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Слова мудрості: «Світові, що втратив надію, може допомогти лише Церква«Світові, що втратив надію, може допомогти лише Церква».».

NN 7 (150) 7 (150)
  липлипеньень
  20120111

СТОР. 3√

«А Хома, один з Дванадцятьох, званий 
Близнюк, із ними не був, як приходив Ісус. Інші 
ж учні сказали йому: «Ми бачили Господа!»... А 
він відказав їм: «Коли на руках Його знаку від-
цвяшного я не побачу, і пальця свого не вкладу 
до відцвяшної рани, і своєї руки не вкладу до 
боку Його, — не ввірую!» (Ів. 20:24-25).

Ну, якщо Хома, то він просто зобов’язаний бути 
«невіруючим». Цей стереотип важко зруйну-
вати. Ім’я стало номінальним. Споконвіку віків 

людину, викриту в маловірстві, називають Хомою. І це 
зрозуміло. Хома ж не повірив звістці про воскресіння. 
При цьому ми впевнені, що, будучи на місці Хоми, точно 
повірили б цій новині.

Людині властиво приписувати собі неіснуючі заслу-

Англіканська Церква вимагає 
правового захисту християн

Англіканська Церква у Великобританії запропону-
вала захистити право християн носити хрест і ділити-
ся своєю вірою на робочому місці на правовому рівні.

У процесі Генерального Синоду лідери Церкви 
розповіли про зустріч з британськими міністрами. 
У ході зустрічі обговорювались прецеденти пере-
слідування християн роботодавцями, а також те, що 
в таких випадках суди стають на бік бізнесу.

«Діалог був доброзичливим, і ми чекаємо прак-
тичних дій», — заявив Філіп Гіддінс, який відповідає 
в Англіканській Церкві за місіонерську діяльність і 
зв’язки з громадськістю.

Він зазначив, що хоча чинне законодавство до-
зволяє християнам виражати свою віру, роботодав-
ці часто неправильно трактують його, обмежуючи 
релігійну свободу віруючих. Це викликає велику 
занепокоєність англіканських лідерів.

ги, як і шукати виправдання власним слабкостям. Ми 
з легкістю осуджуємо апостола Петра, що відрікся від 
Ісуса тоді, коли Господь, здавалося, найбільше потре-
бував його (Петрової) підтримки. Ми готові засудити 
учнів, що розбіглися після Його арешту і залишили 
Вчителя на поталу ворогам. «Я пішов би за Ісусом до 
кінця. Я ніколи б не зрікся, як Петро. Я не повівся б так, 
як Хома. Я би...» А насправді всі ми повторюємо ті самі 
помилки, часто навіть не помічаючи цього. 

Але повернімося до Хоми. Він не такий вже й 
маловір. Скоріше він — реаліст. Його невірство легко 
зрозуміти, якщо згадати, як помер Господь. Фільм 
Мела Гібсона «Страсті Христові», що наробив багато 
шуму, лише частково зміг відтворити картину страж-
дань Спасителя. І попри це відомо кілька випадків 
смерті глядачів під час перегляду фільму. Люди не 

З 6 по 13 липня у молодіжному 
таборі поблизу м. Малина Жито-
мирської області проходив XIV 
з’їзд молоді Церкви Християн Віри 
Євангельської України. Уже тради-
ційно, окрім української молоді, у 
фестивалі беруть участь делегації 
молодих християн з Росії, Білорусі, 
Сербії, Франції, США. 

Цьогорічний девіз фестивалю – «Євангеліє 
– сила Божа на спасіння» знаковий, адже саме 
цього року на державному рівні відзначається 

450-річчя Пересопницького Євангелія.
І як важливо, аби Євангеліє було не просто 

теорією, а практикою життя. На цьому наголосив 
у вітальному слові заступник старшого єпископа 
ЦХВЄУ Олександр Бабійчук.

Як і щороку, у відкритті фестивалю взяли участь 
представники влади. Зокрема, голова Малинської 
райдержадміністрації Геннадій Ободзинський на-

голосив: «Ви, учасники XIV з’їзду молоді Церкви 
Християн Віри Євангельської, –  цвіт нації, гідний 
потенціал не тільки для християнського світу, але й 
для творчої та наукової спільноти, адже саме у вас 
є скарб, якого немає в інших, – життя, присвячене 
Богові».

Малинський міський голова Сергій Стельмах по-
дякував молоді за пропагування здорового способу 
життя та загальнолюдських цінностей.

«Ви є тією рушійною силою добра, на яку по-
кладено великі надії, –  зазначив у вітальному листі 
голова комітету ВРУ з питань культури та духовності 
В. Яворівський.  – Вірю, що кожен із вас гідний цієї 
прекрасної та відповідальної місії».

Заступник голови Малинської райдержадміні-
страції Василь Марценюк зауважив, що відчуває 
тут позитивну атмосферу і отримує наснагу. А лідер 
«Фронту Змін» Арсеній Яценюк передав учасникам 
форуму листа, в якому підкреслив, що світ потребує 
віри більшою мірою, ніж знань, і чим досконалішими 
науково-технічними засобами володіє людина, тим 
вищими мають бути її духовні запити. Розвиток, 
позбавлений духовного виміру, втрачає сенс, –  під-
креслив народний депутат.

Християнська молодь –  це дзеркало, у яке ди-
виться світ. Дуже важливо, аби в цьому дзеркалі 
навколишні бачили Божу славу і любов.

Наш кор.

можуть дивитись на це навіть на екрані. Хома чудово 
знав, як вміють бити воїни і що означає розп’яття на 
хресті під палючим сонцем. Він просто не міг повірити, 
що скалічене, замордоване до смерті тіло Ісуса може 
воскреснути. Це нереально, неможливо. Такого просто 
не може бути. «Я не повірю, якщо не побачу сам».

Не дивно тому, що коли він побачив рани на жи-
вому тілі Учителя, то не міг стримати своєї радості: 
«Господь мій і Бог мій!». Те, що неможливо людям, 
можливо Богові. Хома усвідомив, що перед ним стоїть 
Сам Господь. І повірив. Повірив настільки, що коли 
настав його час, коли треба було не словом, а ділом 
довести свою любов до Воскреслого, він не злякався 
смерті і пішов за своїм Учителем до кінця.

За переказом, апостол Хома проповідував на-
родам Індії, де, попри катування, проявив героїчну 
міць у вірі і помер, проколений мечем. А ми вважаємо 
його «невіруючим», хоча індійські християни досі на-
зивають себе «християнами апостола Хоми». Слова 
Ісуса Христа звершили в житті Хоми переворот: «І не 
будь ти невіруючий, але віруючий!».

Хома невіруючий

Відомий християнський співак з укра-
їнської діаспори в США Джордж Давидюк 
відвідав Прикарпаття. З 11 по 17 липня він 
разом зі своєю командою провів концер-
ти в Долині, Бурштині, Коломиї, Надвірній, 
Бережанах та Івано-Франківську.

грішними перед Богом і хочуть отримати звільнення 
від гріха через молитву покаяння.

Марічка ГАЛЮК.
Фото Уляни ПІКУЛЯК.

Дзеркало, у яке дивиться світ

Фінальним акордом цього співочого туру став 
євангелізаційний концерт в Івано-Фран-
ківському міському парку відпочинку ім. Т. 

Шевченка. Попри похмуру погоду захід відвідали 
біля 400 мешканців та гостей обласного центру.

Вечір проходив у стилі спілкування. Джордж 
Давидюк чергував пісні з цікавими історіями про 
своє дитинство і батьків, про служіння, збереження 
української мови та культури в його американській 
родині тощо.

На закінчення вечора Джордж поділився 
проповіддю під назвою «Звільнення від гріха», в 
основу якої лягла біблійна історія про зустріч Ісуса 
з біснуватим чоловіком.

«Гріх занечищує розум і душу, робить не-
вільниками диявола, – сказав Джордж Давидюк. 
– Біснуватий був нечистим і нестриманим чоловіком, 
що нищив самого себе. Такими є грішні люди в духо-
вному світі, хоча вони й не усвідомлюють цього». 

Біблія говорить, що біснуватий був побожним, 
адже він вклонився Ісусу, незважаючи на легіон 
демонів, що наповняли його душу. Так само і люди, 
що живуть в гріху, можуть виконувати певні релігійні 

традиції, залишаючись рабами гріха. І тільки Ісус 
має силу дати людині звільнення. 

Гість закликав всіх до молитви. І біля десяти 
людей підняли руки на знак того, що визнають себе 

Джордж Давидюк відвідав ПрикарпаттяДжордж Давидюк відвідав Прикарпаття
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     Молитва      Молитва 
      на віллі       на віллі 
«Кораловий риф»«Кораловий риф»

                      ВідВід  
«кольору печалі» «кольору печалі» 
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Фарисей Фарисей 
і митникі митник
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САТАНИНСЬКІ САТАНИНСЬКІ 
ТЕНЕТАТЕНЕТА на світлу дорогуна світлу дорогу
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Ця подія стала яскравою ві-
хою в дзеркалі історії української 
державності. 450 років тому до на-
роду прийшло Євангеліє на зрозу-
мілій мові. Не можна переоцінити 
вагу цього непересічного дійства, 
адже ще за 300 років до Котлярев-
ського світ почув староукраїнську 
мову цитатами Святого Письма. 
З причини унікальності цієї події 
керівництво нашої держави ви-
рішило вшанувати пам'ять ство-
рення цього світового шедевру. 
Тому 2011 рік був проголошений 
роком Пересопницького Єванге-
лія. Підставою для проведення 
урочистих заходів стали указ Пре-
зидента України від 17 грудня 2009 
року та Постанова Верховної Ради 
від 12 травня 2010 року. 

Наразі зробимо невеличкий екскурс 
в історію, щоб зрозуміти передумо-
ви і важливість того, що сталося 

в селищі Пересопниці, а також звернути 
увагу на дорогу, якою пройшло Єванге-
ліє до його народної популяризації. Від 
часів Христа й апостолів було непросто 
зберегти оригінальність святих текстів, 
адже з’являлися люди, котрі писали фаль-
шиві листи, видаючи їх за богонатхненні. 
Апостол Павло в Посланні до солунян 
порушує цю проблематику, вказуючи, 
що в Солуні є листи, які нібито написав 
він (2 Сол. 2:2).

Уже в І столітті потрібно було не 
тільки відстоювати ідентичність Святого 
Письма, але й захищати його від різних 
єретиків. Для цього Бог піднімав апо-
логетів, відомих як отців Церкви, котрі 
намагалися захистити істину.

Немало проблем виникало навколо 
формування канону Нового Заповіту. 
Перед упорядниками постало питання 

помістити до переліку книги, які дійсно 
писали автори від Бога. Остаточно ново-
заповітний канон був затверджений в 
360 році на Лаодикійському соборі. На 
ньому були перелічені поіменно всі 27 
новозаповітних  священних книг.

Та справжнім випробуванням для 
євангелізації (тобто донесення Євангелія 
для народу) став період Середньовіччя, 
який історики називають темними віками. 
У цей час Євангеліє було недоступне для 
простих людей, оскільки домінувала дум-
ка, що «чернь» не може правильно тлума-
чити Писання, це робили священики, які, 
на жаль, майже не читали його.

До того ж Євангеліє було перекладене 
на латинь – зробив це в IV столітті Ієронім, 
і цим перекладом користувалися аж до 
XIV століття, коли латинь стала мертвою 
мовою, а відтак її мало хто розумів. Тільки 

XVI століття, відоме як епоха Відроджен-
ня, змінило ситуацію. Реформатори та 
їх послідовники були перейняті ідеєю 
перекладу текстів Святого Письма на 
національні мови. Це в контексті історії 
донесення Слова Божого на рідну мову 
мало архіважливе значення. 

На українських теренах в Зяславсько-
му Святотроїцькому монастирі (тепер с. 
Двірець біля м. Ізяслава Хмельницької 
області) 15 серпня 1556 року розпочала-
ся грандіозна праця, яка тривала п'ять 
років. Унікальним є факт, що фунда-
торкою цього історичного проекту була 
жінка – княгиня Анастасія Заславська 
(Жеславська). Разом з нею підтримали 
працю її зять та донька – Іван та Ганна 
Чорторийські. На той час Анастасія 
втратила свого чоловіка Кузьму і стала 
черницею. Можливо, це вплинуло на 

В ефірі «Шустер Live» народний депутат 
Інна Богословська у сутичках з бютівцем 
Олександром Турчиновим, схоже, перевер-
шила саму себе.

У черговий раз перебуваючи на політичному 
шоу, Інна Германівна почувалася досить вільно. 
Серед всіх учасників телепередачі лише вона 

одна виходила до мікрофону, коли хтось промовляв. 
Так було, коли в студію до Шустера несподівано 
прийшла Юля Тимошенко, так сталося і тоді, коли 
виступав Турчинов.

Як повідомляється, Савік нічого не зміг (не за-
хотів?) вдіяти — і в студії, як і в Раді, «захопили» 
владу регіонали.

Чим все закінчилося, ми знаємо — представники 
опозиції покинули залу, а влада, цілком ймовірно, 
мовчки раділа з приводу своєї «всемогутності».

Але перед тим Богословська, бажаючи вколоти 
свого опонента, закинула на адресу Турчинова, як їй 
здавалося, образливі фрази, назвавши його «лідером 
секти», маючи на увазі протестантизм. Тобто всіх 
протестантів вона обізвала «сектантами».

Якось в одній з передач Інна Германівна назвала 
себе експертом з юриспруденції, і, схоже, тепер вона 
вступила на Terra Incognita — почала розмірковувати 
про релігію. Але чи то Богословська погано підготу-
валася, чи то просто спеціально озвучили некоректну 
фразу, але її міркування далекі від істини.

За даними Центру імені Разумкова, які були обна-
родувані під час круглого столу «Державно-конфе-
сійні відносини в Україні, їх особливості і тенденції 
розвитку», що відбувся 8 лютого цього року, частка 
протестантських громад в Україні становить 28,8 
відсотка від кількості релігійний організацій.

Причому на 1 січня 2010 року в окремих облас-
тях України протестантські громади мали кількісну 
перевагу, наприклад ,у Донецькій області — 50,8% 
від загальної кількості зареєстрованих релігійних 
громад.

