапила книжка 
Луїзи Хей «Сила всередині нас». Ця 
книжка дуже мені допомогла. Правда, 
дещо довелося «фільтрувати», але це, 
мабуть, доводиться робити з кожною 
книжкою, окрім, звісно, Біблії. Проте 
деякі важливі уроки я взяла для себе 
і хочу поділитися ними з вами.

Насамперед я виписала з Біблії 
місця, де Бог говорить, що я особлива 
для Нього. Наведу їх:

«Чи ж жінка забуде своє немовля, 
щоб не пожаліти їй сина утроби своєї? 
Та коли б вони позабували, то Я не 

забуду про тебе! Отож на долонях 
Своїх тебе вирізьбив Я!» (Іс. 49:15-16).

«Не бійся, бо Я тебе викупив, Я 
покликав ім’я твоє, Мій ти! Коли пере-
ходитимеш через води, Я буду з тобою, 
а через річки – вони не затоплять 
тебе, коли будеш огонь переходити 
– не попечешся, і не буде палити тебе 
його полум’я. Бо Я – Господь, Бог твій, 
Святий Ізраїлів, твій Спаситель! Дав 
Я на викуп за тебе Єгипта, Етіопію 
й Севу замість тебе. Через те, що ти 
став дорогий в Моїх очах, шанований 
став, і Я тебе покохав, то людей за-
мість тебе віддам, а народи – за душу 
твою. Не бійся, бо Я ж із тобою!» (Іс. 
43:1-5).

«Господи, випробував Ти мене 
та й пізнав, Ти знаєш сидіння моє та 
вставання моє, думку мою розумієш 
здалека. Дорогу мою та лежання 
моє виміряєш, і Ти всі путі мої знаєш, 
бо ще слова нема на моїм язиці, а 
вже, Господи, знаєш Ти все! Оточив 
Ти мене ззаду й спереду і руку Свою 
надо мною поклав. Дивне знання над 
моє розуміння, високе воно – я його не 
подолаю! Куди я від Духа Твого піду, і 
куди я втечу від Твого лиця? Якщо я на 
небо зійду, то Ти там, або постелюся 
в шеолі – ось Ти! Понесуся на крилах 
зірниці, спочину я на кінці моря, то рука 
Твоя й там попровадить мене, і мене 
буде тримати правиця Твоя! Коли б я 
сказав: «Тільки темрява вкриє мене, 
і ніч – світло для мене», то мене не 
закриє від Тебе і темрява, і ніч буде 
світити, як день, і темнота – як світло! 
Бо Ти вчинив нирки мої, Ти виткав мене 
в утробі матері моєї – прославляю 
Тебе, що я дивно утворений! Дивні 
діла Твої, і душа моя відає вельми про 
це! І кості мої не сховались від Тебе, я 
витканий був у глибинах землі! Мого 
зародка бачили очі Твої, і до книги 
Твоєї записані всі мої члени та дні, 
що в них були вчинені, коли жодного 
з них не було. Які дорогі мені стали 
думки Твої, Боже, як побільшилося їх 
число – перелічую їх, численніші вони 
від піску! Як пробуджуюсь, то я ще з 
Тобою» (Пс. 139:1-18).

«Але ви – вибраний рід, священство 
царське, народ святий, люд власності 
Божої, щоб звіщали чесноти Того, Хто 
покликав нас із темряви до дивного 
світла Свого. Колись «ненарод», а 
тепер народ Божий, колись «непо-
милувані», а тепер ви помилувані!» 
(1Петр. 2:9-10).

«Бо кого Він передбачив, тих і при-
значив, щоб були подібні до образу 
Сина Його, щоб Він був перворідним 
поміж багатьма братами. А кого Він 
призначив, тих і покликав, а кого по-
кликав, тих і виправдав, а кого виправ-
дав, тих і прославив» (Рим. 8:29-30).

Читайте це вголос. Хочеться пла-
кати – плачте. Нехай ваші почуття 
вийдуть назовні. Мені особисто це 
допомагає.

