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Слова мудрості: «Якою б була моя церква, якби всі в ній були такі, як я«Якою б була моя церква, якби всі в ній були такі, як я».».
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У столичному храмі святого Василія Велико-
го УГКЦ 22 січня представники християн-
ських Церков України спільно молилися за 

єдність християнства.
У молитві, зокрема, взяли участь патріарх 

Святослав (Шевчук), єпископ-помічник Київ-
ської архиєпархії УГКЦ Йосиф (Мілян), екзарх 
Одесько-Кримський УГКЦ Василь (Івасюк), 
Апостольський нунцій в Україні архієпископ 
Томас Едвард Ґалліксон, архієпископ Києво-Жи-
томирської дієцезії РКЦ в Україні Петро Маль-
чук, духовенство УПЦ КП, УАПЦ, єпископи та 
пастори Німецької Євангелічно-Лютеранської 
Церкви та Церкви Християн Віри Євангельської 
України (п’ятидесятники), зокрема, старший 
єпископ ЦХВЄУ Михайло Паночко.

Під час молитви, звертаючись до присутніх, 
римо-католицький архієпископ Петро Мальчук 
звернув увагу на важливості єдності між 
християнами. Порівнюючи життя загально-
церковне, парафіяльне та особисте з «човном», 
він наголосив, що Христос єдиний має керувати 
нашими думками і.

Спільний молебень завершився зверненням 
патріарха Святослава (Шевчука) до присутніх. 
Глава УГКЦ зазначив, що «коли чуємо сьогодні 
слово «єдність», то віримо, що Ісус увійшов до 
човна нашого життя, а це означає, що єдність 
між Церквами – це діло не лише людське, а 
Боже».

«Ми можемо бути великим європейським 
народом, коли будемо єдині як брати і сестри, 
як християни».

РІСУ.

24 січня у прес-центрі агенції УНІАН відбулась 
прес-конференція Ради Євангельських Про-
тестантських Церков України (РЄПЦУ) на 

тему «2012 рік в Україні: нові виклики і перспективи 
крізь призму християнських цінностей».

Представники євангельських Церков відповіли 
на запитання журналістів, експертів та науковців 
стосовно участі євангельських християн у виборах, 
ставлення до прогнозованих експертами економіч-
них та політичних криз, до чергового оголошення 
«кінця світу» та важливості християнських світо-
глядних цінностей.

Розпочалася прес-конференція зі вступного 
слова виконавчого директора ІРС Максима Васіна, 
запрошеного організаторами до модерації прес-кон-
ференції. Він повідомив, що в Україні щороку зростає 
кількість євангельських протестантських громад.

«На початок 2011 року кількість громад євангель-
ських християн в Україні становила 8 734 з поміж 34 
405 релігійних громад загалом. Тобто у відсотковому 
вимірі це понад чверть (25%) віруючих», – зазначив 
експерт.

Після цього слово отримали керівники, які пред-
ставляли різні євангельські Церкви.

Старший єпископ Церкви Християн Віри Єван-
гельської України Михайло Паночко зазначив, що 
«жодна сфера особистого та суспільного життя не 
працює без моралі – ні політика, ні бізнес, ні сім’я, ні 
освіта». За його словами, здорова мораль формує 
здорове суспільство.

«Божі заповіді та християнська мораль – це єди-
ний фундамент, здатний забезпечити оздоровлення 
та розвиток нашої України», – наголосив єпископ.

Головуючий у РЄПЦУ та єпископ Асоціації місі-
онерських церков євангельських християн України 

Дорогий український народе, 
дорогі брати священнослужителі! 
Нехай у цей прекрасний, благо-
словенний Богом день на цій 
площі прозвучить: «Слава Ісусу 
Христу!».

93 роки тому наші предки звершали 
тут молитву. У них була глибока 
надія і віра в те, що їхня дорога 

буде благословенною. Сьогодні на цей 
майдан з’їхатися представники майже 
всіх областей України. Нас усіх хвилює 
доля нашого краю. Яким буде для нас 2012 
рік? Що буде на 94-му році державності 
українського народу? Ми в пошуках і роз-
думах, де знайти той шлях, який би дав 
процвітання українській нації, поклав би 
край всякому кровопролиттю, всякому беззакон-
ню і руйнуванню українського народу і української 
державності.

Читаючи Біблію, яка є основною конституцією 
всіх християнських Церков України, ми приходимо 
до висновку: є вихід! Він записаний в Божому Сло-
ві: «Як у Слові Моїм позостанетесь, тоді справді 
Моїми учнями будете, і пізнаєте правду, а правда 
вас вільними зробить... Коли Син зробить вас віль-
ними, то справді ви будете вільні» (Ів. 8:32, 36).

Будь-яка ідея, яка народжується в серцях полі-
тиків – людей, що мають для цього талант, і яка не 
має твердої основи, приречена на провал і матиме 
трагічні наслідки. Нам не треба вишукувати щось 
нове, якісь нові ідеї – є наріжний камінь, на якому 
будується Церква Христова, на якому ми можемо 
будувати своє особисте життя. Але рішення – за 
нами. Не за Богом.

Ми святкували Різдво Христове. Ми нагадува-

ли людям про радісну і приємну подію – Христос 
народився. Але треба згадати і другий бік – коли 
на землю в тілі прийшла правда Божа, то, як 
розповідає нам Біблія, стривожився Ірод. А з ним 
і весь Єрусалим. Система цього світу не приймає 
правди. Немовлятко, яке лежало в яслах, привело 
в страх Ірода і всіх правителів в Єрусалимі. Чому? 
Правда прийшла! І Марія з маленьким Ісусом на 
руках змушена втікати з тої країни, від того на-
роду, до якого Він був посланий.

Другий момент. Коли Ісусу минуло 30 років, Він 
як Цар правди прийшов у синагогу. І ви думаєте, 
Його прийняли? Біблія говорить, що Його вивели 
і хотіли скинути з гори. Свої люди вигнали Ісуса, 
відкинули Його.

Третій момент. Ісуса не тільки вигнали – Його 
вивели за Єрусалим і розіп’яли. Але правду не 
розіп’яти! Правда на третій день воскресла!

Дорогий український народе! Я закликаю всіх 

нас зробити три речі. Перше – дозвольмо, щоби 
правда поселилася в наших серцях. Друге – до-
звольмо, щоб вона мала місце в наших храмах і 
наших церквах. І третє – дозвольмо, щоб правда 
царювала над нашими політиками, нашими 
державними діячами. Бо можна пророкувати на-
перед: людина, яка не має Бога в серці, наробить 
багато лиха і ввійде з ганьбою в історію України.

З Богом перемога! З Ісусом торжество! «Піз-
наєте правду, і правда вас вільними зробить!». 
Людина, яка витіснила Бога з серця, приречена на 
провал. Сім'я, у домі якої немає правди, приречена 
на крах. Країна, яка не має фундаменту правди, 
що б ми не говорили, як би її не прославляли, не 
має майбутнього.

Але я вірю: Україну любить Бог! Любить схід і 
захід, усі 46 мільйонів українців. І чи матиме Ісус  
владу над нашою країною, залежить від кожного 
з нас. Слава Ісусу Христу!

Доля України залежить від нас
Михайло Паночко

Старший єпископ ЦХВЄУ

Василь Давидюк відзначив, що  під час виборчої 
кампанії «церква не втягується в політичні блоки і 
не агітує за політичні сили». Він заявив, що історія 
неодноразово демонструвала згубність таких дій 
для самої церкви.

«Покликання християнської церкви – виховувати 
в людей віру, любов, мораль, що базується на Божих 
заповідях. Перш за все, християни мають приділяти 
увагу проповіді Євангелія, а голосувати за тих кан-
дидатів, які насправді демонструють християнські 
моральні якості – і в політиці, і в повсякденному 
житті», – зазначив головуючий у РЄПЦУ.

У свою чергу, голова духовно-консультативної 
ради Всеукраїнського Союзу церков євангельських 
християн-баптистів Григорій Комендант заявив, 

що не треба боятися вигадок про «кінець світу» у 
2012 році.

«По-перше, Ісус Христос сказав, що ніхто не знає, 
коли саме Він повернеться, – це буде зненацька. По-
друге, Його друге пришестя для християн не кінець, а 
воскресіння і початок нового славного, безгрішного, 
досконалого життя», – пояснив він.

Відповідаючи на запитання присутніх, пред-
ставники євангельських Церков представили своє 
бачення морального оздоровлення та соборності 
українського суспільства, розповіли про соціальне 
служіння євангельських християн та способи подо-
лання сучасних кризових явищ.

Світлана СИДОРЕНКО. 
www.irs.in.ua.

Молитва 
за єдність 
християн

Українці, єднайтеся
25 січня в церкві християн віри євангельської 

«Філадельфія» (м. Київ) відбулася міжконфесій-
на молитва в рамках Тижня молитов за єдність 
християн. Участь в молитовному служінні взяли 
предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук та старший 
єпископ ЦХВЄУ Михайло Паночко.

Українські п'ятидесятники вчетверте беруть участь у 
Тижні молитов за єдність християн, вчетверте ж і представ-
ники інших конфесій прийшли до храму ЦХВЄУ для спільного 
звершення молитов.

Двічі в церкві «Філадельфія» спільно з братами-протес-
тантами молився колишній предстоятель УГКЦ кардинал 
Любомир Гузар. Уперше її відвідав предстоятель-греко-
католиків Святослав.

Молитви за єдність звучали також в Одесі, Запоріжжі 
та інших містах України. 24 січня така молитва відбулася у 
Львові в Українському католицькому університеті.

РІСУ.

Моральний занепад суспільства Моральний занепад суспільства 
треба подолатитреба подолати Прес-конференція представників Прес-конференція представників 

євангельських Церковєвангельських Церков

Промова на спільній молитві з нагоди Дня соборності України
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Постійний Комітет Парламент-
ської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) 
від імені Асамблеї наприкінці 2011 
року прийняв Резолюцію 1846 
(2011) і Рекомендацію 1987 (2011) 
щодо «Боротьби з усіма формами 
дискримінації на підставі релігії».

Державам – членам Ради Європи, 
включно з Україною, рекомендується 
вжити більш рішучих заходів для боротьби 
з будь-якими формами дискримінації на 
підставі релігії або переконань.

ПАРЄ також повторно виявляє свою 
підтримку принципу відокремлення Церк-
ви і держави.

Рекомендація ПАРЄ закликає держави 
– членів Ради Європи надати всім релі-
гійним громадам можливість отримання 
належного юридичного статусу, а також 
скасувати застаріле законодавство та 
адміністративну практику, що спричиняє 
дискримінацію щодо певних релігійних 
груп.

Асамблея вважає за доцільне прийнят-
тя законів, що передбачають покарання за 
розпалювання ненависті і застосування 
насильства щодо представників релігійних 
груп та релігійних лідерів. Європейські 
держави мають забезпечувати прове-
дення ефективних розслідувань слідчими 
органами кожного факту застосування 
насильства на підставі релігії або пере-
конань.

Крім цього, ПАРЄ закликає європей-

ську спільноту сприяти встановленню 
діалогу з релігійними лідерами.

Посилаючись на прийняту Резолюцію, 
Парламентська Асамблея спрямувала для 
Комітету Міністрів Ради Європи кілька 
рекомендацій. Серед них – пропозиція 
посилити заходи проти дискримінації на 
підставі релігії або переконань, а також 
продовжувати діалог з представниками 
релігійних, гуманістичних і філософських 
спільнот.

ПАРЄ також закликає держави – чле-
нів Ради Європи до підписання та ратифі-
кування Протоколу № 12 до Європейської 
Конвенції з прав людини тих держав-чле-

нів, які ще цього не зробили. Зазначений 
Протокол захищає кожну особу від різних 
форм дискримінації.

Асамблея закликає Комітет Міністрів 
продовжити співпрацю з іншими між-
народними організаціями, зокрема Євро-
пейським союзом, Організацією з безпеки 
і співробітництва в Європі (ОБСЄ) та Орга-
нізацією Об'єднаних Націй та її Комітетом 
з ліквідації расової дискримінації, з метою 
послідовного тлумачення свободи думки, 
совісті і релігії та реалізації спільної по-
літики в галузі боротьби з дискримінацією 
за ознакою релігії.

www.irs.in.ua.

Рекламувати ворожок 
заборонено

Верховна Рада заборонила рекламу на телебаченні, а також у газе-
тах і журналах послуг знахарів, чаклунів, шаманів, магів, екстрасенсів, 
ворожок, астрологів.

За закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо захисту 
населення та інформаційного простору від негативного впливу)» проголо-
сували 320 народних депутатів із 408, що зареєструвалися в залі.

Закон встановлює заборону на рекламу на телебаченні та в друкованих ЗМІ 
окультно-містичних послуг знахарів, чаклунів, шаманів, екстрасенсів, ворожок, 
спіритів, астрологів, віщунів та інших осіб, що оголошують себе або вважаються 
здатними передбачати долю, впливати на людей, духовний світ, майно, довкілля 
шляхом використання надприродних здібностей або сил.

Документом також забороняється трансляція програм і передач, у яких теле-
глядачам та/або радіослухачам надаються послуги з ворожіння, а також платні 
послуги у сфері народної та/або нетрадиційної медицини. 

Експерти, які працювали над законопроектом про заборону магічних практик, 
підрахували, що в Україні на сьогодні «працюють» не менше 60 тисяч екстра-
сенсів на 200 тисяч традиційних лікарів. За їх даними, щорічно ринок ворожок та 
цілителів спустошує кишені українців не менш ніж на 2 млрд. грн. 

Закон також зобов‘язує уряд розглянути питання щодо доцільності перебуван-
ня в Класифікаторі професій ДК 003:2010 таких видів професій: 5151 – Астрологи 
та ворожки; 5152 – Ворожки та хіроманти.

УНІАН.

 Коли народився Юрчик, мій другий 
синочок, я, як і всі матері на світі, була 
безмежно щасливою. Він не закричав 
при народженні, як усі діти, бо пережив 
асфіксію (був обмотаний пуповиною), 
але на цьому ніхто з лікарів особливо не 
акцентував.

Юрчик був гарненьким, милим дитям 
з розумним поглядом. І аж у п'ять місяців 
йому поставили діагноз «ДЦП» – дитячий 
церебральний параліч. Цей діагноз, ра-
зом із застереженням, шо зробити вже 
щось у цій ситуації неможливо, прозвучав 
як вирок.

Втім, коли ше був живий чоловік, ми 
їздили, куди могли, намагалися лікувати 
Юрчика, бо які батьки змиряться з 
думкою, шо їхня дитина до кінця свого 
життя не розмовлятиме, не ходитиме, 
не рухатиметься?

Але коли Юркові минуло п'ять рочків, 
чоловік помер від раку. Я залишилася 
сама з двома синами. Дякувати Богові, 
поруч зі мною завжди була і є тепер 
моя мама. Пережити біль від втрати 
молодого чоловіка, давати собі раду з 
неповносправною дитиною самій було 
б дуже тяжко.