Але ж цей регіон — вотчина ПР! Виходить, Бого-

словська образила своїх потенційних виборців! Чи 
знала про це Інна Германівна?

Так само і в Києві — протестанти становлять 
50,4% від кількості релігійних організацій, а в За-
порізькій, Кіровоградській, Чернівецькій областях 
— по 40%. Тільки в трьох областях — Львівській, 
Івано-Франківській і Тернопільській їх кількість 
менша 10%.

А щодо баптистів, то в них взагалі найбільша 
кількість зареєстрованих громад серед українських 
протестантів — 2705.

Причому треба врахувати, що, за даними того 
ж Центру Разумкова, протестанти відрізняються 
фіксованим членством і, як правило, добровільним 
прийняттям хрещення у свідомому віці. Тобто віруючі, 
що ходять до протестантських церков, відзначаються 
постійністю у своїх поглядах і регулярністю відві-
дування богослужінь.

А не так давно, євангельські християни-баптисти 
відзначили 400-річчя баптистського руху в Європі.

Виходить, що слова народного депутата, юриста, 
вирізняються, м’яко кажучи, безграмотністю. Адже 
треба врахувати і світову кон’юнктуру. За даними 
2007 року, тільки у США кількість протестантів 
сягала 67 мільйонів осіб. Причому 30 мільйонів з них 
— баптисти.

Цікаво, якби Інна Германівна кинула в обличчя 
президента США чи канцлера Німеччини, що вони 
— «лідери сектантів», що би сталося?

І це без  врахування статистики інших країн світу. 
Загалом кількість християн протестантського спряму-
вання у світі становить близько 600 мільйонів осіб.

У підсумку, бажаючи вколоти свого політичного 
опонента, Богословська, по суті, образила сотні тисяч 
своїх потенційних українських виборців.

Чи зробила вона це цілеспрямовано і свідомо? 
Важко сказати. Чи вибачиться вона перед громадяна-
ми України, які віддали свої голоси за Партію регіонів?

Це запитання до самої Інни Германівни, запитання 
до її совісті.

Максим БУТЧЕНКО.

Прийнято вважати, що протягом остан-
нього двадцятиріччя обсяги релігійної 
свободи у світі зросли. Це пояснюється кар-
динальними змінами в більшості посткому-
ністичних країн, покращеннями в ряді країн 
Латинської Америки, зростанням зацікавле-
ності до проблем релігійної свободи – не в 
останню чергу після прийняття Конгресом 
США Акту про релігійну свободу у світі. З 
другого боку, потужне повернення релігії 
на публічну арену, підйом войовничого 
ісламу, сплеск фундаменталізму призвели 
до посилення релігійної нетерпимості і сис-
темних спроб представників одних релігій 
обмежити свободи іновірців.

Масштабне дослідження Pew Research Center 
198 країн планети свідчить, що в 119 країнах 
обмеження релігійної свободи незначні і на-

віть зовсім несуттєві. Але в 64 країнах – приблизно 
у третині всіх країн існують значні і дуже серйозні 
обмеження релігійного життя. 

Країни, де релігійні права людини беззастережно 
зневажаються, найбільш густонаселені. Це, перш за 
все, Китай, Індія, Іран, Індонезія, Пакистан. Отож 
хоча лише в третині країн світу релігійна свобода 
серйозно порушується, у цих країнах проживає 
70% населення планети. У той час як у 119 країнах 
з низьким рівнем обмежень живе лише  26% світо-
вого населення. 

Спробуємо поставити собі наївне, але цілком 
закономірне питання: чому сучасний світ зовсім 
не нагадує собою Царство Свободи? Адже уряди 
в переважній більшості розуміють, що релігійна 
свобода – невід'ємне право людини. Що найбільшою 
мірою підриває релігійну свободу? Насамперед, той 
величезний потенціал ворожнечі, в тому числі і на 
релігійному грунті, накопичений людством стосовно 
інших рас, націй, релігій, класів. 

Глобально ситуація виглядає наступним чином: 
протягом 2006 –2008 років у 139 країнах світу (тобто 
в 70%), мали місця прояви образ, насильства, заля-

кування на релігійному грунті, причому в 35 країнах 
це призвело до смертельних випадків. У 16 країнах 
до смертельних наслідків приводили дії натовпу і 
релігійних фанатиків, спрямовані проти представни-
ків інших релігій. У 60 країнах світу (22%)  ситуація 
ускладнюється активністю терористичних груп, 
які прикриваються релігією. Протягом вказаного 
періоду в 24 країнах світу тривали релігійні війни 
і збройні конфлікти, причому у п'яти країнах число 
постраждалих обчислювалося сотнями тисяч, а ще 
в п'яти країнах – мільйонами. 

Серед держав, що обмежують релігійні свободи, 
є й такі, які вважають, що подібні обмеження ви-
правдані з точки зору безпеки країни (Туреччина, 
Ізраїль). 

У 38 країнах світу існують заборонені релігійні 
спільноти. У 23 країнах світу держави дискримінують 
певні релігії, проголошуючи їх небезпечними сектами 
чи культами. (Для бажаючих поширити цю практику 
на Україні, посилаючись на світовий досвід, зазначу, 
що в 175 країнах такої практики немає). 

Щонайменше дві пострадянські держави – Турк-
менія та Узбекистан практикують найжорсткіші 
форми придушення прав і свобод людини і визна-
ються одними з найгрубіших порушників релігійної 
свободи в усьому світі. 

Напрямок та результати деяких релігійних змін 
часом виявляються зовсім несподіваними. Як, напри-
клад, масове звернення католиків у протестантизм 
в країнах Латинської Америки. 

Тенденцій, які об'єктивно ведуть до зміцнення 
та розширення релігійної свободи, набагато менше, 
ніж тих, що розвиваються у зворотньому напрямку. 
Сили сторін виглядають нерівними: з одного боку 
– тисячолітні стереотипи, колективна пам'ять, об-
тяжена давніми образами. З другого – не надто ши-
роке коло інтелектуалів. Але, згадаємо, провісники 
по–справжньому планетарних ідей майже завжди 
сприймалися як маргінали... 

Віктор ЄЛЕНСЬКИЙ.
Президент Української Асоціації 

релігійної свободи. 

450-річчя Пересопницького Євангелія – 
культурний та духовно-історичний контекст

рішення взятися за таку справу, адже в 
ті часи переписування книг вважалося 
своєрідним подвигом чи навіть молитвою. 
З точки зору сьогодення варто високо 
оцінити такий крок, адже княгиня могла 
свої статки використати, наприклад, на 
придбання додаткової землі і не вкладати 
кошти в таку дорогу справу, як переклад 
та написання Євангелія.

Для реалізації плану були запрошені 
люди. Одним із активних діячів став Ми-
хайло Васильєвич з далекого Санока, що 
на Лемківщині. Допомагав йому в праці 
архімандрит Григорій з Пересопницького 
монастиря. Поза всяким сумнівом, залу-
чалися й інші люди, на жаль, невідомі нам. 
Серед них пастухи, ремісники, які виготов-
ляли шкури, адже витвір був написаний 
на пергаменті. Вражає майстерність та 
витонченість гравюр, ілюстрацій. Кожна 
буква, сам шрифт говорять про цінність 
цього шедевру. 

З наукових джерел відомо, що в 
Пересопниці монастир був заснований 
набагато раніше, ніж в Зяславі, а відтак 
мав більше книг, яких бракувало для 
перекладу.  І ось після кропіткої праці 
29 серпня 1561 року було завершене 
написання Пересопницького Євангелія 
староукраїнською мовою. Примітно, що 
за короткий час після написання княгиня 
Анастасія померла, виконавши свою 
головну місію. А Євангеліє з Пересо-
пниці розпочало свої «мандри» теренами 
України. З 1600 р. до 1701 р. історія його 
побутування невідома. 17 квітня 1701 р. 
його подарував гетьман України Іван Ма-
зепа Переяславському кафедральному 
собору. З 1799 р. Євангеліє зберігалося 
в бібліотеці Переяславської семінарії, 
згодом — у Полтавській семінарії, у 
Полтавському історико-краєзнавчому 
музеї, у заповіднику «Києво-Печерська 
лавра».З 1948 року – у відділі рукописів 

Бібліотеки АН УРСР, а тепер в Інституті 
рукописів Національної бібліотеки Украї-
ни ім. В. Вернадського.

Складною була подорож Пересо-
пницького Євангелія. Не знищив його 
цар Михайло, який у 1622 році видав указ 
про спалення «Учительного Євангелія» 
Кирила Ставровецького. Не знищив і 
Петро I, видавши в 1720 році указ, котрий 
забороняв друк книг українською мовою. 
Ніби символічно, написане в Західній 
Україні, воно пройшло також і східні землі 
як знак особливої консолідації.

Назва «Пересопницьке Євангеліє» 
швидше кабінетна, ніж історична, і 
прив’язана до місця завершення праці. 
Без сумніву, це велика мовна скарбниця, 
бо, за оцінкою спеціалістів, саме з нього 
починає формуватися українська літера-
турна мова.

Орнаментація Пересопницького Єван-
гелія створена в народному українському 
стилі. Його обсяг – 964 сторінки, вага 
фоліанту – 9 кілограмів 300 грамів.

У 2001 році Інститут української мови 
НАН України здійснив факсимільне ви-
дання Євангелія із науковою обробкою 
– впорядкуванням, дослідженнями, сло-
вопокажчиками. Загальний наклад книги 
становив  500 примірників. 

Починаючи з 1991 року стало традиці-
єю під час присяги Президента на вірність 
народові України поряд з Конституцією 
України та  Актом проголошення неза-
лежності України класти Пересопницьке 
Євангеліє як найдорожчу духовну свя-
тиню, як знак того, що наші чільники 
беруть відповідальність за керівництво 
країною не тільки перед народом, але й 
перед Богом.

Так присягали Леонід Макарович 
Кравчук, Леонід Данилович Кучма, Віктор 
Андрійович Ющенко та Віктор Федорович 
Янукович. 

У серпні 2011 року в селищі Пере-
сопниці планується зустріч президентів 
слов'янських країн: Білорусі, Болгарії, 
Росії, Сербії та України.

Насамкінець підкреслимо: важливо 
зрозуміти головну суть Євангелія. Нехай 
за фасадом мовного, культурного та 
історичного значення не буде сховане 
Святе Письмо, як це було в Середньовіччі, 
натомість хай Його сила зцілить нашу 
землю та душі українців.

Релігійний лікнеп Релігійний лікнеп 
для Богословськоїдля Богословської

Свобода віросповідання: 
ГЛОБАЛЬНІ ВИМІРИ
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Нині багато людей самі шукають 
зв’язку з дияволом, і він заволоді-
ває ними через грубе ідолопоклон-

ство, через ворожіння, через сатанізм, 
через життя за принципами зла. Але 
згубні для душі не тільки ці очевидні 
ознаки боговідступництва. Величезну 
небезпеку приховують, на перший погляд, 
незначні й цілком невинні речі. Нерідко 
диявол досягає серця людини за допо-
могою неправди, бо він батько неправди 
(Ів. 4:44); через спокуси (Мт. 4:1); через 
викрадання Слова Божого, посіяного в 
серце (Мт. 13:19).

І він звів дуже багатьох, приймаючи 
вигляд ангела світла (2 Кор. 11:14): до 
когось «прийшов дідусь в білому», комусь 
«приснилась жінка в білому, така вродли-
ва, яка сказала те і те і зробила те і те», 
— і люди впевнені: «Це від Бога».

Він успішно досягає серця людини че-
рез наклеп. Він сам оскаржує дітей Божих 
день і ніч (Об. 12:10), і всякий, хто приймає 
і поширює його наклеп, стає співучасни-
ком в цій злій справі сатани.

Коли Юда остаточно вирішив зрадити 
Христа, у нього ввійшов сатана (Ів. 13:27). 
«... Ваш супротивник — диявол — ходить, 
ричучи, як лев, що шукає пожерти кого» (1 
Петр. 5:8). Він людиновбивця від початку 
і може ввійти в людину, схиливши її до 
вбивства.

Бог не залишив нас у незнанні щодо 
диявольських планів і задумів (2 Кор. 2:11), 
треба тільки пильнувати, підкорятися 
Богові, противитися дияволу (Еф. 4:27; 
Як. 4:7; 1 Петр. 5:8).

Про диявола не треба говорити легко-
важно. А таке можна часто почути. Загра-
вання з силами темряви закінчується, як 
правило, погано. «І сам архангол Михаїл, 
коли сперечався з дияволом і говорив про 
Мойсеєве тіло, не наважився винести суду 
зневажливого, а сказав: «Хай Господь 
докорить тобі!» (Юд. 9). Здавалося б, 
архангел міг сказати, він багато знав, 
— але не наважився, «а ці зневажають, 
чого не знають» (Юд. 10).

Слово Боже закликає нас зодягнутися 
в повну Божу зброю і стати проти хитрощів 
диявольських (Еф. 6:11). Апостол Яків дає 
важливу пораду, яким чином можна про-
тивитися ворогу: «... Підкоріться Богові... 
очистьте руки... серця освятіть... сумуйте 
та плачте... упокоріться перед Господнім 
лицем...» (Як. 4:7-10).

Христос «став учасником... щоб смер-
тю знищити того, хто має владу смерти, 
цебто диявола» (Євр. 2:14). Він переміг 
його на хресті, і ми можемо перебувати в 
цій перемозі лише вірою і з чистим серцем.

В 1240 віршах Святого Письма Господь 
попереджує Свій народ остерігатися ідо-
лопоклонства. Це Боже повеління відоме 
було ще праведникам давнини. У Книзі Бут-
тя розповідається: «І вони віддали Якову 

всіх чужинних богів, що були в їхніх руках, і 
сережки, що в їхніх вухах, а Яків сховав їх 
під дубом, що перед Сихемом» (1 М. 35:4).

Яків направлявся до Бет-Елу. Там він 
хотів зробити жертівника Богові, Котрий 
почув його і був з ним в дорозі. Яків знав, 
що приходити перед Боже лице треба з 
чистими серцем і руками. Він добре знав, 
що чужих богів треба викинути, хоч ті, що 
перебували з ним, не завжди так чинили 
і виявляли прихильність до чужих богів. 
Навіть Рахіль, дружина Якова, залишаючи 
отчий дім, вкрала богів батька і заховала 
їх від розгніваного Лавана.