І ще одна річ, яку я запозичила в 
Л. Хей. Вона закликає спілкуватися 
з дитиною всередині нас. Я ж трохи 
переінакшила цю ідею. Нехай ваша 
внутрішня дитина поспілкується з 
Ісусом. Коли ви вкотре зненавидите 
себе за якусь помилку, уявіть себе 
дитиною, яка сидить на колінах Ісуса і 
говорить із Ним. Так, можливо, Він не 
схвалює те, що ви щойно зробили, але 
для Нього ви лише маленьке дитя, яке 
сидить на Його колінах. Уявляйте це 
щоразу, коли ви ображені, коли вам 
боляче, соромно чи страшно. Говоріть 
з Ним так, ніби ви й справді сидите 
на Його колінах, і дозвольте Йому 
втішити вас. 

Ксенія САХАЦЬКА.
м. Львів.

l НАБОЛІЛЕ

Любов до себе: 
ЕГОЇЗМ ЧИ ГАРМОНІЯ?
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У першому розділі Книги Буття ще тричі зга-
дується про те, що Бог сказав (вірші 22, 28 
і 29). Перші два рази Бог звертається до 

створених Ним істот і велить їм плодитися і роз-
множуватись, а втретє Бог говорить про їжу для 
тварин, птиць і людей. Напевне, звертаючись до 
тварин, Бог використав механізм спонукання, а 
спілкуючись з людиною, вимовляв слова вголос, 
так щоб вона чула дані їй інструкції.

Восьмого разу («створімо людину за образом 
Нашим...») Бог ніби розмовляв Сам з Собою (чи 
з іншими Особами Бога). Те, що говорить Бог, є 
Його настановою або повелінням.

Інакше кажучи, Слово Боже і воля Божа 
– синоніми. Бог захотів, щоб відбулося Творення, 
яке сталося у восьми окремих етапах протягом 
шести послідовних днів. Ці етапи позначені 
в першому розділі Книги Буття через вісім 
окремих «слів» Бога, що мають одне і те ж 
формулювання «І сказав Бог», але, за суттю, 
кожного разу вони використовуються для ви-
конання Божого замислу, щоб сталося так, як 
Він захотів.

Це означає, що Бог не використовував якісь 
еволюційні процеси, щоб відбулося Творення. 
По-перше, творення за своїм визначенням 
повинно бути миттєвим – воно не може бути 
процесом. По-друге, ідея під назвою  «теїс-
тична еволюція», згідно з якою всемогутній, 
всезнаючий, всюдисущий Бог використав метод 
випадкового копіювання помилок для того, 
щоб створити Свої істоти, не тільки спотворює 
слова, сказані Богом про Себе Самого, але 
зводить Бога до рівня винахідливості людини. 
Творення було серією особливих і миттєвих дій 
Бога, які здійснювались лише Його Словом чи 
Його волею.

Це має величезне значення для людини і до-
помагає нам зрозуміти, чому люди приділяють 
так багато уваги безбожній теорії еволюції. 
Еволюція прагне покінчити з Богом як Творцем, 
але істинна мета еволюційної філософії – по-
квитатися з Богом як із джерелом морального 
закону і Верховним Суддею всієї землі.

Це пояснюється тим, що створення людини 
і всього світу встановлює за Богом вічне право 
визначити правила, за якими повинна жити 
людина. Творення підтверджує право Бога не 
лише проголошувати Свої закони для святого 
життя, а й встановлювати кару для людей, які 
не бажають дотримуватися Його законів.

Закон без покарання мало чим відрізняється 
від поради, а порада – це те, до чого ми можемо 
або прислуховуватись, або ні – залежно від 
вибору. Наприклад, якби не було штрафу за 
неправильне паркування автомобілів, чи багато 
людей платили б за паркування? Так само, якби 
не було часу розплати, Божі закони для святого 
життя були б нічим іншим, як просто порадами. 
До речі, апостол Павло стверджує, що якщо 

не буде воскресіння зі всіма наслідками, що 
витікають з цього (Дії 17:31; 24:15), то можемо 
«... їсти та пити, бо ми взавтра вмремо!» (1 
Кор. 15:32).

Але яке відношення має все це до того, що 
Бог створив світ, виразивши Свою волю через 
Слово? А ось яке: лихословам (які, як говорить 
Біблія, роблять дві речі, а саме: глузують і хо-
дять за своїми пожадливостями, 2 Петр. 3:3), не 
заважало би запам’ятати, що в Божі плани не 
входить вічне існування сучасного світу. Біблія 
стверджує: «А теперішні небо й земля заховані 
тим самим словом і зберігаються для вогню 
на день суду й загибелі безбожних людей» (2 
Петр. 3:7).

