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яке його біблійне значення
ВОДНЕ ХРЕЩЕННЯ: 
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Слова мудрості: «Якщо вам здається, що скромність — вияв слабкості, спробуйте бути скромним хоча б тижд«Якщо вам здається, що скромність — вияв слабкості, спробуйте бути скромним хоча б тижденьень».».
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Вітаємо вас із днем  П'ятидесятниці – днем народження Хрис-
тової Церкви! Дві тисячі років тому перші послідовники Господа 
Ісуса зодяглися силою згори, охрестившись в Дусі Святім, і 
стали свідкувати про Нього «в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в 
Самарії…» (Дії 1:8).

Наша ціль – перейняти естафету вірних дітей Божих і поне-
сти Звістку про Нього «аж до краю землі». Тож бажаємо вам 
бути завжди зодягненими силою Духа Святого, щоб виконати 
це Боже повеління.

Наснаги вам в Господі, натхнення в служінні, непохитної віри, 
незгасної надії і щедрих Божих благословень.

Колектив редакції.

Не треба казати «гоп», поки не перескочиш. 
Але за нас вже сказали.  Пізно ввечері 22 черв-
ня Інтернет-видання зарябіли заголовками 
про те, що українські парламентарі хочуть 
заборонити пропаганду гомосексуалізму.

У понеділок, 20 червня, шість народних депутатів 
зареєстрували відповідний законопроект. Ці 
депутати представляють чотири парламентські 

фракції і одну депутатську групу, які, у свою чергу, 
володіють більш ніж 400 голосами.

Без перебільшення, це воістину знакова подія. 
Національний рух «Любов проти гомосексуалізму» 
(ЛПГ) довгі чотири роки вимагав розгляду цього за-
конопроекту. Останні два роки ми збирали підписи 
по всій країні. На сьогодні маємо близько 80 000 
автографів.

У пояснювальній записці до законопроекту законо-
давці чітко вказали, що поширення гомосексуалізму 
несе загрозу національній безпеці, оскільки веде 
до епідемії СНІДу, руйнує інститут сім'ї і поглиблює 
демографічну кризу. Саме тому документ підлягає 
однозначному схваленню парламентом. Тому що 
будь-яка дія, яка несе загрозу національній безпеці, 
повинна бути покарана.

Навіть не сумнівайтеся – ось-ось почнеться не-
чувана істерія з боку євробюрократів,  доморощених 

Досягнуто прогресу в перемовинах 
католиків з п’ятидесятниками

Ісус сказав Своїм учням: «І ось Я посилаю на 
вас обітницю Мого Отця; а ви позостаньтеся 
в місті, аж поки зодягнетесь силою з висо-

ти» (Лк. 24:49). Ці слова говорять про щось 
конкретне, що відчувають та усвідомлюють ті, 
хто одержав її.

Зауважимо, що ці слова були сказані вже 
після того, як послідовники стали учнями Ісуса 
Христа. Їх імена вже були записані на небесах: 
«Та не тіштеся тим, що вам коряться духи, але 
тіштесь, що ваші ймення записані в небі» (Лк. 
10:20). Вони були очищені Словом: «Через 
Слово, що Я вам говорив, ви вже чисті» (Ів. 
15:3). Вони пережили народження згори, коли 
Він дихнув на них і сказав: «Прийміть Духа 
Святого!» (Ів. 20:22); «Благословенний Бог і 
Отець Господа нашого Ісуса Христа, що вели-
кою Своєю милістю відродив нас до живої надії 
через воскресення з мертвих Ісуса Христа» (1 
Петр. 1:3).

(Закінчення на 2-й стор.).

ОбітницяОбітниця  
П’ЯТИДЕСЯТНИЦІП’ЯТИДЕСЯТНИЦІ

Шановні читачі, 
дорогі брати і сестри!

Обітниця Ісуса Христа про хре-
щення Духом Святим належить 
усім, хто вірує в Нього. Тому всі 
християни повинні очікувати ви-
конання цієї обітниці відповідно 
до слів нашого Спасителя: «Та 
ви приймете силу, як Дух Святий 
злине на вас, і Моїми ви свідками 
будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та 
в Самарії, та аж до останнього краю 
землі» (Дії 1:8).

Духовне хрещення було дано не 
лише для апостолів, воно належить 
усім, хто увірував в Господа Ісуса 
Христа. Доти, поки Бог закликатиме 
людей до спасіння, Він буде на них 
виливати Свого Духа.

Покарання за пропаганду 
гомосексуалізму: ФІНІШНА ПРЯМА

«правозахисників», різнокольорових гомоактивістів. 
Саме тому всьому тверезомислячому люду пора 
мобілізуватися. Усі громадські товариства, Церкви 
і релігійні організації, а також пересічні громадяни 
України мають у письмовому вигляді виразити під-
тримку цього законопроекту. Час надсилати листи 
солідарності на ім'я депутатів, глави парламенту, 
Президента України, проводити тематичні акції.

Цікаво буде стежити за поведінкою і репліками 
політиків і чиновників. При розгляді документу в 
парламенті маски будуть зірвані – нарешті! Або ти 
захищаєш права дітей на безпечний інформаційний 
простір і відстоюєш традиційні для України цінності, 
або захищаєш всякі збочення, стаючи адвокатом 
диявола.

А ось люди, які взялися просувати законопроект у 
Верховній Раді: Євген Царьков (фракція Комуністичної 
партії), Катерина Лук’янова, Лілія Григорович (фракція 
Блоку «Наша Україна – Народна самооборона), Павло 
Унгурян («Блок Юлії Тимошенко – Батьківщина), 
Юлія Ковалевська (Партія регіонів), Тарас Чорновіл 
(депутатська група «Реформи в ім'я майбутнього»). 
Вони і їх прихильники в парламенті отримають всіляку 
підтримку на найближчих виборах.

Руслан КУХАРЧУК.
Керівник руху «Любов 

проти гомосексуалізму».

l ФАКТИ

16 червня завершилася чергова семиденна сесія 
богословського діалогу між Ватиканом і п’ятиде-
сятниками. Цього разу в центрі уваги опинилася 
ключова для всього п'ятидесятницького руху тема 
– тема духовного дару, або харизми.

Обидві сторони дійшли згоди з ключових питань, 
зокрема визнали той факт, що Святий Дух за волею 
Своєю виливає на нас аж надмір дарів, а також 
те, що  Церква покликана розпізнавати духів. Було 
обговорене також біблійне обгрунтування вчення 
про харизму, проведений його історичний та бого-
словський аналіз.

Порушувалися і питання спонтанного характеру 
духовних дарів і їх постійності, роль віруючих  в 
питанні розпорядження духовними дарами.

Дискусії триватимуть  надалі. Теми зустрічей екс-
пертів на найближчі роки вже розписані. Почергово 
розглядатимуться питання про розпізнавання духів; 
зцілення; пророцтва.

У комюніке, виданому за підсумками зустрічі, 
зазначається, що ціллю діалогу «поки що не є 
структурна єдність». Мова йде, швидше, про краще 
взаємопізнання і взаємоповагу.

mirwam.org.
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Сімейний Сімейний 
бюджет: бюджет: 

СЕКРЕТ ЩАСТЯСЕКРЕТ ЩАСТЯ

Біблія — Слово Біблія — Слово 
Живого БогаЖивого Бога!!
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(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).
Після всіх цих чудових переживань 

Господь у день Свого вознесення  вказує 
на особливу подію, яка повинна статися 
з учнями і яку вони повинні очікувати. Ця 
обітниця хрещення Духом Святим спо-
внилася в день П’ятидесятниці (Дії 2).

Хоч головною метою хрещення 
Духом Святим є прийняття сили для 
служіння, занурення в Духа Святого дає 
людині можливість особливим чином по-
клонятися Богу (через інші мови і т. д.). 
Духовне хрещення — це ворота в різно-
манітні служіння через духовні дари. Усі, 
хто пережив хрещення Духом Святим, 
особливим чином відчувають сильний 
потяг до прославлення Ісуса, багато 
часу проводять у молитвах і вивченні 
Слова Божого. І це також особлива 
спонука Духа.

Говоріння іншими мовами — це не 
просто знання іноземних мов, даних для 
проповіді Євангелія, як навчають деякі 
вчителі, це надприродний дар згори і 
здатність говорити від Духа Святого, без 
участі розуму. Хоч це і здається дивним, 
але цілком підтверджується Святим 
Писанням: «Бо коли я молюся чужою 
мовою, то молиться дух мій, а мій розум 
без плоду» (1 Кор. 14:14).

Необхідність хрещення 
Духом Святим

Кожному християнину треба прагнути 
пережити хрещення Духом Святим. Хоч 
Ісус Христос був чудесним чином зачатий 
від Духа Святого і мав безгрішне тіло, 
на Нього в момент водного хрещення 
зійшов Дух Святий. Хрещення Духом 
Святим також було необхідне апостолам, 
матері Ісуса Христа Марії та іншим видат-
ним людям, згаданим у Діях апостолів. 
Тож тим більше цього потребуємо ми.

Особиста підготовка для 
отримання хрещення 

Духом Святим
Правильна настанова у вірі — голо-

вна умова одержання Духа Святого: «Це 
одне хочу знати від вас: чи ви прийняли 
Духа ділами Закону, чи із проповіді про 
віру?.. Отже, Той, Хто вам Духа дає й 
чуда чинить між вами, — чи чинить ді-
лами Закону, чи із проповіді про віру?» 
(Гал. 3:2, 5). Хрещення Духом Святим 
може пережити тільки народжена згори 
людина. 

Наступні тексти Писання підтвер-
джують це:

«... Духа правди, що Його світ при-

йняти не може, бо не бачить Його та не 
знає Його. Його знаєте ви, бо при вас 
перебуває, і в вас буде Він» (Ів. 14:17) 
— світ не може прийняти Його;

«А що ви сини, Бог послав у ваші 
серця Дух Сина Свого, що викликує: 
«Авва, Отче!» (Гал. 4:6);

«Бо для вас ця обітниця, і для ваших 
дітей, і для всіх, що «далеко знаходяться, 
кого б тільки покликав Господь, Бог наш» 
(Дії 2:39).

Окрім того, Слово Боже ясно ствер-
джує, що духовне хрещення — це не те 
саме, що водне хрещення. Шість разів 
(у чотирьох Євангеліях і двічі — у Діях 
апостолів) у Писанні наведені слова Іва-
на Хрестителя, в яких водне хрещення 
протиставляється духовному: «Я хрищу 
вас водою на покаяння, але Той, Хто йде 
по мені... христитиме вас Святим Духом 
й огнем» (Мт. 3:11, Лк 3:16, Ів. 1:33, Дії 
1:5, Дії 11:16).

Таким чином, хрещення Духом Святим 
— це особливе духовне переживання ві-
руючого, яке йде за народженням згори, 
слугує одержанням сили для служіння, 
приймається вірою і супроводжується 
ознакою говоріння іншими мовами. 
Воно може бути одержане до водного 
хрещення, під час нього чи після.

Для того, щоб одержати хрещення 
Духом Святим, треба розуміти деякі осо-
бливості стосунків Духа Святого і людини.

Дух Святий допомогає, настановляє, 
втішає, захищає віруючого з особливою 
ніжністю і лише за згодою і за бажанням 
самої людини. Він хоче нашої добровіль-
ної покори. Таким чином, Дух Святий тією 
мірою скеровуватиме людину і діятиме 
в ній, якою мірою сама людина добро-
вільно підкорить себе Йому і прийме 
Його керівництво. Такий вид спілкування 
називають співпрацею.

Одна з найголовніших цілей хрещен-
ня Духом Святим — наділення силою 
для свідчення. Бог хоче, щоб Його діти 
стали вірними Його свідками на землі. 
А щоб стати такими, самого бажання 
мало. Потрібні сила, мудрість, ревність. 
Переживаючи хрещення Духом Святим, 
християнин запалюється Божим вогнем 
і стає свідком Ісуса Христа: «Та ви при-
ймете силу, як Дух Святий злине на вас, 
і Моїми ви свідками будете в Єрусалимі, 
і в усій Юдеї та в Самарії, та аж до 
останнього краю землі» (Дії 1:8). При 
духовному хрещенні людина стикається 
з надприродною силою Духа Святого. Ця 
сила спонукує її свідчити про те, що вона 
особисто пережила і що відчуває.

Хрещення Духом Святим підтвер-
джується ознакою говоріння іншими 
мовами.

Усі духовні дари, включаючи мови, 
кидають виклик не тільки розуму, але 
й усім людським уявленням про життя. 
Розуміння того, як відбувається гово-
ріння мовами при духовному хрещенні, 
показує, як в цілому Бог говорить людині 
Духом Святим.

При духовному хрещенні людина 
вперше набуває досвіду відчувати спо-
нуку Духа Святого і підкорятися Йому. 
До цього християнин міг чути голос Бога 
через Біблію, обставини, сновидіння або 
через інших людей. Але тепер на особис-
тому рівні він відчуває доторк Духа Свя-
того і особливо Його спонуку говорити. 
Скорившись цій спонуці, людина починає 
вперше вимовляти слова, які не виходять 
з її розуму і які вона не розуміє. Відбулося 
перепідкорення язика з-під контролю 
самої людини під контроль Духа Святого. 
Ця мить і називається хрещенням (за-
нуренням) в Духа Святого.

Практичні кроки для 
одержання хрещення 

Духом Святим
Якщо людина пережила народження 

згори і її життя відповідає Слову Божому, 
у неї немає причин не бути хрещеною 
Духом Святим. Однак на практиці 
зустрічаються деякі перешкоди, що за-
важають новонаверненим прийняти цю 
обітницю.

Часто люди не до кінця звільнилися 
від гріхів, що були в їхньому колишньому 
житті. Це різні бажання тіла, нечистота, 
пияцтво, куріння, наркотики, окультизм, 
гордість, непрощення, бунтівний дух, 
непокірність батькам і т. д. Якщо таке 
присутнє в житті, конче необхідно спо-
відувати цей гріх, зректися його, при-
йнявши вірою Боже прощення.