Я й нині не дуже охоче згадую той 
період у своєму житті. Наш з Юрком 
світ був обмежений стінами квартири, 
у нього не було візка, для нас було про-
блемою вийти надвір подихати свіжим 
повітрям. Десь у 1992 році один чоловік, 
в якого також була неповносправна 
дитина, дав нам візок. Пригадую, я мала 
якусь хатню роботу, а саме прийшла моя 
сестра. «Давай, – каже, – трохи вивезу 
Юрка надвір».

Аж через якийсь час чую дзвінок у 
двері, а там мій Юрчик вже не сам, а з 
двома приятелями. Як виявилося згодом, 
Іра і Петрик належали до організації 
«Віра і Світло». Ця міжнародна мережа 
християнських спільнот для розумово 
неповносправних осіб, їхніх сімей та при-
ятелів-волонтерів щойно зароджувалася 
в Україні. Приятелі-волонтери, помітивши 
неповносправних осіб на вулиці, розпо-
відали про «Віру і Світло», запрошували 
до свого кола. Так я дізналася про цю 
спільноту дружби та підтримки, що у 
зустрічах, спілкуванні, молитвах, літніх 

таборах відкривали новий сенс життя для 
неповосправних та їхніх батьків.

Наше з Юрчиком життя після зна-
йомства з «Вірою і Світлом», змінилося 
кардинально! Юрчик з нетерпінням чекав 
суботи, коли «віросвітляни» збиралися 
на молитву, він так любив, коли до нього 
приходили приятелі з «Віри і Світла»! 
У мене ж відбулося переосмислення 
багатьох речей. Раніше я була наодинці 
зі своєю бідою, навіть соромилася гуляти 
з Юрком, переживала за сприйняття 
інших.

Тепер, завдяки Юрчикові, у моєму 
житті з'явилося багато світлих, гарних 
людей.

Поступово я перестала сприймати 
Юркову неповносправність як важкий 
хрест. Звичайно, в нас дуже багато різ-
них проблем. Ось, скажімо, ми два роки 
чекали, поки на протезному заводі нам 
виготовлять візок. Просто не було дер-
жавного фінансування! Я вже не кажу 
про спеціальні пристосування для візків 
у транспорті, різних закладах тощо.

Але, попри це, я усвідомила, що моя 
дитина – не тягар, а особливий Божий 
дар. Бог вибрав мене на матір цієї непо-
воносправної дитини, довірив мені своє 
улюблене Боже творіння (бо кожен з нас 
є Божими улюбленими сином чи дочкою) 
не просто так. Завдяки Юрчикові я стала 
віруючою людиною, і для мене з особли-
вою силою відкрилися рядки з Євангелія, 
що останні будуть першими, що ті, хто 
втрачає життя, знову його здобудуть, 
що убогі блаженні і успадкують Царство 
Небесне. Завдяки Юрчикові у моєму 
похмурому світі, обтяженому рутиною й 
побутом, з'явилися непомічені доти прості 
радощі буття. Бувало, я щось заклопота-
но роблю, важкі думки снують в голові, а 
Юрчик сидить коло вікна і спостерігає за 
життям надворі. Усміхається, побачивши 
голуба, радіє, бачивши, як дітвора весело 
переходить вулицю, а машини дзвінко 
сигналять, тішиться голубими хмарками. 
Не вміючи промовляти словами, він ніби 
промовляє до мене своєю усмішкою: 
«Мамо, облиш ту свою рутинну роботу, не 
клопочися так, не нахмурюй своє чоло від 
важких думок. Життя прекрасне!».

І я інколи думаю: «А чому цього часто 

не помічають здорові люди, які не обме-
жені у своїх рухах, не залежні від інших у 
догляді себе, яким нічого не бракує?».

Неповносправні часто зазнають при-
ниження і відкинення, їх трактують як 
таких, що позбавлені гідності і прав, але 
якраз вони у своїй простоті й щирості, 
в мирі й спокої, у своїй довірливості й 
невмінні вивищуватися над іншими, у 
чистоті свого серця, можуть нас на-
близити до Бога, допомогти зрозуміти, 
що Він любить кожну людину – любить 
такою, якою вона є.

Колись я прочитала книжку Генрі 
Ноуена «Улюблений Богом Адам». У ній 
голландський священик і письменник 
пише про своє перебування у спільноті 
Лярш-Ковчег, яка об'єднує осіб неповно-
справних та тих, хто бажає розділити 
з ними своє життя у праці, молитві й 
святкуванні. Г. Ноуен розповідає про 
одного з членів тієї спільноти – глибоко 
неповносправного Адама. Він пише, що 
Адам краще за будь-якого професора 
провадив його, доктора богослов'я, до 
Ісуса Христа. «Коли я хвилювався за те, 
що роблю і скільки можу зробити, Адам 
стверджував мені, що: «Бути набагато 
важливіше, ніж робити, – писав Г. Ноуен. 
– Коли мою увагу привертали думки про 
те, що про мене говорили... інші, Адам 
спокійно казав мені, що Божа любов 
важливіша, ніж хвала інших людей. Адам 
нічого не міг досягти, не мав чим пиша-
тися, не міг похвалитися досягненням, 
проте самим своїм життям він був чи не 
найочевиднішим свідком істини нашого 
життя, якого коли-небудь я стрічав».

І я відчула, настільки відчуття й 
сприйняття Генрі Ноуена співзвучні моїм 
відчуттям. Мій Юрчик, як і герой книжки 
Адам, просто живе і своїм життям за-
прошує мене прийняти його унікальний 
дар, огорнений у слабкість, але даний 
для мого преображення. Бог посилає нам 
неповносправних, як свого часу послав 
Божого Сина безпомічним Немовлям, 
щоб вони стали джерелом зцілення для 
інших.

І я всім серцем приймаю цей Божий 
дар і дякую за нього.

Марта ЖЕЛУДЬКО.
м. Львів.

Торговельними операціями сьогодні нікого не здивуєш. Купується і про-
дається все: нерухомість, рухомість, тіло, голос, совість, душі, принципи… 
У Франції успішно продаються християнські храми. Під ресторани, паби, 

культурно-розважальні центри. Там, де лунало Слово Боже і молитви, обивателі 
смакують пиво і розважають про суєтне.

В Україні, поки що, храми будуються, реставруються, переобладнуються з 
торговельних закладів під доми молитви.

А взагалі, торгівля храмами, точніше, їх зменшеними копіями – прибуткова 
справа. Це добре знали ще сучасники апостола Павла. Згадаймо одного з 
них – золотаря на ім’я Дмитро. А ще знамените: «Артеміда Ефеська велика!» 
(Дії 19:24).

Осмілюся заявити: Бога не вражають сяючі позолотою куполи храмів, роз-
кішні доми молитви, убогі приміщення для зібрань в Індії. Богу надзвичайно 
важливо, що відбувається у храмі нашого серця. «Чи ж ви не знаєте, що ви 
храм Божий і Дух Божий живе в вас» (1 Кор. 3:16).

Божий Дух, Який живе в нас, претендує на увесь храм серця. Правда, інколи 
в ньому йде торгівля. Інколи – обмін: ми розмінюємося, йдемо на компроміси. 
Деколи на престолі храму – вигода, користь, влада, марнославство…

Є моменти, коли Христос бере батіг і починає нас очищати. Боляче, гірко, 
ніби несправедливо, але потрібно. Буває й так – ми вперто продовжуємо за-
нечищувати свій храм і тоді витісняється Божий Дух.

У міру збільшення мотлоху храм мізерніє, зменшується і зрештою стає про-
сто дешевою копією Величного храму Божого, що був раніше в нашому серці. 
Тоді ним стає зручно торгувати. Оптом і вроздріб. «Покупець» завжди знайдеть-
ся і купить – сумління, принципи, стосунки Богом і ближніми – це коли вроздріб. 
А якщо оптом – «золотар Дмитро» напоготові – Артеміда Ефеська велика!

Не продаваймо храми душ! За них заплачено жертвою Христа.
М. С.

Атеїстична реклама Атеїстична реклама 
з’явилась у з’явилась у 

київському метрокиївському метро

ПАРЄ закликає боротися із ПАРЄ закликає боротися із 
релігійною дискримінацієюрелігійною дискримінацією

l СВІДЧЕННЯ

Дар, огорнений у слабкість

Не торгуймо храмами

У Київському метрополітені 
з'явилася реклама українського 
атеїстичного сайту. На малюнку 
зображений священик, що заби-
ває молотком хрест в голову лю-
дині, яка стоїть на колінах. Над 
картинкою напис: «Обережно: 
релігія», а внизу адреса Україн-
ського атеїстичного сайту.

Рекламні наклейки розміщені 
у вагонах потягів Сирецької 
лінії.

«Одним із завдань нашого 
атеїстичного руху в умовах 
жорсткого протистояння ре-

лігійній інформаційній атаці є озна-
йомлення народних мас не тільки з 
атеїстичними позиціями, а й науковим 
світоглядом в цілому», – повідомляється 
на атеїстичному сайті.

Також зазначається, що редакція 
сайту підготувала ряд листівок, які ре-
кламують їх ресурс і які вона пропонує 
роздавати в містах.

Нагадаємо, що в січні 2009 року на 
800 міських автобусах Лондона з'явили-
ся плакати з написом «Цілком ймовірно, 

Бога немає. Так що не хвилюйтеся і ра-
дійте життю». Пізніше, у березні, віруючі 
відповіли атеїстам, розмістивши там 
само плакати з написом «Бог є, повірте! 
Не турбуйтеся і радійте життю!».

У травні того ж року атеїсти запус-
тили в громадському транспорті Чикаго 
рекламу, в якій говорилося: «На початку 
людина створила Бога». Християнські 
вчені у відповідь на цю акцію поширили 
велику кількість джерел, які повинні 
були б допомогти їх братам по вірі поси-
лити знання Біблії, надати їм матеріали 
християнської апологетики, щоб вони 
змогли захищати і посилити власну віру.

У жовтні того ж року атеїстичні ор-
ганізації США розмістили свою рекламу 
в нью-йоркському метро. Про реакцію з 
боку церков на цю кампанію невідомо.

Нагадаємо також, що наприкінці 
2011 року в Київському метрополітені 
на лайт-боксах ескалаторів проходила 
рекламна кампанія «Чистий погляд», 
спрямована на боротьбу з курінням, ал-
коголізмом, наркоманією і на популяри-
зацію моральних цінностей і здорового 
способу життя.

Кредо.
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дить з людини, то блукає міс-
цями безвідними, відпочинку 
шукаючи, але, не знаходячи, 
каже: «Вернуся до хати своєї, 
звідки я вийшов». А як вер-
неться він, то хату знаходить 
заметену й прибрану. Тоді він 
іде та й приводить сімох інших 
духів, лютіших за себе, — і 
входять вони та й живуть там. 
І буде останнє людині тій гірше 
за перше!» (Лк. 11:24-26).

У словах Ісуса Христа ми бачимо 
попередження про серйозну не-
безпеку. Думаю, треба бути дуже 

легковажною людиною, щоб ігнорувати 
її. Легковажною, передусім, щодо себе, 
тому що в Його висловлюванні міститься 
дуже важлива настанова. Ми всі бажаємо 
одержати зцілення, звільнення від про-
клять і молимося про це, але як нам жити, 
щоб, одержавши це, не опинитися у ще 
гіршому становищі? Господь попереджує, 
що гірше можливе. Що треба робити, щоб 
нас знову не спіткало прокляття?

Часто християни намагаються розвін-
чати ворога-диявола, дізнатися про нього, 
про його методи, щоб захистити себе. 
Вони намагаються вникати в те, у що не 
потрібно. Писання говорить, що треба 
вникати в своє серце, перевіряти його 
стан: «Над усе, що лише стережеться, 
серце своє стережи, бо з нього походить 
життя» (Прип. 4:23).

Ми бережемо своє здоров’я, намагає-
мося правильно харчуватись, турбуємось 
про зуби, волосся, нігті. Турбуємося 
про свої заощадження, про бізнес, про 
коштовні речі, які не кидаємо, де попало. 
Але чомусь ми мало турбуємося про те, 
щоб стерегти своє серце, а це повинно 
бути найважливішим.

Порівняємо серце з містом. Життєді-
яльність міста забезпечують дві складові: 
вода й електрика. Електростанція виро-
бляє струм, який проводами приходить 
в наші доми. Водойми дають воду, яка 
приходить до нас трубами. Як тільки 
десь стається збій, про це зразу стає 
відомо. Без цих важливих компонентів 
місто може жити лише якийсь час: три 
дні, тиждень, але не довше. А тепер по-
думаймо про серце. У ньому зосереджене 
життя, з нього б’ють всі джерела. Життя 
йде через судини, як вода по трубах і 
електрострум по проводах. Через наші 
уста, очі, вуха — всі органи сприйняття 
проходить життя. 

Порожнє і повне серце
Як же нам стерегти своє серце? Гос-

подь говорить, що головна причина, яка 
дозволяє нечистому духу повернутися, 
— це порожній дім, порожнє серце. Отже, 
перше, про що ми повинні турбуватися, 
— чи не порожнє наше серце?

А що це таке — «порожнє серце»? Ви, 
напевне, зустрічали людей, які ходять 
з опущеною головою, втративши всяке 
зацікавлення життям, — вони просто іс-
нують. Вони нічого не можуть досягнути, 
тому що на це в них ніколи не вистачає 
душевних сил. Їх емоції згасли, дух по-
ник, вони розчарувалися у всьому. Тому 
що все, за що вони не бралися, зазнає 
невдачі. Всюди порожнеча. Якщо таку 
людину поставити керівником, вона 
втратить все, що в неї є. Якщо дати їй 
гроші, можливості, ресурси, вона все 
змарнує або стане жертвою якихось 
шахраїв. У неї немає вогню, нема сили 
— її серце порожнє. Її життя нікому не 
приносить користі. Якби її не стало, то, 
напевне, ніхто не помітив би цього. Такі 
люди звикли жити за чийсь рахунок і не 
вміють приймати елементарних рішень. 
Їм залишається тільки поспівчувати.

Людина з повним серцем — сильна 
людина. Навіть якщо вона не має освіти, 
вона досягає мети. 

Як зробити серце повним, щоб мотиви 
були сильними, а цілі — доступними?

Усі джерела — в Тобі
Пам’ятаєте слова Давида — «У Тобі 

— всі джерела мої!». Навіть якщо серце 
наповнене, воно постійно відчуває по-
требу в тому, щоб десь черпати сили. 
Його треба наповнювати постійно. Якщо 
Господь є моїм джерелом, якщо я усві-
домлюю, що потребую Його поради, що 
в Його Слові — для мене все і я навчився 
черпати з нього мудрість, то я ні в чому 
не відчуватиму потреби. Наше серце не 
погасне, якщо ми прищеплені до Господа. 
Якщо ми приходимо до Його джерел, 

наше серце не буде порожнім. «Як олень 
прагне до потоків, так душа моя прагне 
Тебе». Наше життя не буде сірим, буден-
ним, ми ніколи не будемо розчарованими 
і здолаємо всі труднощі, якщо наше серце 
наповнене Духом Божим, Словом Божим, 
Його силою і вогнем.