Цю землю, яку Бог ретельно створював, а 
потім сказав про неї «вельми добре» (1 М. 1:31), 
Він залишив для руйнування. Подібно до того, 
як новий двигун автомобіля, що прослужив 
своєму господарю тривалий час, а потім став 
старим і зношеним, земля «розтопиться» (2 
Петр. 3:12) і буде замінена новою, тому що вона 
дуже зносилася і непридатна для майбутніх 
Божих планів.

Однак може виникнути запитання: як ми 
можемо бути впевненими в тому, що це ста-
неться? Що ж, саме тут і підключається віра. Не 
сліпа, відчайдушна, нерозумна віра, а спокійна 
впевненість, що базується на словах Бога про 
те, що Він збирається зробити.

 Апостол Петро говорить про потоп як до-
каз творення і зазначає, що це саме Слово, 
яким створені небо і земля, зберігає їх для 
оголошення рішення Божого суду (2 Петр. 3:7). 
Таким чином, прояв Божої сили на початку світу 
– достатній доказ того, що в кінці світу Він може 
зробити все, що обіцяв.

Що б це не було: створення нового неба 
і землі, які замінять нинішні землю і небо (2 
Петр. 3:13; Об. 21:1), воскресіння праведних і 
неправедних (Дії 24:15; Об. 21:13) чи останній 
великий суд (Об. 20:11-13), Богові досить лише 
сказати слово – виразити Свою волю – і все 
це станеться.

Біблія говорить, що Суддею на остан-
ньому великому суді буде Господь Ісус 
Христос – втілене Слово Бога: «Усе че-
рез Нього повстало, і ніщо, що повстало, 
не повстало без Нього» (Дії 17:31; Ів. 1:3).

Те, що Творець і Суддя всієї землі один і Той 
Самий – не дивно. Дивно те, що Творець і Суддя 
– це також Той, Хто на хресті «умер ради наших 
гріхів» (1 Кор. 15:3), «відкупив нас від прокляття 
Закону» (Гал. 3:13), примирив нас з Богом (Рим. 
5:1), взяв на Себе покарання за наші провини 
перед Богом (Іс. 53:5) і спас нас від осудження 
(Рим. 8:1).

Звідки ми це знаємо? Так говорить Його 
Слово!

Рассел ГРІГ.

Перші розділи Книги Буття не за-
лишають ніяких сумнівів відносно того, 
як Бог створив всесвіт. Протягом шести 
послідовних днів Творення Бог говорив, 
і відбувалося те, що Він говорив. Іншими 
словами, для створення всесвіту і всьо-
го, що в ньому міститься, Бог використав 
Своє Слово.

День 1. «І сказав Бог: «Хай станеться 
світло!» (вірш 3). День 2. «І сказав Бог: 
«Нехай станеться твердь посеред води, і 
нехай відділяє вона між водою й водою» 
(вірш 6). День 3. «І сказав Бог: «Нехай 
збереться вода з-попід неба до місця од-
ного, і нехай суходіл стане видний» (вірш 
9). «І сказав Бог: «Нехай земля вродить 
траву, ярину, що насіння вона розсіває, 
дерево овочеве, що за родом своїм плід 
приносить, що в ньому насіння його на 

землі» (вірш 11). День 4. «І сказав Бог: 
«Нехай будуть світила на тверді небесній 
для відділення дня від ночі, і нехай вони 
стануть знаками, і часами умовленими, 
і днями, і роками. І нехай вони стануть 
на тверді небесній світилами, щоб сві-
тити над землю» (вірші 14-15). День 5. «І 
сказав Бог: «Нехай вода вироїть дрібні 
істоти, душу живу, і птаство, що літає 
над землею під небесною твердю» (вірш 
20). День 6. «І сказав Бог: «Нехай видасть 
земля живу душу за родом її, худобу й 
плазуюче, і земну звірину за родом її» 
(вірш 24). «І сказав Бог: «Створімо лю-
дину за образом Нашим, за подобою На-
шою, і хай панують над морською рибою, 
і над птаством небесним, і над худобою, і 
над усею землею, і над усім плазуючим, 
що плазує по землі» (вірш 26).

Страх входить в наш розум 
так тихо і нечутно, що ми й 
не усвідомлюємо, як стаємо 

жертвами його шкідливого впливу. 
Навіть невеликий страх, подібно 
до краплі чорнила в склянці води, 
змінює все забарвлення. Якщо той 
тонкий потічок страху не зупинити, 
він утворить русло, яким потечуть 
інші думки. 