Буває, що тяжкі колишні гріхи за-
лишають слід у житті. Навіть попри 
те, що людина навернулася до Бога, її 
минуле дає про себе знати. Це може бути 
результатом вчинених самою людиною 
тяжких гріхів (вбивство, аборт, зрада і 
т. д.). Почуття вини, нездатність розкри-
тися і покаятися заважають одержанню 
хрещення Духом Святим. Глибокими 
тріщинами в душі людини можуть бути 
також образи і непрощення за зламане 
життя. Такі люди живуть у пригніченні, 
недовір’ї, нездоровій самотності, за-
ниженій самооцінці, недолюбленості і 
ворожості до всіх. За таких людей по-

трібно звершувати особливі молитви про 
їх духовне зцілення і звільнення.

Перешкодою може бути і неправиль-
не ставлення до Духа Святого, коли 
віруючі сумніваються в необхідності 
хрещення Духом Святим, наслухалися 
неправдивих розповідей про людей, що 
говорять іншими мовами. Вони бояться 
отримати камінь замість хліба і змію за-
мість риби, що свідчить про їх недовіру 
до Слова Божого, яке гарантує: ніхто, 
хто говорить Духом, не проголосить 
анафеми на Ісуса. «Тому то кажу вам, 
що ніхто, хто говорить Духом Божим, не 
скаже: «Нехай анатема буде на Ісуса», 
і не може сказати ніхто: «Ісус — то Гос-
подь», як тільки Духом Святим» (1 Кор. 
12:3). Таких людей необхідно привести 
до повної віри в Божі обітниці.

Отож, істинне покаяння і віра роблять 
людину вільною для одержання Духа 
Святого. Але є певні умови. Насамперед 
людина повинна:

прагнути, тобто сильно бажати: «А 
останнього великого дня свята Ісус 
стояв і кликав, говорячи: «Коли прагне 
хто з вас — нехай прийде до Мене та й 
п’є» (Ів. 7:37);

просити Духа Святого: «Отож, коли 
ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм 
дітям давати, — скільки ж більше Не-
бесний Отець подасть Духа Святого всім 
тим, хто проситиме в Нього» (Лк. 11:13);

покоритися Богові: «А тих справ 
Йому свідками ми й Святий Дух, що 
Його Бог дав тим, хто слухняний Йому» 
(Дії 5:32);

прийняти Духа. Не можна пити із 
зачиненим ротом. Людина повинна 
відчинити уста, щоб Бог їх наповнив: 
«Я — Господь, Бог твій, що з краю 
єгипетського тебе вивів, відчини свої 
уста — і Я їх наповню!» (Пс. 81:11). Цей 
процес означає активну участь людини в 
прийнятті Духа Святого. «Усі ж вони спо-
внились Духом Святим і почали говорити 
іншими мовами...» (Дії 2:4).

Вживання інших мов
Людина, одержавши хрещення в Дусі 

Святому, повинна практикувати говорін-
ня іншими мовами в особистому житті.

Необхідно визнати різні функції 
інших мов. По-перше, мови — це ознака 
хрещення Святим Духом. Це може бути 
щось на взірець белькотіння (повторення 
окремих звуків чи складів). У цьому разі 
різні мови служать лише для повчання 
того, хто говорить. «Як говорить хто 
чужою мовою, той будує тільки самого 
себе...» (1 Кор. 14:4).

Люди нелогічні, нерозумні, са-
молюбні. Та все ж люби їх.

Якщо ти не будеш робити людям 
добро, тебе звинуватять в егоїзмі. 
Якщо ти будеш робити людям до-
бро, тебе звинуватять в приховано-
му егоїзмі. Та все ж роби добро.

Коли Бог тобі допомогає, друзі 
таємно заздрять, вороги назива-
ють пройдисвітом. Та все ж проси 
в Бога допомоги.

Добро, яке ти вчиниш сьогодні, 
завтра забудуть. Та все ж чини 
добро.

Якщо ти будеш чесним і відвертим, це використають тобі на шкоду. Та все ж будь чесним 
і відвертим.

У твоїй великій голові можуть виникати великі ідеї, але її може легко розкроїти сокирою 
будь-який невіглас. Та все ж намагайся думати.

Людей розчулюють маленькі собачки, але тягнуть за собою великі. Та все ж не дай 
скривдити навіть мосьок.

Те, що ти будував роками, можуть зруйнувати за одну ніч. Та все ж будуй.
Людям і справді потрібна допомога, але якщо ти простягнеш їм руку допомоги, вони 

можуть вкусити тебе. Та все ж протягни руку.
Ти зробиш все, що можеш, і отримаєш за це ляпаса. Та все ж роби все, що можеш.
Цей текст написав у 1968 р. Кент Кейт, 19-річний студент Гарвардського університету. Пара-

доксальні заповіді швидко стали популярними. Матір Тереза помістила їх на стіні свого дитячого 
будинку в Калькутті, тому іноді їх приписують їй.

Обітниця П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ
По-друге, інші мови можуть про-

являтися у вигляді сформованої мови, 
будучи даром інших мов, вживаних не 
лише в особистій молитві, а й в церкві. 
Така мова може бути витлумачена. Тут 
різні мови і тлумачення рівнозначні 
дарові пророцтва, тому їх мета та сама, 
що і в дару пророцтва, — збудувати 
церкву.

Дар різних мов — це також ознака 
для невіруючих, що підтверджує над-
природну Божу присутність: «Отож мови 
існують на знак не для віруючих, але для 
невіруючих...» (1 Кор. 14:22), і даються 
не всім християнам. «Чи ж мовами всі 
розмовляють?» (1 Кор. 12:30).

Мова Духа — це мова молитви, яка 
робить її дієвішою. Молитва іншими 
мовами може бути заступницькою 
молитвою за себе чи за інших: «Як 
говорить хто чужою мовою, той не 
людям говорить, а Богові, бо ніхто його 
не розуміє, і він духом говорить таємне» 
(1 Кор. 14:2). Тому різні мови — це по-
тужна зброя заступництва і особливий 
секретний зв’язок християнина зі своїм 
Спасителем.

Слово Боже у 14-му розділі Першого 
послання святого апостола Павла до 
коринтян дає ряд вказівок про те, як 
правильно використовувати дари інших 
мов у церкві:

кількість тих, хто говорить іншими 
мовами публічно чи пророкує, не повинна 
бути більше двох-трьох людей. «Як гово-
рить хто чужою мовою, говоріть по двох 
чи найбільше по трьох, і то за чергою, а 
один нехай перекладає!» (1 Кор. 14:27). 
Вони повинні говорити один за одним, 
щоб все було добропристойно і чинно;

об’явлення на мовах повинно бути 
проголошено лише за умови, що є пере-
кладач. «А коли б не було перекладача, 
то нехай він у Церкві мовчить, а говорить 
нехай собі й Богові!» (1 Кор. 14:28);

той, хто пророкує, більший за того, 
хто говорить мовами, але не можна 
забороняти говорити іншими мовами. 
«Я ж хочу, щоб мовами говорили всі, 
а ліпше — щоб пророкували: більший 
бо той, хто пророкує, аніж той, хто 
говорить мовами, хіба що пояснює, щоб 
будувалася Церква» (1 Кор. 14:5). «Отож, 
браття мої, майте ревність пророкувати, 
та не бороніть говорити й мовами!» (1 
Кор. 14:39).

Отже, для того, щоб стати дитям 
Божим, треба народитися від Духа 
Божого. Для того, щоб мати силу Духа, 
необхідно бути хрещеним Духом Святим. 
А для того, щоб щоденно жити христи-
янським життям, яке до вподоби Богові, 
треба бути веденим Духом Святим. На-
родження згори робить грішників дітьми 
Божими, але щоб вони стали дорослими 
синами, треба постійно бути під прово-
дом Духа Святого.

Міська рада Луцька рекоменду-
вала дошкільним і шкільним устано-
вам міста щодня перед прийомами 
їжі або перед першим уроком читати 
молитву «Отче наш».

Таке рішення прийняли депутати місь-
кої ради 23 червня. «Задля поліпшення 
виховання дітей дошкільного віку реко-
мендуємо читати у дошкільних установах 
перед сніданком, обідом і вечерею вихо-
вателям разом з дітьми молитву «Отче 
наш», – йдеться у рішенні. 

Цю ж молитву депутати пропонують 
читати школярам і вчителям у школах 
перед першим уроком.

У рішенні підкреслюється, що діти  з 
іншим віросповіданням можуть замість 
«Отче наш» читати свою молитву.

Рекомендацію депутатів повинні об-
говорити  в колективах закладів освіти 
Луцька, а також батьки учнів.

«Голос надії».

Церкви по всій Америці закликають під час 
богослужіння в неділю, 3 липня, знову присвятити 
країну Богу.

Пастор Стівен Ендрю, автор книжки «Створення 
міцної християнської країни», закликає церкви Америки 
взяти участь в національному молитовному заповіті на 
знак підтвердження Божого суверенітету над США і 
нагадування про батьків-засновників.

«Якщо США наблизяться до Бога, то Бог наблизиться 
до США», – переконаний пастор.

До цієї події випущений міні-плакат зі словами: «Не-
має Царя, крім Ісуса» – лозунг американської революції 
і нагадування про 47-й псалом, який спонукує християн 
закликати Бога як Царя своєї країни.

«Пастори знають, що національний заповіт з Богом 
принесе Боже благословення, у тому числі Божу при-
сутність, захист та економічне процвітання».

Молитва заповіту проголошує: «Отче! Як Твоя країна, 
ми проголошуємо заповіт: Ти, Господи, – Бог США, а ми 
– Твій народ. Ісусе, Ти наш Цар. Ми коримося тому, про що 
Ти говориш у святій Біблії. Ми любимо Тебе всім серцем, 
всією душею, розумом і силою своєю. І ми любимо один 
одного, як Ти полюбив нас. Просимо: в Ім'я Ісуса прости 
нам гріхи жертвою Ісуса. Амінь» (Пс. 33:12; Мр. 12:30; 
Ів. 13:34; 2 Хр. 15:12).

CNL-NEWS.

l ПРИКЛАД ДЛЯ НАСЛІДУВАННЯ

У Луцьку 
діти щодня 
читатимуть 
«Отче наш»

Церква закликає 
молитися за США

Парадоксальні заповіді Парадоксальні заповіді 
лідерствалідерства
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Два дні тому мені довелося вдруге за 
останні півтора року здати квитки 
на заплановану заздалегідь і при 

цьому неблизьку дорогу. Це знову сталося 
в день передбачуваного виїзду, відпо-
відно з певними фінансовими втратами. 
З поїздкою знову було пов’язано багато 
очікувань. До неї знову було багато при-
готувань. І вона знову не відбулася. Окрім 
того, обидві ці довгоочікувані подорожі, 
що не відбулися, поєднує те, що зірвалися 
вони за обставин, які прийнято називати 
«сімейними».

Часу для осмислення цього пройшло 
надто мало хоча б тому, що я продо-
вжую перебувати в поки що невирішеній 
ситуації. Думки в такий час справді, як 
скакуни. На пам’ять самі собою приходять 
слова відомих пісень від «Мрії збуваються 
і не збуваються» до «Я прийшов — тебе 
нема».

А якщо говорити серйозно, то варто 
зазначити, що крах планів — це потужне 
потенційне джерело внутрішніх конфлік-
тів, кризи віри, нарікання і смутку.

З другого боку, ті ж самі обставини 
можуть виявитися каталізатором духо-
вного обновлення і можливістю виходу 
на новий рівень стосунків з суверенним 
Вседержителем. Варто додати, що в 
земних умовах навіть в житті останнього 
педанта такі ситуації можуть ховатися 
майже за кожним закутком.

Планування необхідне. Для більшості 
цілеспрямованих людей цей постулат 
— аксіома. Ще Конфуцій говорив: «Хто 
не звідає далеких дум, той не уникне 
близької гіркоти». Студент-заочник, який 
весело живе від сесії до сесії і вкотре 
має на екзамені блідий вигляд, — один з 
найпростіших тому доказів.

Сьогодні існує багато книг, тренінгів і 
семінарів з таких дисциплін, як лідерство, 
менеджмент чи управління фінансами. 
Основна їх суть — уміння планувати 
свій час і правильно використовувати 
інші ресурси. Однак у безбожницькому 

вигляді ця модель починає виробляти 
діяльних будівників Вавилонських веж і 
підприємливо-нерозсудливих багачів із 
притчі Ісуса. Апостол Яків звинувачує 
таких «бізнесменів» у самовпевненості 
і гордості через те, що вони забули, що 
людина планує, а Бог розпоряджається 
(див. Як. 4:13-17),

І все ж планування необхідне. Інший 
варіант тієї ж аксіоми — закон сіяння 
і жнив. Згідно з цим законом людина 
отримує те, що насправді хоче. Саме тому 
люди пізнаються за плодами, а не за ви-
словленим планом. Іноді істинні бажання 
і наміри людини приховані глибоко в під-
свідомості. Ось чому біблійне формування 
закону сіяння і жнив починається з попе-
редження: «Не обманюйтеся...»

Чому ж періодично наші плани роз-
биваються в клоччя, якщо існує аксіома 
планування і закон сіяння і жнив? У спо-
твореному гріхом всесвіті несподіванок 
стало значно більше, ніж було задумано 
спочатку. Пам’ятаєте слова булгаків-
ського Воланда — людина смертна, а 
найпечальніше, що іноді вона зненацька 
смертна і навіть не знає, що буде робити 
сьогодні ввечері. Кожного разу, коли не-
розсудливі і самовпевнені люди на кшталт 
Берліоза чи поета Івана Бездомного 
захоплюються гординею, забуваючи 
до своїх захоплюючих планів додавати: 
«Якщо Бог дозволить», всемогутнє Про-
видіння в потрібний момент знову змішує 
мови будівельників Вавилонських веж і 
дочасно віднімає життя в самовпевнених 
багачів.

Михайло Булгаков і Клайв Льюїс 
тисячу разів мають рацію, коли художньо 
описують, як зловтішаються над безмеж-
ною людською дурістю демони.

Коли Володимир Маяковський писав: 
«Я планів наших люблю величчя», він і 
уявити собі не міг, яким крахом закінчить-
ся 70-річний радянський полон Росії, цей 
нелюдський експеримент на людях.