Друге, про що треба турбуватися, 
— чистота серця. Нам треба берегти 
своє серце чистим. Ісус сказав: «Бо з 
серця виходять лихі думки, душогубства, 
перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві 
засвідчення, богозневаги. Оце те, що 
людину опоганює...» (Мт. 15:19-20). У 
кримінальному кодексі немає статті, яка 
передбачає відповідальність за помисли. 
Але Бог бачить серце, і наша відпові-
дальність за наші думки не зменшується. 
Вона точно така сама, як і за діла. Жити в 
ілюзіях — це гріх. Витрачати свої життєві 
сили і енергію на нездійсненні мрії — це 
марнувати життя.

Замість кам’яного 
серце — тілесне

Бог бачить глибше — Він зважує 
помисли серця. Навіть якщо людина не 
втілила в реальність свої злі задуми, її 
відповідальність не зменшується. Кінь 
— сильна тварина, але люди загнуздують 
його вуздечкою. Хоч він не втрачає свого 
норову навіть тоді, коли загнузданий. 
Його характер залишається колишнім, 
хоч він і стає керованим. Якщо говори-
ти про людське серце, яке зіпсоване і 
розбещене, то воно також загнуздане 
кодексом законів. Усе, що не дозволяє 
людині чинити зло і втілювати гріховні 
фантазії, які рояться в її голові, — це 
кодекс законів. Людина знає, що несе за 
це відповідальність. Нам не варто тішити 
себе тим, що ми не вбивці і не злодії. 
Фарисеї і книжники турбувалися лише за 
зовнішній бік дотримання Писання. Вони 
не були вбивцями і злодіями, але їх серце 

«А один із книжників, що чув, 
як вони сперечались, та бачив, 
як добре Він відповідав їм, 
приступив та й спитався Його: 
«Котра заповідь перша з усіх?». 
Ісус відповів: «Перша: «Слухай, 
Ізраїлю: наш Господь Бог — Бог 
єдиний». І: «Люби Господа, Бога 
свого, усім серцем своїм, і всі-
єю душею своєю, і всім своїм 
розумом, і з цілої сили своєї!» 
(Це заповідь перша!). А друга 
(однакова з нею): «Люби свого 
ближнього, як самого себе!» 
Нема іншої більшої заповіді над 
оці!» (Мр. 12:28-31). 

Книжники були обдарованими людь-
ми, які дуже добре знали Біблію. 
Коли один із них почув, що Ісус дуже 

мудро говорить, він підійшов до Нього і 
запитав: «Котра заповідь перша з усіх?». І 
з більш ніж 300 заповідей Закону Ісус виді-
лив дві: любіть Бога і свого ближнього. 

У Посланні до галатів апостол Павло 
робить такий же висновок: «Бо ввесь За-
кон в однім слові міститься: «Люби свого 
ближнього, як самого себе!» (Гал. 5:14).

Якщо людина любить ближнього, вона 
виконала ввесь Закон. Однак, виключивши 
першу заповідь, людина власними силами 
не зможе виконати другу. Якщо людина не 
любить Бога всім своїм серцем, то вона 
не зможе любити і людей. Вона буде мати 

людську любов, яка полягає в наступному: 
ти мені — я тобі.

Часто люди намагаються любити, про-
щати, але не можуть, тому що залишили 
першу заповідь. Неможливо не любити 
Бога, але любити людей. Не маючи Божої 
любові, практично неможливо любити лю-
дину, котра зробила нам багато зла. У нас 
немає сили простити своєму кривднику. 
Сила також потрібна, щоб жити праведно, 

перебувало в полоні кодексу закону, їх 
думки були далекі від Божих думок.

Очистити і змінити серце може тільки 
Бог. Він може створити нове серце. «Ви-
кину камінне серце з вашого тіла і дам 
вам серце м’ясне» (Єз. 36:26). Самі ми не 
зможем очистити свої серця, ми можемо 
лише берегти їх чистими. Ні культура, 
ні виховання, ні вплив не зможуть дати 
людині нове серце. Ті гріхи, які гніздяться 
всередині, може забрати лише Бог. Не 
бійтеся віддати Йому своє серце, щоб 
Він дав на заміну нове. Давид молився: 
«Серце чисте створи мені, Боже».

Мир Божий 
збереже серця

Згадаймо дорогу ізраїльського народу 
через пустиню. Настав час, коли закінчи-
лась вода, і вони відчули сильну спрагу. 
Мойсей привів їх до місця, що називалося 
Мара. Там було джерело, але вода ви-
явилася гіркою. І ізраїльський народ почав 
ремствувати ще сильніше. Пам’ятаєте, що 
зробив Мойсей? Він взяв дерево, кинув 
його до води, і вона стала солодкою. Що 
це за образ для нас?

Колись наше життя було отруєне 
гріхом, і з нашого серця текли отруєні 
джерела. Прообраз цього дерева — хрест 
Ісуса Христа. Коли людина приходить до 
Христа, води життя її серця, її джерела 
зцілюються, стають чистими.

Чисте серце нічого не боїться. Пам’я-
таєте Даниїла, який опинився в лев’ячому 
рові? Уявіть себе в ямі, з якої неможливо 
вибратися, а поруч — голодні леви. 
Даниїл не злякався і залишився неушко-
дженим: «Мій Бог послав Свого ангола, і 
позамикав пащі левів, і вони не пошкоди-
ли мені, бо перед Ним знайдено було мене 
невинним» (Дан. 6:22). Його серце було 
чистим, не обтяженим гріхами.

Один лікар сказав, що для того, аби 
серце було здоровим, необхідно його 

підживлювати, вживати такі важливі 
речовини, як калій і магній. Для нашого 
духовного серця важливий мир: «І мир 
Божий, що вищий від усякого розуму, 
хай береже серця ваші та ваші думки у 
Христі Ісусі» (Фил. 4:7). Це, передусім, 
мир з Богом. Потрібно примиритися з 
Творцем через кров Ісуса Христа і віру в 
Нього. Мир Божий принесе нам все інше. 
Ми повинні мати мир з Богом, з самим 
собою та з іншими людьми. Людина не 
може мати мир зі своєю совістю, якщо її 
серце не примирилося з Богом.

Що означає мати мир з самим собою? 
Це навчитися бути задоволеним життям: 
«Великий же зиск — то благочестя із 
задоволенням» (1 Тим. 6:6). Незалежно 
від соціального статусу, ставлення лю-
дей тощо. Писання вчить: «Майте мир і 
святість з усіма». Це означає, що ми не 
повинні займати ворожу позицію щодо 
людей. Благочестиве серце відчує навіть 
найменший гріх. Інша людина, вчинивши 
той самий гріх, може навіть не звернути 
на це уваги. Людина, народжена згори, 
котра знає Бога, має дух, здатний відчу-
вати найменший гріх: «Якщо серце наше 
осуджує нас, то тим більше Бог».

Не дозволяйте собі боротися з голосом 
совісті, тому що так ви боретеся з Богом.

Не розділяйте 
свого серця

Є ще одна хвороба — розділення. 
В Ізраїлі є Галілейське море. Саме там 
Ісус ходив по воді. З цього моря витікає 
всього одна ріка — Йордан, який впадає 
в Мертве море. В околицях цієї ріки (це 
70-80 км) є Йорданська долина, дуже 
гарна, як сад Господній. А навкруги про-
стягається Юдейська пустиня, де нічого 
не росте. Йорданська долина завжди 
цвіте і цілий рік дає плоди. Клімат там 
дуже засушливий. Уявіть, що було б, 
якби витікала не одна повноводна ріка, а 
багато потічків. Вони, не досягаючи цілі, 
пересохли би на шляху.

Явний симптом розділеного серця 
— це коли людина береться за діло і не 
доводить його до кінця. Це смертельна 
недуга. Саме це робить серця чоловіків 
невірними дружинам, тому що вони не 
можуть віддавати всю любов сім’ї. Розді-
лене серце не дозволяє повністю віддава-
тися життєвому покликанню. Якщо наше 
серце роздвоєне, Бог ніколи не помістить 
в нього Свою велику мрію.

Тож молімося, щоб Бог наповнив наше 
серце Своїм Духом, щоб нам приходити до 
Його джерел. Нехай Бог допоможе нам 
мати наповнені, чисті, нероздвоєні серця, 
які повністю належать Йому.

Павло ХУДА.

його». Це ж сказав Він про Духа, що мали 
прийняти Його, хто ввірував у Нього. Не 
було бо ще Духа на них, — не був бо Ісус 
ще прославлений» (Ів. 7:37-39). Людина 
прагне мати тільки те, що вона любить. 
Ми любимо те, про що найбільше думаємо, 
з ким найбільше проводимо час. Почнімо 
проводити більше часу з Богом. 

Коли Ісус говорив про ріки води живої, 
Він говорив про Духа Святого. Часом 

виникають обставини, які заважають 
нам перебувати з Богом, читати Біблію 
і молитися. Ми повинні бути уважними, 
щоб життєві справи не забирали весь наш 
час. Важливо проводити час з Господом! 
Добре мати матеріальні благословення, 
але вони не приносять щастя тим, хто 
живе без Бога.

Коли Ісуса запитали, хто такий ближ-
ній, Він розповів притчу: «Один чоловік 
ішов з Єрусалиму до Єрихону і попався 
розбійникам, що обдерли його, і завдали 
йому рани, та й утекли, покинувши ледве 
живого його. Проходив випадком тією 
дорогою священик один, побачив його 
— і проминув. Так само й левит надійшов 
на те місце, поглянув — і теж проминув. 
Проходив же там якийсь самарянин та й 
натрапив на нього, і, побачивши, змило-
сердився. І він підійшов, і обв’язав йому 
рани, наливши оливи й вина. Потому його 
посадив на худобину власну і приставив 
його до гостиниці та й клопотався про 
нього. А другого дня, від’їжджавши, ви-
йняв він два динарії та й дав їх господареві 
й проказав: «Заопікуйся ним, а як більше 
що витратиш — заплачу тобі, як вернуся». 
Котрий же з цих трьох — на думку твою 
— був ближнім тому, хто попався розбій-
никам? А він відказав: «Той, хто вчинив 
йому милість». Ісус же сказав йому: «Іди 
— і роби так і ти!» (Лк. 10:30-37).

Ісус назвав ближнім чоловіка, котрий 
допоміг постраждалому. Для нас ближні 
— це люди, які оточують нас. Роблячи 
що-небудь, ми повинні думати: чи буде 
це на добро ближньому? Запам’ятаймо 
золоте правило Біблії: «Тож усе, що тільки 
бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме 
чиніть їм і ви. Бо в цьому Закон і Пророки» 
(Мт. 7:12).

Якщо людина ігнорує ці заповіді, Бог 

«Над усе, що лише «Над усе, що лише 
стережеться, стережеться, 

серце своє стережи»серце своє стережи»

не буде відповідати їй, навіть якщо вона 
буде молитися і постити. «Ми, сильні, по-
винні нести слабості безсилих, а не собі 
догоджати. Кожен із нас нехай догоджає 
ближньому на добро для збудування. Бо й 
Христос не Собі догоджав, але як написа-
но: «Зневаги тих, хто Тебе зневажає, упали 
на Мене» (Рим. 15:1-3). Якщо ми хочемо 
стати сильними християнами, треба почати 
допомогати слабким стати зрілими.

Ми повинні не тільки вірити, що Бог є, 
а й жити за Його Словом. Добрий приклад 
цього знаходимои в Діях святих апостолів: 
«Проживав же один чоловік у Кесарії, 
на ймення Корнилій, сотник полку, що 
звавсь Італійським. З усім домом своїм 
він побожний був та богобійний, пода-
вав людям щедру милостиню і завжди 
Богові молився. Явно він у видінні, десь 
коло години дев’ятої дня, бачив ангола 
Божого, що до нього зійшов і промовив 
йому: «Корнилію!». Він поглянув на нього 
й жахнувся й сказав: «Що, Господи?». Той 
же йому відказав: «Молитви твої й твоя 
милостиня перед Богом згадалися. Тепер 
же пошли до Йоппії людей та й приклич 
Симона, що зветься Петром. Він гостює в 
одного гарбарника Симона, що дім має при 
морі. Він скаже тобі, що ти маєш робити» 
(Дії 10:1-6).

Цей чоловік не був християнином, на-
родженим згори, але він любив Господа і 
людей, молився зі всім своїм домом, давав 
людям щедру милостиню. Бог бачив це і 
послав до нього апостола Петра, котрий 
розповів йому про спасіння, бо самими 
лише добрими ділами неможливо заслу-
жити спасіння. 

Отож успіх і благословення в нашому 
житті будуть залежати від нашого став-
лення до цих Божих заповідей. 

Сергій МЕЛЬНИЧУК.

ДВІ ЗАПОВІДІДВІ ЗАПОВІДІ
перемагати гріх, не йти на компроміс із 
ним, жити життям, сповненим любові. 

«А останнього великого дня свята Ісус 
стояв і кликав, говорячи: «Коли прагне 
хто з вас — нехай прийде до Мене та й 
п’є! Хто вірує в Мене, як каже Писання, 
то ріки живої води потечуть із утроби 
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Що б ви відповіли на запитання: 
скільки коштує людське життя? 
Мабуть, сказали б, що воно 

безцінне, і безумовно, мали б рацію. Але 
гріховна людська натура часто визначає 
ціну й тому, що не може продаватися: 
любові, щастю, совісті, навіть Богові.

Останнє, мабуть, вас трохи здивує, 
але це – факт. І Сам Господь через Свого 
пророка з невимовною гіркотою сказав: 
« I вони тодi призначили в заплату Менi 
тридцять срiбнякiв» (Зах. 11:12).

Ці слова Святого Письма справди-
лися – життя Боголюдини було продане 
за 30 срібних монет. А торгівля іншими 
долями продовжується й дотепер. І най-
страшніше те, що це життя ні в чому не 
винних дітей.

Коли жінки зважуються на аборт, 
вони часто переконані в тому, що чинять 
правильно й гуманно. Наприклад, якесь 
обстеження показало – дитина хвора. 
Мовляв, навіщо її народжувати на муки? 
Краще для неї буде вмерти зараз...

Не будемо говорити про кількість по-
милок при таких обстеженнях і систему 
доставки постабортної сировини для 
виробництва фетальної косметики – це 
загальновідома інформація. Замислимо-
ся краще над іншим: якби ненароджена 
дитина могла говорити, чи захотіла б вона 
бути «гуманно» вбитою? Я вже кілька 
років, слава Богу, потроху волонтерую 
у відділенні для онкохворих дітей. Там є 
безнадійні, які страждають невимовно. 
Але, як не дивно, ніхто з них на той світ не 
хоче! Вони чіпляються за життя, плачуть: 
«Мамо, тату, врятуйте мене!». І батьки 

боряться до останнього. Навіть знаючи, 
що все намарно. Ні в кого навіть думки 
вкоротити віку хворій дитині не виникає.