На горі Сінай Сам Господь заповідав 
Мойсею: «Стережися, щоб не склав ти 
умови з мешканцем тієї землі, що ти 
входиш на неї, — щоб він не став пасткою 
серед тебе. Бо ви їхні жертівники по-
руйнуєте, а їхні камінні стовпи для богів 
поторощите, а їхні дерева святі пови-
рубуєте. Бо не будеш ти кланятися богові 
іншому, бо Господь — Заздрісний ім’я 
Його, Бог заздрісний Він! Щоб не склав 
ти умови з мешканцем Краю, як будуть 
вони любодіяти вслід за богами своїми, і 
будуть богам своїм жертви приносити, то 
якщо він покличе тебе, то ти не будеш їсти 
із жертви його. І не візьмеш із дочок його 
для синів своїх... Литих богів не зробиш 
собі» (2 М. 34:12-17).

Чітке і категоричне застереження 
Бога: не складай умов, не зав’язуй ніякої 
дружби з народами, щоб не запросили 
тебе споживати ідоложертовну трапезу. 
Якщо подружишся, то прийдеш разом 
з дочкою, а в чужинця буде син — і 
скоро будуть укладатися шлюби. А вони 
призведуть до прийняття чужих богів і 
поклоніння ним.

Так і сталося. Через кілька століть у 
Книзі Суддів був залишений сумний під-
сумок: «А Ізраїлеві сини й далі чинили 
зло в Господніх очах і служили Ваалам 
та Астартам, і богам арамським, і богам 
сидонським, і богам моавським, і богам 
аммонських синів, і богам филистимським. 
І покинули вони Господа, і не служили 
Йому» (10:6).

Тепер ізраїльтяни не говорили: «Піду в 
гості, там у поган якесь ідольське свято...» 
«Якесь» було спочатку, а тепер вони вже 
знали, яке. Вони шанували Астарту, при-
носили жертву Ваалу, прикипіли серцем 
до звичаїв і традицій поган.

У Новому Заповіті апостол Павло пи-
сав: «Я ж не хочу, щоб ви спільниками для 
демонів стали» (1 Кор. 10:20). Ізраїльтяни 
могли заперечити: але ж ми ідолам при-
носимо жертви! Апостол не помилився: 
демонам!

На жаль, майже неможливо про-
слідкувати, як ізраїльський народ через 
служіння ідолам перейшов на служіння 
демонам. Важко провести межу і ска-
зати: до цього часу — ідолопоклонство, 

а звідси — відверте служіння демонам. 
Але Господь попереджує: «... утікайте від 
служіння ідолам» (1 Кор. 10:14). Від мало-
го, великого, страшного, нестрашного 
— від всякого утікайте! Чому? Тому що ви 
думаєте, що ідоли — це ніщо, але й не по-
мітите, як почнете поклонятися демонам. 
Ось у чому небезпека!

У Другій книзі царів підсумовується 
життя царя Манасії: «І він перепровадив 
свого сина через огонь, і гадав, і ворожив, 
і настановив викликувачів духів померлих 
та духів віщих, і багато робив зла в очах 
Господа, щоб гнівити Його... І Манасія звів 
їх до того, щоб робити гірше від тих наро-
дів, яких Господь вигубив з-перед обличчя 
Ізраїлевих синів» (2 Цар. 21:6, 9).

Це вже страшно! Народ Божий почав 
чинити гірше за тих народів, котрих Бог 
вигубив перед очами їхніми. Але якщо 
поганські народи за свої мерзенні злочини 
були вартими знищення, то що очікувало 
народ Божий, який чинив гірше за поган? 
Бог покликав їх на дорогу життя, а вони 
опинились на дорозі смерті.

721 року до Р. Х. Бог допустив, що 
десять племен Ізраїлевих були виведені 
в ассирійський полон, а в 586 році у вави-
лонському полоні опинились два останні 
юдейські племена. Повернувшись з по-
лону, народ (звісно, мова не про Ездру, 
Неємію, котрі будували храм) приніс звідти 
багато поганських гидот, і немало з народу 
займалося чаклунством і ворожбитством. 
Так триває й досі.

Чим же в наші дні сатана полонить 
душі християн? Перша і найпростіша 
спокуса — прикмети: павучок спустився 
— лист прийде; з порожніми відрами пере-
йшли дорогу — не пощастить, чорний кіт 
перебіг дорогу — станеться щось зле... 
Черег поріг вітатися не можна...

Десятки, сотні і навіть тисячі прикмет. 
Але якщо ці прикмети не від Бога і в Пи-
санні про них не йдеться, то від кого вони? 
Можуть бути лише два джерела: Бог або 
сатана. Хто ж цей законодавець прикмет?

«Але ж прикмети збуваються!». Зви-
чайно, збуваються! Як їм не збуватися, 
якщо в них вірять, якщо їм підкоряють 
свою волю! Господар, що запропонував їх, 
обов’язково потурбується, щоб прикмети 
збувалися, і цим він спіймає в тенета 
багато душ.

Автор книги «Відкриті очі» сам прий-
шов до прозріння. У дитинстві мати йому 
казала: «Коли виростеш і побачиш, що 
на твоєму подвір’ї кріт риє землю, вбий 
його — і твоє життя буде щасливим». Син 
запам’ятав це. Проживаючи в Німеччині, 
він одружився, звів дім. Якось вранці ви-
ходить  з дому — і прямо перед 
ним кріт риє землю! «Це якраз той 
момент, про який говорила мама! 
— промайнула думка. — Крота 
треба вбити, і щастя буде забез-
печене». Але інша, здорова думка 
зупинила його: від кого пішла ця 
прикмета? Який взаємозв’язок 
між кротом і щастям? Він по-
чав молитися Богові, поділився 
думками з пастором церкви. Ви-
сповідався. Прийшов додому 
— кріт зник, і купка землі також 
зникла. Значить, законодавець, 
прикмет, котрий хотів спіймати 
душу через крота, зрозумів, що 
людина покаялася, і навіщо ж 
даремно землю рити? Зарівняв 
землю і пішов до того, хто в це ще вірить.

Якщо ви будете вірити йому і схилите 
перед ним свою волю, він докладе всіх 
зусиль, щоб прикмети сповнилися. У 
нього сил і засобів вистачить, лиш би пові-
рили йому і пішли за ним. Але куди? Після 

вступного екзамену до його школи (а цим 
екзаменом може бути віра в прикмети) 
розпочнуться практичні заняття.

Одна жінка розповідала, що її шес-
тирічна донька перестала розмовляти, 
не їла, не спала, мовчала добами. На 
сімейній раді прийшли до висновку: дитину 
врекли. І пішли до ворожки. А та дала 
рецепт: обійти навколо стола, сказати те 
й те і зробити те й те. І дівчинка почала 
розмовляти, їсти, спати!

Так у душу дитини заклали «міну спо-
вільненої дії». Через нашіптування ворож-
ки душу дитини передали сатані! 

Люди йдуть з дітьми до бабок і самі 
себе заспокоюють: вона хороша, у неї 
Біблія на столі, вона «Отче наш» читає. 
Але ж та сама Біблія забороняє зверта-
тися за допомогою до цих людей. Те, що 
нашіптують бабусі, йде врозріз зі Святим 
Письмом. Слова, котрі вони нашіптують, 
дає їм дух, котрий противиться Богові. 

Один такий «шептун» на запитання, 
звідки він бере свої слова пояснив: 
«Прийшов вночі дідусь у білому, з білою 
бородою, сказав, як замовляти хворобу, 
і пішов. В білому — значить, від Бога». 
Але ми знаємо, що сатана приймає вигляд 
ангола світла і що треба випробовувати 
духів (1 Ів. 4:1).

Пророк Ісая передає слова Господа: 
«А коли вам скажуть: «Запитуйте духів 
померлих та чародіїв, що цвірінькають та 
муркають», то відповісте: «Чи ж народ 
не звертається до свого Бога? За живих 
питатися мертвих?» (8:19).

Отже, коли скажуть: «Підем до ворож-
ки», треба відповісти: «Чи не повинен я 
звертатися до свого Бога?».

Ворожінням захоплювались здавна. 
«Бо цар вавилонський став на роздоріжжі, 
на початку двох доріг. Щоб ворожити ча-
рами, трясе він стрілами, питає домашніх 
божків, розглядає печінку» (Ез. 21:26).

Методів ворожіння багато, всіх не 
перелічиш. Ворожінням найчастіше 
спокушуються жінки, особливо дівчата, 
намагаючись довідатися, за кого вийдуть 
заміж. Бажання дізнатися про свою 
долю заводило багатьох в тяжкий гріх 
ворожбитства.

«Бо ж ви вмерли, а життя ваше схова-
не в Бозі з Христом» (Кол. 3:3). У Христі 
— дорога нашого життя. Бог визначив 
нашу долю. Усе наше майбутнє — в Бога, 
Котрий благий і багатомилостивий. «Усяке 
добре давання та дар досконалий по-
ходить згори, від Отця світил, що в Нього 
нема переміни чи тіні відміни» (Як. 1:17). 
Не сумнівайтесь, прийде ваше добро до 
вас, і прийде в потрібний час.

нок: ти звертався до нас за допомогою, 
тепер служи нам.

До ворожіння залучають навіть дітей: 
візьми ножиці, наріж папірців, напиши 
імена хлопчиків — і дізнаєшся, хто твій. 
Так починається загравання з дияволом. 
Остерігайтесь цього зла. Хто займався 
ворожінням, висповідайте цей гріх, щоб ви 
не були боржником диявола. Інакше він ви-
ставить вам рахунок, причому в найбільш 
несподіваний для вас момент.

Молодий християнин розповідає: «При-
їхав я на молодіжне спілкування. Сестри 
нарізали папірців, згорнули їх і, сміючись, 
один дали мені. Розгортаю, а там на-
писано ім’я сестри. «Що це ви затіяли?» 
— поцікавився я. «Та це ми просто так 
— ворожимо».

Ця невинна і смішна, на перший погляд, 
затія — ніщо інше, як перший клас у школі во-
рожіння. Перший крок у трясовину диявола.

Цікавляться християни і астрологією: 
під якою планетою вони народилися, їхати 
їм кудись чи не їхати, будуватися чи не 
будуватися, одружуватись чи ні. Через 
гороскопи сатана бере на себе керівни-
цтво життям людей.

Дехто намагається з наукової точки 
зору довести, що в гороскопах нічого пога-
ного немає, мовляв, кожен народився під 
певним розташуванням якихось планет... 
Насправді це та сама демонологія. У Книзі 
пророка Ісаї читаємо: «Змучилась ти від 
великої кількости рад своїх — хай же 
стануть і хай допоможуть тобі ті, хто небо 
розрізує, хто до зір придивляється, хто 
провіщує кожного місяця, що має на тебе 
прийти! Ось стали вони, мов солома: огонь 
їх попалить, — не врятують своєї душі з 
руки полум’я, — це не жар, щоб погріти 
себе, ані полум’я, щоб сидіти біля нього» 
(47:13-14). Зверніть увагу: вогонь спалив 
тих, що захоплюються гороскопами.

Чародійство — вкрай тяжкий гріх. 
Пророк Єзекіїль написав: «Та й скажи: 
Так говорить Господь Бог: Горе тим, що 
шиють чародійні обв’язки на суглоби рук 
і роблять хустки на голову всякого зросту, 
щоб ловити душі. Невже, ловлячи душі 
Мого народу, ви свої душі спасете? І ви 
безчестите Мене...» (13:18-19).

Для багатьох ці слова нічого не означа-
ють, але той, хто знайомий з цими речами, 
знає: щоб привабити до себе диявольських 
духів, треба взяти те й те, зашити і носити 
певний час. На це відважуються ті, хто 
вирішив відверто служити дияволу, по-
бажав мати у своєму розпорядженні духів, 
набути силу — і починається страшна 
робота в упряжці з сатаною.

 У пророка Єзекіїля читаємо: «І по-
несуть вони свою провину — яка 
провина того, хто питається, така 
буде провина пророка» (14:10). 
Зверніть увагу: Бог однаково 
карає і ворожбитів, і тих, хто при-
ходить до них. 

Як потрапляють душі в цю 
згубну спокусу? «До мене мама 
прийшла з того світу. Вона недав-
но померла. Ну, точно мама: і за 
виглядом, і за голосом. І сказала 
мені зробити те й те. Хіба я не 
повинен слухати її? Я завжди її 
слухав, поки жива була». Комусь 
з’являється батько, комусь — син, 
і душа налаштовується послухати 
диявола, а він «неправдомовець і 
батько неправді» (Ів. 8:44). І все, 

що він робить, — неправда! Він не може 
чинити діла правди — це проти його єства. 
І не мама це приходила. В образі матері 
приходив диявольський дух, щоб спокуси-
ти, відвести на дорогу загибелі.

(Закінчення в наступному номері).

Апостол Павло, даючи настанови своєму учневі Тимофію, кількома словами описує життєво важливу для 
всіх послідовників євангельської істини тему: «А Дух ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні 
часи, ті, хто слухає духів підступних і наук демонів» (1 Тим. 4:1). Зверніть увагу на взаємозв’язок: приймаючи 
диявольські вчення, людина відступає від віри і потрапляє під владу темних сил.

В Євангелії від Івана сказано: «Злодій тільки на те закрадається, щоб красти й убивати та нищити. Я прийшов, 
щоб ви мали життя і подостатком щоб мали» (Ів. 10:10).

Злодій — це диявол. А Господь наш Ісус Христос «прийшов, щоб ви мали життя і подостатком щоб мали». Він 
Своєю жертвою на Голгофському хресті поклав кінець владі сатани і його воїнству. Відтоді без запрошення з 
боку людини, без її згоди диявол не може заволодіти її серцем. Тим більше коли людина перебуває під захистом 
Голгофської жертви.