До речі, Радянський Союз розвалився 

не лише через безмежну людську пиха-
тість. Радянська система керівництва, на 
відміну від західної, базувалася не на діло-
вих стосунках і прагненні до ефективності. 
Наріжний камінь тоталітарної системи 
— керованість. На думку багатьох аналі-
тиків, ланцюгова реакція розвалу СРСР 
почалася з кризи управління і стратегічно-
го планування. Брежнєвський застій обер-
нувся горбачовською «катастрофічною 
перебудовою». Ось яскрава ілюстрація 
глухого кута людської мудрості.

Чергова утопія себе не виправдала, 
оскільки знову не врахувала фактору 
обмеженості і гріховності людей разом з 
Божим правом вето на всі наші рішення. 
Адже в тому самому творі «Хорошо!» 
Маяковський обмовився, що «ми лише 
комашки, що очікують годівлі». Як все 
переплутано в людському розумі! Тому 
«надійся на Господа всім своїм серцем, а 
на розум свій не покладайся!» (Прип. 3:5). 
У цьому зв’язку фраза: «Хочеш насмішити 
Бога — розкажи Йому про свої плани» не 
позбавлена смислу.

Часом, побачивши хвіст вислизнулої 
мрії, людина впадає в відчай. Олександр 
Деркач дуже влучно розкрив цей стан:

Позбавлені смислу всі плани.
Вперед загадую на цілий вік,
А того, що буде завтра
Чи навіть через годину зі мною — 
                                       не знаю.
Випадок — сліпий безумець 
                         з бритвою в руці —
Грає зі мною, і вся доля моя
Випадковостей безглуздих ланцюг.
Не від моїх турбот міняється вона,
А від того, як випадають кості.

Такий відчай позбавлений всякої надії 
на Бога, а нелогічність його фатальності 
в тому, що весь присуд винесений на 
основі винятку з існуючих законів. Тому, 
трохи оговтавшись, людина починає на-
гадувати собі:

Світ повний відповідності й краси,
І таємних зв’язків між явищами.

Еллеворт Геррелз прочитав науково-
популярні лекції в столиці України, 
де, окрім Асоціації «Еммануїл», 

він відвідав середні школи, планетарій 
і наукові конференції. Радник NASA 
розповів, що вчені не знайшли навіть 
потенційних можливостей для існування 
будь-якої форми життя на планетах на-
шої сонячної системи. Більше того, інші 
галактики розміщені настільки далеко 
від нашої, що коли летіти зі швидкістю 
світла, до найближчих планет доведеться 
добиратись мільйони років. Тому ніякі 
НЛО ніколи не відвідували нашу планету, 
навіть якщо допустити, що технології 
«прибульців» значно перевищували наші.

Еллеворт Геррелз — досить відома у 
науковому світі постать. Серед інших він 
був задіяний в розробці і випробуваннях 
сміливих космічних програм, включаючи 
запуск перших ракет і космічних кораблів 
у США.

Містер Геррелз був у складі команди, 

Сотні професійних медиків з усього світу з’їхалися 
в австралійське місто Брісбен на початку червня на 
VIII Міжнародну християнську медичну конференцію, 
повідомляє Християнський Мегапортал invictory.org із 
посиланням на прес-центр Всесвітньої мережі лікарів-
християн.

Мета конференції — доказати, що чуда все ще від-
буваються і сьогодні, і підтвердити це медичними 
даними.

Конференцію «Духовність і медицина» організовує 
Всесвітня мережа лікарів-християн. Вона регулярно збирає 
з різних країн світу лікарів і професійних медиків, які вірять 
в силу молитви зцілення за хворих людей. Багато лікарів 

І кожній події є своя причина,
І в кожної причини є свій Закон.
Якщо я не в змозі його осягнути,
Це ще не означає, що він не існує.

Як же навчитись витримувати розум-
ний баланс між плануванням і готовністю 
до сюрпризів Божих? По-перше, недопус-
тимо своїми творчими планами відкидати 
винятковий суверенітет Господа. Так само, 
як людина не створила себе сама, вона 
не може зберегти себе, актуалізувати 
свої плани і надії. Не випадково Слово 
Боже методично нагадує про це будь-якій 
людині.

«Хто надію кладе на свій розум, то він 
нерозумний, а хто мудрістю ходить, той 
буде врятований» (Прип. 28:26). «Заміри 
серця належать людині, та від Господа 
— відповідь язика» (Прип. 16:1). «Коли 
дому Господь не будує, даремно працю-
ють його будівничі при ньому! Коли міста 
Господь не пильнує, — даремно сторожа 
чуває!» (Пс. 127:1). «Знаю, Господи, я, 
що не в волі людини дороги її, не в силі 
людини, коли вона ходить, кермувати 
своїм кроком» (Єр. 10:23).

Мене завжди особливо захоплювала 
апостольська духовна проникливість, 
яка вміла стовідсотково визначати, що 
в одному випадку заплановану мандрів-
ку зірвав Бог, а в другому — підступи 
диявола. Адже тільки знаючи це, можна 
правильно зреагувати: змиритися чи 
противитися вірою. Якщо ж у когось з 
нас не вистачає мудрості, хай просить без 
усякого сумніву: «Боже! Дай мені розуму 
і душевного спокою прийняти те, що я не 
в змозі змінити, мужності змінити те, що 
можливо змінити, і мудрості відрізнити 
одне від одного. Амінь».

Ця молитва працює як універсальний 
засіб. Працює хоч би тому, що налаштовує 
того, хто молиться, на правильну реакцію 
і на заплановані речі, і на несподіванки 
аж до трагедій. А в критичній ситуації 
виявляються часом дивні речі.

Наприклад, у завзятого працелюба 

може появитися багато часу, щоб відірва-
тися від суєтної круговерті і задуматись 
про синівський обов’язок чи інші справжні 
цінності. І чоловік виявляє, що від раптової 
зміни і зупинки він не згубив, а навпаки, 
набув. Гаряча молитва у важку годину 
— це упокорення перед Господнім всез-
нанням і цілеспрямована надія.

Ось як подає свої плани на розгляд 
Богові вже згадуваний О. Деркач:

Сказано: Втомлюєшся
Не від того, що зробив,
А від того, що не зробив.
 Я знаю:
Якщо хочеш дістатися до зірки,
Що сяє над горизонтом,
Треба просто запам’ятати напрямок
І кожного дня
Робити в цьому напрямку
Хоч би один крок.
Кожного дня.
Один крок — це неважко.
Господи,
Допоможи мені цей крок
Зробити сьогодні.

Чим довше я йду за Господом, тим 
більше переконуюсь, що сучасне христи-
янство нерідко грішить. Суть гріха полягає 
в переконанні, що головна мета Христа 
щодо земного життя людини — зробити її 
щасливою. Нам треба більше роздумувати 
над словами Ісуса: «Поправді, поправді 
кажу вам: коли зерно пшеничне, як у зем-
лю впаде, не помре, то одне зостається; як 
умре ж, плід рясний принесе» (Ів. 12:24). 
Цю істину сповідував і апостол Павло: 
«Нерозумний, — що ти сієш, те не оживе, 
як не вмре» (1 Кор. 15:36). Співрозп’яття 
Христу сьогодні явно не в моді.

Отже, мої чергові плани зруйновані. 
І замість захоплюючої подорожі я пере-
творився на медбрата, котрий вкотре в 
перервах між своїми основними обов’яз-
ками мудрує і намагається осмислити те, 
що відбувається.

Та все ж можу із впевненістю сказати, 
що жаль за проваленими планами пере-
критий розумінням правильності вибору. 
Я вдячний Богові за ту відповідальність, 
яку Він поклав на мене як на чоловіка і 
батька. Думаю, саме вдячність і відпо-
відальність допомогають мені в потрібну 
хвилину сказати собі: «Що ж, відкладу це 
на майбутнє» і переключитися на форс-
мажорні обставини.

Тим часом запитання «Навіщо?» за-
лишається відкритим.

Михайло ЧЕРНЯВСЬКИЙ.

Навіщо Бог зруйнував мої плани
«Від Господа — кроки людини, а людина — як вона зрозуміє дорогу свою?.. 

Не вихваляйся завтрашнім днем, бо не знаєш, що день той породить» (Прип. 20:24; 27:1).

Лікарі-християни 
вірять у чудеса зцілення

Радник NASA:Радник NASA:  
Інопланетяни — Інопланетяни — 
це істоти не з це істоти не з іншої іншої 
планети, а з іншого світупланети, а з іншого світу

Найкращий жіночий захист — 
це... покора

котра моделювала і запускала непілото-
вані кораблі «Вояжер-1» і «Вояжер-2», 
які облетіли більшість планет сонячної 
системи. Він брав участь у розробці і 
плануванні польотів на місяць і Марс, за-
пуску Міжнародної космічної станції, віді-
грав важливу роль в дизайні і розробках 
передових ядерних енергетичних систем 
США. Вчений був також залучений до 
роботи Конгресу США, департаменту 
енергетики, департаменту оборони, NASA 
та інших державних закладів. Нині він на 
пенсії і читає науково-популярні лекції 
по всьому світу: у Росії, США, Таїланді, 
Польщі і тепер в Україні.

Як вчений, він впевнений, що наш 
всесвіт створив «Первісний конструктор» 
— Бог, тому що випадкова поява такої 
складної і впорядкованої структури про-
сто неможлива.

Олена МИХАЙЛЕНКО.
Прес-служба 

Асоціації «Еммануїл».

Провідні вчені в галузі космічних технологій доказали, що іно-
планетяни ніколи не відвідували землю. «У Біблії ясно написано, що 
існують злі духи, або демони, які можуть являтися людям, і, швидше 
за все, очевидці стикалися саме з ними, а не з інопланетянами», 
— впевнений технічний і науковий радник NASA Еллеворт Геллерз 
під час лекції в Асоціації «Еммануїл» у Києві.

наводять власні дані, які доводять факти зцілення. Ці дані 
були продемонстровані під час конференції.

«Деякі невіруючі лікарі іноді дивуються, тому що вони 
вивчають в університетах факти, — говорить президент 
Всесвітньої мережі лікарів-християн лікар Юн Соєк Че. — На-
приклад, був випадок, коли людина зцілилася від запалення 
апендиксу просто завдяки молитві до Бога, без будь-яких 
медичних втручань. Лікарів це дуже дивує».

Всесвітня мережа лікарів-християн — це рух, який 
організували лікарі-християни по всьому світу. Мета цього 
служіння — принести славу Богу, використовуючи свідчення 
і підтверджені медичні дані пацієнтів і колег про зцілення 
завдяки молитві віри. Ці свідчення також використовуються 
для проповіді Євангелія.

Психологи встановили, що 
жінкам, які бажають вийти із 
суперечки з чоловіком перемож-
ницею, зовсім не обов’язково 
до хрипоти в горлі відстоювати 
свою точку зору і намагатися 
доказати, що вони мають ра-
цію. Значно ефективніше, як би 
парадоксально це не звучало, 
поступитися.

Те саме стосується і будь-яких справ 
чи занять: якщо щось не вдається, 
спеціалісти рекомендують жінкам 

хоча б на деякий час відмовитися від 
свого замислу. Це стосується всього: 
місця навчання, праці, не надто цікавих і 
приємних занять і навіть людей.

Як пояснює професор психології 
з університету Дербі Пол Гілберт, рі-
шення про відхід від яких би то не було 
дратівливих факторів замість того, щоб 
з усіх сил боротися з ними, здебільшого 
справді найбільш ефективний і найбез-
печніший для психіки спосіб справитися 
зі стресом. 

За словами вченого, сучасне суспіль-
ство часто змушує дівчат робити те, що 
вони начебто повинні робити, зовсім не 
турбуючись про те, наскільки вони в ре-
зультаті цього почуваються щасливими.

Ці вимоги виявляються і в ставленні 

до сімейного життя, коли жінка повинна 
до останньої миті боротися за своє щастя 
з чоловіком і батьком своїх дітей. Інакше 
в очах суспільства (і у своїх власних) 
вона виглядатиме безвільною невдахою, 
не здатною справлятися з труднощами. 
Відмовтеся від такого підходу до життя, 
заявляють фахівці, і ви переможете.

Але зовсім не треба бути фахівцем-
психологом, щоб дійти до такого мудрого 
висновку. Достатньо просто читати 
Біблію, яка вже тисячі років звіщає: «Дру-
жини, коріться своїм чоловікам, як Гос-
подеві... І як кориться Церква Христові, 
так і дружини своїм чоловікам у всьому» 
(Еф. 5:22, 24). Бог бажає вас захистити, 
дорогі жінки!

Raut.ru.
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Водне хрещення — фізичний акт, що 
виражає духовну істину. Приймаючи 
водне хрещення, ми беремо участь з 

Христом у факті Його смерті і воскресіння. 
Хрестячись у воді, людина публічно засвід-
чує про посвячення себе Богові.

Для бажаючих прийняти водне хре-
щення Бог передбачив певні вимоги. Таких 
вимог чотири, і вони дуже істотні.

Перша вимога. Тому, хто бажає хрес-
титися, Бог звелів покаятися: «Покайтеся, 
і нехай же охреститься кожен із вас у Ім’я 
Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, 
— і дара Духа Святого ви приймете!» (Дії 
2:38). Покаяння — це основа, фундамент 
взаємостосунків з Богом.

Покаяння — це не просто слізне спо-
відування гріхів. Покаятися — означає 
перемінити думки, відвернутися від гріха. 
Багато в чому життя людини залежить 
від її думок. Тому навернення до Бога по-
чинається з переміни способу мислення, 
адже тільки переміна способу мислення 
призводить до переміни способу життя. 
Отже, покаяння — це внутрішня переміна, 
у результаті якої людина переходить від 
стану бунтарства перед Словом Божим до 
стану покори і повного послуху.