То що ж насправді мотивує тих, хто 
не хоче дати життя своїй кровинці, – ми-
лосердя чи просто небажання витрачати 
сили, час, гроші на дитя-каліку? І кого 
шкода, поклавши руку на серце, – її чи 
таки самого себе?

Справді, буває, що з вироком «все 
одно помре» не посперечаєшся. Але 
аборт у такому разі тільки зробить тягар 
втрати ще важчим. Бо мати, яка, не-
зважаючи ні на що, залишилася матір’ю, 
принаймні не відчуватиме власної вини 
у смерті дитини. Адже вона не оцінила 
її життя «альтернативною вартістю» 
грошей і зусиль, а просто виконала свій 
святий обов’язок. Якщо не перед Богом, 
то хоча б перед власною совістю.

Інколи аборти роблять молоді дівчата, 
студентки, які «хочуть спокійно довчити-
ся». Жінки, що не бажають жертвувати 
новою сходинкою кар’єрного зросту. 
Але спокій, благополуччя і пролита кров 
– майже неможливе поєднання, про що, 
на жаль, нині часто забувають. А тисячі 
жінок, цілком успішних за світськими 
поняттями, ночами плачуть, пригадуючи 
страшну ціну такого успіху. Відомі випад-
ки, коли й накладають на себе руки. Вони 
вже зрозуміли: купити щастя за гроші 
неможливо, і ніяке багатство не замінить 
маленьку, рідну, втрачену людину. Та 
лише з Божою допомогою можливо доне-
сти це до тих, хто сьогодні між кар’єрою 
й народженням дитини вибирає перше...

Здавалося б, у сучасному світі тор-

Івано-Франківська влада виставила 
під головною ялинкою дракона – старо-
давнього змія, якого Біблія іменує також 
сатаною.

Це, так би мовити, «привітання» меш-
канцям міста, 90% яких є номінальними 
(формальними) християнами.

Цікаво, що дракона як символ 2012 
року за окультними традиціями, поста-
вили поруч зі... святим Миколаєм!

Дивно, що ніхто з численних «ві-
руючих» міста цього не помітив. Більше 
того, іванофранківці фотографують себе 
та своїх дітей(!) на згадку з... драконом, 
так що і не підступити до ідола...

Парадокс у тім, що Миколай, як 
єпископ Міри (римська провінція Лікія) 
за свого життя відзначився як ревний 
руйнівник ідолів. Саме йому приписують 
зруйнування окультного язичницького 
храму Артеміди – цариці небесної, богині 
півмісяця (нині субституція Артеміди 
(Аштар) – культ «богородиці»).

Мало того, що єпископа Миколая 
самого перетворили на ідола, вигадав-
ши байку про старого діда з бородою, 
що кладе подарунки в шкарпетки (на 
Заході) та під подушку (в Галичині). В 
Івано-Франківську Миколай уже разом 
з драконом вітали мешканців міста з... 
Різдвом Христовим.

До речі нещасний переляканий зай-
чик у кошику – це не просто «зайчішка-
трусішка» – це окультний символ 2011 

року, про що сайт «Острів Галичина» 
писав ще рік тому. Так от, щоб не ви-
кинули фігурку зайчика, міська влада 

доточила його під ялинкою поміж святим 
Миколаєм та драконом.

www.octpib.info.

l ПІСЛЯМОВА

З Новим гадом!
Влада Івано-Франківська «привітала» мешканців міста

30 срібняків 
сучасності

гівля людським життям заборонена. Так 
часто декларують із екранів телевізорів 
і газетних шпальт. Але де факто вона, 
ця боротьба, відбувається кожного разу, 
коли перед жінкою постає вибір між 
життям ненародженого маляти і тим, чим 
доведеться жертвувати заради нього: 
коштами, комфортом, здоров’ям, а вона 
платить за останнє абортом. І ринкова 
«філософія вибору», яка намагається 
підкорити собі й людські взаємовідносини, 
співає цьому дифірамби.

Та виникає питання: а що кожен із нас 
може зробити для того, аби хоч трохи 
зупинити цю криваву бійню «за свободу 
вибору», яку по-іншому і не назвеш. Нехай 
ми не в змозі подолати зло повністю, але, 
можливо, щось таки вдіємо?

Потрібно зовсім небагато зусиль для 
того, щоб кожного дня, звертаючись до 
Бога, додати до своєї звичайної молитви 
ще одне прохання – за цих дітей. Хто як 
може – двома словами, десятьма чи біль-
ше. Головне, щоб з вірою. І тоді молитва 
здатна зупинити в останню мить жінку, 
яка вже зважилася на страшний злочин. 
Це й буде тим, що називається дивом.

Нескладно знайти в собі сили й не 
промовчати тоді, коли всі інші згодні на 
компроміс із власною совістю, а бідолаш-
на матір іде на дітовбивство тільки тому, 
що на неї тисне родина. Раптом трапиться 
так, що саме добре слово сестри, брата, 
подруги, товариша, просто знайомої чи 
знайомого стане тією рятівною соломин-
кою, за яку вона вчепиться – і не загубить 
чиєсь життя.

Можна допомагати всього лиш де-
сятою частиною свого щомісячного за-
робітку багатодітній матері, яка в розпачі 
через те, що завагітніла знову, – і тоді 
безвихідь не змусить її перервати цю 
вагітність, зрадити Бога й ненароджене 
маля.

Успішну роботу за збереження життя 
малюків, ствердження доброчестя та ві-
рності Господу найлегше робити разом. 
Тому рух «Ми Проти Абортів» запрошує 
всіх долучатися до організованої роботи 
– разом ми поширюватимемо правду про 
аборти серед різних верств населення, 
з допомогою лікарів-однодумців працю-
ватимемо безпосередньо з тими, хто 
потребує нашої допомоги. Виходьте на 
зв'язок з активістами МПА і працюймо 
скоординовано! Господь обіцяє допома-
гати праведним справам, і нашу спільну 
справу Він оцінить, а також дасть здо-
ров'я і щастя нашому народу.

Будь-яка людина може зробити свій 
посильний внесок у боротьбу за життя 
дітей. Хай то буде цілеспрямоване волон-
терство, пожертвувана копійка чи просто 
щира молитва – для Господа однаково 
цінне все, що від душі і для Його слави. 
Адже якось Він сказав: «Рятуй взятих на 
смерть...»

Ніка МАТВЄЄВА. 
mpa.org.ua

Ці загальноприйняті виправдання більшості людей насправді неправильні, 
помилкові! Диявол, правитель світу цього, сіє такі думки в наші серця. Він і 
кожен, хто йде за ним, — ворог Богові (1 Петр.  5:8). Сатана завжди прики-

дається добрим (2 Кор. 11:14), але він контролює розум усіх, хто не належить Богу: 
«... для невіруючих, яким бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяяло 
світло Євангелії слава Христа, а Він — образ Божий» (2 Кор. 4:4).

Помилково думати, що Бог не зауважує незначних гріхів і посилає в пекло 
лише «поганих людей». Будь-який гріх відділяє нас від Бога, навіть найменша 
неправда. Ми всі згрішили, і ніхто не є достатньо вартим, щоб за свої заслуги 
потрапити до раю (Рим. 3:23). Досягнення раю не залежить від кількості добрих 
чи поганих вчинків. «А коли за благодаттю, то не з учинків, інакше благодать не 
була б благодаттю» (Рим. 11:6). Ми не можемо заслужити дорогу до раю добрими 
вчинками (Тит. 3:5).

«Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота й широка дорога, що веде до 
погибелі, — і нею багато хто ходять» (Мт. 7:13). Нас не виправдовує той факт, що 
всі люди живуть грішним життям і віра в Бога непопулярна. «І вас, що мертві були 
через ваші провини й гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за во-
лею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних...» (Еф. 2:1-2).

Коли Бог створив цей світ, усе було досконалим і чудовим. Тоді Він створив 
Адама і Єву і дав їм вільну волю, щоб вони самі вибирали — чи йти їм за Богом і 
слухатись Його, чи ні. Але перші люди, спокушені сатаною, не послухались Бога 
і згрішили. Через це вони (а також всі їх нащадки, включаючи нас) втратили 
можливість мати близькі стосунки з Богом. Він досконалий і не може перебувати 
поруч з гріхом. Як грішники, ми не змогли би виправити це самостійно. Тому Бог 
передбачив, як ми можемо об’єднатися з Ним і дійти на небеса. 

«Так бо Бог полюбив світ, що віддав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, 
хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне» (Ів. 3:16). «Бо заплата за гріх 
— смерть, а дар Божий — вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашім» (Рим. 6:23).

Ісус народився, щоб показати нам цю дорогу до спасіння і померти замість нас 
за гріхи. Третього дня після смерті Він воскрес із могили (Рим. 4:25), доказавши 
Свою перемогу над смертю. Він став мостом через прірву між Богом і людиною, 
щоб ми могли мати особисті відносини з Ним.

«Життя ж вічне — це те, щоб пізнали Тебе, єдиного Бога правдивого, та Ісуса 
Христа, що послав Ти Його» (Ів. 17:3). Багато людей вірять в існування Бога, навіть 
сатана в Нього вірить. Але щоб одержати спасіння, нам необхідно навернутися 
до Бога, налагодити з Ним особисті стосунки, відмовитись від своїх гріхів і йти за 
Ним. Ми повинні повністю, всією душею повірити в Ісуса. «А Божа правда через 
віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає» (Рим. 3:22). 

У Біблії написано, що немає іншої дороги до спасіння, окрім Христа. Ісус сказав: «Я 
— дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через Мене» (Ів. 14:6).

Ісус — єдина дорога до спасіння, адже тільки Він може заплатити за наш гріх 
(Рим. 6:23). Ніяка інша релігія не вчить про глибину, серйозність гріха і його на-
слідки. Ніяка інша релігія не говорить про безмежну плату за гріх, як це зробив Ісус 
Христос. Ніякий інший «засновник релігії» не був Богом в тілі (Ів. 1:1, 14), що було 
єдиною можливою дорогою погашення нашого боргу. Ісус повинен був бути Богом, 
щоб заплатити за гріхи, і Він повинен був бути Людиною, щоб померти. Спасіння 
можливе тільки через віру в Ісуса Христа! «І нема ні в кім іншім спасіння. Бо під 
небом нема іншого Ймення, даного людям, що ним би спастися ми мали» (Дії 4:12).
Чи віруєш ти в Ісуса?

Скільки доріг 
ведуть до раю

«Взагалі-то, я добра людина, тому потраплю до раю». «Ну, було 
кілька поганих вчинків, але більше добрих, отже, я потраплю до раю». 
«Бог не пошле мене в пекло тільки за те, що я не живу за Біблією. 
Нині вже не ті часи!». «Лише справді погані люди, такі, як вбивці і 
збоченці, потраплять до пекла».

Зцілити розбиті серця

Тему «Зцілення серця» виклада-
ла Тетяна Мачабелі з Ужгорода; 
«Стилі викладу» читав Юрій Ше-

лестун, директор організації «Мандрівка 
Біблією»; семінар на тему: «Любов, секс і 
сімейні стосунки» – Борис Волков; релігі-
єзнавство виклав Олександр Довиденко, 
викладач КБІ.

19 студентів із Закарпатської, Микола-
ївської, Дніпропетровської, Чернігівської, 
Київської, Запорізької і Херсонської 
областей мали на сесії добрий час. Ми 
навчилися розуміти один одного, допо-
магати ближньому, радіти його щастю і 
співчувати біді. І все з одною ціллю – щоб 
ті добрі і щирі стосунки принести в життя 
своєї церкви.

Усе, що ми чули на лекціях, було сло-
вом від Бога для нас. Тож працівники місії 
«Агапе» висловлюють щиру подяку ди-
рекції Київського біблійного інституту за 
щирий прийом і добрі умови для навчання. 

За свідченням студентів, Бог по-осо-
бливому благословив місію «Агапе». Ми 
живі свідки Його любові, і цю любов ми 
понесемо в інтернати, в церкву. Ми по-
кликані звіщати любов Бога Живого.

Усі християни, незалежно від того, в 
яких умовах вони виховувалися, несуть 

спогади, що перешкоджають приймати 
Божу любов повною мірою, і для такого 
зашлакованого серця необхідна «чист-
ка», тому що людина своїми зусиллями не 
може звільнитися від рабства вчорашніх 
спогадів і ран. Нам потрібна сила Духа 
Святого, Який наповнить наше серце 
Своєю любов’ю  і очистить його від за-
йвого багажу, втрамбованого там ще з 
дитячих років. Курс «Зцілення розбитого 
серця» варто пройти кожному християни-
ну, незалежно від віросповідання, конфе-
сії чи становища, переконані студенти.

Студентка Аня Ободенко радіє тим, як 
діє Бог у їхньому служінні. «Уже декілька 
років ми працюємо в притулку з дітьми 
і підлітками. Бог дав нам любов до цих 
дітей. Було дуже багато труднощів у спіл-
куванні з ними. Ми не могли достукатися 
до їхніх сердець, це сильно засмучувало. 
Але ми молилися про вирішення цих про-
блем, і Бог показав нам школу «Агапе». 
На сесіях ми отримали знання, які не 
могли отримати в церкві. Ми зрозуміли, 
які це діти і як з ними працювати».

Така школа потрібна, щоб оснастити 
місіонера корисними і практичними зна-
ннями, які дуже згодяться у праці. 

Валентин ОПРЯ.

На базі Київського біблійного інституту пройшла третя навчальна сесія 
біблійної школи «Агапе». Її тема – «Зцілення розбитого серця».

Ціль курсу – насамперед отримати зцілення самим, щоб допомагати тим, 
хто потребує допомоги від Бога. Ми покликані дарувати любов «Агапе».

l ШКОЛА «АГАПЕ»
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Служба в цій провінції була не мед. 
Ніколи не можна було передба-
чити, чого чекати від невдячних 

дикунів, які не шанували богів і не 
поважали імператора. Навіть на ярмар-
ковому майдані серед натовпу народу в 
будь-яку мить можна було стати жерт-
вою терориста — випадковий зустрічний 
раптово вихоплював з-під поли халата 
короткого меча і залишав тебе стікати 
кров’ю в поросі під ногами перехожих, 
що спотикалися об тебе.

Терористи, які називали себе «рев-
нителями» («зелотами»), нападали 
навіть на озброєних патрульних. А вже 
напередодні страти одного з їх верхо-
вод на прізвище Варавва (арамейською 
Бар-Аббас, «Син батька») можна було 
очікувати чого завгодно. Навіть якби 
злочинцям було не під силу відбити 
приреченого, вони цілком могли самі за-
різати його, щоб позбавити мученицької 
смерті на хресті.