Апостол Павло благав нас ду-
мати лише про те, що праведне, 
чесне, справедливе, чисте, любе, 
гідне, що тільки варте похвали 
(Фил. 4:8).

Життя складне, світ – це на-
сильство. Але зовнішні біди не 
повинні порушувати внутрішній 
спокій. Ми повинні дивитися в лице 
цьому внутрішньому страху. Страх 
наступає, коли не задовольняється 
наша найважливіша потреба. Наші 
душі, створені за подобою Божою, 
гірко плачуть за Ним, і якщо ми 
перебуваємо далеко від Бога, то 
дуже ймовірно, що ми будемо спо-
внені комплексів і страхів.

Що таке страх? Це  емоція, яка 
зароджується від усвідомлення 
того, що твоє життя не подобається 
Богові. Був трагічним той день, коли 
Адам і Єва піддалися намовам сата-
ни не послухатися Божої вказівки не 
їсти плодів з дерева пізнання добра 
і зла (1 М. 33). Через цей непослух 
вони згрішили, а потім заховалися 
від Бога. Бог покликав їх, і Адам віді-
звався: «Почув я Твій голос у раю 
– і злякався...» (1 М. 3:10).

То сатана діє в темряві. Він не 
може чинити свої діла при світлі, 
тому що Бог є світло і нема в Ньому 
темряви (Ів. 1:5). Ворог знає наші 
слабкості, і саме в цих напрямах 
він спрямовує думки і страхи. Він 
намагається зруйнувати істину і 
збентежити нас неправдою. І якщо 
ми будемо зберігати це в темряві 
нашого серця і розуму, сатана 
продовжуватиме свою диявольську 
роботу занепаду духа і страху. Він 
може бути переможений, і його 
сила може бути вигнана, якщо ми 
піддамо його дії світлові.

Сатана користується нашими 
страхами. За кожного зручного 
випадку він посилює їх, і тоді до-
рога стає темнішою, ноша серця 
важчою і важчою, аж поки ми не 
втратимо останню надію. 

Пам’ятаймо: Бог величніший, 
ніж всі страхи. Будьмо вдячні Богові 
за те, що у Своїй великій любові Він 
має для нас план спасіння від вічної 
смерті. Він послав Ісуса, Свого 
Єдинородженого Сина, на землю, 
щоб Той став нашим Спасителем. 
Своєю жертовною смертю на 
Голгофському хресті Він виконав 
Божий присуд над нашим гріхом. 

Цим відкупленням Бог відкрив 
нам дорогу визволення від страху, 
бо страх – це результат гріха, а 
Ісус здобув перемогу над гріхом 
і його наслідками, які впливають 
на людину.

Одна історія розповідає про ма-
ленького хлопчика, який боявся йти 
сам темної ночі, але коли його бать-
ко пішов разом з ним, взявши його 
за руку, весь страх щез. Темрява 
більше не лякала його, бо він любив 

СТРАХСТРАХ
Страх – це таємний ворог, який оволодіває людьми 

будь-якого віку і будь-якої професії. Цей хитрий ворог 
спустошує, отруює наше мислення, краде внутрішній спо-
кій і знищує інтерес до життя. Він робить нас нервовими, 
стривоженими, занепокоєними, роздратованими, наляка-
ними і малодушними – які неприємні і небажані почуття. 
Ми боїмося конфліктів і перемін, невдач і розбалансування 
наших планів.

Деякі люди бояться хвороб і страждань. Інші побоюють-
ся, що щось трапиться з їх рідними. Хтось боїться інших людей 
і їх думок, а хтось – темряви і самотності. Багато бояться 
померти і опинитися перед лицем невідомості. Є християни, 
які бояться, що їх спасіння не надійне або що Бог не простив 
їх гріхи. Вони бояться не лише померти, а й жити.

свого батька, вірив йому і знав, що 
той потурбується про нього. 

У цьому ключ для нас. Ми повинні 
добре знати свого Небесного Отця. 
Через спілкування з Ним ми пізнаємо 
Його волю, Його любов і Його ніжну 
турботу про нас. Коли ми знайоми-
мося з Богом, ми повністю довіряємо 
Йому своє життя і з надією беремо 
Його за руку. Ми розмовляємо з 
Ним про діла, які заполонюють наш 
розум, і життєві незгоди, які здатні 
привести нас до відчаю. 