Покаяння починається від Бога. Він Сам 
шукає дорогу до серця людини, даючи час 
і можливість покаятися і навернутися до 
Нього: «Бо каже: «Приємного часу почув 
Я тебе, — і поміг Я тобі в день спасіння!» 
Ось тепер час приємний, ось тепер день 
спасіння!» (2 Кор. 6:2). Існує тільки одна 
сила, здатна перемінити думки грішника 
і зробити їх чистими і праведними перед 
Богом. Це сила святого Слова Божого.

Друга вимога — увірувати: «Хто уві-
рує й охреститься — буде спасенний, а 
хто не ввірує — засуджений буде» (Мр. 
16:16). Віра йде за покаянням. Віра — це 
особливість нового життя в Христі, яке ми 
отримуємо від Бога. Віра — це риса життя 
відродженої людини. Вірити — означає 
жити за Словом Божим: «Праведний 
житиме вірою» (Євр. 10:38).

Бог є Дух, і все, що пов’язане з Ним, 
— духовне. Тому Сам Бог і світ, що оточує 
Його, недоступні нашим органам почуттів. 
Віра ж, як категорія духовна, здатна бачи-
ти те, що неможливо відчути. Віра — це ви-
бір того, чим ти керуєшся: Словом Божим 
чи тимчасовими переживаннями.

Віра приходить через спілкування з 
Богом за допомогою Його Слова. Скільки 
в людині Слова Божого, стільки в ній і віри. 
Писання говорить, що Бог кожному виділив 
міру віри, тобто кожен з нас має стільки 
віри, скільки йому необхідно для того, 
щоб виконати Боже призначення: «Через 
дану мені благодать кажу кожному з вас 
не думати про себе більш, ніж належить 
думати, але думати скромно, у міру віри, 
як кожному Бог наділив» (Рим. 12:3). Бог 
дає нам інструкцію для зрощування віри: 
«Нехай книга цього Закону не відійде від 
твоїх уст, але будеш роздумувати про неї 
вдень та вночі, щоб додержувати чинити 
все, що написано в ній, бо тоді зробиш 
щасливими дороги свої, і тоді буде щастити 
тобі» (Єг. 1:8).

Нашу віру формують також і наші влас-
ні слова. Слова мають духовну силу — мо-
жуть підняти, можуть і вбити: «Смерть 
та життя — у владі язика» (Прип. 18:22). 
Віра людини може бути натхнена словами 
віри відповідно до Слова Божого; віра 
може бути зруйнована словами невірства, 
сумніву і страху, які суперечать Слову Бо-
жому. Свою мову необхідно контролювати 
і звіряти за Писанням.

Треба також турбуватися про своє 
оточення, «щоб ми визволилися від злих та 
лукавих людей, бо віра — не в усіх» (2 Сол. 
3:2). Лише здорове спілкування сприяє 
зміцненню віри: «Не дайте себе звести 
— товариство лихе псує добрі звичаї!» (1 
Кор. 15:33).

Третя вимога — мати добре сумління: 
«Цього наказа я передаю тобі, сину мій 

Тимофію, за тими пророцтвами, що про 
тебе давніше були, щоб ними проводив ти 
добру війну, маючи віру та добре сумління, 
якого дехто відкинулися та й розбилися в 
вірі» (1 Тим. 1:18-19).

Хрещення — це не просто занурення в 
воду, це обіцянка Богові доброго сумлін-
ня: «Того образ хрещення — не тілесної 
нечистоти позбуття, але обітниця Богові 
доброго сумління, — спасає тепер і нас 
воскресенням Ісуса Христа» (1 Петр. 
3:21). Без доброго сумління наша віра не 
буде мати твердості, без доброго сумління 
наша молитва буде важким тягарем, без 
доброго сумління немає відваги, немає 
рішучості, нема впевненості.

Добре сумління — сумління співчут-
ливе, здатне відрізнити добро від зла. 
Якщо ми не турбуємось про своє сумління, 
врешті-решт воно перестане промовляти 
до нас, і, як наслідок, гріх вже не буде нас 
турбувати і появиться перешкода у вза-
ємостосунках з Богом. Добре сумління не 
просто впливає на наше ходження перед 
Богом, а й спонукує нас до чесних і пра-
вильних вчинків.

В основі обіцянки Богу доброго сумлін-
ня при хрещенні лежить покірне визнання 
своїх гріхів, сповідування віри в смерть і 
воскресіння Христа заради відкуплення 
наших гріхів — у цьому суть біблійного 
значення хрещення.

Четверта вимога, яку Бог висуває 
перед хрещенням, — присвятити своє 
життя Богові. Таким чином, хрещення 
— це посвячення в учні Ісуса Христа, це 
акт згоди присвятити себе Учителю.

«Тож благаю вас, браття, через Боже 
милосердя, — повіддавайте ваші тіла на 
жертву живу, святу, приємну Богові як 
розумну службу вашу, і не стосуйтесь 
до віку цього, але перемініться відновою 
вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є 
воля Божа, — добро, приємність та до-
сконалість» (Рим. 12:1-2).

Бог бажає нашого посвячення Йому. 
Він має всі права на наше життя: Він 
— наш Творець, Він створив нас. Він — наш 
Відкупитель, Він заплатив за нас Своєю 
Кров’ю. Однак Бог дає нам право вибору: 
кому належати і кому служити. 

Посвячення — це належність Богові 
незалежно від обставин. Що б не від-
бувалося з нами, що б ми не переживали, 
посвячення дає нам впевненість, що в 
будь-якій ситуації Бог потурбується про 
нас: «Покладіть на Нього всю вашу журбу, 
бо Він опікується вами!» (1 Петр. 5:7).

Отже, водне хрещення — це дуже 
серйозний крок. Треба все зважити, щоб 
взяти на себе таку відповідальність. Треба 
цілком усвідомити суть Євангелія, покаяти-
ся в гріхах, сповідувати свою віру в те, що 
Ісус — Син Божий, пообіцяти Богові добре 

сумління і присвятити Йому своє життя.
Немовля не може усвідомити серйоз-

ності цього кроку: воно не може покаятися, 
не може обіцяти Богові доброго сумління, 
не може присвятити своє життя Богові. 
Тому воно не може і хреститися. Водне 
хрещення приймає тільки доросла людина, 
причому робить це осмислено.

Все у світі підлягає певним принципам. 
Один з таких принципів — подвійна при-
рода всіх доступних нашому сприйняттю 
речей. Будь-яка річ  має як зовнішні ознаки, 
так і внутрішній зміст. Водне хрещення 
також має внутрішній, духовний смисл. 
Зовнішнє занурення у воду — тільки ви-
димий бік цього явища. Хрещення — це 
свідоме свідчення перед матеріальним 
і духовним світом про радикальну зміну 
стосунків людини з Богом. Грішник, що на-
лежав світові зла, спасенний благодаттю 
пролитої Крові Ісуса Христа і заявляє про 
своє рішення жити з Богом.

Хрещення — це Боже повеління. Наш 
Господь Ісус Христос перед вознесінням 
дав Своїм учням Велике Доручення: «Тож 
ідіть і навчіть всі народи, христячи їх в Ім’я 
Отця, і Сина, і Святого Духа» (Мт. 28:19).

Свідомо уникаючи прийняття водного 
хрещення, віруюча людина не має твердої 
підстави для спасіння, оскільки ухиляється 
від заповіді Господньої. Безумовно, спасає 
не сам обряд, а невидима дія в духовному 
світі, що відбувається тоді, коли людина 
підтверджує видимим чином свою віру. 
Укладаючи заповіт з Господом через водне 
хрещення, ми підтверджуємо свій послух 
Богові. Інколи, в силу поважних причин, 
людина не може прийняти хрещення. Але 
це — виняток з правила.

Ухилення від хрещення перешкоджає 
участі в одному з таїнств Божих — у Вечері 
Господній. Таїнства спрямовані на те, щоб 
провести видиму різницю між тими, хто 
належить Церкві, та іншим світом.

Хрещення — це акт посвячення. 
Хрещення вказує на особливі стосунки з 
Христом. Сам Господь прийняв хрещення, 
щоб «виповнити усю правду» (Мт. 3:13-15). 
Акт хрещення подібний до акту шлюбу. 
Шлюбні обручки — ознака того, що лю-
дина перебуває в шлюбі. Однак сутність 
шлюбу — не в наявності обручок, а у вза-
ємних обов’язках і в з’єднанні двох доль в 
одну. Подібно до обручок, що свідчать про 
сімейні відносини між людьми, хрещення 
свідчить про нашу належність Ісусу Хрис-
ту. Заповіт хрещення підтверджує нашу 
єдність з Ним.

Хрещення — не лише зовнішня озна-
ка, що засвідчує реальність укладеного з 
Богом заповіту. Ми духовно прилучуємося 
до Тіла Христа, Його Церкви: «Бо ви всі 
сини Божі через віру в Христа Ісуса! Бо 
ви всі, що в Христа охристилися, у Христа 

зодягнулися!» (Гал. 3:26-27). Завіт хре-
щення має на увазі також неперехідне, 
вічне спілкування з Ісусом Христом: «Бо 
коли ми з’єдналися подобою смерти Його, 
то з’єднаємось і подобою воскресення» 
(Рим. 6:5).

«І все збільшувалося тих, хто вірує 
в Господа, безліч чоловіків і жінок» (Дії 
5:14). Приєднання до Господа відбувається 
наступним чином. Церква — земне Тіло 
Христа. Коли люди отримують спасіння, 
їх вихід із світу і хрещення в Ім’я Отця, 
Сина і Святого Духа підтверджується 
їх входженням в Тіло Христове — Його 
Церкву. Розуміючи це, ми зможемо чітко 
побачити, що приєднатися до Тіла Господа 
і приєднатися до Господа — одне і те ж. 
Отже, набуття спасіння прилучає християн 
до Його Тіла, до Його Церкви. Приймаючи 
хрещення, ми входимо в Божу сім’ю.

Після покаяння і примирення з Госпо-
дом Він всиновлює нас: «А всім, що Його 
прийняли, їм владу дало дітьми Божими 
стати, тим, що вірять у Ймення Його» (Ів. 
1:12) і огортає нас силою згори: «... Ви при-
ймете силу, як Дух Святий злине на вас, і 
Моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в 
усій Юдеї та в Самарії, та аж до останнього 
краю землі» (Дії 1:8).

У Посланні до римлян підкреслюється 
ще одна грань хрещення: «Чи ви не зна-
єте, що ми всі, хто христився у Христа 
Ісуса, у смерть Його христилися?» (6:3). 
Зануренням у воду в процесі хрещення 
ми констатуємо факт нашої смерті, яка 
сталася в момент смерті Христа, і духо-
вно з’єднуємось з Ним. Гріх втрачає свою 
владу над нашим життям, тому що «кожен, 
хто народився від Бога, не грішить, — бо 
хто народився від Бога, той себе береже, 
і лукавий його не торкається» (1 Ів. 5:18). 
У хрещенні особливо чітко проглядається 
істина, що переможне життя для Господа 
нерозривно пов’язане зі смертю старої 
людської природи.

Хрещення — видима ознака покаяння, 
очищення, смерті і воскресіння і свідчення 
нашого єднання з Господом. Це — зо-
внішнє вираження внутрішнього досвіду. 
Нам необхідно прийняти хрещення, щоб 
ототожнитися з воскреслим Ісусом: «і 
разом із Ним воскресив, і разом із Ним 
посадив на небесних місцях у Христі Ісусі» 
(Еф. 2:6).

Приймаючи вірою факт Його заступ-
ницької смерті (Рим. 6:3), ми приймаємо 
вірою і Його воскресіння, щоб «ходити в об-
новленні життя» (Рим. 6:4). Таким чином, 
усвідомлюючи істинну суть хрещення, при-
ймаючи свідомо рішення померти для себе 
і для світу, ми даємо можливість Господу 
виявити Своє життя через нас.

У Посланні до римлян Павло пише, що 
не зовнішні ознаки мають значення для 

Бога, а найголовніше для Нього — стан 
серця: «Бо не той юдей, що є ним назо-
вні, і не те обрізання, що назовні на тілі, 
але той, що є юдей потаємно, духовно, і 
обрізання — серця духом, а не за буквою; 
і йому похвала не від людей, а від Бога» 
(2:28-29). Водне хрещення допомогає нам 
усвідомити, що ми перебуваємо в стані 
заповіту з Господом, тобто ми відділені для 
Бога, наші серця обрізані. Це обрізання не-
видиме для людини, а ми дивимось очима 
віри. Через Писання ми можемо розуміти 
й усвідомлювати реальність духовного 
обрізання, переживаючи водне хрещен-
ня, Апостол Павло пов’язує обрізання з 
відкиненням гріховної суті нашого тіла. 
Наше грішне тіло не є домінуючою силою 
в нашому житті. Воно відкладене зі всіма 
своїми пристрастями і похотями. Ми тепер 
можемо змушувати наше тіло чинити те, 
що до вподоби нашому Господу, замість 
того, щоб підкорятись його бажанням.

Водне хрещення — це поховання на-
шого старого життя. Ми ототожнилися 
з Христом, тому те, що сталося з Ним, 
стосується і нас: Він помер — і ми, Він 
був похований — і ми, Він воскрес — і ми 
воскресли для нового життя. Бог знає, 
що своїми силами ми не зможемо боро-
тися з гріхом. Перемога над гріхом вже 
є. Ми лише повинні повірити, що Ісус все 
зробив для нас. Ми повинні зайняти по-
зицію Слова Божого щодо гріха: вважати 
себе мертвими для гріха. Хрещення — це 
публічне сповідування нашої віри в те, що 
ми мертві для гріха.

«Бо що вмер Він, то один раз умер для 
гріха, а що живе, то для Бога живе. Так 
само ж і ви вважайте себе за мертвих 
для гріха й за живих для Бога в Христі 
Ісусі, Господі нашім. Тож нехай не панує 
гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам 
слухатись його пожадливостей, і не від-
давайте членів своїх гріхові за знаряддя 
неправедности, але віддавайте себе 
Богові, як ожилих із мертвих, а члени 
ваші Богові за знаряддя праведности» 
(Рим. 6:10-13). Ми віддаємо себе Богові 
як ожилих з мертвих. Це початок нашого 
служіння: віддати себе Богові.