Тому порядок процесії був роз-
писаний заздалегідь. За кожним, кого 
розпинали, закріплювали чотирьох 
вояків, що відповідали за виконання 
вироку. Варавву довірили другій четвірці 
з трьох, щоб не ставити його на чолі чи 
у хвості колони, яка направлялася до 
місця страти. Інший полк мав бути в 
готовності, щоб у будь-яку мить прийти 
на допомогу.

Та тепер все це вже не мало зна-
чення. Важко повірити, але прокуратор, 
пішовши на повідку в натовпу, наказав 
відпустити розбійника, віддавши замість 
нього на розп’яття мандрівного вчителя 
Єгошуа з Назарету, та ще й із дивним 
звинувачувальним висновком: «Цар 
юдейський». Схоже, навіть намісника 
нудьга доводила до безумства. 

Мало кому подобався наряд на стра-
ту. І навіть не тому, що доводилося мати 
діло з кров’ю і людськими страждання-
ми, — за роки служби кожен надивився 
на це. Патрулювання було значно не-
безпечніше, але в патрулювання є своя 
перевага: відмарширував належні шість 
годин — і вільний.

Наряд на страту не мав обмеження в 

часі. Четвірці належало перебувати біля 
хреста невідступно, поки приречений 
не помре. А деякі злочинці залишалися 
живими по два-три дні!

З другого боку, у страти були й свої 
переваги, певного роду, компенсація: 
одежу страчених воїни забирали собі 
— все одно колишні господарі більше не 
збиралися нею користуватися.

У кожного страченого був хітон 
— натільна сорочка на взірець римської 
туніки, тільки довша і, як правило, без 
рукавів. Найчастіше хітон був дуже 
зношеним, але на мотлох для чищення 
зброї годився, і солдати ділили його між 
собою, роздерши на чотири частини. 
Іноді щастило більше — злочинець міг 
мати халат, а то й широкий пояс, що 
служив гаманцем і похідною сумкою; 
часом навіть сандалі.  За це можна було 
дещо виторгувати у міняйлів.

У підсумку середній четвірці пощас-
тило найбільше. Той, що заміняв розбій-
ника, мав не просто «повний комплект», 
з якого кожному діставалось що-небудь 
(очевидно, учні непогано турбувалися 
про свого Учителя), а ще й талліт — ши-
роке шерстяне покривало, яке носили 
ревнителі місцевої релігії.

Схоже, сюрпризів не очікувалось 
— до страти молодого рабина нікому 
не було діла. За ним ішла лиш жменька 
близьких — юнак і чотири жінки, одна з 
яких, напевне, була матір’ю приреченого 
(лише сліпий не розпізнає материн-
ського горя). Ці нападати на озброєних 
солдат не стануть.

Закінчивши роботу, воїни почали 
ділити здобич старим солдатським 
способом: один відвертався, а другий 
показував наугад предмети одежі стра-
ченого. Першим на кон був виставлений 
халат:

— Кому?
— Маркусу! — відізвався той, хто 

відвернувся.
— А це кому? — тепер розігрувався 

пояс.
— Мені, — була відповідь.
— А це? — запитуючий вказував на 

сандали.
— Публію!
Талліт автоматично діставався тому, 

хто запитував. Кожен отримав свою 
частку, і всі були більш-менш задоволе-
ні. Залишалось лише поділити хітон.

Але вояк, що збирався було роздира-
ти тканину на чотири частини, раптом 
сказав товаришам:

— Почекайте, а сорочка-то цілісінька, 
жодного шва! Дивіться, як до ладу ви-
ткано — зверху донизу. Тож, мабуть, не-
дешева річ. Не будемо його розривати, а 
кинемо жеребка, кому дістанеться.

Ідея відразу припала до душі. Скіль-
ки ще доведеться тут стирчати, а так 
— привід згаяти час. Розстеливши 
плаща, солдати розсілися на землі і 
дістали кості.

За два кроки позаду, на хресті, 
корчився в муках Помираючий, а за 
два кроки попереду ридала безутішна 
мати. Солдатів хвилювало: кому діс-
танеться хітон?

Кажуть, від любові до ненависті 
один крок. Це й не дивно, адже нена-
висть — не протилежність любові, а 
її зворотний бік; мученицький страх 
за свою любов. Лиш досконала любов 
виганяє страх (1 Ів. 4:18) і тому їй неві-
дома ненависть. Протилежність любові 
— байдужість. Від любові до ненависті 
— один крок, від любові до байдужості 
— нездоланна прірва.

Ці солдати надивились на стільки 
смертей, що людські страждання і 

Річка Йордан... Іван-Хреститель, 
що про себе говорить: «Я – го-
лос». Пролунав – і не стало. Воіс-

тину, найбільший у духовній скромності 
пророк. І діалог на Йордані:

– Мені потрібно самому від Тебе 
хреститися, а Ти прийшов до мене… 
– говорить Іван.

– Допусти це тепер, Іване, бо так 
годиться нам виповнити всю правду… 
– відповідає Христос.

Вода Йордану на мить поглинула 
Ісуса. Безгрішний і Святий дав приклад, 
зрозумілий для всіх. Втім, не всі тоді 
зрозуміли, та й тепер також розуміють 
не всі. Правда – вона десь в стороні від 
прорубаних у кризі хрестів.

Тепер – про бажаючих одноразо-
вим зануренням у крижану водицю 
на рік майбутній запастися здоров’ям, 
енергією, оновленням тіла і духу… – що 
там ще йорданська водичка може? 
А багатенько таких юрмилися біля 
водойм у ті дні. І президенти, і мери, і 
міністри, і прості «смертні» – ще б пак 
– кому ж за одним махом не хочеться 
«благодать» отримати…

Чую голос пророка Івана: «Роде 
зміїний, хто напоумив вас?..» Мова не 
про плазунів, що по лісах і болотах мир-
но під снігом дрімають. Мова про рід, 
родину зміїну, а значить, вже точно не 
про нас, проте висновки робіть самі…

Отже, кодло гадюче:

– не говорить, а сичить і шипить,
– не ходить, а повзає, під ноги 

стелиться, коли потрібно,
 – не по прямій, а звивається – за-

лежно від обставин і кон’юнктури,
– а ще – жалить підступно, по-

глядом гіпнотизує, ніжно душить в 
обіймах,

– а ще – сліду ніколи не залишає 
– чиста робота…

Якщо хоч в одному себе пізнаєш 
– негайно принеси гідний плід по-
каяння, бо вже сокира біля кореня 
лежить… Це не я – це Іван пророк на 
Йордані проповідує.

Коли бачу біля ополонок оголе-
них, червоних від морозу дядьків і 
молодиць, що так прагнуть очищення 
у крижаній купелі, пригадую інше… 
Червоні і потріскані від холоду руки 
мами. Скорчені поліартритом пальці 
полощуть в ополонці, поміж крижинок, 
дитячі штанці й сорочки. «Нехай і по-
латане, але чисте» – це був її принцип. 
Вона була з іншого роду. Охрещена в 
любов до своїх дев’яти синів і доньок, 
до чоловіка, до сусідів, завжди несла 
покірну усмішку, теплу і осяйну. Тому 
що була з роду Божого, з священства 
царського, свята, особлива і вибра-
на… (1 Петр. 2-9).

А ви з якого роду-племені?
Микола СИНЮК.

Єпископ.

Водохреща 
і рід зміїний– На Різдво збираюся піти до церкви, 

– урочисто заявила одна моя знайома.
За останній рік у її житті відбулася 

низка нерадісних подій: спочатку її чоловік 
втратив роботу, потім за борги банк забрав 
у них машину, а згодом і будинок.

– Минулого року на Різдво до церкви не 
пішла, то проблем набула, – продовжувала 
вона. – Не підкажеш церкву, де служіння 
найкоротше? Нам би туди, де можна якнай-
швидше звільнитися до святкового бенке-
ту. О, ти не уявляєш, яку чудову сукню я 
купила! Всі помруть від заздрощів!

Святкові вогники на вулицях, різно-
кольорові ялинки, музика, подарунки нага-
дують про «сезонне вшановування» Бога, 
коли всі вирушають до церкви, щоб від-
значитися в «Книзі відвідувань» небесної 
канцелярії, – мовляв, був. Другу галочку 
вони поставлять на Великдень, чим вичер-
пають свою фантазію «добрих справ», на 
які повинен зреагувати Господь і змахнути 
Своєю чарівною паличкою, за велінням 
якої повернуться робота, машина і будинок.

Укладаючи своєрідний договір з Богом 
«Ти мені, я – Тобі», ми настільки впевнені 
в його дієвості, що навіть не звертаємо 
уваги на відсутність під ним Божого під-
пису. Двічі на рік ми беремо цей уявний 
документ із запиленої полиці і вирушаємо 
до церкви, щоб продовжити його термін, 
сподіваючись, що коли будемо вставляти 
в небесний банкомат кредитну картку Бо-
жого благовоління, вона буде працювати 
і видавати необхідний продукт – здоров'я, 
гроші, кар’єру, успіх.

Люди встановлюють свої правила гри, 
пояснюючи таку позицію формою словами 

«так прийнято», а традиція – річ статична 
і непохитна. Усе б нічого, якби традиції 
ґрунтувалися на вірі, а не на забобонах, 
що диктують умови договору з Богом, під 
якими Бог ніколи не підпишеться. Якщо 
зібрати всі твори автора на ім’я Забобон, 
вийде багатотомна праця, граніт науки якої 
успішно гризе народ.

«Так прийнято» – це перепустка на 
вихід з території, яку охороняє Бог. Тра-
диційна «народна віра», яка склалася з 
марновірств і прикмет, домислів та неві-
гластва, нагадує тупі механічні рухи запро-
грамованої машини, що не включає навіть 
бажання дізнатися, наскільки увічнена 
традиція припадає до смаку Богу.

Одна східна притча розповідає про 
монастирського кота, який любив складати 

l РОЗДУМИ ПІСЛЯ СВЯТ

Традиція – це не віра

До ладу виткано — шкода рвати
«Розп’явши ж Ісуса, вояки взяли одіж Його та й поділили на чотири частині, по частині для кожного 

вояка, теж і хітона. А хітон був не шитий, а витканий цілий відверху. Тож сказали один до одного: «Не 
будемо дерти його, але жереба киньмо на нього — кому припаде». Щоб збулося Писання: «Поділили 
одежу Мою між собою і метнули про шату Мою жеребка». Вояки ж це й зробили... Під хрестом же 
Ісуса стояли — Його мати, і сестра Його матері, Марія Клеопова, і Марія Магдалина»

(Ів. 19:23-25).

материнське горе, схоже, вже їх не 
хвилювали. Значно важливішим був 
незвично зітканий хітон, і вони не хотіли 
його роздирати, намагаючись зберегти 
те, що має цінність в їх очах. На все інше 
їм було наплювати.

Кажуть, що та кількість сцен на-
сильства, яку дитина сьогодні бачить 
по телевізору і в кіно, перетворює дітей 
на садистів і маньяків. Насправді ситу-
ація значно серйозніша — діти вчаться 
бути байдужими. Бачачи, як спритно 
«хороші» «мочать» «поганих», а кіно-
шний вистріл миттєво «вирубує» чуже 
життя як клацання вимикача лампочки 
— без крові, без болю, без агонії — ми 
перестаємо задумуватись про цінність 
життя і про жах смерті.

Однак байдужість — не єдина форма 
невразливості. Не менш поширений її 
різновид — стурбованість своїм життям. 
Можливо, солдатам не було наплювати 
ні на нещасного Учителя, ні на Його 
матір. Можливо, деякі з них при цьому 
згадували власних матерів, що давно 
не бачили своїх синів. Але що поробиш? 
Служба є служба. Усе йшло як звично. 
Нікому навіть на думку не спадало, 
скажімо, віддати майно страченого 
родичам. Тканина їх буденного життя 
була так до ладу виткана — навіщо її 
роздирати?

Як часто ми втрачаємо можливість 
прислужитися ближньому не тому, що 
нам наплювати, а тому, що ми зайняті 
чимось іншим і не хочемо розривати гар-
но виткану тканину свого повсякденного 
життя. Нам не байдужі ті, хто в тюрмах, у 
лікарнях, у дитячих будинках чи без даху 
над головою. Нам не наплювати — нам 
просто ніколи. Ми з повагою ставимося 
до тих, хто служить знедоленим і за-
лишеним. Але тканина нашого власного 

життя така цілісна, жодного шва не зна-
йти, не будемо ж ми її дерти.

Нам часто ніколи подумати про тих, 
хто потребує нашої уваги, навіть про 
найближчих. Хлопчина вбігає на кухню, 
кричучи: «Мамо, мамо, там, у саду, така 
величезна мохната гусениця!».

Але мамі ніколи — треба приготувати 
їжу, прибрати квартиру, випрати білиз-
ну. Не роздирати ж тканину важливих 
справ через якусь гусеницю.

І дитина проходить мимо відкриття, 
мимо дива, мимо можливості пізнати 
чудовий задум Творця. Вона так і не 
дізнається, що і сама вона, за Божим за-
думом, — така ж дивовижна гусениця, 
котрій одного разу, народившись згори, 
належить стати чудовим метеликом.

Або дівчинка, нерішуче входячи до 
кімнати, де працює батько, нарива-
ється на попереджуюче: «Чого треба, 
зайченя?».

— Тату, а я гарна?
— Звичайно, гарна! Піди, пограйся 

— я тут трохи зайнятий.
І донька йде, так й не отримав-

ши можливості дізнатися про щось 
дуже важливе, про нове почуття, яке 
переповнює її щоразу, коли у школі 
«новенький» проходить мимо неї, не 
помітивши її.

Тато зайнятий. Йому не хочеться 
розривати тканину своїх турбот через 
дитячі дурощі.

Всього за кілька тижнів до цих подій, 
коли Ісус з учнями пробивався крізь 
натовп, жінка, що дванадцять років 
страждала через кровотечу, одержала 
зцілення, доторкнувшись до краю Його 
одежі, бо для неї цінною була не сама 
одежа, а Той, Хто носив її. Тепер та сама 
одежа була в розпорядженні воїнів, і в 
ній не було нічого чудесного...

Як часто саме байдужість відділяє 
нас від живої любові Христа, Який 
без співчуття роздер тканину Свого 
божественного буття і здолав цю прірву 
заради нас.

Сергій ГОЛОВІН.
Президент Християнського 

науково-апологетичного центру.

компанію монахам в молитві голосним мур-
котінням. Щоб кіт не заважав, наставник 
дав розпорядження учням щоразу перед 
молитвою прив’язувати його у внутрішньо-
му дворі монастиря. Його продовжували 
прив’язувати і після смерті вчителя. А коли 
не стало і кота, учні завели собі іншого, 
щоб, як і раніше, пильнувати заповіти свого 
гуру. Йшли роки, змінювалися учні, ще час-
тіше змінювалися коти. Але у віддаленому 
гірському монастирі завжди пам’ятали, 
що не можна приступати до молитви, не 
прив’язавши перед цим кота. А найбільш 
здібні учні написали праці про значення 
і необхідність обряду прив’язування кота 
для повноцінної медитації.