Ми повинні старанно шукати 
Його обличчя, цілком віддатися 
Йому і Його волі щодо нас і йти за 
Ним у вірному послуху. «Страху не-
має в любові, але досконала любов 
проганяє страх геть, бо страх має 
муку. Хто ж боїться, той не доско-
налий в любові» (1 Ів. 4:18).

Страх Божий
Існує страх, котрий подобається 

Богові. «Початок премудрости 
– страх перед Господом...» (Пс. 
111:10). Це благоговійний страх, 
який ми відчуваємо. Ми бачимо 
лише частину Божої величі, Його 
справедливості, Його премудрості, 
Його любові, Його милосердя і Його 
вічного існування. Він всезнаючий, 
всемогутній і всюдисущий. 

Ми розуміємо, що наше існу-
вання повністю в Його руках. Ми 
боїмося розгнівити Бога. Ми знаємо, 
що тих, хто живе в гріху, Божа спра-
ведливість засуджує до пекельного 
вогню. «Бо як ми грішимо самовіль-
но, одержавши пізнання правди, то 
вже за гріхи не знаходиться жертви, 
а страшливе якесь сподівання суду 
та гнів палючий, що має пожерти 
противників» (Євр. 10:26-27). 

Знання цього змушує боятися грі-
ха. Коли ми пізнаємо Бога як свого 
особистого Друга, через покаяння, 
прощення і послух, наше служіння 
Йому мотивується благочестивим 
страхом і любов’ю, і ми в молитві 
дякуємо Йому за Його неймовірний 
дар спасіння. Наш страх перед Ним 
– не той, який викликає жах в сер-
цях, а той, який поглиблює любов до 
Нього. І цей єдиний страх відганяє 
всі інші. То чому ж тоді багато хто 
дозволяє хмарам страху заволодіти 
їх серцями, тривожити їх розум і за-
тьмарювати життєві стежки? Божа 
дорога — це дорога миру і довіри.

У нас є приклад апостола Пе-
тра, коли Ісус наказав йому йти по 
бурхливих хвилях Галілейського 
моря, Петро не боявся доти, поки 
не відвів погляду від Господа і не 
подивився на страшні хвилі. Тоді він 
почав тонути (Мт. 14:24-31). Якщо 
ми шукаємо звільнення від страху 
і віримо в Бога, то Дух Його буде 
говорити з нами тихим голосом. 
Коли ми дивимось на Нього, але не 
на наші страхи, буря навколо нас 
заспокоюється. І тоді Він може від-
повісти на наші заплутані запитання, 
замінити наші сумніви впевненістю 
і для підтримки взяти нашу руку 
в Свою. Його милістю ми можемо 
звільнитися від страху.

Страх майбутнього
Деяких людей тривожить та-

ємнича невідомість майбутнього. 
Щоранку вони прокидаються сам 

на сам перед тими страшними «а 
якщо». Але «ні про що не турбуй-
тесь, а в усьому нехай виявляються 
Богові ваші бажання молитвою й 
проханням з подякою» (Фил. 4:6). 
Це простий крок до дня без страху. 
Спробуйте – і ви переконаєтеся, 
що це діє!

Бог знає, що попереду, і коли 
ми дозволимо Йому вести нас, то 
життя перестає бути безцільною 
мандрівкою, а навпаки, стає до-
рогою додому.

Бог обіцяв бути відданим тим, 
хто вірить Йому, навіть якщо вони 
живуть в невідомості і стоять перед 
обличчям невідомого майбутнього. 
Ви вірите цьому? Неважливо, на-
скільки сувора буря чи темна ніч. 
Він проведе нас через це.

Страх невдачі
Ми боїмося не виправдати надії 

свої, своїх сімей, ми боїмося, що 
зробимо неправильний вибір, по-
милимося в чомусь. Бог звелів 
Ісусу Навину: «... будь сильний та 
відважний... Не бійся й не лякайся, 
бо з тобою Господь, Бог твій, у 
всьому, де ти будеш ходити» (Єг. 
1:9). Коли ми віддаємо своє життя 
в розпорядження Вчителя, минулі 
невдачі перестають бути вирішаль-
ними, навпаки, вони можуть стати 
кроками до успіху.