Господь створив людину істотою сус-
пільною, що потребує спілкування з собі 
подібними. Як у великій сім’ї, у Тілі Христа 
всі залежать один від одного. І коли ми 
охрещуємося, ми виражаємо згоду стати 
частиною Тіла і розділяти його потреби і 
діла. Належність до Тіла Христа — це не 
лише привілей, а й відповідальність, яка 
полягає в тому, щоб вести святий спосіб 
життя, служити Богові і один одному тим 
даром, який Він дав нам. І кожен з нас 
може молитися за Церкву, за діло Боже, 
таким чином беручи участь в поширенні 
Царства Божого аж до краю землі.

яке його біблійне значення
«Тож усе я вважаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився 

всього, і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа, щоб знайтися в Нім не з власною праведністю, яка від Закону, 
але з тією, що з віри в Христа, праведністю від Бога за вірою, щоб пізнати Його й силу Його воскресіння та участь у 
муках Його, уподоблюючись Його смерті, аби досягнути якось воскресення з мертвих» (Фил. 3:8-11).

ВОДНЕ ХРЕЩЕННЯ: 

В Івано-Франківській церкві християн віри євангельської свято — 25 червня через святе водне хрещення до церкви приєдналися 75 братів і сестер.
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Громадська рада при МОЗ з питань 
співпраці з Всеукраїнською Радою 
Церков і релігійних організацій роз-

глянула проблемні аспекти практики 
сурогатного материнства в Україні. За-
сідання відбулось 6 червня у Міністерстві 
охорони здоров’я України за участі провід-
них науковців, юристів, релігійних діячів 
та фахівців МОЗ, повідомляє Інститут 
релігійної свободи.

За словами Валентини Коломейчук, 
начальника відділу акушерсько-гінеколо-
гічної допомоги МОЗ України, практика 
сурогатного материнства в Україні не-
достатньо врегульована і на сьогодні 
часто носить комерційний характер. Вона 
пояснила це низьким рівнем життя жінок, 
які погоджуються на використання себе в 
такого роду цілях.

Професор Зореслава Шкіряк-Нижник, 
член Комітету з біоетики Ради Європи 
від України, зауважила, що європейська 
спільнота поділена навпіл стосовно цього 
питання. У Німеччині, Франції, Австрії, 
скандинавських та деяких інших країнах 
сурогатне материнство заборонене на 
законодавчому рівні, оскільки вважається 
неетичним та негуманним щодо жінки. У 
деяких країнах Європи це дозволено за 
умови дотримання певних обмежень.

Парламентська Асамблея Ради Європи 
вказує на проблеми виховання у жінок 
штучного відчуження до виношуваної ди-
тини, оскільки немовля після народження 
треба віддати в іншу родину. Професор 
також зауважила, що існують медичні, 
психологічні та етичні проблеми сурогат-
ного материнства, яке замість вирішення 
проблеми безпліддя дедалі частіше стає на 
комерційні рейки, особливо в Україні. 

«Це проблема людства, яке стоїть на 
перед вибором подальшого шляху розви-
тку – жити далі або вимерти», – наголосив 
Геннадій Батенко, представник Української 
Православної Церкви.

Священик підкреслив, що ідея суро-
гатного материнства суперечить Біблії та 
християнському віровченню. «Проблема 

безпліддя – це, у першу чергу, проблема 
духовна, тому люди мають звертатися за 
допомогою насамперед до Бога, а не шу-
кати гріховних альтернатив», – зауважив 
о. Геннадій.  

Він нагадав, що сурогатне материнство 
передбачає здійснення процедур над 
заплідненими яйцеклітинами, частина з 
яких гине під час маніпуляцій, а це різновид 
аборту. Тому Церква не підтримує методик, 
які знецінюють не лише людське життя, 
але й сутність материнства.

У свою чергу, юрист Зоряна Черненко, 
голова правління ВГО «Українська меди-
ко-правова асоціація», звернула увагу на 
низку юридичних аспектів, врахування 
яких дозволить упорядкувати практику 
сурогатного материнства в Україні. 

«Поганий матеріальний стан не є 
підставою для експлуатації людини, для 
потрапляння в сучасні форми рабства», 
– зауважила пані Черненко, говорячи 
про різного роду обмеження, яких зазнає 
жінка надаючи своє тіло для «послуг» 
сурогатного материнства. 

Доповідачі та учасники засідання не-
гативно сприйняли перспективу України 
стати плацдармом для сурогатного мате-
ринства, яке з комерційною метою може 
бути використане для потреб іноземних 
громадян.

Громадська рада при МОЗ з питань 
співпраці з Всеукраїнською Радою Церков і 
релігійних організацій також ознайомилася 
з процесом запровадження «Вікон життя» 
в різних містах України. Це можливість 
запобігти ситуаціям, коли жінки в розпачі 
полишають новонароджених немовлят в 
парках, на вокзалах чи навіть на смітни-
ках.  «Вікно життя» – це шанс врятувати 
життя таких дітей», – зазначила Геня 
Самборська, голова фонду «За гідність 
людини».

Учасники засідання позитивно оцінили 
досвід «Вікон життя» у Львові, Тернополі, 
Києві, Вінниці, Борисполі та Рівному, а та-
кож обговорили низку практичних аспектів 
цієї ініціативи.

1 червня, у Міжнародний день за-
хисту дітей, у Донецьку пройшла 
щорічна святкова хода «За життя» 

за участю віруючих з кількох церковних 
громад міста.

Цього разу громадську акцію проти 
абортів, яку вже дев'ятий рік поспіль 
організовує церква «Слово життя» з 
м. Донецька (Українська Християнська 
Євангельська Церква – УХЄЦ), підтри-
мали ієрархи і парафіяни Української 
Православної Церкви Київського патрі-
архату та Української Греко-Католицької 
Церкви.

Центральними вулицями міста про-
йшли близько 40 священиків УХЄЦ, УПЦ 
КП, УГКЦ і понад 800 парафіян місцевих 
церковних громад. Звуки дзвонів, плака-
ти та прапорці в руках віруючих свідчили 
про їх позицію – проти абортів та на 
захист життя ненароджених дітей.

 Урочиста хода завершилося на 
центральній площі Донецька, де до всіх 
присутніх звернулися ієрархи Церков. 

У своєму виступі старший єпископ 
УХЄЦ Леонід Падун нагадав присутнім 
біблійний сюжет про розп'яття Ісуса. Він 
відзначив, що серед натовпу були різні 
люди: хтось співчував, інші насміхалися, 
а хтось ділив одяг розп'ятого.

«Кожна людина належить до однієї 
з цих категорій. Як тоді на хресті висів 
абсолютно невинний Син Божий, так 
і сьогодні кожна ненароджена дитина 

— Алло, це бюро знахідок? — за-
питав дитячий голосок.

— Так, хлопчику. Ти щось загубив?
— Я маму загубив. Вона не у вас?
— А яка вона, твоя мама?
— Вона гарна і добра. І ще вона дуже 

любить кішок.
— Так, якраз вчора ми знайшли одну 

маму, можливо, це твоя. Ти звідки теле-
фонуєш?

— З дитячого будинку № 3.
— Добре, ми відправимо твою маму 

до тебе в дитячий будинок. Чекай.
Вона увійшла в його кімнату, най-

вродливіша і найдобріша, а в руках у 
неї була справжня жива кішка.

— Мамо! — закричав хлопчик і 
кинувся до неї. Він обняв її з такою 
силою, що його пальчики побіліли. 
— Мамочко моя!

... Артем прокинувся від свого влас-
ного крику. Такі сни снилися йому 
практично щоночі. Він засунув 

руку під подушку і дістав звідти фотогра-
фію дівчини. Цю фотографію він знайшов 
рік тому на вулиці під час прогулянки. Тепер 
він завжди зберігав її в себе під подушкою 
і вірив, що це його мама. У темряві Артем 
довго вдивлявся у її гарне обличчя і непо-
мітно для себе заснув...

Вранці завідуюча дитячим будинком 
Ангеліна Іванівна як звичайно обходила 
кімнати із вихованцями, щоб побажати 
всім доброго ранку і погладити кожного 
малюка по голові. На підлозі біля Артемко-
вого ліжечка вона побачила фотографію, 
яка вночі випала з його рук. Піднявши її, 
Ангеліна Іванівна запитала хлопчика:

— Артемчику, звідки в тебе ця фото-
графія?

— Знайшов на вулиці.
— А хто це?

— Моя мама, — усміхнувся хлопчик і до-
дав. — Вона дуже гарна, добра і любить кішок.

Завідуюча відразу впізнала цю дівчину. 
Вперше вона приходила в дитячий будинок 
торік з групою волонтерів. Напевно, тоді 
і загубила тут свою фотографію. Відтоді 
ця дівчина часто оббивала пороги різних 
закладів в надії добитися дозволу на вси-
новлення дитини. Але, на думку місцевих 
бюрократів, у неї був один істотний недо-
лік: вона була незаміжньою.

— Ну що ж, — промовила Ангеліна 
Іванівна. — Якщо вона твоя мама, то це 
зовсім інша річ.

Увійшовши до свого кабінету, вона сіла 
за стіл і почала чекати. Через півгодини 
почувся тихий стукіт у двері:

— Можна до вас, Ангеліно Іванівно?
І в дверях появилася та сама дівчина 

з фотографії.
— Заходьте, Аліночко.
Дівчина зайшла до кабінету і поклала 

перед завідуючою товстеньку папку з 
документами.

— Ось, — сказала вона. — Я все зі-
брала.

— Добре, Аліночко. Я повинна задати 
тобі ще кілька запитань, так необхідно, 
розумієш... Ти усвідомлюєш, яку відпо-
відальність береш на себе? Адже дитина 
— це не на дві години побавитися, це на 
все життя...

— Я все усвідомлюю, — зітхнула Аліна. 
— Просто я не можу спокійно жити, зна-

ючи, що комусь дуже потрібна.
— Добре, — погодилася завідуюча. 

— Коли ти хочеш подивитися дітей?
— Я не буду на них дивитися, я ві-

зьму будь-яку дитину, яку запропонуєте, 
— сказала Аліна, дивлячись завідуючій 
прямо в очі.

Ангеліна Іванівна здивовано підняла 
брови.

— Розумієте, — плутано почала по-
яснювати Аліна. — Адже справжні батьки 
не вибирають собі дитину... Вони не зна-
ють, якою вона народиться... Гарна чи не 
дуже, здорова чи хвора... Вони люблять 
її такою, якою вона є. Я також хочу бути 
справжньою мамою.

— Уперше зустрічаю такого всиновите-
ля, — усміхнулась Ангеліна Іванівна. — А 
втім, я вже знаю, чиєю мамою ви станете. 
Його звати Артем, йому п’ять років, рідна 
мати відмовилась від нього ще у роддомі. 
Зараз приведу його, якщо ви готові.

— Так, я готова, — твердим голосом 
сказала Аліна. — Покажіть мені мого сина.

Завідуюча вийшла і через п’ять хвилин 
повернулася, ведучи за руку маленького 
хлопчика.

— Артемчику, — почала Ангеліна 
Іванівна, — познайомся, це...

— Мамо! — закричав Артемчик. Він 
кинувся до Аліни і вчепився в неї так, що 
його пальчики побіліли. — Мамочко моя!

Аліна гладила його по маленькій спинці 
і шептала:

— Синку, синочку... Я з тобою...
Вона підвела очі на завідуючу і за-

питала:
— Коли я зможу забрати синочка?
— Звичайно, батьки і діти поступово 

звикають одні до одних, спочатку тут 
спілкуються, потім на вихідні забирають, а 
потім назовсім, якщо все в порядку.

— Я зразу заберу, — твердо сказала 
Аліна.

— Гаразд, — махнула рукою завідуюча. 
— Завтра все одно вихідний. Можете взя-

ти, а в понеділок прийдете і оформимо всі 
документи як слід.

Артемко був просто щасливий. Він три-
мав свою маму за руку і боявся відпустити 
її навіть на секунду. Навколо метушилися 
вихователі, нянечки. Одні збирали його 
речі, інші просто стояли осторонь і ви-
тирали сльози.

— Артемчику, бувай! Обов’язково за-
ходь до нас в гості, — попрощалася з ним 
Ангеліна Іванівна.

— Бувайте! Прийду, — відповів Артем.
Коли вони зі всіма попрощалися і ви-

йшли на вулицю, він нарешті зважився 
задати своїй новій мамі найголовніше 
запитання:

— Мамо... А ти кішок любиш?
— Дуже! У мене вдома аж дві, — за-

сміялась Аліна, ніжно стискаючи у своїй 
руці маленьку долоньку. Артем щасливо 
усміхнувся і закрокував до додому.

... Ангеліна Іванівна дивилася у вікно 
вслід Аліні з Артемком. Потім сіла за свій 
стіл і почала кудись телефонувати.

— Алло, Небесна Канцелярія? При-
йміть, будь ласка, заявку. Ім’я клієнтки: 
Аліна Смирнова. Категорія заслуги: 
найвища, подарувала щастя дитині... 
Присилайте все, що необхідно в таких ви-
падках: безмежне щастя, взаємну любов, 
успіх у всьому і т. д. Ну і, звичайно ж, 
ідеального чоловіка, вона не заміжня... Та 
й безкінечний грошовий потік не забудьте, 
він їй дуже знадобиться... Дитина повинна 
добре харчуватися... Вже все відправили? 
Дякую.

Подвір’я дитячого будинку було залите 
м’яким сонячним світлом, радісно дзве-
ніли дитячі голоси... Завідуюча поклала 
слухавку і підійшла до вікна. Вона любила 
отак стояти і дивитись на своїх малюків, 
розправивши за спиною величезні біло-
сніжні крила...

P. S. Ви можете не вірити в ангелів, але 
вони існують.

«Славте Господа, добрий-бо Він...»

l ПОМРІЄМО

Я ВДОМА

піддається вбивству без вини. Але ми 
на боці Бога, Який дає життя кожній 
людині на цій землі, і ніхто не має 
права забирати його... Ми заклика-
ємо кожного: виступіть за життя! 
Україна повинна стати цивілізованою 
країною, де діти вважатимуться 
найбільшою цінністю!» – підкреслив 
Леонід Падун.