Наше різдвяне відвідування церкви 
– ніщо інше, як ритуал прив’язування кота. 
Виконуючи приписи традиції, що виступає 
в ролі нашого гуру, ми сподіваємося вра-
зити цим учинком Бога і покласти у свою 
кишеню плоди Його милості. Милувати 
і любити (незалежно від частоти наших 
відвідин церкви) Творець буде завжди, 
та право харчуватися зі Свого столу Він 
дає тільки Своїм дітям. Діти ж – це ті, 
які обирають не лукаву традицію, а що-
денну віру.

... Чи сказала я своїй знайомій, щоб 
вона відкинула бажання виконати релі-
гійний обряд? Звичайно, ні. А раптом, 
станеться диво! І на тому служінні Господь 
зійде з лялькової різдвяної листівки і у 
Своїй реальній величі та силі звільнить її 
від рамок традиції. І вона зрозуміє, що Бог 
їй потрібен завжди. А дворазова дієта на 
рік – не найкорисніша...

Марина МИРОНОВА.
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Поруч вечірній Тель-Авів розливає сяйво 
різнобарвних вогнів, до яких періодично при-
єднується скромний яффський маячок. Ви по-

вертаєтеся спиною до моря і сучасності, знайшовши в 
сплющеній стіні вузенький темний прохід, і починаєте 
підйом крутими слизькими кам’яними сходами. Дивно, 
що в минуле можна підніматися, але відчуття таке, 
що кожна сходинка вгору — це ще півсотні років, що 
все далі й далі відводять вас у сиву давнину. Одна 
з легенд, що розкриває назву міста Яффа (біблійна 
Йоппія), пов’язує його з сином Ноя Яфетом, котрий 
був, за легендою, засновником міста. «Він поширить-
ся» — такий дослівний переклад імені Яфет.

Можливо, назва міста походить від «яфе» — «кра-
са», «висота», але поняття «поширення» пов’язане з 
цим містом назавжди.

Господь вибрав це місце, щоб звідси почати ви-

конувати Свої слова: «Та ви приймете 
силу, як Дух Святий злине на вас, і 
Моїми ви свідками будете в Єрусалимі, 
і в усій Юдеї та в Самарії, та аж до 
останнього краю землі» (Дії 1:8). По-
ширення Євангелія, просування його 
«до останнього краю» почалося з кривих 
вуличок непримітного приморського 
містечка. Яскраве феєричне дійство, що 
відбулося на свято Шавоут в Єрусалимі, 
— хрещення Святим Духом було перед-
бачено Ісусом за десять днів до цього. 
«А зібравшися з ними, Він звелів, щоб 
вони не відходили з Єрусалиму, а чекали 
обітниці Отчої, «що про неї — казав — ви 
чули від Мене. Іван бо водою христив, 
— ви ж охрищені будете Духом Святим 
через кілька тих днів!» (Дії 1:4-5).

Усе, що сталося при настанні дня 
П’ятидесятниці, першим зміг осмислити 

ребе Симон (апостол Петро). І в цьому нема нічого 
дивного, адже саме йому Ісус тричі сказав: «Паси 
ягнята Мої» (Ів. 21:15-17).

Гаряча проповідь Петра закінчилась закликом 
до навернення і пророцтвом про поширення Єван-
гелія. «А Петро до них каже: «Покайтеся, і нехай 
же охриститься кожен із вас у Ім’я Ісуса Христа на 
відпущення ваших гріхів, — і дара Духа Святого ви 
приймете! Бо для вас ця обітниця, і для ваших дітей, 
і для всіх, що «далеко знаходяться, кого б тільки 
покликав Господь, Бог наш» (Дії 2:38-39). Яффу, як 
і Єрусалим, Господь вибрав для найважливішого 
етапу створення Церкви.

Яффа здавна була морськими ворітьми Єрусали-
му. Дорога, прокладена в часи царя Соломона при 
спорудженні храму, назавжди пов’язала ці два міста. 
Багато паломників пройшли нею у Святе місто за 

«А якщо кому з вас не ста-
чає мудрости, нехай просить 
від Бога, що всім дає просто та 
не докоряє, — і буде вона йому 
дана. Але нехай просить із ві-
рою, без жодного сумніву. Бо 
хто має сумнів, той подібний 
до морської хвилі, яку жене 
й кидає вітер. Нехай бо така 
людина не гадає, що дістане 
що від Господа. Двоєдушна 
людина непостійна на всіх до-
рогах своїх» (Як. 1:5-8).

Хто став би заперечувати, що наше 
життя складається з багатьох 
запитань? Ледь не кожного дня 

ми вирішуєм важливі для нас завдан-
ня, запитуючи себе: «Що робити? Як 
повестися?». У людей, що увірували в 
Христа, запитань не менше, а іноді навіть 
більше. Ми шукаємо. Ми хочемо знати, 
як пізнавати волю Божу, як поводитися 
гідно під час випробувань своєї віри?.. 
Ми хочемо знайти правильні відповіді на 
свої запитання, а отже, усвідомлюємо, 
що дуже потребуємо мудрості.

Тим, хто вірує в Христа, не варто 
впадати у відчай. Вони мають привілей: 
Бог обіцяє дати мудрості на їх прохання. 
У Посланні святого апостола Якова на-
писано: «А якщо кому з вас не стачає 
мудрости, нехай просить від Бога». Це 
чудово: нам потрібна мудрість, а Писання 
підказує, де ми її можемо одержати.

Бути розумним і мудрим — це не одне 
і те ж. Розумна людина  багато знає. Але 
мудра вміє ще й приймати правильне рі-
шення. І ось цієї мудрості нам часто дуже 
не вистачає. Якщо ви навіть надзвичайно 
розумні, вам, все ж, може не вистачати 
мудрості. І її можна одержати в Господа.

Благословення мудрості
Оглядаючись на прожите, кожен з 

нас, напевно, зміг би пригадати помилки. 
Багатьох їх можна було б уникнути, якби 
ми мали мудрість, яку Святе Письмо 
оцінює дуже високо.

«Ліпша бо мудрість за перли, і не 
рівняються їй всі клейноди» (Прип. 8:11). 
Чоловік, що записав ці слова у Святому 

Писанні, усвідомив це ще в роки своєї 
молодості, коли після смерті свого батька 
Давида повинен був стати спадкоємцем 
царського престолу в Ізраїлі. Соломон 
полюбив Господа. Одного разу в Гів’оні 
йому з’явився Господь і сказав: «Проси, 
що Я маю дати тобі!» (1 Цар. 3:5).

Соломон міг попросити багатства, 
слави, пишний палац, сильну армію, 
що-небудь ще такого роду, але він знав, 
що є щось ліпше — мудрість. І попро-
сив у Бога мудрості. Адже людині, якій 
доведеться правити країною, потрібна 
велика мудрість.

Чи правильне це прохання? «І була 
та річ приємна в Господніх очах, що 
Соломон попросив оцю річ. І сказав 
Бог до нього: «За те, що просив ти цю 
річ, а не просив для себе днів довгих 
та багатства, і не просив душ ворогів 
своїх, а просив собі розуму, щоб уміти 
судити, то ось зроблю Я за словом 
твоїм, — ось Я даю тобі серце мудре та 
розумне, так що такого, як ти, не було 
перед тобою й не встане такий, як ти, 
по тобі. А також те, чого не просив ти, 
Я даю тобі: і багатство, і славу таку, що 
такого, як ти не було перед тобою й не 
буде нікого серед царів усе життя твоє» 
(1 Цар. 3:10-13).

Далі Писання розповідає, що царство 
за часів Соломона було твердим, процві-
таючим. Було зведено чудовий храм. У 
період правління царя Соломона в Ізраїлі 
не було війн. І все це завдяки Богові і 
мудрості, яку Бог дав Соломону.

Благословення очікують і нас, якщо 
ми будемо просити мудрості в Бога. 
Особливо це стосується нашого духо-
вного життя. Нам так необхідні духовні 
благословення. З мудрістю від Бога ти 
знаєш, як поводитися правильно, що 
робити, коли треба щось вибирати, при-
ймати якесь рішення. З Божою мудрістю 
будь-яка проблема нам під силу.

Мудрість одержати 
просто

Особливих труднощів для того, щоб 
одержати мудрість від Бога, немає. Для 
цього не обов’язково стати кимсь осо-
бливим, як Соломон. Немає необхідності 
заробляти мудрість, заслуговувати її. 
Не варто думати також, що хтось із нас 
надто поганий для неї. Усе дуже просто: 
Бог, у Котрого ми віримо, — це Бог, що 
дає всім просто і без дорікань. «Нехай 
просить від Бога, що всім дає просто 
та не дорікає», — читаємо у Святому 
Писанні.

Господь все дає просто. Усі випадки, 
описані в Євангелії, які описують, як Гос-
подь давав що-небудь людям, свідчать 
про простоту. Жінка ханаанеянка про-
сила Христа зцілити її дочку. І хоча в Його 
плани в той час входило проповідувати 
і зцілювати лише в Ізраїлі, побачивши її 
особливу віру, Він сказав: «О жінко, твоя 
віра велика, — нехай буде тобі, як ти 
хочеш!». І тієї години дочка її видужала» 
(Мт. 15:28). Ісус не відмовив їй.

Цікава також історія і зі зціленням 
слуги сотника. Сотник походив з по-
ганського народу і вважав себе недо-
стойним просити Ісуса Христа, щоб Він 
зцілив його слугу. Сотник послав до 
Ісуса друзів і передав через них: «Не 
турбуйся, о Господи, бо я недостойний, 
щоб зайшов Ти під стріху мою. Тому то 
й себе не вважав я за гідного, щоб до 
Тебе прийти. Та промов тільки слово — і 
раб мій одужає» (Лк. 7:6-7). Як просто! І 
сотник не помилився. Христос сказав це 
слово. Без усяких докорів.

Усе, що Господь обіцяє людям, Він 
дає просто. І ця простота, яка не ви-
магає формальностей, складних об-
рядів, зволікання з паперами, повинна 
приносити нам радість. Нею потрібно 
користуватися. 

Мудрості просимо

тисячу років. По цій же дорозі, але вже 
з Єрусалиму, в Яффу прийшов апостол 
Петро, щоб почати здійснювати те про-
роцтво, яке сам і проголосив.

Здолавши кілька десятків східців, 
ви опиняєтесь на невеликому майдан-
чику перед складеним із каміння старо-
винним будиночком. За переказами, 
його вважають домом Симона-гар-
барника. Тут Петро воскресив Тавіту, 
а на горниці дому він спостерігав за 
посудиною, що опускалася з неба, 
«немов простирало велике, яка, за 
чотири кінці прив’язана, спускалась 
додолу» (Дії 10:11). У цьому домі 
апостол приймав трьох чоловіків, що 
прийшли до нього від Корнилія. З ними 
він вирушить у Кесарію, в дім сотника, 
де і станеться те, чому трохи пізніше 
дасть яскраве богословське визна-
чення ребе Савл (апостол Павло) у Посланні до 
ефесян: «А тепер у Христі Ісусі ви, що колись 
далекі були, стали близькі Христовою кров’ю. Він 
бо наш мир, що вчинив із двох одне й зруйнував 
серединну перегороду, ворожнечу, Своїм тілом, 
— Він Своєю наукою знищив Закона заповідей, 
щоб з обох збудувати Собою одного нового чоло-
віка, мир чинивши, і хрестом примирити із Богом 
обох в однім тілі, ворожнечу на ньому забивши. І, 
прийшовши, «Він благовістив мир вам, далеким, і 
мир близьким», бо обоє Ним маємо приступ у Дусі 
однім до Отця» (Еф. 2:13-18). Вхід для поган до 
Церкви був відкритий! Про все, що було в Кесарії, 
Петро розповів потім в Єрусалимі апостолам, котрі, 
вислухавши його, «замовкли... і Бога хвалили, гово-
рячи: «Отож, і поганам Бог дав покаяння в життя!» 
(Дії 11:18). Тому початок великої історії створення 

Церкви назавжди пов’язаний зі старою Яффою.
Тут, на вузеньких, малолюдних в п’ятницю 

ввечері вулицях можна знову й знову повторювати 
слова Павла: «О глибино багатства, і премудрости, 
і знання Божого! Які недовідомі присуди Його, і не-
досліджені дороги Його!» (Рим. 11:33). Ще і ще раз 
роздумувати про долю єврейського народу, про 
великих апостолів — євреїв, котрі, підкорившись 
Божій волі і звільнившись від кайданів Закону і пут 
традиції, вирушили до поганських народів, несучи 
їм Добру Новину.

І ще і ще жаліти за тим, що й до сьогодні багато 
віруючих перебувають у давнім заблудженні і не 
дбають про благовіст євреям. Чи не в цьому при-
чина відсутності благословень у багатьох місцевих 
церквах?

Самуїл ЛІХТМАН.

Що може нам завадити?
Якщо ми, просячи, не одержуєм 

мудрості від Господа, то явно не тому, 
що не заслужили її, не варті цього або ж 
просимо не в тій формі. Найімовірніше, 
ми просили з сумнівами. Писання ясно 
дає зрозуміти, що сумнів — це серйозна 
перешкода для отримання чого-небудь 
від Бога: «Але нехай просить із вірою, 
без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, 
той подібний до морської хвилі, яку жене 
й кидає вітер. Нехай бо така людина не 
гадає, що дістане що від Господа» (Як. 
1:6-7). Невірство і сумніви — наші най-
гірші друзі. Вони завжди все псують.

Колись у Петра, який побачив, як Ісус 
йде по воді, виникла геніальна думка: 
«А чи не спробувати мені також? Чи не 
попросити Ісуса, щоб Він дав мені таку 
здатність — ходити по воді, як по сухо-
долу». Напевне, треба було мати немалу 
віру, щоб зважитися попросити в Господа 
про таке. Одна річ — бачити Христа, 
Який іде по воді, і зовсім інша — попро-
сити Його, щоб Він зробив тебе здатним 
піти по воді. Не знаю, чи насмілився би 
хтось, як Петро, сказати Ісусу: «Коли, 
Господи, Ти це, то звели, щоб прийшов 
я до Тебе по воді» (Мт. 14:28). А Петро 
насмілився. І завадило йому навіть не 
невірство, а звичайний сумнів: «А Він 
відказав йому: «Іди». І, вилізши з човна, 
Петро став іти по воді і пішов до Ісуса. 
Але, бачачи велику бурю, злякався, і 
зачав потопати, і скричав: «Рятуй мене, 
Господи!»... І зараз Ісус простяг руку й 
схопив його, і каже до нього: «Мало-
вірний, чого усумнився?» (Мт. 14:29-31). 
Наші сумніви все псують. Через них ми 
часто щось не отримуємо від Бога.

Ми часто просимо в Бога що-небудь з 
надією одержати, у тому числі і  мудрості. 
Але, просячи, у підсвідомості заздалегідь 
переконані, що виходу з ситуації немає. 

Тому Петро, хоч і розумів, що за словом 
Господа він може подолати хвилі, десь 
у душі засумнівався: «Взагалі-то, хвилі 
величезні. Он та точно зіб’є мене з ніг».