Страх страждання
Ми всі лякаємося думок про 

тілесні муки, страждання, викликані 
критикою, гострим болем самотнос-
ті і горя. Бог не буде захищати нас 
від всіх страждань, але Він буде 
милосердним і допоможе стерпіти 
це. «Бог для нас – охорона та сила, 
допомога в недолях, що часто тра-
пляються, тому не лякаємось ми…» 
(Пс. 46:2-3). Якщо ми любимо Гос-
пода, Він використає страждання 
нам на користь. Страждання дають 
нам можливість пізнати присутність 
і підтримуючу силу Бога. Окрім 
того, вони поглиблюють характер і 
роблять серце співчутливим.

Страх смерті
Страх смерті дуже поширений 

серед людей. Прощання – найбо-
лючіша процедура. Ми стикаємось 
з прадавнім запитанням: «Як помре 
чоловік, то чи він оживе?» (Йов 
14:14). Ісус прийшов звільнити нас 
від страху смерті (Євр. 2:14-15). Ось 
чому Він помер і воскрес. І ось чому 
Він обіцяв: «... живу Я – і ви жити 
будете!» (Ів. 14:19). 

З Ним смерть стає не дверми 
в небуття, а сяючими ворітьми в 
нове життя. «Нехай серце вам не 
тривожиться... Багато осель у домі 
Мого Отця... Я... йду приготувати 
місце для вас» (Ів. 14:1-2). Це буде 
підготовлене місце для підготовле-
них людей.

А ви підготовлені? Чи покаялися 
ви за своє грішне життя? Коли 
востаннє ви приходили до Господа 
в молитві і клали на Нього тягар 
своїх гризот, неспокою і страху? 
Ісус говорить: «Прийдіть до Мене, 
усі струджені та обтяжені, – і Я вас 
заспокою!» (Мт. 11:28). Яке запро-
шення! Яка обіцянка!

Прийдіть довірливо, з молитвою 
і надією, і ви отримаєте душевний 
спокій. Прийдіть, і ви пізнаєте 
тихі радощі спокійного життя. Бог 
запрошує вас довіритись Ісусу 
Христу і бути вільними, вільними 
від страху.

ТВОРЕННЯ:ТВОРЕННЯ:  
як Богяк Бог  

це зробив?це зробив?
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За адресою:
м. Львів, вул. В. Великого, 50

(гот. «Гетьман»)
тел. (032)295-04-35

Чекаємо вас!

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

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.

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. 

Церква 
«Спасіння Боже»

Неділя: 
12:00-14:00

(Богослужіння)

Четвер: 20:00,

П’ятниця: 21:00
(розбір Біблії)

Субота: 18:00
(молитовне служіння)

Ісус розповів притчу про пана, щоб доне-
сти до нас істину: усі ми колись будемо 
притягнуті до відповідальності перед 

Ним. Згадаємо цю притчу. Роздавши трьом 
слугам певну суму грошей, пан відправився 
в тривалу подорож. Повернувшись, він за-
хотів дізнатися, що ж слуги зробили з його 
грішми, і зажадав від них звіту. Ісус також 
одного разу повернеться і вимагатиме від 
нас звіту. І, повірте, цей день не за горами.

Грецька фраза sunairei logon meta 
— «зажадав обрахунку» відноситься до 
комерційної термінології і означає «по-
рівнювати рахунки». Це також і бухгал-
терський термін, що означає «перевіряти 
записи, вивчати факти, розраховуватись». 
Ця фраза стосується бухгалтера, котрий 
підраховує прибуток і збитки, щоб подати 
звіт своєму своєму начальнику.

Саме ця фраза зустрічається в Єван-
гелії від Матвія 18:23-24: «Тим то Царство 
Небесне подібне одному цареві, що захотів 
обрахунок зробити з своїми рабами. Коли 
ж він почав обраховувати, то йому при-
вели одного, що винен був десять тисяч 
талантів». Цар вивчив і проаналізував 
факти, побачив цілісну картину і покли-
кав слуг прозвітуватися перед ним про 
вчинені діла.

Святий Дух вжив саме цю фразу, 
sunairei logon meta, щоб ми усвідомили: 
гряде день, коли нам доведеться да-
вати відповідь на Його запитання: «Ти 

Цей текст усе розставляє на свої 
місця. Дається чітке розмежу-
вання: служіння Богу, з одного 

боку, і збагачення, турбота про добро-
бут, з другого. І неможливо рухатися 
одночасно в двох напрямках.