«Ми часто чуємо, що діти – це 
наше майбутнє. Але для того, щоб 
наше майбутнє було щасливим, ми по-
винні зробити все, щоб наші діти були 
щасливі, і, як батьки, стати для них 
найкращим зразком для наслідуван-
ня!» – сказав архієпископ донецький 
і маріупольський УПЦ КП Сергій.
Канцлер донецько-харківського 

екзархату УГКЦ о. Василь зазначив: 
«Якщо немає народжуваності – немає 
життя, немає здоров'я ні духовного, 
ні фізичного, немає економіки, науки 
та сільського господарства, немає і 
священиків. Ми – за життя!».

Святковий вечір продовжила кон-
цертна програма за участю дитячих та 
підліткових творчих колективів церков-
них громад різних конфесій.

На завершення урочистої програми 
священнослужителі звершили спільну 
молитву за всіх дітей і матерів України.

Олена ІЩЕНКО.
 м. Донецьк.

У Донецьку віруючі різних У Донецьку віруючі різних 
Церков виступили проти абортівЦерков виступили проти абортів

Церкви закликають державу Церкви закликають державу 
розвивати всиновлення дітей-сиріт розвивати всиновлення дітей-сиріт 
замість сурогатного материнствазамість сурогатного материнства
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вона знає, як їх потратити» — був 
такий рекламний слоган свого 
часу. А якщо він не знає, як за-
робити, а вона витрачає не на те? 
Гроші — складова нашого життя. 
У тому числі і сімейного. Як бути, 
коли чоловік хоче потратити гроші 
на ремонт, а дружина — на добро-
чинність? Чому одні сім’ї мирно 
живуть на невелику зарплату, а 
інші постійно сваряться через 
гроші, непогано заробляючи? 
Фахівці стверджують, що коли між 
чоловіком і дружиною з приводу 
фінансів виникають конфлікти, це 
симптом. Про що він свідчить?

«Я працюю з ранку до ночі, а ти 
бездумно все тратиш». «Ти 
живеш на мої гроші — то роби 

так, як я кажу». «Який ти мужчина — не 
можеш навіть на машину заробити!». «Ти 
купуєш, що хочеш, і навіть не радишся 
зі мною».

Причиною багатьох конфліктів у сім’ї 
стають гроші. Але це лише на перший 
погляд. Ольга Троїцька, сімейний пси-
хотерапевт, переконана: «У нормальній 
ситуації гроші — це лише ресурс для 
існування сім’ї. Але якщо в сім’ї напруга, 
то сімейний бюджет виступає потужним 
рушієм конфліктів».

Питання грошей — це питання влади, 
у боротьбі за яку гроші виступають од-
ним із інструментів. Ознака такої бороть-
би — замість обговорення починаються 
претензії: «Я знаю, як треба, а ти робиш 
неправильно»; «Невже не можна раху-
ватися зі мною?». За допомогою грошей 
чоловік чи жінка можуть маніпулювати 
одне одним, самостверджуючись, при-
нижувати. Тому сімейний бюджет по-
винен бути дуже серйозним предметом 
подружнього обговорення, з’ясованим і 
озвученим до кінця.

Забезпечує — 
отже, любить?

«Мій чоловік мало заробляє!» — такі 
нарікання дружин не рідкість в наш час. 
Як і докори чоловіків: «Ти тратиш заба-
гато!». Як свідчить досвід, справа тут не 
в реальних сумах, а у відчуттях.

Наприклад, дружина вважає, що 
може витрачати стільки, скільки вважає 
за потрібне, і не важливо, скільки при 
цьому заробляє чоловік. Якщо грошей 
не вистачає — це його проблеми. Така 
установка зруйнувала добрі стосунки не 
в одній сім’ї. Вважається, що коли чоло-
вік не може достатньо заробити — він 
невдаха. Якщо жінка вийшла заміж за 
чоловіка, котрий не вміє заробляти гро-
шей, — вона також стає невдахою.

Дуже часто це результат маминого 
виховання, яка переконувала: забез-
печує — отже, любить! І її доня цілком 
щиро думає, що чоловік повинен для 
неї заробляти стільки, скільки їй по-
трібно. Головний аргумент — «адже 
він мужчина». Що відчуває чоловік у 
такій ситуації? Він впевнений, що його 
використовують.

Психолог Олександр Колмановський 
радить не попадатись на стереотип: 
«Мало грошей — поганий чоловік. Це 
стереотип дуже поверхневих, далеко не 
справжніх сімейних стосунків. По суті, 
чоловік і дружина більше за все повинні 
бути зацікавлені не в матеріальному, а 
в особистому  благополуччі одне одно-
го. Тому нормально, коли чоловік йде на 
менше оплачувану, але «свою» роботу, а 
дружина його в цьому підтримує.

Чоловік і дружина — це найближчі 
друзі. І аналогія з дружбою тут пряма. 
Адже коли двоє дружать, там ніхто не ду-
має, що інший повинен його забезпечити 
у всьому. Насправді відповідальність 
чоловіка за сім’ю не дорівнює розміру 
його заробітку. 

«Існує такий тест — розповідає 
Олександр Колмановський. — Дітям 
пропонують намалювати людину: на 
одному боці листка — чоловічу фігуру, 
на другому — жіночу. І в частини дітей 
(здебільшого, дівчаток) чоловічий образ 
виходить зовсім не мужнім — щось на 
взірець гарного ангелика з величезними 
очима, довгими віями і не чоловічою 
фігурою. І знаєте, що це за діти? Най-
частіше або діти алкоголіків, або діти 
великих бізнесменів. Що об’єднує таких 

батьків? Повна сімейна безвідповідаль-
ність. «У тебе проблеми, — говорить 
такий бізнесмен дружині. — Бери гроші, 
наймай няню, сходи до психолога. Що 
тобі від мене треба? Я й так втомився 
на роботі». Дитина такого батька не 
почувається захищеною».

Показник відповідальності чоловіка 
— те, наскільки він викладається на 
досягнення кінцевого результату будь-
якого сімейного процесу. І ще: відпо-
відальний чоловік пильнує за тим, щоб 
рівень життя сім’ї відповідав реальному 
доходу. Усе інше — питання стосунків.

Одна жінка жалілася: «Я готова була 
розлучитися з чоловіком після того, 
як одного разу на моє прохання дати 
гроші дітям на фрукти він відповів: «Я 
на фрукти зараз не заробляю». Як він 
міг таке сказати?».

Звичайно, можна образитися на 
чоловіка, побігти пожалітися мамі чи 
подрузі, а можна сказати: «Я розумію, 
як тобі прикро (а йому справді дуже при-
кро, повірте), ну нічого, можливо, мені 
вдасться заробити — викрутимося, ти в 
мене молодець, ти зможеш».

Адже одна з функцій жінки в сім’ї 
— емоційно підтримувати чоловіка. 
Жінка, власне, для того і створена, щоб 
бути чоловікові помічницею (див. Бут. 
2:18). Щоб підтримувати, а не тягнути 
з нього жили. Більшості ж сучасних 
молодих жінок не хочеться нікого під-
тримувати, хочеться, щоб воно «само 
собою вийшло».

На одному ток-шоу вели бесіду з 
дружиною олігарха. Повна зала моло-
дих дівчат, і її, природно, запитують: 
як вийти заміж за мільйонера? І ця вже 
немолода жінка відповідає: «Дуже про-
сто. Виходьте на третьому курсі заміж за 
бідного студента, живіть у гуртожитку, 
він працює — а ви його підтримуєте. 
Чоловік виростає — і ось він вже олігарх. 
Він працює — а ви його підтримуєте». І 
тільки уявіть, які розчаровані були ді-
вчата в залі.

Хто платить, той 
замовляє музику?
Буває, один із подружжя (чоловік 

чи жінка) повністю контролює витрати 
іншого, і той інший почувається при-
ниженим. Тут спектр ситуацій різний: 

чоловік дає непрацюючій дружині лише 
на те, що вважає потрібним, або дружи-
на вимагає, щоб чоловік усю зарплату 
віддавав їй, а потім брав гроші тільки 
з її дозволу.

Насправді йдеться не про гроші 
— йдеться про владу, запевняють 
психологи. Контролювати гроші — це 
спроба захопити владу. Щоправда, за 
такою авторитетністю стоїть сильна 
невпевненість в собі. Що робити в цих 
ситуаціях? Вчитися говорити про свої 
потреби.

Чоловік повинен бачити, що дружина 
до його страху витратити зайве (як і до 
будь-якої іншої слабкості) ставиться з 
розумінням. Можна сказати: «Я розумію 
твій страх розоритися, витратити зайві 
гроші, це вияв твоєї відповідальності. 
Але знаєш, я зовсім не можу обійтися 
без того чи цього. Як же мені бути?». 
Якщо ми хочемо, щоб чоловік взяв до 
уваги наші бажання і почуття, ці бажання 
і почуття повинні бути виявлені перед 
ним доброзичливо, відверто, без жодних 
претензій. Бо якщо сказати з докором, 
чоловік тут же стає глухим і сліпим, по-
чинає захищатися, обговорювати не суть 
справи, а лише цей випад проти себе.

Не треба накопичувати образи. 
Бажання обов’язково повинні бути 
озвучені: «Я бачу, ти не можеш на це за-
робити — може, я сама зароблю і куплю, 
ти згоден?». Або: «Може, заплануємо це 
в наш бюджет?».

Одна психолог розповіла, що працю-
вала з дружиною дуже багатого чолові-
ка: вони жили у величезному будинку, 
вона їздила на шикарній автомашині, 
і при цьому в неї не було кишенькових 
грошей навіть на каву. На прохання 
давати їй хоч якісь невеликі особисті 
гроші чоловік відповідав: «А навіщо? У 
тебе і так все є!».

Щоправда, кажучи про свої потреби, 
треба вчитися чути іншу людину. Як час-
то жінка, коли чоловік не погоджується 
потратити гроші на те чи це, замість 
того, щоб запитати: «А чому ти думаєш, 
що нам не треба цього купувати?», 
відразу відвертається від нього і думає 
(або говорить вголос): «Я так і знала, 
він скупий, не думає про мене, робить 
мені на зло!».

Просте питання: «А чому тобі зда-
ється, що не треба цього купувати?», 

нерідко йшла про те, щоб вижити, люди 
працювали цілими добами. Там було 
не до розмов. Нині в сім’ї спілкування 
здебільшого обмежується кількома 
словами: «Прийшов, нарешті»; «Їсти 
будеш?»; «Пішли». У такій розмові нема 
взаємин.

Але ж сім’я будується передусім на 
вмінні чути співрозмовника. І напруга 
виникає, коли ти неправильно зрозумів 
людину. Нам треба заново вчитися 
спілкуватися в сім’ї. І ще: раніше жінка 
дуже легко аргументувала відмову від 
чогось: «Чоловік проти». Це був сильний 
аргумент. Їх стосунки будувалися на 
правильній — біблійній основі. Нині в 
нашій культурі таке зникає. На жаль. Бо 
ситуація в сім’ї, у тому числі і з фінанса-
ми, була б набагато кращою.

Де зарита собака
Грошей завжди бракує. Навіть мі-

льярдерам. І якщо подружжя говорить, 
що їм вистачає на все, — це означає, що 
вони навчилися нормально жити в рам-
ках свого бюджету. Як їм це вдається?

Якщо чоловік і жінка витрачатимуть 
гроші на свій розсуд, не погодивши 
витрати, грошей завжди бракуватиме. 
Краще сісти і разом обговорити сімейні 
пріоритети. Чому ми те купуємо, а те 
— ні. Спільно прийняте рішення завжди 
буде зважене і мудре. Коли подружжя 
разом вирішує, на що потратити наші 

Сімейний бюджет: 

СЕКРЕТ ЩАСТЯ

вважає, що чоловік не повинен в це 
втручатися, це не чоловіча справа.

Чоловік у такій ситуації нерідко по-
чувається непомітним, наче його і нема: 
гроші дав — і вільний. Це дуже небезпеч-
но для нормальних сімейних стосунків. 
Так, є сім’ї, де подружжя вважає, що це 
нормально — чоловік не цікавиться ви-
тратами. Але якщо ви уважно пригляне-
тесь до таких сімей, то помітите, що там 
виявлено повагу до чоловіка. Дружина 
всією своєю поведінкою говорить: я 
знімаю з тебе цей обов’язок, тому що ти 
не дуже це любиш, ти можеш про це не 
думати і можеш мені це довірити. І нема 
ніяких претензій. Він цим не займається 
за взаємною згодою.

Звільнили, тому що ти цього не лю-
биш, і — ти не можеш цим займатися, 
тому що в цьому нічого не тямиш. Від-
чуваєте різницю?

А як бути, якщо хтось із подружжя 
впевнений, що гроші треба потратити 
на одне, а хтось — на інше? Ольга 
Красникова, помічник ректора Інституту 
християнської психології пояснює: «Сі-
мейний бюджет — це предмет договору. 
Подружжю з однаковою системою цін-
ностей значно легше домовитися.

Але треба мати на увазі, що ієрархія 
сімейних цінностей (виняток — цінності 
релігійні і духовні) повинна бути гнуч-
кою, адже на кожній стадії сімейного 
життя свої цілі і пріоритети (зведення 
будинку, навчання дітей, турбота про 
старше покоління). Єдине, що за-
лишається незмінним, — на першому 
місці завжди стоїть життя і здоров’я 
членів сім’ї.

Домовлятися — не означає сказати 
спересердя: «Та роби, як хочеш», а потім 
дорікати. Ознака здорового спілкування 
— коли двоє з подружжя відверто го-
ворять про свої потреби, але при цьому 
визнають потреби іншого, навіть якщо 
вони з ними не згодні».

Найгірше, що може бути в стосунках, 
— це обман. Краще дружині, яка любить 
часто купувати нові речі, а чоловіка це 
вкрай нервує, не робити цього ниш-
ком-тишком, поговорити з чоловіком і 
стримуватися від нових покупок, доти, 
доки вони не вирішать це питання. 
Адже роздратування з боку чоловіка 
— це завжди запит: покажи, що ти зі 
мною рахуєшся! Продовжувати в такій 
ситуації купувати нові блузки — означає 
ігнорувати цей запит.