З одного боку, ми молимося і про-
симо, з другого — робимо це просто на 
всякий випадок. А самі переконані, що 
виходу немає. Ми прирівнюємо можли-
вості Бога до можливостей людських. 
Бог для нас могутній лише на словах. І 
тоді навряд чи ми можемо розраховувати 
на що-небудь, і на мудрість у тому числі. 
Мудрість не дається тим, хто Бога порів-
нює з людиною. Нам треба не хитатися, 
а вірити: Бог може розв’язати будь-які 
вузли, дати мудрість в будь-яку мить, у 
будь-яких умовах, за будь-яких обставин. 

У дорогу з вірою!
Попереду нас чекають труднощі, про 

які ми можемо навіть не здогадуватись. 
Стикаючись із ними, ми часто в знемозі 
опускаємо руки, не знаючи, що робити. 
А час спливає. Де шукати вирішення? 
Звичайно ж, у Бога.

Запитайте Його: «Боже, як я повинен 
повестися, щоб це стало мудрим вчин-
ком?». Скажіть: «Я вірю, що Ти можеш 
дати особливу мудрість, хоч я й не знаю, 
як це можна залагодити». Згадайте, що 
Сам Ісус виявляв Свою мудрість там, 
де, здавалося, неможливо виплутатись. 
Коли Господа Ісуса спокушували, за-
питуючи, чи годиться давати податок 
для кесаря, Він, з людської точки зору, 
опинився в безвихідному становищі. 
Але Він знайшов що відповісти: «По-
кажіть динарія Мені. Чий образ і напис 
він має?». Вони відказали: «Кесарів». А 
Він їм відказав: «Тож віддайте кесареве 
— кесареві, а Богові — Боже!» (Лк. 
20:24-25).

Хто з нас не захоплювався, чита-
ючи цю історію, особливо вперше! Усі 
дивувались цій відповіді. І це насправді 
дивовижно. А вся справа в мудрості. Ви 
будете ще багато дивуватись, коли по-
бачите ясну і яскраву відповідь, побачите 
вихід там, де виходу, здається, бути не 
може. Отож «якщо кому з вас не стачає 
мудрости, нехай просить від Бога».

Олег ШОРСТКІН.

Прогулюватися старою Яффою найкраще в п’ятницю увечері. 
На небі одна за одною спалахують шабатні зірки, у маленькій, 
відгородженій хвилерізом бухті сонно клюють носами парусні 
шаланди і моторні човни, уривчасто скрикують чайки, плеще об 
стіну набережної морський прибій.

Багатолюдні ресторанчики ще тільки наповнюються люби-
телями рибних страв.

Яффа — ЙоппіяЯффа — Йоппія
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Правильний вибір
Недавно я був в одній із країн півден-

но-східної Азії. Один чоловік запросив 
мене в гості. За нашими мірками, цей 
посвячений християнин, який справді 
щиро любить Бога, живе дуже скромно. 
Він сказав, що хоче мені дещо показати. 
Ми сіли в його скромне авто і приїхали 
на величезний завод, який займається 
виробництвом води і імпортує її в чотири 
країни. Виявилось, що цей скромний 
чоловік — власник того заводу.

Часто, як тільки в нас появляються 
гроші, ми намагаємося створити вра-
ження успішної людини, купуємо багато 
дорогих речей. А є такі, які  володіють 
мільярдами і втішаються спілкуванням з 
Богом, задовольняючись мінімальним у 
побуті, а все інше присвячують Господу. 
Чи настане час, коли для нас стосунки з 
Богом стануть найважливішим у житті? 
Для багатьох зовнішня оболонка стала 
важливішою за внутрішній зміст.

Християнство базується на трьох 
простих істинах: знати Бога, чути Бога 
і бути Йому послушним. Недостатньо 
бути номінальним християнином і за-
раховувати себе до якоїсь конфесії.

Подивімося на життя Авраама. Бог 
звершив неймовірні дива в житті цього 
чоловіка. Одного разу він одержав 
об’явлення від Бога піти в пустиню, в 
землю, обіцяну Богом. Авраам підко-
рився голосу Божому. Це новий рівень 
стосунків, коли починаєш довіряти Бого-
ві більше, ніж собі.

Авраам став дуже успішним чоло-
віком. Його племінник, Лот, який пішов 
разом з ним, запропонував розділити 
землю. У той час принцип пошани до 
старших був понад усе, але Лот допус-
тився серйозної помилки. Він залишив 
собі право вибору і відправився у квітучі 
цивілізовані землі Содому і Гоморри, 
залишивши дядька в пустині. Лота не 
турбувало, що в цих містах люди не 
дотримуються Божих принципів і амо-
ральність стала стилем їхнього життя. 
Основним критерієм вибору Лота був 
комфорт.

Авраам віддав перевагу пустині, 
а не Содому, стосункам з Богом, а не 
комфорту. У кінцевому підсумку Лот 
потрапив у полон, його життя пішло за 
найгіршим сценарієм. Він не думав, що 
ця омріяна земля може сподобатися не 
тільки йому, а й сусіднім народам. Три 
царі напали на Содом і всіх жителів 
взяли в полон. Лот не просто став бан-
крутом, він потрапив у рабство разом 
з сім’єю. Авраам, бачачи біду свого 
племінника, вирішив врятувати його. 
Він здобув велику перемогу, маючи 
лише триста воїнів: «І вернув він усе 
добро, а також Лота, небожа свого, і 
добро його повернув, а також жінок та 
людей» (1 М. 14:16).

Відпустіть те, 
що «народив» не Бог
Авраам був успішним чоловіком, 

який бачив багато чудес, ішов за Богом, 
чув Його голос, але всередині в нього 
було те, що заважало йому, — розча-
рування. Авраам відкрив свою печаль 
Богові: його засмучувала відсутність 
дітей, у нього не було спадкоємця. Бог 
вивів його з шатра і показав на зорі в 
небі, пообіцявши, що у нього появиться 
стільки ж нащадків: «І Господь його 
вивів надвір та й сказав: «Подивися на 
небо та зорі злічи, коли тільки потрапиш 
ти їх полічити». І до нього прорік: «Та-
ким буде потомство твоє!». І ввірував 
Аврам Господеві, а Він залічив йому те 
в праведність» (1 М. 15:5-6).

Сьогодні ми стали настільки об-
межені у взаємостосунках з Богом, 
що перестали довіряти Йому. Сарра, 
дружина Авраама, вирішила самотужки 
проблему. Вона запропонувала йому 
найкращу зі своїх невільниць, щоб він 

міг народити від неї сина, якого вони 
будуть виховувати, як свого. Авраам 
погодився, вирішивши допомогти Бого-
ві виконати Його обітницю. Часом і ми 
«народжуємо» те, що не є Божим. Ми 
втручаємося у справи, які потім прино-
сять нам сильне розчарування.

Невільниця Агар народила дитину, 
але Бог не відміняв Своєї обітниці щодо 
Сарри. Усе, що Господь обіцяє, Він ви-
конує. Хіба для Бога важливі час чи 
обставини, хіба існують для Нього якісь 
перешкоди, щоб не здійснити обіцяне? 
Настав час, коли Сарра сама народила 
сина. Чи можуть в одному домі вихову-
ватись раб і пан? «І побачила Сарра 
сина Агари єгиптянки, що вродила 
була Авраамові, що він насміхається. 
І сказала вона Авраамові: «Прожени 
ту невільницю та сина її, бо не буде 
наслідувати син тієї невільниці із сином 
моїм, із Ісаком» (1 М. 21:9-10).

Авраам був дуже засмучений тим, 
що відбувається. Найстрашніше — це 
визнати своє об’явлення неправдивим, 
погодитися, що ти помилявся. Ми по-
спішили допомогти Богу у вирішенні 
певних проблем і наробили помилок, 
про котрі тепер жаліємо. Чи готові ми 
відпустити те, що «народили» самі, а не 
прийняли від Бога? Часом ми тримаємо-
ся неправильних речей лише тому, що 
комусь пообіцяли або ж заявляли, що 
це відповідь від Бога.

Знати Бога, чути Його і бути Йому 
послушним — це жити не так, як ми 
хочемо, а так, як Він радить нам. Ба-
гато з нас у своєму житті намагаються 
поєднати народжене від Бога з тим, 
що народили ми самі. Але якщо ми не 
будемо дотримуватись Божого Слова, 
то житимемо в поразці.

Бог — гарант нашого 
майбутнього
Багато людей досі воюють зі своїми 

поглядами і розумінням життя. Бог 
говорить, що в Нього є відповідь і рішен-
ня. Нам треба переглянути своє життя, 
визнати помилковість своїх рішень і 
відпустити минуле, яке перешкоджає 
нам жити згідно з волею Божою. Треба 
навчитися жити з Богом, чути Його 
голос і бути здатним підкорити себе 
Йому. Не досить тільки читати Біблію, 
ходити до церкви — важливо жити за 
Його Словом.

Сьогодні весь світ дивується успіхові 
нащадків Авраама. Євреї — народ, з 
котрим Бог уклав завіт, пообіцяв Своє 
благословення. Але є ще один народ, з 
яким Бог уклав завіт. Це ті, хто прийняв 
спасіння через віру в Ісуса Христа. Він 
пролив Свою кров, щоб відкупити нас, 
простити гріхи, дати нам майбутнє і 
надію. Приймаючи водне хрещення 
і обіцяючи служити Богу, ми таким 
чином укладаємо з Ним завіт. Ми не 
тільки чуємо про Бога — ми пізнаємо 
Його особисто; ми не просто читаємо 
Боже Слово — ми приймаємо Його як 
дороговказ нашого життя.

Чи не дивно, що такий маленький 
клаптик землі — 500 кілометрів за-
вдовжки і 30 завширшки, де немає 
природних копалин, — перебуває на 
сьомому місці у світі за розвитком 
економіки. Ізраїль — це пустиня, але 
при цьому це розвинута країна. Бог за-
лишається вірним Своєму заповіту.

Якщо ми — діти Божі, то повинні 
йти за Господом. Ми всі хочемо бути з 
Богом на небесах, але часто живемо 
так, ніби туди й не збираємось. Бог 
став гарантом нашого майбутнього. 
Нам треба прийняти рішення — жити з 
Богом, чути Його, приймати Його Слово 
і підкоряти себе Йому. 

Дорогий читачу! Де перебуваєш ти 
у своїй подорожі віри?

Едуард ГРАБОВЕНКО.
Єпископ.

У дев’ятому розділі Єванге-
лія від святого апостола Івана 
розповідається про зцілення 
сліпонародженого. У цьому акті 
доброти Ісуса ховається значно 
більше, ніж допомога окремій 
людині. 

Сліпонароджений — цікава анало-
гія. Сліпий від народження. Одна 
річ, коли ти бачив, що таке світо-

відчуття, розпізнавав всі кольори буття. 
Знаєш, куди тобі йти, можеш вибрати 
свою дорогу. Але з якоїсь трагічної 
причини ти осліп. Ти бачив всі кольори 
і раптом перестав бачити, занурився в 
цілковиту пітьму. Однак чоловік, описа-
ний в Євангелії, був сліпонароджений, 
він ніколи нічого не бачив, окрім свого 
внутрішнього світу.

Чому Бог через цей образ хоче 
пояснити нам, що таке віра в Сина 
Божого, в Ісуса Христа? Тому що ми з 
вами народжені сліпими. Так, ми маємо 
фізичні очі, але як духовні особистості 
ми народжуємося деградованими. Усе 
наше духовне світосприйняття — це 
світ наших внутрішніх ілюзій, емоцій, 
душі, світ нашого відчуття. Це як у 
сліпонародженого: він ніколи не бачив, 
як виглядає трава. Він може щось при-
думати, щось уявити. Але він не може 
насправді це знати. Якщо йому опишеш 
сонце як кулю в небі, круглу, жовту, 
яскраву, він може уявити це собі, але 
це не буде правдивий образ. Усе його 
світоуявлення — це його думки. 

Учні запитували Ісуса: «Чому так 
сталося? Хто згрішив, він чи його 
батьки?». Цікаве запитання: чому ми 
народилися такими? Чому в нас таке 
сприйняття Бога, духовних цінностей? 
Чому ми з самого початку не мали 
ясного погляду? Хто згрішив? Але Ісус 
нікого не збирається звинувачувати. 
Він дає нову відправну точку для думок: 
«Не згрішив ані він, ні батьки його, а 
щоб діла Божі з’явились на ньому». 

«Усі згрішили і позбавлені слави 
Божої», — написано в Біблії. Але Бог 
відмовляється від цієї відправної точки 
звинувачення: «Він сліпий, і яка різни-
ця, хто згрішив — він чи його батьки. 
Усе, що йому потрібно, — це прозріти!». 

З цього починається наше розуміння 
віри в Бога.

Ми поводимося по-іншому. У склад-
ній ситуації ми починаємо шукати 
винного. Але від цього нічого не змі-
ниться. Бог підходить по-іншому. Він 
не бажає когось звинуватити, Він 
бажає змінити. Божа ціль — не суд, а 
зцілення. 

Ми народжуємося, дорослішаємо, 
одружуємося, народжуємо дітей, зводи-
мо будинки і помираємо. І людина почи-
нає задумуватися: а чим я відрізняюся 
від тварин? Вони також народжуються, 
бережуть вірність своєму партнеру, об-
лаштовують домівки, турбуються про 
дітей. Людина намагається це пояснити, 
але нічого пояснити не може. Вона живе 
у своєму світосприйнятті, у шкаралупі 
своїх уявлень. 

Сліпоту людини використовують 
різного роду шахраї. А Бог хоче, щоб 
ми прозріли, щоб ми самі зробили вибір. 
Він хоче визволити нас від шкаралупи. 
Божі кольори набагато яскравіші, Його 
мудрість набагато вища. 

умийся...» І той прозріває, починає ба-
чити, в його світ вриваються кольори. 
Він все уявляв по-іншому, і раптом світ 
для нього вибухнув, очі почали бачити, 
мозок посилено працювати, приймати 
інформацію, вбирати в себе.

Літній чоловік дивиться на своє жит-
тя і думає: мені здавалося, що я жив 
нормальним життям, що в мене все 
добре. Але мені вже 70, і я відчуваю, 
що тіло моє відмовляється працювати, 
подих смерті наближається. Мені зда-
валося, я знаю все, але ось я підходжу 
до порога і не знаю, що зі мною буде 
після цього кроку. 

Молодий чоловік, який марнував усе 
своє життя, починає думати: ніщо не 
задовольняє мене. Раніше здавалось, 
що життя має проходити в розвагах, 
п’янках, гулянках — це найкраще, що є 
у світі. А тепер мене не влаштовує це, 
мені цього не треба. Я хочу здобути 
освіту, мати сім’ю.

І появляються якісь нові кольори. 
Людина по-новому починає дивитись на 
весь світ. Що привело її до цього? 