Ворожінням можна заглянути тільки в 
пекло, а не в небо. Не можна легковажно 
захоплюватись ворожінням. Ви можете 
забути про свою цікавість, але ворог про 
це не забуде. Слуги диявола взяли вас на 
облік, і свого часу вам пред’являть раху-
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Хто перед нами? Аферист і його фінансова ма-
хінація. Скільки пам’ятаю, вивчення цієї притчі 
завжди викликає нерозуміння віруючих. Ісус 

похвалив обманщика. Як таке може бути?
Ні. Ісус похвалив мудрий вчинок! Притча не пови-

нна сприйматися в деталях. Притча — це ілюстрація 
однієї головної ідеї. Головна ідея — не будь немудрим, 
не будь короткозорим, не будь наївним. Чини мудро 
і підприємливо!

Чоловік задумався. У нього проблема — якщо все 
так залишити, проблем буде ще більше. Особливість 
людей останнього часу в тому, що вони не думають.

«А про день той й годину не знає ніхто: ані анголи 
небесні, ані Син, — лише Сам Отець. Як було за днів 
Ноєвих, так буде і прихід Сина Людського. Бо так 
само, як за днів до потопу всі їли й пили, женилися 

й заміж виходили, аж до дня, «коли Ной увійшов до 
ковчегу», і не знали, аж поки потоп не прийшов та й 
усіх не забрав, — так буде і прихід Сина Людського» 
(Мт. 24:36-39).

Хто я? Навіщо я живу? Що буде зі мною після 
смерті? Навіщо такі високі запитання? Люди пере-
стають думати взагалі. Цим пояснюється спокійне 
ставлення до всього. Сміття на вулиці, діти з сигаре-
тами в зубах, покоління наркоманів — 1,5 мільйона 
наркоманів у 46-мільйонній Україні. Суспільство 
спокійно ставиться до того, що торік 200 тисяч дітей 
були вбиті внаслідок абортів.

Міністерство юстиції України легалізувало Все-
українську громадську організацію лесбіянок, геїв, 
бісексуалів і трансгендерних людей.

Не треба далеко йти — у кожному дворі є група 

Чому Ісус розповідає притчу? Від-
повідь очевидна — тому, що хтось 
вважає себе праведним. А ви 

вважаєте себе праведними? Незручне за-
питання. Але все ж торкнемося цієї теми. 
Чи можу я вважати себе праведним? Хто 
я тепер насправді?

Раніше я був грішником, тепер покаявся 
— то чи я, як і раніше, грішник? Чи різниця 
полягає лише в тому, що мені простили 
гріхи і сказали: «Іди і не гріши»?

Ось що говорить Писання. У Старому 
Заповіті Бог пообіцяв: «І дам вам нове 
серце, і нового духа дам у ваше нутро, і 
викину камінне серце з вашого тіла, і дам 
вам серце м’ясне» (Єз. 36:26).

Я нове творіння! Теперішній і колишній 
я так схожі один на одного, як метелик на 
гусеницю. «Тому-то коли хто в Христі, той 
створіння нове, — стародавнє минуло, ото 
сталось нове!» (2 Кор. 5:17).

Відбулось відродження. У моєму єстві 
щось воскресло. «Ісус відповів і до нього 
сказав: «Поправді, поправді кажу Я тобі: 
Коли хто не народиться згори, то не може 
побачити Божого Царства» (Ів. 3:3).

Тепер я праведний перед Богом. «Бо 
Того, Хто не відав гріха, Він учинив за нас 
гріхом, щоб стали ми Божою правдою в 
Нім!» (2 Кор. 5:21). Я праведний перед 
Богом вірою в Ісуса Христа.

І тепер, яка велика дивина, — до-
звольте мені вам нагадати, хто такі були 
коринтяни: це в них були розділення, 
кланове християнство, псевдопророцтва, 
свобода, що перетворилася на розбе-
щеність, сумніви у воскресінні, непослух 
апостолу, лжевчителі. Але Павло пише: 
«Божій Церкві, що в Коринті, посвяченим 
у Христі Ісусі, покликаним святим, зо 
всіма, що на всякому місці прикладають 
Ім’я Господа нашого Ісуса Христа, їхнього 
і нашого...» (1 Кор. 1:2).

Павло називає коринтян святими. А 
Петро взагалі дивує і радує: «Але ви — ви-
браний рід, священство царське, народ 
святий, люд власности Божої, щоб звіщали 
чесноти Того, Хто покликав вас із темряви 
до дивного світла Свого» (1 Петр. 2:9).

Отож чи можу я вважати себе правед-
ним? На основі Писання, віруючи в Ісуса 
Христа, — я повинен вважати себе новим 

творінням, праведним і святим в Господі 
чоловіком.

Згадую молитву одної сестри, про яку 
мені розповів її пастор: «Господи, я бруд під 
Твоїми нігтями!». У Господа немає бруду під 
нігтями. Якщо ти з Господом — ти вже не 
бруд, а Його тіло!

Ми праведні тому, що ми з Господом і 
Господь в нас. А не тому, що ми зробили 
що-небудь святе і незвичайне.

Отже, вважати себе праведним можна. 
За що ж тоді Ісус словесно батожить фари-
сея? Той був впевнений, що він праведний 
сам по собі, і принижував інших. «Прини-
жувати інших — значно гірший вид гордині, 
ніж розхвалювати себе не за заслугами», 
— сказав Франческо Петрарка.

Не проблема — якщо ти багатий. Про-
блема, якщо ти заробив кілька тисяч і вже 
ніс за клямку дверей чіпляється. Ти вже 
думаєш, що ти бог, можеш на всіх плювати. 
Можеш робити все, що заманеться, і з 
друзями не вітатися. Ось що погано.

Не проблема, якщо ти здоровий. По-
гано, якщо ти людині немічній і хворій 
поспівчувати не хочеш.

Не проблема, якщо в тебе світла голо-
ва і мозок працює відмінно. Погано, якщо 
ти інших дурнями вважаєш.

Непогано, якщо ти любиш праведність. 

Непогано, якщо ти стараєшся поводитися 
свято. І просто прекрасно, якщо тобі це 
вдається.

Погано, якщо ти, як фарисей, інших 
принижувати хочеш.

Я не такий, як цей митник! Ось при-
чина радості фарисея. Я не грабіжник, я 
не кривдник, я не перелюбник! Це добре! 
Але це ще нічого не означає.

Якщо ти не схожий на замурзану боло-
том свиню, це ще не означає, що ти — орел.

Я не грабіжник, не кривдник, не пере-
любник! Але ти пихатий, гордий, зарозумі-
лий, немилосердний, самовпевнений — це 
погано, а вдвоє гірше — якщо ти цього не 
помічаєш.

Ми подібні на фарисея, коли при-
нижуємо інших. Коли інші — мірка нашої 
праведності.

Ми подібні на фарисея, коли базуємо 
свою праведність на своїх ділах. «... 
Людина не може бути виправдана ділами 
Закону, але тільки вірою в Христа Ісуса, 
то ми ввірували в Христа Ісуса, щоб нам 
виправдатися вірою в Христа, а не ділами 
Закону. Бо жодна людина ділами Закону 
не буде виправдана!» (Гал. 2:16).

Митник — людина, що отримала ви-
правдання. «А митник здалека стояв та 
й очей навіть звести до неба не смів, але 

бив себе в груди й казав: «Боже, будь 
милостивий до мене грішного!»... Говорю 
вам, що цей повернувся додому свого 
більш виправданий, аніж той. Бо кожен, 
хто підноситься, — буде понижений, хто ж 
понижається, — той піднесеться».

Він себе ні з ким не порівнював. Хоча 
міг би знайти митника й гіршого, ніж він 
сам. Ткнути в нього пальцем і сказати: 
Господи, бачиш який це нахабний негідник, 
а я не настільки нахабний, Ти там май це 
на увазі, будь ласка.

Він тикав пальцем в себе. Я негідний. 
Я грішник. Я винен.

Він не почав шукати виправдання в 

добрих ділах. Можливо, діл і не було. А 
можливо, він, будучи докорений совістю, 
якось подав милостиню бідному, простив 
комусь борг або щедро пожертвував на 
храм. Невідомо. Відомо одне. На діла він не 
надіявся. Надіявся тільки на милість Божу 
і в каятті лише милості і просив. І одержав 
виправдання.

Отже, живіть у праведності Ісуса 
Христа. «А хто каже, що в Нім пробуває, 
той повинен поводитись так, як поводився 
Він» (1 Ів. 2:6).

І не принижуйте інших. А якщо вам тре-
ба виправдатися, робіть так, як митник...

Петро ЄЛИШЕВ.

«Оповів же Він й учням Своїм: «Один чоловік був багатий, і мав 
управителя, що оскаржений був перед ним, ніби він переводить 
маєток його. І він покликав його, і до нього сказав: «Що це чую 
про тебе? Дай звіт про своє управительство, бо більше не зможеш 
рядити». І управитель почав міркувати собі: «Що я маю робити, коли 
пан управительство відійме від мене? Копати не можу, просити со-
ромлюсь. Знаю, що я зроблю, щоб мене прийняли до домів своїх, 
коли буду я скинений із управительства». І закликав він нарізно 
кожного з боржників свого пана та й питається першого: «Скільки 
винен ти панові моєму?». А той відказав: «Сто кадок оливи». І ска-
зав він йому: «Візьми ось розписку свою, швидко сідай та й пиши: 
п’ятдесят». А потім питається другого: «А ти скільки винен?». І 
той відказав: «Сто кірців пшениці». І сказав він йому: «Візьми ось 
розписку свою й напиши: вісімдесят». І пан похвалив управителя 
цього невірного, що він мудро вчинив. Бо сини цього світу в своїм 
поколінні мудріші, аніж сини світла. І Я вам кажу: «Набувайте друзів 
собі від багатства неправедного, щоб, коли проминеться воно, прийняли вас до вічних осель». 
«Хто вірний в найменшому, — і в великому вірний, і хто несправедливий в найменшому, — і 
в великому несправедливий. Отож, коли в несправедливім багатстві ви не були вірні, — хто 
вам правдиве довірить? І коли ви в чужому не були вірні, — хто ваше вам дасть? Жоден раб 
не може служити двом панам, — бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або 
буде триматись одного, а другого знехтує. Не можете Богові й мамоні служити!».

Чули все це й фарисеї, що були сріблолюбці, та й стали сміятися з Нього. Він же про-
мовив до них: «Ви себе видаєте за праведних перед людьми, але ваші серця знає Бог. Що 
бо високе в людей, те перед Богом гидота» (Лк. 16:1-15)

алкогольних дегенератів, котрі, окрім брудних лайок і 
«ти мене поважаєш», більше нічого не знають.

У нас на подвір’ї 45-річний син почав бити свого 
70-річного батька. Я заступився і викликав мілі-
цію. Співмешканка хулігана розповіла всім про те, 
який я жахливий чоловік, до того ж ще й баптист. І 
двір наповнився співчутливими до того, хто живе у 
квартирі старенького, проїдає його пенсію, п’є що-
дня на ту ж пенсію і за це регулярно знущається над 
своїм батьком. А я в їхніх очах — просто чудовисько.

Людина — істота розумна. А це означає, що вона 
відповідальна за те, щоб думати, міркувати, вибирати 
добре.

Управитель міркував. Блудний син, котрий зали-
шив свого батька, задумався. Кожній людині треба 
задуматися над своїм життям.

Ритм життя позбавляє нас цього права. Молодь 
з раннього ранку до пізньої ночі зайнята заробітком 
— думати ніколи, і відповідно, тратять гроші також 
бездумно. Я недавно познайомився з хлопцем, в яко-
го руки землею просякнуті — так тяжко він працює. 
За два місяці весни він заробив 40 тисяч гривень. І 
що далі? Далі він їх пропив.

Для людей старшого покоління придумали цілу сис-
тему розваг: 40 каналів кабельного. Дивись до очма-
ніння. Кожного дня — суд, чекай мене, шукаю тебе, 
одружімося, дім-2, серіали... Ніколи навіть вмитися.

«А для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні, і 
за ніщо мали інших, Він притчу Свою розповів. «Два чоловіки до 
храму ввійшли помолитись — один фарисей, а другий був митник. 
Фарисей, ставши, так молився про себе: «Дякую, Боже, Тобі, що я 
не такий, як інші люди: здирщики, неправедні, перелюбні, або як 
цей митник. Я пощу два рази на тиждень, даю десятину з усього, що 
тільки надбаю!». А митник здалека стояв та й очей навіть звести до 
неба не смів, але бив себе в груди й казав: «Боже, будь милостивий 
до мене грішного!»... Говорю вам, що цей повернувся до дому свого 
більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, — буде 
понижений, хто ж понижається, — той піднесеться» (Лк. 18:9-14).

Фарисей і митникФарисей і митник

«Так говорить Господь: «На дорогах спиніться та 
гляньте і спитайте про дивні стежки, де то добра дорога, 
— то нею ідіть, і знайдете мир для своєї душі!» (Єр. 6:16).

Чоловік подивився в майбутнє. Ви дивитесь в 
майбутнє? І він приготувався.

«Радіймо та тішмося, і даймо славу Йому, бо ве-
сілля Агнця настало, і жона Його себе приготувала! І 
їй дано було зодягнутися в чистий та світлий вісон, бо 
вісон — то праведність святих» (Об. 19:7-8).

Ви приготувались до зустрічі з Богом? Нам здаєть-
ся, що в нас ще багато часу. У нас ще все попереду. 
Може, й так, але час — не в нашій владі.

Що Писання називає готовністю?
Перше — примирення. Якщо ти не в мирі з Богом, 

із Ним краще не зустрічатися. Наші люди винахідливі 
і часто говорять: «А я з Ним не сварився!».

Але Писання говорить: «... Бо то тільки переступи 
ваші відділювали вас від вашого Бога, і ваші провини 
ховали обличчя Його від вас, щоб Він не почув» (Іс. 59:2).

В усьому винні наші гріхи, навмисні чи вчинені 
мимоволі. З цієї причини кожна людина розділена 
з Богом і потребує примирення. «Оце ми, як посли 
замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо 
замість Христа: примиріться з Богом!» (2 Кор. 5:20).

Друге. Примирилися. Чи готовий я тепер? Та 
готовий, але... Є ще один важливий момент. Як ти 
будеш почуватися в Божому Царстві?

«Мені хоч біля порогу, мені хоч би ким, хоч най-
останнішою людиною, хоч у найменшому будиночку, 
хоч взагалі без нагороди...»

Це слова невірства. Чому тут ніхто не хоче бути 
найостаннішим, жити в найменшому будиночку, не 
мати нічого? Тому що ми всерйоз сприймаємо реалії 
земного життя. Так само серйозно варто сприймати 
реалії життя духовного.

«Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх 
міль та іржа, і де злодії підкопуються й викрадають. 
Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа 
їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не 
крадуть. Бо де скарб твій, — там буде й серце твоє!» 
(Мт. 6:19-21).

А фарисеї сміялися. Вони були сріблолюбці, і їх на-
смішки основані на вірі в те, що не треба нічого робити 
для того, щоб підготуватися до майбутнього віку.

Віра фарисеїв нагадує переконання друзів Йова. 
Якщо ти багатий тут, то і там в тебе буде все добре.

Але ні. На небі все не так, як тут. Навіть в Америці 
багато що не так, як тут. А на небі все зовсім не так. І 
до небесних категорій треба приготуватися.

Приготуйтеся — це те, що похвалив Ісус.
Отже — приготуйтесь!

Єлисей ПРОНІН.
Пастор.

Приготуйтеся!
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існують... Дорослі і діти... Ми зна-
ємо це, але чи багато ми знаємо про 
них? На жаль, побутує думка, що 
коли в людини є фізичні недоліки, 
то це автоматично означає наяв-
ність розумової відсталості.

Пам’ятаю, у нас в місті була 
школа для дітей з фізичними про-
блемами, і нею лякали «нормаль-
них» учнів: «Не встигаєш? Тоді тобі 
загрожує 15-та школа!». Але коли я 
підросла, то довідалася, що в цій 
«славновідомій» 15-й навчаються 
не лише розумово відсталі діти. Там 
якраз більше учнів дуже розумних, 
просто фізично лімітованих. Як 
правило, фізичні проблеми таких 
дітей означають не розумову обме-
женість, а ізольованість від зовніш-
нього, «здорового» світу. А разом з 
тим — дуже різноманітний, багатий 
внутрішній зміст і незвичайні зді-
бності до музики, літератури, об-
разотворчого мистецтва.

Дитина в бочці
Вадим Мартинюк — інвалід дитинства, 

хоча народився він здоровою дитиною. 
Але мама, що його народила, була на 
той час сама ще майже дитиною і, на-
певне, не надто щасливою з приводу 
народження сина.

Неякісне харчування, відсутність нор-
мального догляду і дерев’яна бочка, яка слу-
жила маляті манежем, зробили своє діло.

Адже для правильного розвитку 
кісткової і м’язової систем дитині, що 
росте, необхідно рухатися. Як і у всіх 
дітей без вроджених патологій, організм 
маленького Вадима також ріс, крихкі 
кісточки хотіли міцніти, м’язи — розвину-
тися. Однак перебування в бочці призвело 
до того, що слабенький хребет дитини 
деформувався, м’язи дитячих ніжок 
атрофувалися і відмовилися надавати 
підтримку при ходьбі.

Минали роки, Вадим підріс. Настала 
пора йти до школи, однак через нездат-
ність нормально рухатися хлопчик не міг 
самостійно відвідувати школу. Молодша 
сестричка — п’ятирічна Таня носила 
брата в школу на своїй спині, також ще 
не зміцнілій.

Де отчий дім?
Вадим і його дві молодші сестри не-

доїдали, часто голодували. Мати, що 
перебувала в алкогольній залежності, 
зовсім не турбувалася про них.

Коли жителі села нарешті звернули 
увагу на жалюгідне існування цих дітей, 
батьків позбавили батьківських прав, бра-
та і сестер забрали в розподільник міста 
Рожища Волинської області. Дівчаток, 
Таню й Іванку, відправили в школу-інтер-
нат м. Володимира-Волинського, а стар-
шого брата-інваліда відвезли в Ківерці 
(Волинська обл.), потім переправили 
в Костопіль (Рівненська обл.), а через 
деякий час — в інтернат для дітей-інва-
лідів м. Дніпропетровська. Діти загубили 
одне одного, і тривалий час в Дніпропе-
тровському спецінтернаті вважали, що у 
Вадима зовсім немає рідних.

Минуло кілька років, і обидві сестри 
потрапили в сім’ю Олени та Василя Мат-
віюків. Молодша, Іванка, була прийнята 
в сім’ю першою, але вона не розповідала 
про свою сім’ю і брата. Через півроку в 
дім Матвіюків потрапила Таня, старша 
сестра. Саме вона розповіла Олені та її 
чоловікові про Вадима і про те, що вони 
загубилися.

У спецінтернаті
Почалися пошуки, і нарешті, після 

багатьох запитів, місцезнаходження 

Вадима було з’ясовано. У спецін-
тернаті міста Дніпропетровська 
Олені розповіли про дуже само-
тнього, хворого хлопчика, хворо-
го настільки, що, ймовірно, жити 
йому залишилось зовсім недовго, 
років до 17.

Вражена почутим і особливо 
думкою, що у Вадима немає рід-
них, Олена взяла Таню й Іванку 
і поспішила в Дніпропетровськ. 
Але якщо інформація про хво-
рого хлопчика боляче вразила 
її, то умови, в яких живуть чи, 

точніше сказати, існують діти-інваліди, 
просто шокували. Олена побачила дітей 
з жахливими патологіями і каліцтвами, 
які відчайдушно потребували допомоги, 
але змушені були боротися за виживання 
— хто як міг. Одна з найнеобхідніших для 
інвалідів речей — це інвалідне крісло, 
у багатьох випадках — єдиний спосіб 
пересування. Здавалось би, вихованці 
спецінтернату повинні бути забезпе-
чені хоча б цим. Однак крісел нема, і 
маленькі інваліди пересуваються хто 
на чому може — наприклад, на дошці з 
коліщатами.

Ще одна необхідна при пересуванні 
річ — ліфт, але, виявляється, у нього 
також бувають вихідні, а це означає, що 
коли треба піднятися чи спуститися, то 
робити це необхідно повзучи східцями.

Харчування... За словами Олени, не 
те що їсти, а навіть дивитись на те, чим 
годують вихованців інтернату, важко. 
Обіди закінчувалися тим, що діти роз-
ходились, розсовуючи хліб по кишенях. 
Однак з голодом не посперечаєшся... 
За найпершої можливості діти купують 
напівфабрикати, найчастіше це сухий 
вермішелевий суп. Таке харчування 
здоровим зовсім не назвеш, і діти, на 
яких ніхто не звертає уваги, на додаток 
до тих проблем, що мають, набувають 

«Зі справедливим Ти справед-
ливо поводишся, із чесним — по-
чесному» (2 Сам. 22:26).

Я народилась в Луганській області 
у звичайній сім’ї. В дитинстві іноді 
намагалась розмовляти з Ісусом. 

Я подумки уявляла, що в моєму серці 
відчиняються двері, і Він заходить. Разом 
з молодшою сестрою ми читали дитячу 
Біблію, хоча мало що розуміли. Але коли я 
подорослішала, появилися друзі, змінилися 
інтереси. Мені почали подобатися дискоте-
ки, подобалося проводити час у компанії, 
лиш би не сидіти вдома.

Після закінчення середньої школи 
я хотіла грунтовно зайнятися інозем-
ними мовами, а вже потім вступати до 
інституту. Я вже втомилася від усіх тих 
дискотек, гулянь, від подруг і друзів. Тому 
постійно сиділа вдома. Якось згадала, що 
в сусідньому селі, де жила моя бабуся, 
функціонує жіночий монастир. «А що, 
коли на тиждень-другий поїхати в туди і 
там пожити?..»

Я поговорила зі священиком, і він до-
зволив мені залишитися. Я познайомилася 
там з дівчатами — деякі були за мене 
молодші, деякі — старші. Подружилася з 
ними і вирішила залишитися в монастирі на 
зиму. Адже все одно не мала чим зайняти-
ся. Монастир чимсь нагадував піонерський 
табір, а я любила піонерські табори. Батьки 
не заперечували.

Монастир був молодий, і його статут 
був слабший, ніж у звичайних монасти-

рях. Тому я мала там відносну свободу. 
На відміну від друзів у світі, тут всі були 
доброзичливими, відвертими, ми разом 
молилися. Було відчуття якоїсь новизни і 
чистоти. І мені це подобалося.

На мою думку, люди йдуть в монастир з 
трьох причин: з любові до Бога — але таких 
людей дуже мало; через різні проблеми 
або через важке фінансове становище 
— таких людей немало. Моя сестра за 
моєю порадою також кілька місяців пере-
бувала в монастирі, тому що в неї виникли 
серйозні проблеми з її компанією, і вона 
ховалася від них; через бажання спасти 
свою душу від пекла. Таких людей біль-
шість в будь-якому монастирі. 

Я почала думати про те, що тільки в мо-
настирі можу спасти свою душу від пекла. 
Настоятелі мені говорили: «Ти наречена 
Христа, і якщо ти залишиш монастир, це 
буде зрадою Бога». Я не хотіла бути зрад-
ницею, у результаті провела в монастирі 
два з половиною роки. Більше того, я ви-
рішила залишитися там назавжди.

Але почалися проблеми з батьками. 
Вони приїжджали до мене, переконували 
повернутися додому.  Але я не слухала їх, 
навпаки, вирішила прийняти посвячення в 
монахині. Мені дуже подобався їхній одяг. 
І я хотіла якнайшвидше натягнути рясу 
і чорну хустку. Чорний колір — це колір 
печалі. Монахи одягають «колір печалі», 
щоб сконцентруватися на молитві — вони 
оплакують всі свої гріхи і замолюють гріхи 
рідних, знайомих і всього світу.

Посвячення в монахи відбувалося в 

Коли Бог перетворює Коли Бог перетворює 
крапку на комукрапку на кому

обласного єпископа. Він повідомляв монас-
тирю про те, що може когось посвятити. 
І якщо на цей час хтось був готовий, його 
везли до єпископа на посвячення. Наш 
отець був у неприязних стосунках з єпис-
копом Луганської області, через це посвя-
чення на деякий час відкладалося. І тоді я 
прийшла до отця і сказала: «Отче, зробимо 
так. Ви будете свідком. Я перед іконою і 
перед вами пообіцяю Богові, що залишусь 
назавжди в цьому монастирі і ніколи звідси 
не піду. Я ніколи не буду виходити заміж 
і повністю присвячу своє життя Богові. 
Отець мені відповів: «Ти йди до себе в 
кімнату і молися. А увечері приходь». 

Увечері він мені сказав: «Не будемо 
цього робити. Якщо ти захочеш піти з мо-
настиря, ці обітниці будуть тебе тримати». 
Для мене ці обітниці були рівні посвяченню, 
тому я дуже образилася, а тепер думаю, 
що це була Божа рука. Я вважала себе 
глибоко віруючою людиною. Але знала, що 
в моєму єстві щось не так. Я дуже спокуси-
лася, коли побачила в монастирі боротьбу 
за владу. Чому таке відбувається? Адже 
люди відійшли від світу, залишили все, 
а виходить, що в монастирі також існує 
своя «політика». Мені не подобалося, 
що деякі сестри мали великий вплив на 
нашого отця-наставника, і він робив усе, 
що вони хотіли.

Кожне релігійне свято супроводжува-
лося для мене нервовими переживаннями. 
Я бачила, що деякі монахині ставляться 
байдуже до своїх обов’язків. Люди всюди 
залишаються людьми. І в моєму нутрі 

щось сталося. Я пішла з монастиря. Дуже 
мучили докори совісті, тому що я вважала 
себе зрадницею. Я хотіла повернутися в 
монастир, але не в цей. 

Але спочатку вирішила допомогти 
батькам з городами. Я  ходила до право-
славної церкви, читала ранішні і вечірні 
молитви. Але всередині ніби щось кричало: 
«Господи, допоможи! Я хочу Тобі служити. 
Я не хочу загинути...»

Згодом почала відновлювати стосунки 
зі своїми колишніми подругами і навіть 
кілька разів сходила на дискотеку, хоч 
усвідомлювала, що це вже не для мене. 
Якщо раніше мені це подобалося, то тепер 
я думала: «Господи, що я тут роблю?».

Якось, коли ми разом гуляли, подруга 
сказала: «Ось у тому будинку співають 
пісні про Бога». Це було приміщення місії 
«Христос є відповідь». І мені дуже захоті-
лося туди піти. Пішла — і вирішила, що це 
«свідки Єгови». Тому другий раз йти не 
збиралася. Але все-таки пішла, почала спіл-
куватись з деякими членами місії. На слу-
жіння приходила з Біблією, думаючи, що це 
якась секта і Святе Письмо мене вбереже. 
Пробувала доказувати, що ікони — це свя-
тиня, що це не рукотворний образ Христа. 

Я чула історію про те, що одного разу, 
коли Христос вмився і витерся рушничком, 
на ньому залишилось зображення Його 

обличчя. Я намагалася знайти цю історію 
в Новому Заповіті, але не знайшла... Нові 
знайомі пояснювали мені, що Бог — живий, 
що Він все бачить, все розуміє, Він любить 
кожну людину. І Його бажання полягає зо-
всім не в тому, щоб карати нас за кожен 
хибний крок.

Я зауважила, що Бог почав відповіда-
ти  буквально на всі мої дрібні прохання. 
Раніше я сповідалася майже кожного 
тижня. Кожного разу приходила до церкви 
зі списком гріхів і сповідувала їх. Але з цим 
списком можна було приходити знову й 
знову, тому що все повторювалось.

Якось проповідник місії запитав мене, 
чи прощені мої гріхи і чи я спасенна. Це 
було дивне запитання. Я не могла зрозумі-
ти, як я можу бути спасенною, якщо в мене 
ще стільки гріхів. Але мені пояснили все 
відповідно до Євангелія і запропонували 
покаятися — помолитися і попросити в 
Бога прощення за свої гріхи. Я згодилася. 
Після простої молитви появилась якась 
легкість, якої я раніше ніколи не відчувала. 
І я зрозуміла, що Господь справді мені про-
стив. Зрозуміла, що Богові не обов’язково 
постійно повторювати те саме. Він бачить 
все, все розуміє. Він — Той, Хто допомогає 
людині звільнитися від усіх недоліків. Нині, 
якщо мені доводиться каятися, я не стаю 
перед Ним зі списком гріхів, а просто кажу: 
«Господи, прости мені!».