Чоловік не обов’язково повинен 
скакати від радості, якщо дружина на 
останні гроші хоче купити чобітки. Це 
можна обговорити. Проблеми почина-
ються там, де появляються претензії і 
жорстка інтонація: а що, на мене можна 
не зважати, тобі все одно?

При цьому часто виявляється, що 
претензія дружини: «мало грошей» вза-
галі не стосується грошей. Насправді їй 
потрібно щось інше — увага, турбота, 
підтримка. Примхи — це перекручені по-
треби. Людині самотньо, їй бракує уваги. 
І їй би визнати це, попросити іншого з 
нею поговорити, а вона, можливо, щоб 
не показати своєї слабкості, починає 
мучити іншого вимогами: купи те; хочу 
цього. Результат — взаємне відчуження. 
Після такого «спілкування» самотність 
ще гостріше відчувається. 

Стосунки в сім’ї — це найголовніше. 
Усе інше розглядається через призму 
стосунків. Одна жінка, котра прожила 
складне сімейне життя з важким чолові-
ком, з усякими побутовими проблемами, 
після його смерті зрозуміла, як добре, 
тепло і безпечно їй жилося з ним. З його 
невеликою зарплатою і негараздами.

повірте, дуже рідко задається! А якщо 
його задати, то раптом несподівано 
можна почути від чоловіка, що в нього 
зараз неприємності на роботі. Або що він 
планує якусь серйозну покупку і краще 
зараз не витрачатися на дрібниці. І по-
явиться точка дотику. Адже в чоловіка 
можуть бути цілком об’єктивні причини. 
Більше того, часто буває, що чоловік не 
хоче якісь речі сприймати з тієї причини, 
що він погано їх знає, не дуже уявляє, що 
це і навіщо: «Не потрібен нам цей плат-
ний лікар, сходи в поліклініку»; «Навіщо 
йому ця англійська, нехай у школі вчить». 
Не завадило б розповісти детальніше, 
що це за лікар, що це за заняття, що ви 
з цього приводу думаєте.

Сьогодні люди розучилися розмовля-
ти. У постперебудовчий час, коли мова 

«Після Божого Слова немає дорожчого скарбу, ніж свя-
тий шлюб. Найвищий Божий дар на землі – це благочес-
тива, радісна, богобійна жінка, яка турбується про дім, з 
якою можна жити мирно, якій можна довірити своє майно, 
тіло і життя».

Мартін Лютер.

(а не мої) зароблені гроші, тоді в них 
появиться чудесне відчуття, що вони 
— сім’я.

Буває, що дружина нібито дбайлива 
господиня, грошей дарма не тратить 
— але тратить їх без відома чоловіка, 
не радячись, не аргументуючи. Вона 

Ми схильні все оцінювати заднім чис-
лом. Тому всім треба вчитися цінувати 
день сьогоднішній і дякувати Богові за 
те, що Він вже нам дав, вміти бачити 
це добре. Наше вдячне серце відкриє 
для Бога можливість благословляти 
нас і надалі.
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Апостол Петро говорить, «що 
жодне пророцтво в Писанні від 
власного вияснення не зале-

жить. Бо пророцтво ніколи не було з 
волі людської, а звіщали його святі Божі 
мужі, проваджені Духом Святим» (2 
Петр. 1:20-21). Іншими словами, теми і 
об’явлення Біблії беруть початок не від 
людини, а від Бога.

Цар Давид мав чітке розуміння іс-
тинності й авторитетності Слова Божого: 
«Господні слова — слова чисті, як срібло, 
очищене в глинянім горні, сім раз пере-
топлене!» (Пс. 12:7); «Навіки, о Господи, 
слово Твоє в небесах пробуває» (Пс. 
119:89); «Правда — підвалина слова 
Твого, а присуди правди Твоєї — навіки» 
(Пс. 119:160).

Псалмоспівець підкреслює, що Біблія 
має не тимчасовий, а вічний характер. 
У ній містяться вічна мудрість і порада 
Божа, що існували до початку часів чи 
заснування світу. Із вічності мудрість і 
порада від Бога через людей були за-
проектовані в цей світ, але коли світ і час 
перестануть існувати, мудрість і порада 
Божа, які відкриваються через Писання, 
будуть такі ж непохитні і незмінні. Про це 
говорить Сам Христос: «Небо й земля 
проминуться, але не минуться слова 
Мої!» (Мт. 24:35).

Боже Слово працює в людині, творя-
чи її. У Посланні до євреїв читаємо: «Бо 
Боже Слово живе та діяльне, гостріше 
від усякого меча обосічного, — про-
ходить воно аж до поділу душі й духа, 
суглобів та мозків і спосібне судити думки 
та наміри серця» (Євр. 4:12). Сам Ісус 
говорить: «Слова, що їх Я говорив вам, 
то дух і життя» (Ів. 6:63).

Апостол Павло пише християнам в 
Солуні: «Тому то й ми дякуємо Богові 
безперестанку, що, прийнявши почуте 
від нас Слово Боже, прийняли ви не як 
слово людське, але — як правдиво то є 
— Слово Боже, що й діє в вас, віруючих» 
(1 Сол. 2:13). 

Отже, ми бачимо, що Слово Боже 
— не просто звук у повітрі чи знак на 
папері, це Життя, Дух; воно діяльне; 
воно працює у віруючих.

Слово Боже живе і діє в житті тих, хто 
чує і приймає його: «Тому то відкиньте 
всіляку нечисть та залишок злоби і при-
йміть із лагідністю всіяне слово, що може 
спасти ваші душі» (Як. 1:21). 

До того, як спасительне Слово Боже 
може бути прийнято в душу, треба від-
класти «всіляку нечисть та залишок 
злоби», інакше двері серця будуть за-
чинені для благотворного впливу Слова 
Божого. Злоба — це бунтівний стан душі, 
коли людина відмовляється вислухати 
настанови чи докори, сперечаючись і 
заперечуючи. 

Таке ставлення до Бога часто спо-
стерігається в невідроджених душ. Ось 
що про це говорить Біблія: «Отже, хто ти, 
чоловіче, що ти сперечаєшся з Богом? 
Чи скаже твориво творцеві: Пощо Ти 
зробив мене так?» (Рим. 9:20); «Чи буде 
ставати на прю з Всемогутнім огудник? 
Хто сперечається з Богом, хай на це 
відповість» (Йов. 40:2).

Злоба, як і всіляка нечисть пере-

кривають дорогу благотворному впливу 
Слова Божого. Тому апостол Яків закли-
кає до покори. Покора — це спокій, сми-
ренність, щирість, терпіння, відвертість 
розуму і серця, страх перед Господом. 
Тобто це шанобливе ставлення до Бога.

В одному із псалмів Давида читаємо: 
«Господь добрий та праведний, тому 
грішних навчає в дорозі, — Він провадить 
покірних у правді і лагідних навчає дороги 
Своєї! Всі Господні стежки — милосердя 
та правда для тих, хто Його заповіта й 
свідоцтва додержує. Ради Ймення Свого, 
о Господи, прости мені прогріх, великий 
бо він! Хто той чоловік, що боїться він 
Господа? Він наставить його на дорогу, 
котру має вибрати: душа його житиме 
в щасті, і насіння його вспадкує землю! 
Приязнь Господня до тих, хто боїться 
Його, і Свій заповіт Він засвітить їм» 
(Пс. 25:8-14).

А покірність і страх Господній — це те, 
що необхідне, якщо бажаєш одержати 
настанови від Бога через Його Слово.

Слово Боже породжує різні результа-
ти в житті різних людей, і ці результати 
визначаються реакцією слухачів. Слово 
Боже не тільки «живе» і «діяльне», але й 
«спосібне судити думки та наміри серця» 
(Євр. 4:12). Іншими словами, Слово Боже 
виводить назовні внутрішню природу 
і характер слухачів і проводить межу 
між ними: «Бо ж слово про хреста тим, 
що гинуть, — то глупота, а для нас, що 
спасаємось, — Сила Божа!» (1 Кор. 1:18). 
Слово одне для всіх. Різниця — в реакції 
людини на це Слово. Для одних це глупо-
та; для інших — рятівна Сила Божа, яка 
реально відчувається в житті.

Споглядаючи на тих, хто приймає 
Слово Боже з покірністю і щирістю, з від-
критим серцем і здоровим глуздом, про-
аналізуймо наслідки дії Слова Божого.

Перший результат — віра: «Тож віра 
від слухання, а слухання через Слово 
Христове» (Рим. 10:17). Описаний в цьо-
му вірші духовний процес складається 
із трьох послідовних стадій: по-перше, 
Слово Боже; по-друге, слухання; по-тре-
тє, віра. Не саме Слово Боже народжує 
віру, а «слухання» його. «Слухання» 
— це стан зацікавленості й уваги, щирого 
бажання усвідомити показану істину. Від 
«слухання» народжується віра.

Слухання Слова Божого розпочинає 
в душі людини процес, у результаті ко-
трого виникає віра. Процес цей вимагає 
певного часу. Тому серед багатьох так 
званих християн стільки невірства. Вони 
не приділяють вдосталь часу на слухання 
Слова Божого, щоб мати достатню міру 
віри. Якщо вони і виділяють якийсь час 
на розмову з Богом і вивчення Слова, 
то роблять це часто поспішно і невпо-
рядковано.

Біблійна віра зароджується від слу-
хання Слова Божого, а потім вира-
жається в проголошенні того, що Бог 
сказав: «А Марія промовила: «Я ж 
Господня раба: нехай буде мені згідно 
з словом твоїм!» І відійшов Ангол від 
неї» (Лк. 1:38). Саме віра — основа 
взаємовідносин між Богом і людиною: 
«Догодити ж без віри не можна. І той, 
хто до Бога приходить, мусить вірувати, 

що Він є, а тим, хто шукає Його, Він дає 
нагороду» (Євр. 11:6). Віра — це перша 
й обов’язкова реакція людської душі, що 
наближається до Бога.

За вірою йде духовний досвід. Слово 
Боже називає його народженням згори: 
«Не дивуйся тому, що сказав Я тобі: Вам 
необхідно родитися згори» (Ів. 3:7) або 
відродженням: «Він нас спас не з діл 
праведности, що ми їх учинили були, а з 
Своєї милости через купіль відродження 
й обновлення Духом Святим» (Тит. 3:5). 
В апостола Якова читаємо: «Захотівши, 
Він нас породив словом правди, щоб 
ми стали якимсь первопочином творів 
Його» (1:18).

Відроджений християнин володіє но-
вим духовним життям, яке виникає через 
Слово Боже, прийняте вірою. Апостол 
Петро описує істинних християн як від-
роджених «не з тлінного насіння, але з 
нетлінного — Словом Божим живим та 
тривалим» (1 Петр. 1:23).

Тип насіння визначає тип життя, яке 
дає насіння, — це принцип. Із кукурудзя-
ного зерна виростає кукурудза, з ячмін-
ного — ячмінь. Так само з відродженням. 
Насіння Божого походження — це вічне 
Слово Боже. Життя, яке дає це насіння, 
відображає природу насіння. Це, фак-
тично, життя Самого Бога, яке наповнює 
душу людини через Його Слово.

Тому апостол Іван пише: «Кожен, хто 
родився від Бога, не чинить гріха, бо в 
нім пробуває насіння Його. І не може 
грішити, бо від Бога народжений він» (1 
Ів. 3:9). Переможне життя християнина 
пов'язане з природою того насіння, котре 
дає йому життя, — насіння Самого Бога, 
нетлінного насіння Слова Божого. 

Павло закликає «відкинути, за першим 
поступованням, старого  чоловіка, який 
зотліває в звабливих пожадливостях, та 
відновлятися духом вашого розуму і зо-
дягнутися в нового чоловіка, створеного 
за Богом у справедливості й святості 
правди» (Еф. 4:22-24). Нова людина пра-
ведна і свята; стара ж, будучи результа-
том гріхопадіння, не може не грішити.

Життя відродженого християнина 
— це внутрішня боротьба двох при-
род, нової і старої. Поки стара людина 
кориться, а нова людина здійснює по-
трібний контроль, панують праведність, 
перемога і мир. Але варто дозволити 
старій людині підняти голову і захопити 
повідки правління, як гріх, поразки і не-
вдачі стають неминучими.

У невідродженої, тобто духовно 
мертвої людини немає іншого вибору, 
як тільки грішити, тому що вона є рабом 
своєї власної грішної природи.

Нове життя потребує духовної пожи-
ви. Дитина, якщо її не годувати, помре. 
Те саме спостерігається і в духовній 
сфері. Коли людина народжується згори, 
нова духовна природа всередині неї ви-
магає духовної їжі — як для підтримання 
життя, так і для зростання. Бог перед-
бачив духовну поживу для Своїх дітей 
— Своє Слово. «Отож, відкладіть усяку 
злобу, і всякий підступ, і лицемірство, і 
заздрість, і всякі обмови і, немов ново-
народжені немовлята, жадайте щирого 
духовного молока, щоб ним вирости вам 
на спасіння» (1 Петр. 2:1-2). 

Свіже молоко легко прокисає, якщо 
стикається з чимсь нечистим. Те саме 
і в духовному світі. Щоб бути здатним 
сприймати чисте молоко Слова Божого, 
серце повинно бути очищене від всякої 
нечисті. Ось чому апостол Петро по-
переджує, що треба відкласти всяку 
злобу, і всякий підступ, і лицемірство, 
і заздрість, і всякі обмови. Інакше вся 
ця нечистість стане перешкодою для 
дії Слова Божого всередині нас, буде 
підривати наше духовне здоров’я і за-
тримувати духовне зростання.

Полюбіть чисте 
словесне молоко
«Освяти Ти їх правдою! Твоє слово — то правда» (Ів. 17:17).

Очевидно, що коли мова йде про біблійні принципи духовного 
зростання, мова йде про Самого Бога. Тобто, пізнаючи Біблію, ми 
пізнаємо Самого Бога.

Бог, Котрий говорить через Біблію у відкрите людське серце, 
формує людину як християнина, змінюючи її світогляд, перетво-
рюючи її характер, створюючи цим цілком нову особистість, через 
яку світ побачить Христа.

Апостол Павло пише: «Усе Писання Богом натхнене і корисне до 
навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності» (2 Тим. 
3:16). Іншими словами, Дух Божий, Дух Святий невидимо, але безпо-
милково спрямовував усіх, хто писав книги Святого Писання.

Вольтер, знаменитий французький безбожник, який помер в 1778 році, 
говорив, що через сто років після нього християнство буде зметене з 
лиця землі і відійде в історію. Насправді в історію відійшов Вольтер, а 

популярність Біблії зростає в усьому світі до сьогодні, Святе Письмо приносить 
благословення всюди, куди тільки потрапляє.

Хтось правильно зауважив, що «скоріше можна зупинити плечем палаюче 
сонце на його вогненному шляху, ніж зупинити ходу Біблії».

Вольтер обіцяв зникнення християнства і Біблії через сто років. Натомість 
всього через 50 років після смерті Вольтера Женевське біблійне товариство 
розпочало друк Біблії на його власному друкарському верстаті. Яка насмішка 
історії! Яка влада в Бога!

 303 року по Р. Х. імператор Діоклетіан видав указ, який забороняв християн-
ські молитви і вимагав знищувати Біблії. І знову насмішка історії — всього через 
25 років імператор Костянтин, наступник Діоклетіана, видає 50 примірників 
Біблії за державний рахунок. Про це розповідає римський історик Євсевій.

Коли якийсь із королів Франції взявся переслідувати християн, один мудрий 
чоловік сказав йому: «Ваша величносте, Церква Господня — це наковальня, 
що розбила вже не один молот». 

Якби Біблія не була Словом Божим, вона давно перестала б існувати. 
Імператори і пани, королі і священики, князі і правителі намагалися знищити 
її, але вони помирають, а Книга продовжує жити.

Жодну іншу книгу в історії так не рубали на частини, не розсікали ножами, 
не просіювали, не розбирали так прискіпливо, не обмовляли. Яка філософська, 
релігійна, психологічна книга, який літературний твір класичних чи нинішніх 
часів піддавалися таким масованим нападам, як Біблія? Яка книга вистояла 
під таким вогнем отрути і скепсису? Але Біблію досі люблять, читають і ви-
вчають мільйони людей.

Дослідник Писання та історик Роберт Дік Вілсон, який знав понад 45 мов 
і говірок, прийшов до такого висновку: «Результатом 45 років вивчення Біблії 
для мене стала непохитна віра в те, що Старий Заповіт — це точна оповідь 
про історію ізраїльського народу».

У 144 випадках транслітерації з єгипетської, ассирійської, вавилонської і 
моавітської мов на давньоєврейську і в 40 випадках протилежної трансліте-
рації факти показують, що власні імена в єврейській Біблії передавалися з 
надзвичайною точністю.

Вілсон зазначає: «З 2000 р. до Р. Х. по 400 р. після Р. Х. жили близько 
40 царів. Усі вони появляються в Біблії в хронологічному порядку, причому з 
посиланнями на царів тієї ж країни і царів інших країн... Важко уявити більш 
надійний доказ точності старозаповітних записів, ніж ця колекція царів. З точки 
зору математики ймовірність того, що ця точність випадкова, становить один 
шанс із 750000000000000000000000».

Чи вірите ви, що Біблія — Слово Живого Бога?

Біблю переслідували, як ніяку іншу книгу. Її спалювали, 
забороняли, оголошували поза законом — від епохи римських 

імператорів аж до недавніх часів у соціалістичних країнах.

Біблія — Слово Біблія — Слово 
Живого БогаЖивого Бога!!

21 червня свої двері для всіх охо-
чих відкрив Український Дім Біблії, 
який розташувався у спеціально 
зведеній для цього будівлі на вул. 
Баумана, 18 в Києві.

На урочистості з цієї нагоди зібра-
лися ієрархи християнських Церков 
– члени Українського Біблійного То-
вариства (УБТ), науковці, громадські 

У Києві урочисто
відкрили Дім Біблії

діячі, політики, іноземні гості та 
журналісти.

Серед інших представників 
влади та політиків у заході взяли 
участь Міністр культури Михайло 
Кулиняк, народні депутати Во-
лодимир Марущенко та Павло 
Унгурян.

Символічну церемонію пере-
різання червоної стрічки при вході 
до будівлі звершили за участю 
голови Верховної Ради України 
Володимира Литвина і президента 
УБТ Григорія Коменданта.

Володимир Литвин у своїй 
промові підкреслив важливість 
цієї події. За його словами, лише 
віра та натхнення Слова Божого 
можуть дати силу подолати ті со-
ціальні виклики, які постають нині 

перед суспільством.
З відкриттям Дому Біблії та із 

20-річчям діяльності УБТ присутніх 
вітали повноважні представники 
Норвезького Біблійного Товариства 
та Об'єднаного Біблійного Товариства, 
представленого у 149 країнах світу, у 
тому числі і в Україні.

ІРС.
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(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)

Фраза «обосічний меч» не раз 
вживається в Новому Заповіті. На-
приклад, апостол Іван, побачивши 

на острові Патмос видіння, написав: «І 
сім зір Він держав у правиці Своїй, а з уст 
Його меч обосічний виходив, а обличчя 
Його, немов сонце, що світить у силі своїй» 
(Об. 1:16).

Чому цей меч був у Ісуса в устах? Хіба 
меч не повинен бути в руці? Слово disto-
mos — «обосічний» — одне з незвичайних 
слів Нового Заповіту. Воно складається з 
двох слів: di, що означає «два», і stomos 
— «уста». А разом слово distomos озна-
чає «вийшов із двох уст». Але чому Боже 
Слово згадується в Писанні як «обосічний 
меч», або, кажучи буквально, «меч, що 
вийшов із двох уст»?

Боже Слово подібне до меча, гострого 
з двох боків, за допомогою якого можна 
завдати ворогові нищівної поразки. У 
Посланні до ефесян Слово Боже назване 
також духовним мечем (див. Еф. 6:17). 
Грецьке слово rhema — «слово», вжите 
в цьому вірші, описує те, що було сказано 
чітко і зрозуміло і не підлягає обговоренню. 

У вас є обосічний меч!
«Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше 
від усякого меча обосічного...» (Євр. 4:12).

У Новому Заповіті слово rhema вживається 
в значенні «живе слово».

Ось приклад rhema: ви молитеся за 
якусь потребу, і раптом у серці зринає пев-
ний вірш з Біблії. Ви отримали слово з уст 
Бога, і воно увійшло у ваш дух. Це слово від 
Бога таке гостре, що пронизало ваші сумні-
ви, інтелект, логіку і проникло в саме серце. 
Чим більше ви роздумуєте над ним, тим ва-
гомішим воно стає всередині вас. Врешті-
решт ви починаєте проголошувати його.

І саме в ту мить, коли воно вийшло 
з ваших уст, воно стало «обосічним 
мечем», буквально «мечем, що вийшов 
з двох уст».

Слово, що вийшло спочатку з Божих 
уст, а потім з ваших, володіє величезною 
силою. Тому наповнюйте свій дух Словом 
Господнім, роздумуйте над ним і відводьте 
йому перше місце в житті. А коли дияволу 
заманеться напасти на вас, Святий Дух 
дістане із запасу Божого Слова, що захо-
ване в вашому серці, саме той вірш, котрий 
потрібен у цю мить. Вийшовши з ваших 
уст, він стане обосічним мечем, котрим ви 
зможете здолати ворога.

Час для радості!
«Погана погода, повсюди бардак,

Останніми днями усе щось не так...»

Як ці слова одної з авторських пісень Михайла Войтенка схожі на те, з чим 
доводиться стикатися час від часу в повсякденному житті.

Одноманітність нашого буття може легко зробити з нас незадоволених, 
скептиків, які вічно бурчать, у всьому сумніваються, ні в кого і ні в що не вірять. 
Навколишній світ переповнений негативом сумних, тривожних новин, песиміс-
тичних, грубих людей і всіляких неприємностей. Усі ці ситуації формують в нашій 
свідомості картину світу, точніше, певний погляд, світогляд.

Як же навчитися більше радіти, бути оптимістом і водночас не «літати в 
хмарах»?

Поміркуйте, про що ви думаєте протягом дня. Які висловлювання звучать від 
вас на свою адресу і на адресу тих, хто поруч? Проаналізуйте, з якої позиції ви 
говорите про повсякденні речі, новини, роботу, сім’ю тощо. Наш настрій, у тому 
числі відсутність радості в житті, може бути результатом того, як ми говоримо 
і думаємо.

Намагайтеся, вчіться, старайтеся, змушуйте себе думати, говорити, робити, 
жити позитивно. Шукайте добре в собі, у людях, навіть у проблемах. Робіть біль-
ше позитивного, приємного: говоріть компліменти, зробіть щось хороше просто 
так, більше усміхайтесь собі і людям, думайте про людей добре. Шукайте добре 
у всьому. Відмовтеся від депресивних, розпачливих, плаксивих треків, змініть 
свій плейлист на позитивну, життєстверджуючу музику. Починайте робити світ 
навколо себе кращим, красивішим, добрішим. 

Але все це не може стати по-справжньому правильною і доброю підставою 
для радості, якщо ви не звернетеся за до-
помогою до Творця. До Того, Хто створив 
все. Просто попросіть Бога допомогти вам 
у житті, у вирішенні проблем, попросіть, 
щоб Він наповнив вас радістю. Попро-
сіть у Нього прощення за все погане, 
що ви зробили чи подумали коли-не-
будь. Говоріть Творцеві про все. Почніть 
читати Святе Письмо. І ваше життя 
наповниться радістю, яка ніколи не мине.

Жителі землі так і не дочекалися 
кінця світу за Кемпінгом

Чому я не мию рук
Один священик, який втомився слухати відмовки людей 

про те, чому вони не ходять до церкви, якось заявив, що існує 
десять аналогічних причин,  через які він не вмивається. 

1. Тому що його змушували вмиватися в дитинстві.
2. Ті, хто вмивається, – лицеміри, бо думають, що    

          вони чистіші за інших.

Послідовники Кемпінга намагаються 
зрозуміти, чому це передбачення 
не збулося. За даними амери-

канських журналістів, сам проповідник 
з моменту «кінця світу» на публіці не 
появлявся. При цьому дзвінки та електро-
нні листи в офіс його радіостанції Family 
Radio Network залишались без відповіді.

Колишній транспортний агент, а нині 
пенсіонер Роберт Фіцпатрік розповів, що 
потратив на рекламну кампанію віщувань 
Кемпінга 140 тисяч доларів зі своїх за-
ощаджень. Після шостої вечора, коли ста-
ло ясно, що апокаліпсис не відбудеться, 
він із здивуванням сказав: «Не розумію, 
у чому річ. Чому нічого не відбувається? 
Не можу передати, що я зараз відчуваю. 
Очевидно, я все неправильно зрозумів, 
тому що всі ми ще на землі», — наводить 
його слова Бі-бі-сі.

Рекламна кампанія кінця світу за Кем-
пінгом була проведена в кількох країнах, 
серед яких США, Росія, Україна.

Це вже не перше віщування Кемпінга. 
Раніше проповідник передбачав апокаліп-
сис 6 вересня 1994 року. Тоді він заявив, 
що помилився, і почав знову вираховува-
ти печальну для людства дату.

Як повідомляє www.SlavikVoice.org 
із посиланням на «The Independent», 

колишній інженер, а нині 89-літній про-
повідник щоденно звертається до своїх 
послідовників на хвилях Family Radio 
Network — мережі релігійних радіос-
танцій, яка існує на пожертви слухачів. 
Капіталізація мережі — 120 мільйонів 
доларів, і лише на території США в неї 
66 радіостанцій. Саме Family Radio фі-
нансувало кампанію, що сповіщала про 
близькість Судного дня.

Утім, варто зазначити, що друга по-
ловина травня 2011 року все ж ознаме-
нувалась деякими глобальними подіями. 
Так, вчені сфотографували на Сатурні 
надзвичайно потужний шторм. Знімки і 
їх короткий опис доступні на сайті Лабо-
раторії реактивного руху при NASA. Про 
це 20 травня повідомляла lenta.ru.

В суботу, 21 травня, почалося ви-
верження вулкану Грімсвотн на півдні 
Ісландії. А наступного дня, 22 травня, по-
близу японського острова Хонсю стався 
землетрус магнітудою 5,8 бала. Підземні 
поштовхи магнітудою 6,1 бала були за-
фіксовані також на островах Кермадек. 
Епіцентр землетрусу містився всього за 
12 кілометрів від поверхні.

Усе це — ознаки наближення так зва-
ного кінця світу, про які можна прочитати 
у 24-му розділі Євангелія від святого 

Кінець світу, передбачений за розрахунками американського пропо-
відника Гарольда Кемпінга, так і не настав. Це повинно було статися 21 
травня о шостій вечора.

Матвія. Ісус Христос назвав ці та інші 
ознаки «початком терпінь породільних» 
(Мт. 24:8).

Саму ж дату Другого приходу Ісуса 
Христа, з якої почнеться новий відлік в 
історії людства, за словами Самого Госпо-
да, не знає ніхто: «А про день той й годину 
не знає ніхто: ані анголи небесні, ані Син 
— лише Сам Отець» (Мт. 24:36).

Тому варто вивчати Біблію, щоб не 
піддаватися різного роду панічним звіст-
кам, яких, судячи з усього, нас ще чекає 
немало. Довіряймо Богові і Його Слову, 
а не підрахункам шарлатанів, і ніколи не 
помилимося.

3. Я не можу вирішити, котре мило краще.
4. Колись я вмивався, але мені це надоїло.
5. Я вмиваюся тільки на великі свята – на Різдво і на

          Великдень.
6. Ніхто з моїх друзів не вмивається.
7. Почну вмиватися, коли стану старим і брудним.
8. У мене немає часу на вмивання.
9. Взимку вода надто холодна, а влітку надто тепла.
10.  Не хочу, щоб на мені заробляли виробники мила.

l ПРИТЧІ