Освіта заради освіти — ні до чого. 
Життя заради життя — марне. Життя, 
присвячене вирішенню своїх проблем, 
задоволенню своїх потреб і бажань, 
безплідне для Царства Божого. Усе 
в житті повинно провадити нас до 
виконання Божої волі.

Щоб виконати волю Божу, необ-
хідно знати її. Щоб знати волю Божу, 
необхідно чути голос Божий. Щоб чути 
голос Господа, треба мати стосунки 
з Ним. А для цього потрібно берегти 
себе в чистоті.

Є, звичайно, нормальні, у межах 
розумного, турботи, клопоти. Без-
умовно, якщо тіло не годувати — воно 
загине, якщо харчувати неправильно, 
воно захворіє і все одно помре.

Але що ми ставимо в житті на 

перше місце? Апостол Павло у зв’язку 
з цим закликає: «... Зодягніться Гос-
подом Ісусом Христом, а догодження 
тілу не обертайте на пожадливість!» 
(Рим. 13:14).

«Отож, не журіться, кажучи: Що 
ми будемо їсти, чи: Що будемо пити, 
або: У що ми зодягнемось? Бо ж 
усього того погани шукають; але знає 
Отець ваш Небесний, що всього того 
вам потрібно», — підбивається певний 
підсумок. Не надто переймайтеся 
власним благополуччям, не витрачай-
те на це зусилля, час, енергію — не 
марнуйте своє життя на пусте! «Яка 
ж користь людині, що здобуде ввесь 
світ, але душу свою занапастить?» 
(Мр. 8:36).

А ось найголовніший висновок: 
«Шукайте ж найперш Царства Божого 
й правди Його, — а все це вам додасть-
ся» (Мт. 6:33). Царство Боже — це 
місце, де царює Господь Бог, де Його 
воля — визначальна і невідхильна, де 
Його Слово — перше і останнє.

Що означає шукати Царства Бо-
жого? Це означає бути послушним 
Богові; знати, чого Він хоче; відкинути 
всяку нечисть: лукавство, неправду, 
лицемірство, ідолопоклонство, ворож-
нечу, марнославство. Інакше ніякого 
спілкування з Богом, ніякого діалогу 
з Ним не вийде, тому що Він — Бог 
святий! «Коли ж руки свої простягаєте, 
Я мружу від вас Свої очі! Навіть коли 
ви молитву примножуєте, Я не слухаю 
вас — ваші руки наповнені кров’ю... 
Умийтесь, очистьте себе! Відкиньте 
зло ваших учинків із-перед очей Моїх, 
перестаньте чинити лихе! Навчіться 
чинити добро, правосуддя жадайте... 
Прийдіть і будемо правуватися, — го-
ворить Господь...» (Іс. 1:15-18).

Про кожного з нас можна судити 
за вчинками. Що ми творимо: жит-
тя чи смерть? Правду чи брехню? 
Прагнемо догодити Богові, виконати 
волю Його, чи догоджаємо своєму 
тілу, ідучи на поводу своїх бажань і 
пожадливостей?

Шукайте ж найперш 
Царства Божого

«Ніхто двом панам служити не може — бо або одного зненавидить, а другого буде любити, 
або буде триматися одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити й мамоні. Через те вам 
кажу: Не журіться про життя своє — що будете їсти та що будете пити, ні про тіло своє — у що 
зодягнетеся. Чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло? Погляньте на птахів небесних, що не 
сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш Небесний Отець їх годує. Чи ж ви не багато 
вартніші за них? Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого бодай ліктя одного? 
І про одяг чого ви клопочетесь? Погляньте на польові лілеї, як зростають вони, — не працюють, 
ані не прядуть. А Я вам кажу, що й сам Соломон у всій славі не вдягався отак, як одна з них. І коли 
польову ту траву, що сьогодні ось є, а взавтра до печі вкидається, Бог отак зодягає, — скільки ж 
краще зодягне Він вас, маловірні! Отож не журіться, кажучи: Що ми будемо їсти чи: Що будемо 
пити або: У що ми зодягнемось? Бо ж усього того погани шукають; але знає Отець ваш Небесний, 
що всього того вам потрібно. Шукайте найперш Царства Божого й правди Його, а все це вам до-
дасться. Отож не журіться про завтрашній день — бо завтра за себе само поклопочеться. Кожний 
день має досить своєї турботи!» (Мт. 6:24-34).