Найголовніше для мене — бути щирою 
у стосунках з Богом. Якщо ти щирий, то 
Бог із тобою поводитиметься щиро. На-
писано: «Із справедливим Ти справедливо 
поводишся, із чесним — по-чесному». І 
якщо людина буде щиро шукати Бога, Бог 
обов’язково спрямує її на дорогу правди 
і відкриє очі, щоб вона побачила світло 
— навіть у монастирі.

Батьки сприйняли зміни у моєму житті 
цілком спокійно. Так я стала місіонеркою 
міжнародної християнської місії «Христос 
є відповідь». І хочу нести Євангельську 
Звістку всюди, де тільки дозволить Господь.

Ольга ШЕСТИТКО.
м. Київ.

хвороби кишково-шлункового тракту.
Але, щоб придбати хоча би таку їжу, 

потрібні гроші. Вадим трохи заробляв, за-
ймаючись малюванням чи вишиванням, 
однак діти старші і сильніші заробляли 
тим, що просто відбирали силою ті 
крихти, які були у слабких і беззахисних. 
Вадим до числа сильних не належав і 
постояти за себе не міг. А кривдники 
заганяли хлопчику під нігті ножиці, на-
магаючись відібрати у нього гроші.

Побачивши і почувши це, Олена, 
звернувшись за допомогою, розповіла 
про цих дітей в церкві «Перемога» м. 
Дніпропетровська. Відтоді в цьому спе-
цінтернаті почалися зміни — християни 
почали відвідувати дітей, нести їм Добру 
Новину, надавати допомогу. Зміни поча-
ли відбуватися і в житті тринадцятиріч-
ного Вадима: хлопчик покаявся, прийняв 
водне хрещення, знайшлася людина, яка 
почала вчити його малюванню, розвива-
ючи у Вадима художній талант.

Так минуло два роки, протягом котрих 
Вадим і Олена спілкувалися по телефону. 
Трапилось так, що ділова поїздка при-
вела чоловіка Олени, Василя Матвіюка, 
до Вадима.

Найбільш вражаючі розповіді тьмя-
ніють перед дійсністю. І, побачивши 
повні невимовного болю і самотності очі 
Вадима, жахливі умови, в яких проживає 
дитина, Василь пообіцяв: «Синку, я не 
знаю як, але я тебе звідси заберу».

Вадим був приречений на жалюгідне 
і коротке існування в спецінтернаті до 17 
років, а якщо залишиться жити довше 
— то в домі інвалідів, куди відправляють 
випускників інтернату і який можна на-
звати живим кладовищем. Діти, що по-
трапляють туди, як правило, помирають, 
не витримуючи й кількох років. За корот-
кий час багато друзів Вадима померли 
ще в інтернаті, деяких відправили в дім 
інвалідів, де й обірвалося їхнє життя.

Переміна кольорів
Василь та Олена усвідомлювали, на-

скільки непросто їм буде забрати Вадима 
у свою сім’ю, але вони твердо вирішили 
зробити це. Однак на шляху до наміченої 
мети вони зіткнулися з перешкодами, 
на які не сподівалися — Вадима не 
хотіли віддавати. Пішли звинувачення 
в корисливих цілях, шахрайстві, відмови 
в оформленні необхідних документів, 
недовір’я і скептицизм. Протягом трьох 
днів подружжя Матвіюків за допо-
могою одної християнки добивалося 
справедливості, і зусилля виявились 
недаремними. Незабаром Вадим разом 
зі своїми новими батьками поїхав у 
Нововолинськ.

В Нововолинську все було новим 
для Вадима: вперше він побачив дім, в 
якому живе повноцінна сім’я, ніколи йому 
не доводилось бачити облаштоване 
подвір’я і навіть власну автомашину в 
ньому. Але... ще довго хлопчик зали-
шався замкнутим і відчуженим, часто 
виїжджав на своєму кріслі в найдальший 
куточок саду, ні з ким не розмовляв 
і, залишаючись на самоті, годинами 
дивився в одну точку. Він продовжував 
займатися улюбленою справою — ма-
люванням, але, як відображення його 
пригніченого внутрішнього світу, його 
малюнки переважно були в темних і 
похмурих кольорах.

Якось Олександр Шевченко, пастор 
церкви «Дім Хліба», подарував хлоп-
чику книгу чудового каліфорнійського 
художника Томаса Кінкейда. Яскраві 
живописні пейзажі настільки вразили 
Вадима, що йому захотілось малювати 
так само. На прохання теперішніх бать-
ків професійний художник надав юному 
живописцю уроки майстерності. У міру 
того, як душа Вадима відроджувалась, 
подібно до сонця, що піднімається із-за 
темних гір, картини ставали яскравіши-
ми і насиченішими, наповнюючись со-
ковитими, які дихали життєвою радістю, 
кольорами.

Коли медики ставлять крапку, Бог 
у змозі перетворити її на кому, і нині 
Вадим дякує Творцеві за цей маленький, 
але важливий знак в його житті — кому, 
яка дозволила його дорозі продовжи-
тися, наповнюючи юну душу світлом і 
щастям, дозволила внутрішньому світу 
віднайти свободу і крила.

Підготувала Олеся СИТНИК.

Від «кольору печалі» 
на світлу дорогу
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пустка! І – довгоочікувана подо-
рож до моря. Уперше за 15 років 
учительської праці чоловікові 
випала «профспілкова» путівка 
до санаторію матері й дитини 
на березі Чорного моря. Ледве 
вдається «поділити» санаторні 
дні на трьох – виходить 14 днів 
комфортного відпочинку – і ми 
вже у передчутті поїздки, у пе-
редчутті сонячного узбережжя, 
теплого моря, розваг і вражень. 
Передбачливо куплені за місяць 
квитки на потяг уже чекають 
свого дня, а наша десятирічна 
Марічка складає список речей, 
які конче має взяти у подорож. 
Вона вперше їде на море і вже 
не може дочекатися, поки по-
бачить його.

Звичайно, багато сімей щороку 
їздять з дітьми на море, і то не в 
Одесу, а на турецькі та інші за-
кордонні курорти. Але для нашої 

сім'ї це подія. За 11 років подружнього 
життя все якось не вдавалося вирушити 
кудись відпочити. Усе якісь клопоти: 
то діти малі, то хвороби, то ремонти... 
Тому проводили відпустку у себе вдо-
ма, як жартували, на віллі «Горіховий 
рай». Наш будинок у передмісті Львова 
оточений могутніми горіхами. Отож у 
спекотну погоду на подвір'ї в нас при-
ємна прохолода. А засмагати можна на 
балконі – на одну його половину простяг-
нула гілки яблуня, створюючи затінок, 
а друга сонячна. «І чим не курорт?» 
– говорили ми підбадьорливо одне одно-
му, коли наставала чергова відпустка і 
наші знайомі вирушали чи то в гори, чи 
на море. Але все ж так хотілося кудись 
поїхати сім'єю!

І ось до втілення нашої мрії всього 
один день. Пакуємо валізи, перевіряємо, 
чи нічого не забули. Настрій у поїзді 
радісно-збуджений. Навіть не хочеться 
засинати! Марічка відмовляється від 
вечері, не хоче навіть чаю, мовляв, 
їстиму вже аж в Одесі.

Але я раптом помічаю, що в неї якось 
неприродно горять шоки. Торкаюся чола 
– гаряче! Температура! Чому, від чого? 
Знаю, що в неї гастрит і їй не бажано да-
вати парацетамол на голодний шлунок, 
але на дотик визначаю, що температура 
висока. Дитина вся тремтить. Отож без 
жарознижувального не обійтися. Ніч 
минає неспокійно.

Радісне збудження куди й поділося. З 
Одеси до курорту Сергіївка добиратися 
майже три години, і як ми доїдемо з 
хворою дитиною? Спочатку електричка, 
потім – переповнена маршрутка. Море 
за вікном виводить Марічку з апатично-
виснаженого стану, і ми трішки підба-
дьорюємося. Може, все якось минеться 
само собою... І ось нарешті наш кра-
сень-санаторій, що просто тоне у квітах 
та зелені. При реєстрації з'ясовується, 
що в санаторії немає вільних місць, і 
адміністратор запитує, чи ми не хочемо 
зупинитися у віллі «Кораловий риф», що 
навпроти. Як з'ясовується, «Кораловий 
риф» – це ошатний двоповерховий 
будиночок, обсаджений трояндовими 
кущами. Оскільки там виявляється 
вільним тільки номер-люкс, нас селять 
у розкішне двокімнатне помешкання з 
холом зі всіма можливими зручностями. 
Нам здається, що ми потрапили в казку. 
Марічка забуває про нездужання і не-
терпляче підстрибує: «Ідемо на море». 
Ми, не розпакувавши валізи, вирушаємо 
на пляж. Йдемо мостом, що перекинутий 
через лиман до моря, і милуємося крає-
видами, вдихаючи на повні груди чисте 
солоне повітря. Я зиркаю на радісну 
Марічку – дякувати Богові, вона вже 
не виглядає хворобливо і каже, що по-
чувається нормально.

Стомлені, але щасливі, повертаємося 
до «Коралового рифу». Вкладаємося 
спати у радісному передчутті наступного 
дня. Уночі мені сниться, що я вдягаюся 
у новий пляжний костюмчик, куплений 
напередодні, а він відразу рветься. «І 
треба ж, перший раз одягнула!» – з 
прикрістю думаю у сні і з цією думкою 
прокидаюся. Сон залишає в душі гні-
тючий осад. Прокидається чоловік, 
ділюся з ним якимось лихим передчут-

тям, йдемо разом до Марічки в кімнату.
– Вставай, донечко!
Марічка ледь розплющує очі, на-

магається встати і... не може! «Голова, 
нудить...» – тільки й встигає сказати вона 
і захлинається від нестримної блювоти.

Перелякані, ми на руках несемо її до 
санаторного лікаря. Він відразу викли-
кає «швидку». Марічка не може навіть 
ступити кілька кроків – до «швидкої» її 
несуть на ношах.

Я навіть не встигаю взяти необхідних 
для лікарні речей. До райцентру – Білго-
род-Дністровського їхати майже годину, 
і увесь час я намагаюся стримати сльози 
і втамувати свій страх. Але мені це не 
вдається: лікарня в чужому місті, невідо-
мо яка хвороба у дитини. І – втрачені дні 
довгоочікуваного відпочинку на морі!

У лікарні нас відразу поміщають в 
реанімацію. Огляди, крапельниці, лікарі 
хитають головами і нічого втішного не 
кажуть. Марічці стає гірше, вона не 
підводиться з ліжка, не може навіть 
взяти до рук склянку з водою. І коли ще 
учора мені здавалося, що я потрапила 
в чарівну казку, то сьогодні, в цьому 
похмурому, занедбаному лікарняному 
приміщенні здається, що я – в якомусь 
страшному сні.

Лікарняний персонал виявляється 
дуже чуйним і уважним, адміністрація 
санаторію оплачує лікування і передає 
дещо з харчів, і я поволі опановую себе. 
Грець з ним, із тим втраченим відпочин-
ком, лишень би одужала Марічка!

– Ну, розповідай! – телефонує з 
Івано-Франківська моя мама. – Чи тепле 
море, як годують?

Я змушена в деталях розповідати 
про розкішні сніданки, обіди й вечері, 
не маючи найменшого уявлення про 
санаторне харчування.

– Усе чудово! – запевняю свою 
маму, приховуючи правду, аби вона не 
хвилювалася.

– Усе чудово. Не переживайте! – за-
певняю чоловікову маму, що залишилася 
удома з молодшою донечкою.

– Усе чудово! – зі сльозами на очах 
повторюю я собі, поклавши слухавку.

Замість пляжу – похмура напівпід-
вальна лікарняна палата (і це реаніма-
ція!), замість вишуканого обіду – якась 
підозріла каша на воді. Замість приємних 
санаторних процедур – виснажливі для 
дитини крапельниці.

І вже коли телефонує моя товаришка 
зі Львова, я вибухаю плачем: «Ну чому 
все так?».

«Ну що ж, як лікарі не можуть вста-
новити діягноз, залишається надіятися 
лише на Бога»,– каже вона.

«Усе буде добре!» – заспокоює чоло-
вік, що приїхав до лікарні. В реанімацію 
його не впускають, і він просто не уявляє 
собі, в якому поганому стані дочка.

Мені залишається сподіватися лише 
на Бога, і я раз по раз промовляю молит-
ви коло ліжка виснаженої напівсвідомої 
Марічки.

Три дні дитина не встає з ліжка і не 
приймає жодної їжі, на четвертий під-
водиться і робить перші кроки, на п'ятий 
день виходить на лікарняне подвір'я.

– Хочете до моря? – запитує лікар-
ка.

– А пустите? Можливо, море вилікує її 
швидше, аніж лікарняні стіни, – кажу я.

Мені самій хочеться чимшвидше по-
їхати звідси.

– Відпустити я можу, але передба-
чити, як буде далі – ні. Такі симптоми, 
як в неї, можуть бути свідченням різних 
серйозних хвороб. Удома обов'язково 
зробіть всебічне обстеження дитини.

Але ми з Марічкою вже у передчутті 
повернення до «Коралового рифу».

Дякуємо лікарям і повертаємося до 
Сергіївки. Вечеряємо вже у санаторії. 
А потім – відпочинок і знову щасливе 
передчуття завтрашнього дня, як тоді, 
у перший день відпустки.

Уранці йдемо до санаторного лікаря, 
аби він призначив процедури. Масаж, 
аромотерапія, хвойні ванни, кисневі 
коктейлі... Ого, як багато всього! А що з 
того можна дочці?

Аж тут Марічка раптово блідне і 
в неї підкошуються ноги «Мені знову 
погано...»

– Вам треба їхати додому, – суворі-
шає лікарка. – Тут, все-таки, санаторій, 
а не лікарня. Все, що могли зробити для 
вас, ми зробили. Але навіщо ви привезли 
сюди хвору дитину?

– Вона була здорова, коли ми виїж-
джали зі Львова, – намагаюся пояснити. 
– І з лікарні в Білгород-Дністровському 
нас виписали у нормальному стані. Як же 
зараз їхати з нею додому? Та й квитки 
у нас за тиждень... Швидше вже не ві-
зьмемо. Хіба ми знали...

«Нічим не можу допомогти! – роз-
водить руками лікарка. – Вам найкраще 
їхати додому. Або повертайтеся до 
райлікарні».

Збентежені, ми попід руки ведемо 
Марічку до «Коралового рифу». Зда-
ється, нам так і не судилося відпочити в 
нашу першу спільну відпустку біля моря. 
Треба повертатися до лікарні.

– Але чи зарадять їй там, – кажу 
чоловікові. – Ні, лікарі там чуйні, по-
ставилися до нас уважно, але діагноз 
поставити так і не змогли...

«А знаєш, – пронизує мене раптом 
думка, що здається рятівною. – Не по-
їдемо нікуди. Що неможливо в лікарів 
– можливо у Бога. Будемо молитися за 
її зцілення».

Чоловік вагається, але я вже скла-
даю для Марічки меню: мінеральна вода, 
сухарики, ромашковий чай, сорбенти, 
ліжковий режим. І – молитва! Так ми 
на свій страх і ризик залишаємо хвору 
дитину у своєму номері.

Кілька днів міняємося з чоловіком. 
Він чергує біля Марічки, я – мерщій на 
процедури, а частіше – на пляж. Так 
хочеться бодай трішки засмагнути! Потім 
біжу до нашого номеру. А чоловік – на 
процедури.

«І чого це ви так поодинці бігаєте 
туди-сюди?» - дивуються інші відпочи-
вальники.Але я не вдаюся до пояснень.

«Дочці уже ліпше», – запевняю лікар-
ку, зустрівшись з нею на коридорі.

Марічка справді вже встає з ліжка, 
але надвір виходить лише на кілька 

можливо, вперше за всю відпустку, спо-
кійно насолодившись відпочинком, вже 
збираюся йти до «Коралового рифу».

«Поглянь, хто тут є! – раптом чую 
голос чоловіка і, оглянувшись, бачу... 
свою Марічку.

– Як ти дійшла сама? Адже ти була 
ще така слабенька...

– Я вже здорова! – вигукує Марічка. 
– Хочу нарешті скупатися у морі. Ну хіба 
ж можу я їхати додому, так і не занурив-
шись у воду!

У мене на мить виникає острах: чи 
можна їй купатися? Але дивлюся на 
лагідне, спокійне море, що на світанку 
ще було таким розбурханим, і киваю 
головою: «Іди».

Я чомусь впевнена; усе буде гаразд. 
З Божою ДОПОМОГОЮ.

Три останні дні нашої відпустки ми-
нають радісно й безтурботно. В Одесі 
нас ще чекає незабутня екскурсія, і ми, 
щасливі, повертаємося додому.

... Що залишилося в пам'яті з нашої 

Молитва на віллі Молитва на віллі 
«Кораловий риф»«Кораловий риф»
l НЕВИГАДАНІ ІСТОРІЇ

хвилин: крутиться голова, слабкість. 
Але ми вже можемо залишати її саму, і 
на світанку, коли вона ще спить, удвох 
з чоловіком вирушаємо до моря. Ідемо 
через міст, перекинутий через лиман, 
і всю дорогу молимося. Приходимо на 
безлюдний пляж, і знову молимося, 
міряючи кроками ще холодний пісок. 
Розбурхане штормом море нагадує нам 
нашу відпустку – стільки хвилювань і 
переживань!

– А знаєш, ми ж ніколи не молилися 
разом, – раптом говорить чоловік. – Усе 
якісь клопоти, втома, брак часу... Усе 
не вистачає кілька хвилин, щоб зверну-
тися до Бога. А потім приходить біда, і 
розумієш: залишається надіятися лише 
на Нього.

Ми проказуємо молитви, 50-й псалом, 
і раптом помічаємо, що море стало ла-
гідним і спокійним. І якийсь невимовний 
спокій оселяється в наших серцях.

«Ти ще побудь собі трохи, позасмагай, 
– каже чоловік. – А я йду до Марічки».

Дві години перебування на пляжі 
минають, мов одна мить. Я підставляю 
своє обличчя лагідному сонцю, купаюся 
в прохолодній, але такій лагідній воді і, 

першої такої довгожданної поїздки на 
море? Реанімація в райлікарні в чужому 
місті, безсонні ночі біля хворої дитини, 
страх через невідому недугу? Звичайно, 
ми не забули про всі ці випробування. 
Але найяскравіші, найнезабутніші вра-
ження від нашої подорожі – оті спільні 
молитви у фешенебельному номері-люкс 
вілли «Кораловий риф», спільні молитви 
на світанку на морському узбережжі, що 
злагіднили море і зцілили, я впевнена, 
нашу Марічку.

Вже потім, коли ми повернулися в 
наші звичайні будні з їхніми повсякчасни-
ми клопотами й проблемами (серед яких 
знову бракує кілька хвилин на розмову 
з Богом), не раз згадували той спільний 
час, проведений у молитві, і ніколи, ніко-
ли не вважали ту свою відпустку марною 
чи втраченою.

«А знаєш, у житті, як на морі: якби 
не було шторму – ми б ніколи не оцінили 
його лагідности й погідности. Ніколи 
б не осягнули його глибину!», – якось 
сказав чоловік. І я цілковито погодилася 
з ним.

Любов СОСЯК.
м. Львів.
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Був я недавно в сина у школі на 
батьківських зборах. І що мене не-
приємно вразило — у класі були самі 
лише жінки (крім, зрозуміло, мене). 
І вчителі всі жінки і батьківський ко-
мітет. Відверто кажучи, я почувався 
дещо скованим від такого засилля 
жіночої статі навколо. Дами вважали 
за свій обов’язок кокетувати зі мною, 
робити мене центром уваги.

Збори закінчилися, але ось питання: 
«Куди ж поділися мужчини?» не зали-
шало мене ні дорогою додому, ні вдома. 

З одного боку, жінки останнім часом вельми 
часто почали позиціонувати себе як над-
звичайно сильну і вельми рішучу половину 
людства. Телебачення практично щоденно 
видає «нагора» матеріали то про успішну 
громадську діяльність жінок-політиків, то 
про впливових і самодостатніх бізнес-вумен, 
які всього в житті досягли своїми силами, а 
чоловіки їм потрібні в ролі якогось додатку. 
Нам показують жінок, які присвятили себе 
чоловічому виду спорту — бодібілдингу і 
досягли в ньому високого рівня. Ми бачимо 
жінок, що скачуть з парашутом, працюють 
рятівниками в МНС, укладають асфальт, 
роблять євроремонт...

Тільки зрозумійте мене правильно — я 
зовсім не проти жінок. Я нічого не маю проти 
того, щоб вони несли служіння в церкві, по-
сідали високі посади в суспільстві і приймали 
відповідальні рішення. У цьому немає нічого 
поганого.

З другого боку, знову-таки, виникає 
питання: куди поділися мужчини? Де вони, 
ці сильні, мужні герої, за широкі спини яких 
можуть сховатися тендітні жінки і діти? А 
мужчин, за великим рахунком, і нема. Тобто 
фізично вони, звичайно, є, але їх не видно. 
За останні 20-30 років чоловіки пішли в тінь. 
Більше того — те ж телебачення показує, 
як здоровенні мужчини освоюють жіночі 
професії, поводяться, як жінки, роблять опе-
рації, щоб змінити стать. Мужчини поступово 
втрачають своє справжнє обличчя, а разом 
з ним і своє початкове призначення — бути 
головою, батьком, чоловіком... Коротше 
кажучи — господарем в домі. 

Недавно я прочитав на стовпі об’яву: 
«Чоловік на годину». Якась фірма пропонує 
послуги щодо усунення різних побутових 
негараздів — зробити косметичний ремонт, 
відремонтувати кран, повісити вішалку і так 
далі. І, природно, бере за це гроші. Задумай-
тесь на хвилинку: в якій, виявляється, ціні нині 
справжній чоловік, здатний ще забити цвях.

Коріння цієї проблеми, мабуть, криється 
в дитинстві, коли сина з малих років виховує 

хто завгодно (мама, бабуся, нянька, вулиця), 
тільки не батько. У тата свої проблеми: робо-
та, робота, робота... А на вихідних — друзі, 
рибалка, телевізор... На сина часу зовсім не 
вистачає. 

Природно, якщо хлопчика з дитинства 
більшу частину часу оточують самі жінки, він 
вбирає в себе їх манеру поведінки і погляди 
на життя. Нам необхідно усвідомити, що 
надмірна присутність жіночої уваги в житті 
хлопчика має великий вплив на його майбут-
нє становлення як мужчини. Недаремно в 
античному світі жінки могли доглядати синів 
лише до трилітнього віку, потім їх забирав 
батько на своє виховання, призначене для 
формування справжнього, мужнього воїна. 
Сам батько ставав при цьому прикладом для 
наслідування.

Така форма виховання синів («роби, як 
я») нині практично зовсім втрачена, і це 
дає свої печальні результати. За роботою і 
розвагами багато чоловіків забули про своє 
призначення бути головою сім’ї або просто 
не хочуть нести відповідальність за рідних. 
А жити ж треба. І жінкам нічого іншого не 
залишається, як взяти важелі правління у 
свої руки. З кожним днем вони все більше 
й більше освоюють чоловічі функції, приму-
дряючись поєднувати в одній особі і маму, і 
голову в сім’ї, і добувальницю, і захисницю і 
багато іншого.

А половина, хай навіть і прекрасна, — це, 
все-таки, не ціле. Якою б розумною не була 
жінка, як добре не вміла б вона все робити, 
але сім’я без чоловіка (я маю на увазі не 
номінальну присутність, а активну участь) 
— не сім’я. Коли на сцену виходить дівчина 
з хорошим вокалом і починає співати  — це 

Як Бог дивиться на віруючого, ко-
трий колись молився, читав Слово 
Боже, жив благочесно, а тепер 

зв’язався з світом, його Біблія припадає 
пилюкою на полиці, він молиться лише 
зрідка і ходить до церкви лише за на-
строєм? Як Бог ставиться до того, що 
людина колись горіла для Нього, любила 
Його всім серцем, а тепер її манить щось 
світське, гріховне? 

«Перелюбники та перелюбниці, чи ж 
ви не знаєте, що дружба зо світом — то 
ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче 
бути світові приятелем, той ворогом 
Божим стається», — ось вам відповідь.

Цей вірш суворо попереджає нас, 
що коли християнин надає перевагу 
світській дорозі, а не дорозі істинній, цим 
він сам себе зараховує до Божих ворогів, 
з доброї волі стає ворогом Богові.

Слово echthros — «ворог» описує 
ворога на війні, ворогуючі нації, що 

постійно перебувають у збройному 
конфлікті одна з одною. Це слово вжи-
вається в Євангелії від Луки 23:12 — там 
воно описує ворожнечу між Пилатом 
та Іродом. Розп’яття Христа зробило їх 
союзниками. А до цього моменту вони 
люто ненавиділи один одного, між ними 
завжди були заздрість і суперництво. 
Вони були справжніми ворогами.

Це саме слово вживає апостол Яків, 
щоб описати почуття, які відчуває Бог до 
людини, котра колись була вірною Йому, 
а тепер її захоплює світ. Якщо христи-
янин поставив свої взаємостосунки зі 
світом вище за взаємостосунки з Богом, 
він добровільно вирішив стати ворогом 
Богові. Господу настільки неприємне таке 
рішення, що Він вважає це початком 
війни. Він сприймає таку поведінку віру-
ючої людини як найгрубішу образу.

Написано: «Коли за нас Бог, то хто 
проти нас?» (Рим. 8:31). А якщо Бог не 

Чому в житті так 
багато поганого?

Найістотніше питання про існування зла —  чому 
Бог не відвертає його? Якщо Бог справді всеблагий 
і всемогутній, чому Він нічого не зробить?

По-перше, Бог не створює зло, Він дозволяє злу звершатися. 
Спочатку Бог створив світ добрим. Разом з тим Він створив лю-
дей зі свободою вибору. Це включає свободу робити правильний 
і неправильний вибір. Часто неправильний вибір призводить до 
наслідків, що завдають болю нам чи іншим людям, які стають 
невинними жертвами і не заслуговують на такі страждання.

Під час навчання в університеті одну дівчину паралізувало 
внаслідок невдалої спроби пірнути в воду. Бог не штовхав її 
в воду, щоб покарати чи щоб дати урок, вона сама вирішила 
пірнути, зістрибнувши з плечей друга. При всій фатальності 
наслідків вона не може звинувачувати в цьому нікого, окрім 
себе самої.

Звичайно, Бог міг би втрутитися і контролювати все в нашо-
му житті — добре і погане — але тоді ми були б схожі на роботів 
і не володіли би реальною свободою. Він міг би навіть змусити 
нас любити Його, якщо захотів би, але ж любов з примусу — не 
справжня. Він дає нам свободу любити чи не любити Його, 
свободу жити і насолоджуватись життям, свободу вибирати 
правильне або неправильне. На жаль, нам самим доводиться 
розплутувати наслідки своїх власних чи чиїхось дій.

Письменник Клайв Льюїс стверджував, що 80 відсотків 
страждань — результат морального зла людства. Що ж від-
носно інших 20 відсотків? Існують речі, які нам до кінця не 
зрозуміти, поки ми живемо на землі.

Однак є і добра новина. Передусім, Бог любові є також і 
Богом справедливості. Для всіх, хто в житті вибирав зло, за-
вдавав страждання невинним жертвам, настане час зустрітися 
з наслідками своїх дій. Бог — Верховний Суддя, і певного часу 
Він судитиме кожного за все вчинене. «І немає створіння, щоб 
сховалось перед Ним, але все наге та відкрите перед очима 
Його — Йому дамо звіт!» (Євр. 4:13).

По-друге, Бог часто використовує випробування в житті для 
вчинення ще більшого блага, для розвитку нашого характеру, 
щоб зробити нас добрішими, терпеливішими, мужнішими... У 
результаті ми отримуємо здатність допомагати іншим людям, 
що стикаються з такими ж ситуаціями у своєму житті. Згадана 
вище дівчина змогла підтримувати студентів-інвалідів (після 
того, як перейшла від самоспівчуття до співчуття іншим!). 
Випробування також змушують нас побачити, що в житті най-
важливіше, і часто приводять нас до Бога. Ми бачимо важли-
вість віри, надії, людської турботи про ближнього, починаємо 
цінувати свою сім’ю і друзів.

По-третє, Бог приготував звільнення. Настане час, коли не 
буде більше страждань. На небесах люди відчують блажен-
ство, якого вони й не очікували. Бог створив місце, в котрому 
перебуває вічна слава, де не буде більше плачу, болю, хвороб 
чи смерті, де люди вічно будуть мати радість у спілкуванні з 
Богом.

І, нарешті, Бог справді небайдужий до нашого життя. Він 
ніколи не обіцяв життя, вільного від проблем, але Він обіцяв 
бути з нами поруч. Сам Ісус відчував любов, співчуття і печаль, 
Його, як магнітом, притягувало до тих, хто страждав і потре-
бував допомоги. Бог у Своїй любові хоче мати взаємостосунки 
з нами. «Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Одно-
родженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав 
життя вічне» (Ів. 3:16).

звучить дуже гарно, інколи просто чудово. 
Але якщо пісня виконується дуетом і ніжний 
голос співачки зливається з мужнім басом 
чи баритоном співака — музична картина 
змінюється докорінно! Тоді пісня звучить 
не просто чудово, а гармонійно і цілісно, за-
кінчено. Соло жінки може бути прекрасним, 
але лише в дуеті з мужчиною виникають 
гармонія та рівновага.

Іноді хочеться просто кричати про те, що 
в сучасному світі, у наш з вами час, встанов-
лений Богом баланс між чоловіком і жінкою 
майже втрачений! Якщо так піде далі, його 
скоро не буде зовсім! У Біблії ясно сказано: 
«... Чоловік — голова дружини, як і Христос 
— Голова Церкви, Сам Спаситель тіла! І як 
кориться Церква Христові, так і дружини сво-
їм чоловікам у всьому» (Еф. 5:23-24). Саме 
такий порядок встановив Всемогутній Бог. 
Порушуючи його, люди чинять гріх і свідомо 
вводять себе і своїх близьких в прокляття. 
Якщо цього порядку дотримується чоловік 
— голова і керманич своєї сім’ї, а дружина 
йому в усьому допомогає (при цьому вона 
може також робити кар’єру, займатися до-
мом, дітьми, але вона знає своє місце), то 
Божі благословення обов’язково прийдуть 
в таку сім’ю.

Чоловіки, підйом! Досить спати! Займіть 
своє місце: Бог створив нас для управління 
цим світом. Він наділив нас фізичною міцніс-
тю, духовною зрілістю і чудовою душею для 
того, щоб ми забезпечували і оберігали свій 
дім, любили своїх дружин і дітей, виховували 
синів. А своїй дружині допоможіть зайняти 
зручну позицію поруч з вами, дозвольте їй 
бути вірною помічницею, вдячною дружиною, 
мудрою матір’ю.

за нас, а проти нас? Проти нашої не-
чесної поведінки? Проти неправильних 
вчинків? Тоді наші плани впадуть, ми не 
досягнемо успіху в житті, наші намагання 
будуть марними. Бог не проти того, щоб 
ми були успішними людьми, щоб ми 
благоденствували, але Він проти того, 
щоб щось чи хтось займав у нашому 
серці місце, відведене Йому. Якщо ваш 
добробут займає всі ваші думки, це най-
більше ображає Бога.

Ісус сказав: «Ніхто двом панам 
служити не може, — бо або одного 
зненавидить, а другого буде любити, 
або буде триматися одного, а другого 
знехтує. Не можете Богові служити й 
мамоні» (Мт. 6:24). Наше серце не може 
належати двом панам, треба вибирати, 
кому служити: Богові чи мамоні.

Ісус сказав, що і служіння Богові, і 
служіння мамоні вимагає часу, уваги, 
сил і грошей. Ми не будемо в змозі слу-

жити Богові, як належить, якщо будемо 
служити ще чомусь світському. Тому 
треба вибирати, якому панові служити. 
А зробивши вибір, одному ми повинні 
служити всім серцем, а другого — не-
навидіти.

Якщо ви зробили вибір служити 
Богові, то проводьте з Ним час, вчіться 
пізнавати Його голос, слухайтесь Його 
у всьому, поклоняйтесь Йому, прослав-
ляйте Його.

Якщо людина надала перевагу слу-
жити мамоні (світському), то увесь її 
час і увагу буде поглинати те світське, 
що вона вибрала, вона буде вибирати 
світські дороги, думати, як світська, 
невіруюча людина. Світське захопить 
її з головою.

Служіння Богові вимагає часу, сил, 
уваги, того ж вимагає і служіння світ-
ському. Тому Ісус сказав, що неможливо 
служити і Богові, і світові одночасно. 

Зробити вибір доведеться обов’язково.
Кому служите ви? Що забирає біль-

шу частину вашого часу і уваги? Чи на 
першому місці у вас Бог, а чи світські ба-
жання і прагнення примножити маєток? 
Якщо вам дорогий Бог, то ці бажання не 
будуть займати всі ваші думки. Але якщо 
ви захоплені світським, то матеріальні 
турботи вас поглинуть. Запитайте себе: 
про що я найчастіше думаю? Відповідь 
на це запитання покаже, кому ви служи-
те всім своїм серцем.

Ви настільки дорогі Господу, що Він 
не хоче ділити вас зі світом. Ви Йому 
безмежно дорогі. Це зовсім не означає, 
що ви не повинні прагнути до успіху. На-
впаки, Бог хоче, щоб ви були успішними 
в житті. Але якщо ви повертаєтесь до 
Нього спиною, а обличчям — до світу, 
Господь розцінює це як тяжку образу. 
Це і змушує Його вживати певні дії, щоб 
повернути вас Собі.

Соло жінки, або

Куди поділися мужчини?Куди поділися мужчини?

Хіба християнин може стати ворогом Богу?
«Перелюбники та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба зо світом — то ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається» (Як. 4:4).
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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)

Поки ми були на роботі, 
діти вирішили побавитись. 
Богдан (11 років) заліз до 

шафи, і Марічка (4 роки) його там 
зачинила. А відчинити ніяк не 
може. Богдан говорить їй крізь 
щілину: «Марічко, помолися — і 
тоді зможеш відчинити».  Вона 
почала молитися крізь сльози: 
«Господи, дякую Тобі за те, що Ти 
перебував з нами, дякую за тата 
й маму. Допоможи мені відчинити 
ці двері. Амінь».

Але двері не відчинялись. 
Тоді Богдан сказав: «Молися 
ще». Марічка знову помолилась: 
«Господи, дякую Тобі за те, що Ти 
перебував з нами, дякую за тата 
й маму. Допоможи мені відчинити 
ці двері. Амінь».

Однак всі зусилля були мар-
ними. Тоді, сидячи в шафі, почав 
молитися Богдан. Але ключ все 
одно не хотів повертатися в 
замковій шпарині.

Марічка збентежилася. Їй 
було страшно залишатися у великій 
квартирі самій, без підтримки брата, який 
сидить за дверима. І тоді вона почала 
молитися третій раз: «Господи, допоможи 
мені відчинити ці двері. Амінь». І двері 
відчинилися!

Наступного дня цю історію нам 
розповіла Марічка (Богдан доповнив) 
— очевидно, вона не могла зберігати в 

Журнал Reader’s Digest опублікував результати соцопитування про довіру громадян 
різним інститутам і професіям. В опитуванні взяли участь 33 005 осіб із 16 країн Європи, 
повідомляє швейцарське відділення Reader’s Digest.

Найбільше європейці довіряють інституту шлюбу: 67% опитаних продемонстрували 
свою «дуже високу» чи «досить високу» довіру.

Найменше в Європі вірять чиновникам, уряду (27% і 23%) та індустрії реклами (14%).
Більше половини опитаних європейців (51%) висловили свою довіру радіо і телеба-

ченню. Найвищий відсоток відмічено в Швейцарії (69% — на 4% більше, ніж у 2010 р.). 
Тут радіо і телебаченню довіряють більше, ніж шлюбу (66%). Слід зазначити, що в цій 
європейській країні радіо і телебачення користуються найбільшим довір’ям порівняно з 
іншими інститутами і закладами. Високий відсоток довір’я швейцарці продемонстрували 
також організаціям з захисту навколишнього середовища і правовій системі (61%).

Найбільший спад довір’я в європейських країнах відмічено щодо чиновників і Церкви. 
Особливо постраждала бельгійська Католицька Церква (спад довіри з 27 до 13%). У 
Швейцарії Церква втратила 9% (43% — у 2010 р., 34% — у 2011 р.). Виною цього най-
частіше називають численні випадки сексуальних зловживань кліриків, про які стало 
відомо торік. У цілому по Європі своє «високе довір’я» Церкві цього року висловлюють 
на 5% менше осіб (38%).

Досить високою довірою серед європейців користуються організації з захисту на-
вколишнього середовища (49% опитаних висловили свою «дуже високу» чи «досить 
високу» довіру), Інтернет (48%), банки (40%) і преса (40%).

CNL-NEWS.

Один чоловік завжди і всім був незадо-
волений. Одного року вродила маленька 
картопля. Він нарікає:

— Картопля дрібна, як горох, майже 
увесь врожай доведеться свиням віддати, 
а самим їсти буде нічого.

Наступного року вродила велика карто-
пля. Сусід каже:

— Подивись, сусіде, який чудовий 
врожай, яка добірна картопля!

— А що доброго, навіть свиням нема 
що дати...

ЗадоволенийЗадоволений

Один чоловік мав репутацію завжди 
задоволеної людини. Якось йому довелось 
зупинитися на ніч в одній сім’ї, котра не 
раз чула про цього вдячного чоловіка. 
Бажаючи переконатись в його доброзич-
ливості, господарі вирішили випробувати 
його. Вони нагодували його і відвели до 
кімнати, в котрій стояли лавочка і табурет-
ка. Чоловік помолився і ліг спати. Вранці 
господарям не терпілось дізнатися, за що 
ж він буде тепер дякувати.

— Ну, як спалося, брате?
— Слава Богу, прекрасно — відповів 

той. — У мене два боки, втомився один 
бік, я на другий ліг...

l ІСТОРІЇ З ЖИТТЯ

Будьте, як діти

таємниці таку чудову подію, хоча і знала, 
що батьки забороняють лазити в шафу.

Розповідь Марічки була короткою: 
«Я молилася, молилася — і двері не від-
чинялися. А потім я помолилася — і двері 
відчинилися!».

Виявляється, між поняттями «мо-
литися» і «помолитися» існує велика 
різниця!

Європейці більше 
довіряють радіо і теле-

баченню, ніж Церкві

З метою уникнення небажаних асоціацій та узагальнень повідомляємо, 
що п. Лисак не був і не є членом місцевих громад християн віри євангель-
ської пятидесятників у Чернівецькій області, про що керівництво обласного 
об’єднання Церкви вже повідомило представникам обласної прокуратури, 
СБУ та відділу у справах релігії Чернівецької ОДА. Відповідно, він ніколи 
не був рукопокладений у сан пастора в жодній із місцевих громад ХВЄ. 
Таким чином, будь-який намір пояснювати дії п. Лисака засадами вчення 
та богослужбової практики п’ятидесятників не відповідає дійсності.

З метою недопущення такого роду випадків у майбутньому священ-
нослужителі ЦХВЄУ у Чернівецькій області готові, у разі потреби, по-
сприяти встановленню правдивої інформації про цю трагічну ситуацію та 
надавати необхідні теологічні та релігієзнавчі висновки для ЗМІ та інших 
зацікавлених сторін.

Важливо також наголосити про гостру проблему українських ЗМІ, яку 
ще раз підтвердив цей випадок: медіа реагують на сенсацію, нехтуючи 
правом своїх споживачів знати правду. На жаль, журналісти не зверталися 
до нас, щоб перевірити причетність чи отримати коментар щодо вчення 
та богослужбової практики п’ятидесятників.

Закликаємо журналістів та редакторів засобів масової інформації бути 
уважнішими, щоб навіть поодинокі випадки не кидали тінь на християнство 
в Україні, не розпалювали релігійної ворожнечі та не відвертали людей 
від Бога.

Єпископ Микола СИНЮК.
Перший заступник старшого єпископа ЦХВЄУ.

МЕДІА СТВОРЮЮТЬ СЕНСАЦІЮ, МЕДІА СТВОРЮЮТЬ СЕНСАЦІЮ, 
НЕХТУЮЧИ ПРАВОМ СВОЇХ НЕХТУЮЧИ ПРАВОМ СВОЇХ 

СПОЖИВАЧІВ ЗНАТИ ПРАВДУСПОЖИВАЧІВ ЗНАТИ ПРАВДУ

Єпископ Микола Синюк:Єпископ Микола Синюк:

Недавно в засобах масової інформації опубліковано ряд Недавно в засобах масової інформації опубліковано ряд 
матеріалів про порушення кримінальної справи проти керівника матеріалів про порушення кримінальної справи проти керівника 
релігійного угруповання з с. Котелево Новоселицького району Чер-релігійного угруповання з с. Котелево Новоселицького району Чер-
нівецької області Сергія (Олександра) Лисака, який під виглядом нівецької області Сергія (Олександра) Лисака, який під виглядом 
проповідування релігійних віровчень і виконання обрядів зазіхав проповідування релігійних віровчень і виконання обрядів зазіхав 
на здоров’я людей. Вважаємо за необхідне повідомити: Церква на здоров’я людей. Вважаємо за необхідне повідомити: Церква 
Християн Віри Євангельської України глибоко схвильована цим ви-Християн Віри Євангельської України глибоко схвильована цим ви-
падком. Нам, як і всім християнам, боляче, коли такі особи прикри-падком. Нам, як і всім християнам, боляче, коли такі особи прикри-
ваючись іменем Христової Церкви, вводять в оману свої жертви, ваючись іменем Христової Церкви, вводять в оману свої жертви, 
правоохоронні органи, мас-медіа та суспільство загалом.правоохоронні органи, мас-медіа та суспільство загалом.

Незадоволений

ЗАПРОШУЄМО 
на Богослужіння до церкви ХВЄ м. Радехова Львівської області

Адреса: вул. Рильського, 1, м. Радехів;
НЕДІЛЯ — 10 і 18 год., СЕРЕДА і П’ЯТНИЦЯ — 19 год.