ЧУЖІ
Чи помічали ви, дорогий чи-

тачу, наскільки наша мова засмі-
чена образливими прізвиськами 
для інших народів? Такі слова, 
як «жид», «кацап» та інші тісно 
вплелися в нашу буденність, 
відображаючи ставлення того, 
хто говорить, до тієї чи іншої 
національності. І якщо раніше 
в колишньому Радянському 
Союзі проводилася певна по-
літика, спрямована на мирне 
співіснування багатьох народів 
всередині багатонаціонального 
суспільства (хоча вона й не була 
ідеальною), то нині нікого не 
дивують політики, які відверто 
висловлюють свою неприязнь 
до євреїв, кавказців і т. д.

Це й не дивно, тому що в усіх краї-
нах під час економічних і соціаль-
них потрясінь завжди появлялися 

люди, котрі вважали «чужинців» причи-
ною негараздів. І починалися геноцид чи 
просто погроми. Наприклад, така висо-
корозвинута країна, як Великобританія, 
років зо 30 тому пережила період, коли 
суспільство намагалося списати еконо-
мічні труднощі і зростання злочинності 
на емігрантів, більшість із котрих були 
вихідцями з колишніх британських коло-
ній. Поліція тут же зреагувала і взялася 
силою втихомирювати порушників. У ре-

зультаті цих заходів був вбитий чорнош-
кірий юнак, і в негритянських кварталах 
Лондона почалися заворушення.

Звичайно, в Англії також є політики, 
які вважають, що будь-яку непокору 
владі треба знищувати вогнем і мечем. 
Однак тоді більшість відомих політичних 
і громадських діячів Великобританії 
виступили з різким протестом проти 
розпалювання расової дискримінації 
в країні і вимагали від уряду рішучих 
заходів для встановлення міжрасової 
рівності. У підсумку нині фактично у всіх 
владних структурах Великобританії існу-
ють підрозділи, завдання яких — сприяти 
міжрасовій згоді в суспільстві.

Однак не можна ставити економічні 
негаразди на чільне місце у вирішенні 
проблем міжнаціональних відносин. До-
сить згадати боротьбу басків в Іспанії, 
конфлікти ірландців з британцями в 
Північній Ірландії, протистояння англо- і 

франкомовних громадян Канади. На-
віть якщо в країні настане економічне 
процвітання, це не вирішить проблему 
остаточно.

Питання неприязні чи навіть ненави-
сті одного народу до іншого далеко не 
нове. Ще на початку нашої ери греки і 
варвари, євреї і погани ворогували між 
собою. Тому вчення Ісуса Христа, яке 
несло з собою любов і робило людей 
братами, викликало цілий переворот у 
стародавньому світі. Ісус проповідував 
лише в Юдеї, однак Своїх учнів Він по-
слав «навчати всі народи».

У цьому світі, де стільки розділень, 
треба, щоб людей щось об’єднувало, 
навіть якщо вони розмовляють різними 
мовами, мають різний колір шкіри і розріз 
очей. Християн об’єднує їх віра в Ісуса і 
любов.

Якось я побував в одній церкві в 
Африці, де виявився єдиним білим серед 
всього зібрання. В очах маленьких дітей 
виднілося величезне здивування з при-
воду мого дивного зовнішнього вигляду, 
тому що їм ще не було відомо про те, що 
у світі є люди з білою шкірою. Так ось, 
незважаючи на громадянську війну, 
яка розгорілася тоді в тій країні, я відчув 
тепле і любляче ставлення до себе з 
боку цих людей. Вчення Ісуса Христа про 
любов не було для них порожнім звуком. 
Тоді я усвідомив, наскільки чудово бути 
християнином.

Тому сьогодні дуже важливо, щоб 
християни прагнули до миру і не сіяли 
міжнаціональну ворожнечу, адже в Не-
бесному Царстві їй місця не буде.

 Олексій ЗАДНІПРЯНИЙ. 

Чи віруєш в Сина Божого?
Більшість людей зараховують себе до тієї чи іншої конфесії, при 

цьому не маючи з нею нічого спільного. Це нагадує часи, коли в 
атеїстичному Радянському Союзі мало не всі люди таємно на Пасху 
фарбували яйця. Вони робили це, самі не розуміючи для чого. 

Сумно, якщо ми називаємо себе віруючими, ходимо до церкви, 
а насправді не маємо ніякого відношення до Бога.

Жити за СловомЖити за Словом

Вивчаючи дев’ятий розділ Євангелія 
від Івана, ми бачимо, що, перш ніж 
увірувати в Ісуса Христа, сліпий був 
зцілений. Покаяння під час сліпоти не-
можливе. А ми часто осліплені якимись 
проблемами, образами, почуттями. Ісус 
не проводить сліпонародженого до віри 
під час його сліпоти. Він робить грязево, 
намазує сліпому очі і говорить: «Піди, 

Бог дозволяє нам доходити до мо-
менту, коли наші очі будуть замазані 
грязевом, щоб ми могли одного разу 
вмитися. Нам просто треба покоритися 
Богові і дозволити, щоб Він Своєю лю-
бов’ю відкрив наші очі і очистив душу. 
Для того, щоб ми почали жити життям, 
в якому буяє повнота барв.

Олексій ЦВЕТКОВ.
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Р/р 26002000007923  ПАТ «Укрсоцбанк», 
МФО 300023, код 20559726

Церква 
«Спасіння Боже»

Неділя: 
12:00-14:00

(Богослужіння)

Четвер: 20:00,

П’ятниця: 21:00
(розбір Біблії)

Субота: 18:00
(молитовне служіння)

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. Шевченка (біля базару); НЕДІЛЯ – 9.30, СЕРЕДА – 18 год.;
ТЛУМАЧ, вул. Винниченка, 42;  НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА – 20 год.
СТЕЦЕВА Снятинського р-ну, вул. Миру, 2-б; НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.  

Хмельницька область
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, вул. Березнева, 5; НЕДІЛЯ – 9, 15 і 17 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
вул. Миру, 92 б; НЕДІЛЯ – 18 год.,  СЕРЕДА 18.30;
ЛЕТИЧІВ, вул. І. Франка, 35/1; НЕДІЛЯ – 10 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, 18 год.;  вул. Довженка, 4; НЕДІЛЯ – 10, 18 год.
ШУМСЬК, вул.  Вілійська, 12-а; НЕДІЛЯ – 10 і 17 год.
БУЧАЧ, вул. Коцюбинського, 2; НЕДІЛЯ – 10 год.
ЗБАРАЖ, вул. Грушевського, 31; НЕДІЛЯ – 10 і 18 год.
ТЕРЕБОВЛЯ, вул. Шевченка, 29-а; НЕДІЛЯ – 10 і 17 год.
ЛАНІВЦІ, вул. Відродження;  НЕДІЛЯ – 10 і 18 год.
МОНАСТИРИСЬКА, вул. Січ.стрільців, 24 (зал військкомату); НЕДІЛЯ – 10, СЕРЕДА – 19 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.

Християнська церква
www.bethezda-church.org

За адресою:
м. Львів, 

вул. І. Блажкевич, 14
(уч. № 52)

Чекаємо вас!

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

Стежте за програмою телепередач

УВАГА

Щонеділі о 14:00 та
 щопонеділка о  9:00 
ДИВІТЬСЯ християнську 
телепередачу «Вірую» 

на каналі ТРК  «3-студія»

ЗАПРОШУЄМОЗАПРОШУЄМО  на на БогослужінняБогослужіння  додо церкви  церкви ХВЄХВЄ  м. Радехова Львівської облм. Радехова Львівської обл..
Адреса:Адреса:  вул. Рильського, 1вул. Рильського, 1;;    НЕДІЛЯНЕДІЛЯ — 10 і 18 год. — 10 і 18 год.,,  СЕРЕДАСЕРЕДА і  і П’ЯТНИЦЯП’ЯТНИЦЯ — 19 год. — 19 год.

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. 

Верховна Рада України 12 
січня відхилила проект Поста-
нови № 9486 про проведення 
парламентських слухань на 
тему «Стан державно-конфе-
сійних відносин в Україні», 
повідомляє Інститут релігійної 
свободи. За цю ініціативу про-
голосувало лише 12 народних 
обранців.

Співавтор постанови Володимир 
Марущенко (партія ХДС) спочатку 
просив перенести розгляд питання 

для продовження політичних консуль-
тацій. Однак ця пропозиція не знайшла 
достатньої підтримки.

Представляючи проект, депутат 
наголосив, що парламентські слухання 
«засвідчили б увагу вищого законодав-
чого органу і Української Держави в 
цілому до питань розвитку державно-
церковних відносин та захисту свободи 
совісті».

«Мова йде про роль держави у 
врегулюванні питань, які сьогодні ви-
никають у церковному середовищі. І ці 
питання назрілі. Повірте мені, що ми в 
цій залі їх ще не обговорювали», – на-
голосив співавтор ініціативи Володимир 
Стретович. 

Як повідомляв ІРС, проти прове-

дення слухань виступив профільний 
Комітет з питань культури і духовності, 
про що у сесійній залі заявив його голова 
Володимир Яворівський.

Представник фракції комуністів 
Катерина Самойлик також виступила 
категорично проти дискусії з питань, 
пов’язаних з Церквою і релігією, по-
силаючись на конституційний принцип 
відокремлення церкви і держави. Її під-
тримав заступник голови фракції Партії 
регіонів Вадим Колесниченко.

У травні 2011 року Всеукраїнська 
Рада Церков і релігійних організацій 
у своєму зверненні до парламентарів 

15-річний Остін Зіглер – пропо-
відник. Він сліпий і має дефект 
мови. Але попри це він служить 

натхненням для тих, хто слухає його 
проповіді.

Жан Зіглер, мати Остіна, через рік 
після народження сина запідозрила, 
що з ним щось не так. Згодом йому 
поставили діагноз «атрофія оптично-
го нерва», що викликало сліпоту, «і 
церебральна атаксія». Недуга погано 
вплинула на його координацію і мову. 
Він пізно почав ходити і довший час 
взагалі не говорив.

Час минав, Остін став ходити без 
допомоги і говорити більш чітко. А два 
роки тому він почав проповідувати.

Жан, яка ростила Остіна сама з 
шестирічного віку, купила караоке з 
мікрофоном, щоби він міг співати пісні 
поклоніння і проповідувати громаді, 
яка зазвичай складалася лише з неї 
самої та її подруги.

«Я весь час говорила Остіну: 
«Неважливо, є тут хтось чи ні, ти 
просто продовжуй, бо Ісус чує тебе, 
Він дивиться на тебе й усміхається», 
– згадує його мати.

Але незабаром Остіна вже не за-
довольняло просто караоке, і сусід по-
будував в одній з не використовуваних 
спалень у будинку Зіглерів фанерну 
сцену. Кімната швидко перетворилася 
на місце, придатне для церкви. Рядами  
розставили стільці, принесли інстру-
менти – гітару і піаніно.

Маленька кімната вміщала до 15 
осіб, одними з яких були вчителі, що 
приходили навчати Остіна. Вчителька 
Крісті Сміт розповідає, що Остін під 

ТЕЛЕФОН ДОВІРИТЕЛЕФОН ДОВІРИ
Дорогі друзі! Якщо ви опинилися 

в ситуації, з якої не бачите виходу, 
якщо потребуєте допомоги, під-
тримки, поради, потіхи або просто 
доброго слова, – телефонуйте:

+38 (066) 0000-462+38 (066) 0000-462
+38 (093) 0000-462+38 (093) 0000-462

Гріхи зруйнували зв’язок людини з Богом, але Отець Небесний, завдяки 
жертві Свого Сина Ісуса Христа, готовий простити нам. І з молитви покаяння 
може початися наша дорога до Бога.

Щоб навернутися до Христа, потрібно:
* визнати себе грішником;
* покаятися у своїх гріхах;
* повірити, що Ісус Христос помер на 

хресті за наші гріхи;
* у молитві відкрити серце Ісусу 

Христу, визнавши Його Господом всього 
свого життя.

Біблія вчить: «Бо кожен, хто покличе 
Господнє Ім’я, буде спасенний» (Рим. 10:13).

Помолитися можна приблизно так:
«Господи Ісусе Христе, я грішник і заслуговую на вічну смерть. Але я 

вірую, що Своєю смертю на Голгофі Ти прийняв покарання за мої гріхи і 
відкрив мені дорогу на небеса. Увійди в моє серце і будь моїм Господом 
і Спасителем навіки. Прошу це в Ім’я Ісуса Христа. Амінь».

Після покаяння треба налагоджувати нове життя: щодня читати Біблію 
— Господь говоритиме з вами через Своє Слово; щоденно молитися.

Виділяйте час, щоб побути наодинці з Богом, розповісти Йому про своє 
життя, про труднощі і сумніви, про надії і сподівання; регулярно ходіть до церк-
ви, де читають Біблію; моліться разом з іншими віруючими — вони нададуть 
вам духовну підтримку.

Молитва покаяння

відзначила: «Парламентські слухання 
дадуть змогу представникам конфесій 
висловити народним обранцям свою 
спільну позицію відносно підходів до 
удосконалення законодавства України 
у сфері свободи совісті та діяльності 
релігійних організацій».

Нагадаємо, що через відсутність 
широкої дискусії та порозуміння між 
представниками парламенту та Церков 
вже понад п'ять років блокується за-
конодавча ініціатива про надання релі-
гійним організаціям права засновувати 
приватні навчальні заклади державного 
стандарту освіти.

Сліпий 15-річний 
хлопчик прославляє 
Бога і надихає людей

час проповіді наче говорить про про-
блеми кожного присутнього. «Люди 
приходять до церкви, він проповідує і 
вражає кожного з нас, коли говорить 
про те, що відбувається в нашому 
житті. Він дивовижний».

Сміт допомогла Остіну навчитися 
читати за Брайлем, а також допомагає 
йому опановувати повсякденними на-
вичками. Уперше вона почула, як він 
проповідує, у травні 2011 року, коли 
дуже переживала після розлучення 
з чоловіком, і його проповідь надих-
нула її.

«На мою думку, Бог показує нам, 
що наші діти-інваліди володіють осо-
бливими дарами. Дух Божий говорить 
через Остіна до всіх нас».

Деякі з улюблених тем Остіна 
– віра, любов Божа і важливість по-
зитивних слів і думок. Нещодавно він 
проповідував у баптистській церкві 
в Саннівейлі, Техас, на запрошення 
пастора Біллі Келлі.

«Це дійсно підбадьорює людей. 
Остін змушує вас відчути, що ви мо-
жете зробити більше. Якщо він може 
робити це, то ми можемо зробити 
більше», – сказав пастор Келлі.

 «Він завжди так піднімає настрій. 
Він ніколи не хоче здаватися», – роз-
повідає мати хлопчика.

Коли Остін був маленький, вона 
часто була єдиною людиною, яка 
могла зрозуміти, що він говорить, але 
нині кожен може почути його пропо-
відь. Мати каже, що коли він пропо-
відує, він одужує, і вона впевнена, що 
в Бога є план для його життя.

CNL-NEWS.
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