зробив те, про що Я тобі говорив?». 
В Об’явленні 20:12 розповідається, 

що на небесах ведуться книги. Одна з 
них — книга життя. Але є й інші книги, 
що містять записи про те, що ми зробили 
і чого не зробили, живучи на землі. Оче-
видно, ці записи дуже важливі, якщо вони 
зберігаються в небесних архівах. Настане 
день, коли ми станемо перед Господом, і 
Він розгорне ці книги на розділі «прибутки 
і витрати» і порівняє те, що ми зробили, з 
тим, що повинні були зробити.

На цьому суді не буде вирішуватися 
питання нашого спасіння, тому що Бог уже 
нас «посадив на небесах у Христі Ісусі», а 
отже, ми маємо вічне спасіння. Того дня 
буде вирішуватися, чи одержимо ми наго-
роду. Ті, хто вірно і добросовісно виконував 
доручення Ісуса, одержать її. Ті, хто ви-
явився непослушним і не зробив того, що 
сказав їм Бог, спасіння не втратять, але й 
нагороди не одержать (Див. 1 Кор. 3:14-15).

Ставмося до життя серйозно. Ісус очі-
кує, що ми будемо використовувати дари, 
таланти, здібності, якими Він нас наділив, і 
вірно виконувати своє призначення.

Що, якби вже сьогодні ви стали перед 
Господом? Яким був би ваш звіт? Почніть 
прямо сьогодні ретельно виконувати те, що 
Він вам доручив. Відкиньте всякий страх, 
будьте послушні Господу, старайтесь до-
годжати Йому, і тоді у вас не буде підстав 
боятися дня звіту.

ГОСПОДЬ 
ВИМАГАТИМЕ  ЗВІТУ!

«По довгому ж часі вернувся пан тих рабів, 
та й від них зажадав обрахунку» (Мт. 25:19).

У Полтаві побили п’ятьох активістів громадської організації «Любов проти 
гомосексуалізму», які збирали підписи проти пропаганди гомосексуалізму. 
Учасники акції підозрюють, що банду молодчиків замовили прихильники не-
традиційних сексуальних відносин, —  повідомляє Християнський Мегапортал 
invictory.org з посиланням на прес-службу ЛПГ. 

В Полтаві побили активістів руху 
«Любов проти гомосексуалізму»

За повідомленням представників ЛПГ, 
вони збирали підписи в центрі Полтави. 
«Десь близько півп’ятої дня ми вже майже 
закінчили збирати підписи. Нас залиша-
лось п’ятеро, а біля столика з підписами 
і гучномовцем — лише один. Раптом ми 
почули, що він кричить: «Міліція!». На 
нього напала ціла група людей. Я підбіг 
до нього, коли його вже двічі вдарили по 
голові кулаком. Потім вони почали бити 
інших. Двоє з них були в масках. Решта 
— з відкритим обличчям. Всього було десь 
біля десяти чоловік», — розповів Юрій 
Пітсів, представник «Руху чистих сердець» 
і активіст ЛПГ.

За словами Юрія, нападники розбили 
гучномовець, планшетки. При цьому вони 
нічого не говорили, а незадовго до інциден-
ту їх помітили недалеко від місця подій.

«Ми звернулись до міліції — зняли по-

бої. Оскільки збір підписів і хуліганський 
напад відбувались в багатолюдному місці, 
міліції не треба буде докладати великих 
зусиль для викриття нападників. Адже ми 
стояли поблизу магазинів, облаштованих 
відеокамерами», — повідомив Ю. Пітсів.

Самі активісти не можуть сказати, 
хто саме напав на них. «Підписи збира-
лись проти пропаганди гомосексуалізму. 
Очевидно, комусь не подобаються наші 
ініціативи, і вони вирішили замовити 
хуліганський напад, щоб залякати людей. 
Громадська організація «Любов проти го-
мосексуалізму» готує офіційне звернення 
до МВС задля найшвидшого розслідування 
цього випадку», — заявили в прес-службі 
ЛПГ.

На сьогодні, за інформацією прес-
центру, зібрано 80 тисяч підписів проти 
пропаганди гомосексуалізму в Україні.

l РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ


