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Слова мудрості: ««ЯКЩО ХРИСТОС ЖИВЕ В НАС, МИ БУДЕМО ЖИТИ З НИМ ВІЧНОЯКЩО ХРИСТОС ЖИВЕ В НАС, МИ БУДЕМО ЖИТИ З НИМ ВІЧНО».».
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Про це старший єпископ 
Церкви Християн Віри Єван-
гельської України говорив під 
час відкриття IIІ Всеукраїнської 
конференції християн-юристів 
України, що проходила 24-25 
листопада в м. Києві на базі 
Київської православної бого-
словської академії.

Зокрема він сказав: «Я задоволений 
тим, що християни-юристи можуть 
будувати нові відносини, пропагува-

ти нові цінності, ставити українську пра-
вову базу на основу здорової моралі. Бо 
аморальний адвокат – це вже злочинець. 
Аморальний чиновник теж є проблемою 
для держави і людей. Створення таких 
професійних зв’язків дає надію на те, що 
нова генерація юристів зможе задати 

У 20 країнах перехід У 20 країнах перехід 
з ісламу в іншу релігію з ісламу в іншу релігію 

карається смертю карається смертю 
Ці драматичні цифри, що поЦі драматичні цифри, що показу-казу-

ють відсутність релігійної свободи ють відсутність релігійної свободи 
у світі, наводить авторитетний на-у світі, наводить авторитетний на-
уково-дослідний інститут з питань уково-дослідний інститут з питань 
релігії та суспільного життя Pew релігії та суспільного життя Pew 
Forum on Religion and Public Life.Forum on Religion and Public Life.

ЗЗречення від ісламу загрожує смертю в Єгипті, 
Іраку, Йорданії, Кувейті, Омані, Катарі, Саудів-
ській Аравії, Судані, Сирії, Об`єднаних Арабських 

Еміратах, Ємені, Афганістані, Ірані, Малайзії, Пакистані, 
Мавританії, Нігерії, Сомалі, на Мальдівах і Коморських 
островах, повідомляє УНІАН-релігії з посиланням на  
Радіо Ватикану.

 «Релігійна свобода в багатьох країнах все ще 
зводиться лише до свободи віросповідання. Можна 
відправити літургію чи взяти участь у богослужінні, 
проте не можна безкарно змінити релігію», – підкреслює 
глава Наглядової ради з релігійної свободи Ради Європи 
Массімо Інтровіньє.

Італійський соціолог нагадує, що зречення від ісламу 
все ще розглядається як злочин. Тому мусульмани, котрі 
навертаються у християнство, часто змушені зберігати 
своє навернення у таємниці. Інакше це може негативно 
відбитися не лише на їхньому житті, але й на житті 
членів їх сімей.

Відповідно до звичаїв, які нині при-
ходять в Україну, святкування Різдва 
Христового зводиться до встановлення 
ялинки, буйного частування (часто з пи-
ятикою) та обміну подарунками, частіше 
за все повністю залишаючи поза увагою 
безпрецедентну в історії людства подію 
приходу Бога у світ.

Про це йдеться у зверненні глав християнських 
Церков щодо відзначення релігійних свят, 
прийнятому під час зустрічі 28 листопада, 

повідомляє Інститут релігійної свободи.
Крім цього, сучасна інтерпретація Дня усіх 

святих, що отримав назву Геловін, сьогодні супро-
воджується переодяганням в персонажів нечистої 
сили та мерців, запаленням лиховісних світильників, 

новий тон на противагу беззаконню в 
нашій країні. Процвітання Україні при-
несуть люди здорові, розумні, які знають 
Бога. Тут нас об’єднує тривога за наше 
суспільство і одна конституція, яка має 
назву «Біблія».

Головною метою конференції стало 
висвітлення актуальних юридичних 
проблем та пошук шляхів їх вирішення, 
вдосконалення практичних навичок і 
розвиток корисних професійних зв`язків 
християн-юристів на основі християн-
ських цінностей, відповідно до теми 
«Роль християн-юристів у збереженні 
християнських цінностей в сучасній 
Україні».

У рамках конференції відбулися 
зустрічі з міжнародними юристами, 
майстер-класи видатних професіоналів. 
Працювали також дискусійні групи, пре-

зентації юридичних-проектів та ток-шоу, 
що стосуються гострих кутів юриспруден-
ції в сучасних українських реаліях.

У конференції взяли участь пред-
стоятель УПЦ КП Філарет, інші пред-

ставники цієї Церкви, а також юристи 
з-за кордону: Ніколя Дюваль, юрист 
юридичної фірми NOUAL-HADJAJE-DU-
VAL, сертифікований медіатор Центру 
медіації та арбітражу в Парижі, Франція, 

Олександр Спак, Barrister LLB (Hons), 
LLM (Int BL), Великобританія, Джеремі 
Кук, суддя Комерційного суду Англії та 
Уельсу, Великобританія.

chve.org.ua.

Процвітання УкраїніПроцвітання Україні принесуть принесуть
люди, які знають Богалюди, які знають Бога

Комерціалізація християнських свят спотворює їх справжній змістКомерціалізація християнських свят спотворює їх справжній зміст
а це справжній окультизм, який цілком суперечить 
євангельським засадам.

Відзначення «Івана Купала», що з’явилось 
унаслідок змішання християнського свята Різдва 
Івана Хрестителя із язичницькими традиціями, 
можна назвати проявом сучасного ідолопоклон-
ства, – наголошується у Зверненні. Глави Церков 
вважають, що «купальські» святкування не повинні 
мати права на існування, адже служіння творінню 
замість Творця є порушенням Божої заповіді, а отже 
– великим гріхом.

Так само комерціалізація і традиція громадського 
святкування Дня святого Валентина не мають нічо-
го спільного із справжнім його змістом. Характер-
ним стає зростання цін на квіти та масовий продаж 
тематичної подарункової продукції.

«Не останню роль в цьому процесі відіграють 

вади сріблолюбства та особистої наживи, адже 
тенденції цінової політики на ринку певних товарів 
та послуг прозоро про це свідчать. Усі ці викривлені 
способи відзначення вищезгаданих свят зовсім не 
відповідають християнським, адже підмінюють 
справжні християнські цінності людськими при-
страстями», – підкреслили глави Церков.

Підсумовуючи, ієрархи Церков закликали ві-
руючих і всіх людей доброї волі відповідальніше 
ставитись до відносин з Господом, плекати гідні 
людські взаємини, повагу до власного історичного 
коріння та добрих традицій. 

«Лише будуючи українське суспільство на прин-
ципах Божої істини, любові та взаємоповаги, ми 
можемо досягти справжнього розквіту Української 
Держави», – наголошується у зверненні.

Під час зустрічі, що відбулась під головуванням 

старшого єпископа ЦХВЄУ Михайла Паночка, глави 
християнських Церков прийняли також звернення до 
новообраних парламентаріїв Верховної Ради України 
сьомого скликання та до Конституційної Асамблеї.

Окремо учасники зустрічі розглянули ситуацію 
із поправками до Закону України «Про свободу 
совісті та релігійні організації» (законопроект № 
10221) та констатували кризу порозуміння влади 
та суспільства, в тому числі у сфері державно-
церковних відносин. 

У зустрічі взяли участь глави та уповноважені 
представники таких Церков: ЦХВЄУ; УГКЦ; УПЦ КП; 
УПЦ (в єдності з Московським патріархатом); Все-
українського Союзу об’єднань ЄХБ; РКЦ в Україні; 
УХЄЦ; Братства незалежних церков та місій ЄХБ 
України; Української Лютеранської Церкви.

ІРС.

Вітаєм, друзі, з Новим роком всіх!
Бажаєм щастя, миру і любові
І молимось, щоб Бог завжди беріг,
Щоб були ви веселі і здорові.

Щоб діти ваші радували вас,
Щоб Бог задовольняв усі потреби,
Щоб Новий рік зустріли ще не раз,
І в Божий час для вас відкрилось небо.

З найкращими побажаннями,
колектив редакції.

З Новим 2013 роком!З Новим 2013 роком!
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Після ветування Президентом 
Закону про Єдиний державний де-
мографічний реєстр Верховна Рада 
повторно прийняла його з ураху-
ванням незначних поправок Глави 
держави, щойно вони надійшли до 
парламенту, повідомляє Інститут 
релігійної свободи.

Під час повторного розгляду за-
конопроекту № 10492 на його 
підтримку проголосували 243 

картки народних обранців. З них: 183 
– від фракції Партії регіонів, 24 – від 
комуністів, 18 – від Народної партії, 
10 – позафракційних депутати та по 
4 – від фракцій «БЮТ-Батьківщина» і 
Блоку «НУНС».

Окрім інших поправок, нова редак-
ція Закону містить уточнення щодо 
гарантування «права для осіб, які 
через свої релігійні переконання від-
мовляються від внесення інформації 
до безконтактного електронного носія, 
що імплантований у відповідний бланк 
документа, на відмову від отримання 
такого документа або від внесення 
інформації до безконтактного елек-
тронного носія». 

Однак варто зауважити, що вра-
хування цієї пропозиції не вирішує 
головної проблеми цього закону – збір 
всеосяжних даних про кожну людину 
з моменту її народження, на чому, у 
першу чергу, наголошували ієрархи 
українських Церков. 

Зокрема, Предстоятель УПЦ ми-
трополит Володимир (Сабодан) за-
значив у своєму зверненні: «Вказаний 
Закон порушує право громадян на 
приватність, яке гарантоване у ст. 
32 Конституції України. Крім того, 
занепокоєння православних вірую-
чих викликає можливість втручання 
в їх особисте життя, яку створює 
Закон».

Відтак він закликав Президента 
України ветувати законопроект № 
10492 не у зв’язку з відсутністю права 
для віруючих на відмову від біоме-

європейській країні, оскільки створює 
широкі можливості для зловживань. 
Тим більше, що серед даних, які збира-
ються, є відцифрований підпис особи. 
За створенням єдиного реєстру захо-
ване злиття усіх персональних даних 
мешканців країни з різних баз даних, в 
тому числі відомчих, до єдиного банку 
даних, що створює передумови для 
тотального стеження за людиною», 
– зазначено у Зверненні Української 
Гельсінської Спілки з прав людини.

Незважаючи на це, у пропозиціях 
Президента Віктора Януковича не 
знайшли відображення зауваження 
ієрархів Церков та правозахисників. 
Тому повторно прийнятий Закон як і 
раніше містить норми, що порушують 
конституційне право громадян на при-
ватність та запроваджують тоталітар-
ний контроль за кожною особою.

Як відомо, ЗМІ пов’язують автора 
ініціативи про запровадження в Укра-
їні біометричних паспортів – Василя 
Грицака (фракція Партії регіонів) із 
діяльністю концерну ЄДАПС, який 
у свою чергу спеціалізується на 
виготовленні паспортних та інших 
ідентифікаційних документів.

 Інститут релігійної свободи.
м. Київ.

Новий Закон про біометричні 
паспорти загрожує тотальним 

контролем за людиною

Переступити через свою гординю, 
— ось що важливо і необхідно. 
Гордість — це огидне почуття, 

через яке був скинутий найпрекрасні-
ший і наближений до Бога ангел, син 
зорі, Люцифер. Це почуття відбилося 
на першій людині, котру спокусив змій 
тим, що запропонував їй стати, як Бог. 
Та й багато всього іншого, як бачимо 
зі Святого Писання, вчинила людина 
проти Бога на фоні цього почуття.

І якщо це почуття іноді стає про-
блемою для наближених до Господа, 
то що вже говорити про тих, хто ніколи 
Бога не знав і звик все життя покла-
датися лише на силу свого розуму і 
своєї волі.

Я сама пройшла всю цю дорогу. 
Уже потім, після повної покори Бого-
ві, у мене відкрилися очі на всю мою 
гріховну сутність, яку я прикривала 
гордістю і жорстокістю свого харак-
теру.

У світі прийнято вважати, що ці 
риси характеру необхідні для вижи-
вання, що в них — джерело сили, а 
насправді вони повністю суперечать 
божественній сутності людини, при-
зводять до руйнування її життя, сім’ї і 

До такого висновку прийшли гла-
ви християнських Церков під 
час зустрічі, яка відбулась 28 

листопада в приміщенні Церкви ХВЄ 
«Філадельфія», повідомляє Інститут 
релігійної свободи.

Секретар священного синоду УПЦ 
Київського патріархату архієпископ Єв-
стратій (Зоря) наголосив: «Це загальна 
проблема – держава не чує суспільство. 
Сьогодні ми стикнулись з ігноруванням 
позиції Церков, але нещодавно такі самі 
проблеми мали місце під час розгляду 
Податкового кодексу, «мовного» закону, 
ініціативи щодо обмеження соціальних 
виплат і т. д.».

За словами ієрарха, незначні по-
правки з боку Президента та повторне 
прийняття законопроекту про Єдиний 
державний демографічний реєстр не 
вирішили головної проблеми цієї іні-
ціативи – порушення права громадян 
на приватність. При цьому надання 
віруючим права на відмову від отри-
мання біометричного паспорта не надає 
можливості відмовитись від включення 
даних про себе до Єдиного реєстру. 

На думку ієрарха УПЦ КП, запро-
вадження такого всеосяжного реєстру 
даних про кожного громадянина у поєд-
нанні з ініціативою про запровадження 
презумпції згоди на трансплантацію 
органів після смерті людини створює 
реальну загрозу для безпеки громадян, 
включно з правом на життя. 

Окремо учасники зустрічі розгляну-
ли ситуацію із поправками до Закону 
України «Про свободу совісті та релі-
гійні організації», передбаченими за-
конопроектом № 10221, та обговорили 
причини активного просування цих змін 
з боку окремих посадовців і міністерств 
всупереч позиції конфесій. 

«Під загрозу поставлена парадигма 

тричних паспортів, а через «загрозу 
обмеження базових прав людини».

Відповідно до прийнятого Закону, 
до Єдиного державного демогра-
фічного реєстру буде збиратися 
інформація про кожну особу, що 
складається з 13 найменувань, вклю-
чаючи відцифровані зразки підпису 
та вигляду обличчя особи, а також 
додаткову змінну інформацію – про 
місце реєстрації, сімейний стан, відмо-
ву від прийняття податкового номера, 
видачу приватизаційних паперів, до-
даткові (факультативні) біометричні 
дані, параметри.

Більш того, згідно зі статтею 21 
Закону «паспорт громадянина України 
оформляється всім особам починаючи 
від народження та незалежно від віку 
на кожні 10 років». Паспорт буде у 
формі картки, що містить безконтак-
тний електронний носій (чіп) із записа-
ними даними з Єдиного Реєстру.

Такі законодавчі новації викликали 
протест і з боку правозахисників, які 
також закликали Президента вету-
вати законопроект № 10492 задля 
усунення зазначених недоліків.

«Закон поєднує в одному банку 
даних функції реєстрації фізичних осіб 
та паспортизації, чого немає в жодній 

всього, що нам дороге і близьке. А ось 
любов і прощення, які Господь вклав у 
моє серце, у світі прийнято вважати 
слабкістю (тому що люди не хочуть 
жертвувати собою заради інших), хоча 
саме вони відродили мене і мою сім’ю з 
попелу, принесли в наше життя багато 
радості і щастя!

Ще до того, як я прийшла до Бога, 
наша сім’я вже тривалий час пере-
бувала на межі бідності попри всі мої 
з чоловіком старання і досягнення: 
вища освіта, заслужені чесною і на-
полегливою працею посади і багато 
всього іншого. Звичайно ж, усі фінан-
сові проблеми відбивалися на наших 
стосунках, дійшло навіть до того, що я 
стала єдиною годувальницею в сім’ї, бо 
чоловік не міг влаштуватися на роботу 
з гідною заробітною оплатою, незва-
жаючи на свій професіоналізм.

Усе було дуже погано, але мате-
ріальні блага мою змучену душу, яка 
повністю втратила спокій, тоді мене 
не дуже цікавили. Лише після того, 
як я знайшла спокій в Господі і покая-
лася у своїх гріхах, я почала помічати 
чудесні переміни не лише в моєму 
особистому житті і житті моєї сім’ї, а 

й у фінансових питаннях, які почали 
вирішуватись непояснювальним збігом 
«випадковостей».

Мені підвищили зарплату, мій чоловік 
влаштувався на добру високооплачува-
ну роботу, ми придбали майно, про яке 
навіть і не мріяли ще зовсім недавно. 
Усе налагодилося! Раніше мій чоловік 
навіть не міг і подумати про те, щоб я 
не працювала, але раптом ми почали 
мріяти про третю дитину, і чоловік за-
пропонував мені покинути роботу і при-
святити себе повністю йому і дітям!

Завдяки моєму Господу моє став-
лення до чоловіка також дуже сильно 
змінилося, і в результаті сильно зміни-
лося — на краще — його ставлення до 
мене. За все, що я маю нині, я вдячна 
Моєму Найулюбленішому, Наймудрішо-
му, Найвірнішому, Найдосконалішому, 
Найдобрішому, Найсправедливішому 
Богові — Отцю, Сину і Святому Духу, 
Котрий Своєю невидимою рукою вивів 
мене з мого грішного життя в Царство 
Небесне. У ньому я зараз перебуваю 
— у щасті, радості, любові, спокою і 
надіюся бути вічно разом з Моїм Госпо-
дом і Спасителем Ісусом Христом.

Олена Н.

У Господі спокій знайшла...
«Будуть бо люди... самолюбні,.. зарозумілі,.. горді,.. невдячні...» 

(2 Тим. 2-5).

Свідчення

l СВІДЧЕННЯ

Глави Церков заявляють 
про кризу порозуміння між 

владою та суспільством
Повторне прийняття парламентом закону про Єдиний держав-

ний демографічний реєстр, ініціатива запровадження презумпції 
згоди на трансплантацію органів людини після її смерті, а також 
прийняття змін до Закону про свободу совісті (законопроект № 
10221) – все це свідчить про глибоку кризу порозуміння органів 
влади та суспільства.

державно-церковних відносин, які до 
цього часу формувалися на засадах 
партнерства та діалогу», – зазначив 
глава Української Греко-Католицької 
Церкви патріарх Святослав (Шевчук). 

Він також повідомив, що «криза 
державно-церковних стосунків та 
наявні в Україні загрози для свободи 
віросповідання викликають велику 
стурбованість міжнародної спільноти». 
Про це свідчать результати нещодавніх 
зустрічей з представниками диплома-
тичних місій різних країн, які з власної 
ініціативи звернули увагу на цю про-
блематику.

Продовжуючи цю думку, першо-
ієрарх УГКЦ додав: «У разі підписання 
Президентом В. Януковичем законопро-
екту № 10221 буде поставлено питання: 
чи потрібні подальші зустрічі керівників 
конфесій з Главою держави та пред-
ставниками уряду?». За його словами, 
такий діалог втрачає будь-який сенс в 
умовах, коли одна із сторін повністю 
ігнорує іншу, перетворюючи подібні 
зустрічі на формальність.

Таку думку поділяє і глава Комісії 
з питань відносин між державою і 
Церквою Римсько-Католицької Церкви 
архієпископ Петро Мальчук.

«Фактично на сьогодні можна кон-
статувати відсутність державно-церков-
них відносин, – підсумував архієпископ. 
– Тому що представники держави не 
тільки не чують релігійну спільноту, але 
й приходять на відповідні зустрічі із за-
здалегідь заготовленими рішеннями».

За результатами обговорення глави 
християнських Церков вирішили виклас-
ти свою позицію у спільних зверненнях 
до Президента України та до новообра-
ної Верховної Ради України.

Інститут релігійної свободи.
м. Київ.

Чак Фіні – засновник 
Duty Free. Йому 81 рік, він 
нажив статок в 7,5 мільярда 
доларів. При цьому не має 
машини, літає економ-кла-
сом, живе в орендованій 
квартирі. Чак Фіні носить 
електронний годинник за 
15 доларів і просту сорочку. 
На історичній батьківщині, 
в Ірландії, його вважали би 
звичайнісіньким американ-
ським туристом. 

Можна було б назвати його 
скупердяєм, що тремтить над 
кожною копійкою, якби не 

той факт, що за останні 30 років він 
віддав на благодійність більше шести 
мільярдів доларів. Ці гроші були ви-
трачені на освіту, охорону здоров'я, 
науку, утримання будинків для людей 
похилого віку у США, В'єтнамі, Ав-
стралії, Південній Африці, в Ірландії, 
на Бермудських островах. Він не має 
наміру зупинятися і планує до 2016 
року віддати на благі діла всі гроші, що 
в нього залишилися.

Причому цього екстравагантного 
багатія не цікавлять не тільки гроші, 
але й слава: роздаючи свої мільярди, 
він намагався залишитися в тіні, і перші 
15 років проробляв це досить успішно, 
ніхто й не здогадувався про його благо-
дійну діяльность. Але врешті-решт його 
«викрили», хоча і після цього Фіні по-

водиться дуже скромно. До 2012 року 
він дав не більше п'яти інтерв'ю.

Чак Фіні – дивовижна людина. 
Почавши свій бізнес з самих низів, він 
зміг за кілька років заснувати компа-
нію з 200 співробітників у 27 країнах. 
Його доходи зростали з величезною 
швидкістю, хоча більша їх частина тут 
же йшла на його благодійний фонд The 
Atlantic Philanthropies.

«Я переконався, що куди більше 
задоволення отримуєш, коли віддаєш 
гроші і бачиш, як завдяки їм щось 
з'являється, наприклад госпіталь. Це 
ж логічно – вкладати гроші в добрі 
справи, а не класти на рахунок у банку, 
щоб їх накопичувати і накопичувати», 
– пояснює Фіні.

Білл Гейтс назвав Чака ідеальним 
взірцем для наслідування, зазначивши, 
що він – найкращий приклад того, як 
треба творити добро при житті.

Мільярдер без мільярдів
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Пророк Ісая за 700 років наперед 
пророкував про мовчання мучени-
ка-Христа: «Він гноблений був та 
понижуваний, але уст Своїх не від-
кривав. Як ягня був проваджений 
Він на заколення, й як овечка перед 
стрижіями своїми мовчить, так і Він 
не відкривав Своїх уст...» (Іс. 53:7).

Євангеліст Марко повідомляє про 
виконання цього пророцтва: «Тоді 
встав насередині первосвященик 

та й Ісуса спитав і сказав: «Ти нічого не 
відповідаєш, що свідчать вони проти 
Тебе?». Він же мовчав і нічого не відпові-
дав». Первосвященик ізнову спитав Його, 
до Нього говорячи: «Чи Христос Ти, Син 
Благословенного?» (Мр. 14:60-61).

Мовчання було незвичним для Спаси-
теля, адже Він завжди охоче спілкувався. 
Він не відмовив у бесіді Никодиму, хоч 
той прийшов поговорити у незручний 
час — вночі. Він приділяв увагу навіть 
ворогам, що прагнули зганьбити Його 
репутацію.

Христу не було рівних у проповіді. Од-
ного разу первосвященики послали слуг 
арештувати Христа, але ті повернулися 
ні з чим — такого проповідника взяти 
вони не посміли: «Чоловік ще ніколи так 
не промовляв, як Оцей Чоловік» (Ів. 
7:46). Воістину мав рацію псалмоспівець, 
пророкуючи про Господа: «Ти кращий від 
людських синів, в Твоїх устах розлита 
краса та добро, тому благословив Бог 
навіки Тебе» (Пс. 45:3).

Що ж трапилося з Господом, якщо в 
найвідповідальнішу у житті мить, коли 
потрібно було захищатися, Він мовчить? 
Невже йому не було що сказати? Хіба не 
варто було заявити про недопустимість 
порушення прав людини, коли Його об-
ражали, на Нього плювали і безжально 
били? Хіба не треба було розвінчати ре-
лігійних святош у зневазі Божого закону? 
Хіба не було доречним натякнути ворогам 
про страшну кару, приготовлену їм на тому 
світі? Христос же мовчав.

«Велика отрута для серця — мовчан-
ня», — говорив великий французький фі-
лолог П’єр Буаст. Невже Христос шкодив 
Собі? Невже мовчанням Він виражав зне-
вагу, яку заслужили лицеміри фарисеї? 
Ні, не міг люблячий Ісус шкодити Собі, 
зневажати людей, соромити їх! Не за цим 
Він прийшов у наш світ. У Нього були інші, 
божественні причини для мовчання.

Мовчання Христа свідчило про при-
йняття Ним нашої вини на Себе. Дуже 
часто винна людина мовчить. «Коли я мов-
чав, спорохнявіли кості мої в цілоденному 
зойку моєму» (Пс. 32:3), — свідчив Давид. 
Він згрішив і, пригнічений почуттями вини, 
не міг спілкуватися з Богом.

Те ж сталося і з учнями Ісуса Христа: 
«І прибули вони в Капернаум. А як був Він 
у домі, то їх запитав: «Про що міркували в 
дорозі?». І мовчали вони — сперечалися 
бо поміж себе в дорозі, хто найбільший» 
(Мр. 9:33-34). Апостоли навмисне відста-
ли від Ісуса, щоб з’ясувати питання про 
першість. Вони не розуміли ще, що для 
Христа не існує таких категорій, як «далі» 
чи «ближче». Усе відкрите перед очима 
Його. Усе, що ми говоримо, — говоримо 
в Його вуха, усе, що чинимо, — чинимо 
перед Його очима. Учням стало соромно 
зізнатися, про що вони говорили перед 
святістю і самозреченістю Сина Божого. 
Вони нічим не могли виправдатися... Тому 
мовчали.

Яке відношення усе це має до причин 
мовчання Христа? А ось яке: Його мовчан-
ня також свідчить про невиправдану вину. 
Тільки це була наша вина, яку Ісус взяв на 
Себе. «І на Нього Господь поклав гріх усіх 
нас!» (Іс. 53:6).

Багато людей живуть під гнітом ре-
альної чи уявної вини — через запальний 
характер, лайливі слова, погані звички, 
лінь, пристрасті, аборти, розлучення і 
т. д. Багато хто намагається лікуватися 
в психотерапевтів або добрими ділами 
загладити вину. Однак це неправильні 
способи вирішення проблеми. Треба не 
спокутувати свою вину, а принести її до 
Відкупителя, Котрий дві тисячі років тому 
сказав: «Нехай на Мені будуть їх гріхи! 
Нехай Я буду за всіх винним!». Тому Він 
і мовчав.

Дорогий друже! Що ти робиш зі сво-
єю виною? Намагаєшся справитися з її 

докорами самотужки? Чи звертаєшся 
до Христа? Вина відступить як тільки ми 
покаємося перед Богом і віддамо себе 
Христу. І завдяки Його великій милості 
зможемо насолоджуватися спокоєм...

Мовчання Христа означало Його 
покірність суворому Божому рішенню. 
Біблія розповідає про страшну трагедію, 
що сталася з синами первосвященика 
Аарона. Сини були його улюбленцями. 
Дивлячись на них, батько радів і дякував 
Богові: «Господи! Слава Тобі, що мої діти 
не пов’язані зі світськими ділами, такими, 
як торгівля чи тваринництво. Вони при-
свячені Тобі на служіння, вони виступають 
за Твій народ! Кращої долі для них я би й 
не придумав!».

Якби ваші діти займали посади перших 
осіб в священній ієрархії служителів, ви, 
напевне, також раділи би цьому. Але це ще 
не все! Особливою подією було запрошен-
ня синів Аарона і 70 старійшин Ізраїлю на 
гору Сінай на урочистий обід з Богом. Це 
трапилося лише раз в історії людства: «... І 
вони споглядали на Ізраїлевого Бога, а під 
ногами Його ніби зроблене з сапфірової 
плити, і немов саме небо, щодо ясности. І 
Він не простяг Своєї руки на достойних із 
синів Ізраїлю. І вони споглядали на Бога 
— і їли й пили» (2 М. 24:10-11).

Хіба це не велика честь — бути серед 
покликаних на обід з Творцем? Такого 
привілею удостоїлися лише 74 чоловік із 
трьох мільйонів ізраїльтян!

І ось після цих благословенних подій 
«взяли Ааронові сини, Надав та Авігу, 
кожен кадильницю свою, і дали в них огню, 
і поклали на ньому кадило, і принесли 
перед Господнє лице чужий огонь, якого 
Він не наказав був приносити їм» (3 М. 
10:1-6). Нічого не відомо про те, що ж це за 
вогонь принесли сини Аарона. Можливо, 
вони змінили рецептуру пахучого кадила, 
заповіданого Богом. Мовляв, ми люди 
особливо наближені до Бога, і нам таке 
дозволено!

Гріх синів Аарона неодноразово по-
вторювався в житті декотрих служите-
лів. Один священик, втративши через 
гріх служіння, писав, що початком його 
падіння було переконання, що йому, як 
духовній особі, дозволено більше сво-
боди, ніж немічним співбратам. Що він 
може ближче підійти до краю, ніж прості 
смертні. Диявол — майстер маскувати 
свої тенета для служителів Божих. Гроші, 
жінки, гордість, єресі — ось із яких ниток 
сплетені його тенета.

Щось подібне сталося і з синами 
Аарона. Вони внесли чужий вогонь у 
святилище, і раптово «... вийшов огонь 
від лиця Господнього та й спалив їх — і 
вони повмирали перед Господнім лицем. 
І сказав Мойсей до Аарона: «Це те, про 
що говорив був Господь, кажучи: Серед 
близьких Моїх Я буду освячений, і перед 
усім народом буду прославлений».

Бог показав, що Він безсторонній, а до 
тих, кому Він виявляє яку-небудь честь, Він 
вимогливий подвійно. Нікому не дозволено 
навіть найменшим чином зневажати Божу 
святість.

Якими б привілеями перед Богом ми 
не володіли, які щедрі благословення не 
переживали б, якщо ми переступаємо 
Божі правила, Бог не залишить це без 
наслідків.

Як гірко було батькові бачити мертві 
тіла своїх синів! Якби вони померли як 
мученики за віру, це могло би хоч якось 
втішити батька, однак вони померли як 
злочинці перед Богом! «І замовк Аарон», 
— говорить Писання. Аарон не посмів 
сперечатися з Богом. Він розумів, що по-
карання тяжке, але справедливе, і його 
мовчання було ознакою згоди з суворим 
Божим вироком.

Мовчання Христа також свідчило про 
Його згоду з суворим вироком Божим. «Як 
ягня був проваджений Він на заколення, 
й як овечка перед стрижіями своїми мов-
чить, так і Він не відкривав Своїх уст...» 
Святість Бога виявила всю  свою силу в 
покаранні Христа.

Дорогі друзі! Ми дякуємо Ісусу Христу 
за багато діл, але чи дякуємо ми Йому за 
мовчання? Мовчазні страждання — най-
тяжчі страждання. І треба володіти ве-
личезною силою, щоб мовчати. Мовчати, 
коли одним словом чи поглядом можеш 
перетворити на соляний стовп кривдника. 
Мовчати, коли за одним лише словом 

легіони ангелів могли б прийти й очистити 
землю від всіх ворогів! Христос мовчав, 
щоб ми могли благати Бога про милість!

Люди схильні повчати Господа, про-
тестувати проти Його рішень. У 1999 
році журнал «Менора» повідомляв: «Не-
звичайне оголошення в газетах змусило 
ізраїльське населення звернути увагу на 
ортодоксального єврея Мейра Баранеса, 
що планував провести перед Стіною плачу 
демонстрацію проти Бога. «Господи світу, 
що Ти маєш проти євреїв? Ти, Святий 
Боже, повинен повернутися до віри. Це 
нахабство, що Ти досі не визволив нас. 
Після 2000 років життя в діаспорі і після 
знищення шести мільйонів євреїв під час 
Голокосту ми вимагаємо від Тебе, щоб Ти 
зараз же послав нам Месію, перш ніж ми 
почнемо демонстрацію проти Тебе перед 
Стіною плачу». Колишній хасид і послі-
довник любавицького ребе, незважаючи 
на різку критику з боку ортодоксальних 
євреїв і рабинату, повний рішучості орга-
нізувати демонстрацію проти Бога.

Звичайно, далеко не всі дійдуть до 
настільки нахабного протесту проти Бога. 
Але багато християн тихо нарікають на 
промисел Божий замість того, щоб по-
годитися з ним! Якось одна хвора сестра, 
вже літня жінка, попросила свого пастора 
помолитися за те, щоб Господь зробив 
одне з двох: або зцілив, або забрав її до 
Себе. «Але ж є й третє, — сказав пастор, 
— похворіти. Нехай Господь вирішить, 
що краще».

Вона дуже образилася на це  «третє». 
Таке суворе рішення для неї було непри-
йнятне. Але ж недуги — частина нашої 
земної історії. Єлисея боліли ноги, єпископ 
Тимофій мучився частими хворобами 
шлунка, Трохима апостол Павло залишив 
хворим в Меліті, Епафродит також тяжко 
хворів. Так, ми маємо право просити Гос-
пода «або-або», але якщо Його рішення 
буде іншим, треба сприйняти його як 
справедливе.

Мовчання Христа свідчило про Його 
безгрішну природу. У Старому Заповіті 
наказувалося приносити в жертву за гріх 
однорічне ягня без вади. Заборонялося 
приносити в жертву вкрадену, криву чи 
хвору тварину. Бог приймав тільки до-
сконале жертвоприношення — не лише 
тому, що найкраще повинно віддаватися 
Йому, а й тому, що всі жертвоприношення 
Старого Заповіту вказували на Христа. 
А спотворювати прообраз Христа було 
неприпустимо.

Іван Хреститель вказував на Христа: 
«Оце Агнець Божий, що на Себе гріх світу 
бере!». Тільки досконалий і безгрішний 
Христос може бути нашим відкупителем. 
Бог міг би зробити козлом відпущення 
Ірода, але ця жертва не була би при-
ємною Богові, оскільки Ірод був великим 
грішником. Тільки досконалий Христос міг 
померти за наш гріх. 

Якщо ви правильно оцінюєте Його по-
двиг, ви будете каятися у своїх гріхах, бо 
заради вашого освячення Христос терпів 
такі муки. Ви будете дивитися на Нього 
як на приклад для наслідування. Апостол 
Петро робить важливий висновок із факту 
мовчання Христа: Христос залишив нам 
приклад, «щоб пішли ми слідами Його» 
(1 Петр. 2:21).

Не лише Христос, а й гріховний світ 
вважає християн за жертовних овечок: 
«За Тебе нас цілий день умертвляють, 
нас уважають за овець, приречених на 
заколення» (Рим. 8:36). Чи виявляємо 
ми характер Божих овець? На жаль, при 
першому ж зіткненні з несправедливістю 
чи злом дехто поводиться не як вівця, а як 
свиня, з вищанням і обуренням.

Апостол Павло звертає нашу увагу на 
прояв овечого характеру в дітях Божих: 
«Усяке подратування, і гнів, і лютість, 
і крик, і лайка нехай буде взято від вас 
разом із усякою злобою. А ви один до од-
ного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи 
один одному, як і Бог через Христа вам 
простив» (Еф. 4:31-32).

Ми покликані коритися будь-якому Бо-
жому рішенню, як вівці коряться пастирю. 
Боже рішення не може бути поганим, але 
може бути важким для виконання. Що б 
це не було, погодься з Богом! Покорися 
Йому! І ти набагато більше уподібнишся 
до Христа, ніж коли будеш сперечатися 
і протестувати. 

Як багато говорить мовчання Христа!

Євангельські Церкви наголо-
шують на необхідності скоор-
динованої діяльності Церков та 

громадських організацій у вирішенні 
соціальних проблем та відстоюванні 
високих моральних цінностей у сус-
пільстві.

Про це йшлося під час засідання 
Секретаріату Ради Євангельських 
Протестантських Церков України, 
яке відбулось 20 листопада під голо-
вуванням пастора Андрія Мурзіна, 
повідомляє Інститут релігійної сво-
боди. 

Учасники засідання обговорили 
актуальні питання державно-цер-
ковних відносин та законодавчі ініці-
ативи з питань діяльності релігійних 
організацій. Окремо розглядалось 

питання розвитку громадських ініціа-
тив, спрямованих на захист інституту 
сім’ї, популяризації здорового способу 
життя та виховання молоді на заса-
дах християнської моралі. 

Секретаріат Ради проаналізував 
діяльність РЄПЦУ протягом поточ-
ного року. Серед найбільш важливих 
ініціатив за цей період згадувалось 
про прийняття Декларації про за-
хист моральних і сімейних цінностей 
та проведення Тижня молитви за 
Україну (15-21 жовтня). 

Засідання Ради Євангельських 
Протестантських Церков України на 
рівні глав Церков відбудеться у другій 
половині грудня.

 Інститут релігійної свободи.
 м. Київ.

Євангельські Церкви вбачають 
за необхідне розбудовувати 

громадянське суспільство в Україні

Спасительне мовчання Христа

Зустріч Семена
Семену на час зустрічі з Христом 

було вже чимало років. У такому віці 
зазвичай готуються до переходу на 
небеса, до похоронів. Іноді, виходячи 
на пенсію, кажуть: «Йду на відпо-
чинок». Дехто шукає відпочинку вже 
в молодому віці і ні до чого не прагне. 
Семен був не таким. Бог вклав у його 
серце ціль, бачення. Він хотів зустрі-
тися з Господом і цьому присвятив всі 
свої сили і час. Ціль, якщо вона є в лю-
дини, допомагає їй не чекати старості і 
смерті, а прагнути до чогось великого і 
значного. Семен, на відміну від інших, 
інакше дивився на своє життя, шука-
ючи в ньому духовний сенс.

«І Дух у храм припровадив його». 
І в старості Семен був наповнений 
Духом Святим і прагнув перебувати в 
храмі. Саме в церкві, у храмі Бог дуже 
часто реалізує наші мрії і прагнення. 
І для Семена цей день виявився осо-
бливим. Здавалося б, він побачив 
простих людей — теслю Йосипа з 
Марією і їх маленьким Сином. Але 
в дусі він відчув — це відповідь від 
Бога. Бог не завжди діє яскраво і ви-
димо, значно частіше Він приходить 
тихо і непомітно. Тому так важливо 
розпізнати Божий голос і почути Його 
відповідь там, де інші в суєті нічого не 
зауважать.

Зустріч Мойсея
«А Мойсей пас отару тестя свого 

Їтра, жерця мідіянського. І провадив 
він цю отару за пустиню, і прийшов 
був до Божої гори, до Хориву. І 
з’явився йому Ангол Господній у по-
лум’ї вогняному з-посеред тернового 
куща. І побачив він, що та тернина 
горить огнем, але не згоряє кущ. І 
сказав Мойсей: «Зійду-но і побачу 
це велике видіння, — чому не згоряє 
та тернина?». І побачив Господь, що 
він зійшов подивитися. І кликнув до 
нього Бог з-посеред тієї тернини, і 
сказав: «Мойсею, Мойсею!». А той 
відказав: «Ось я!» (2 М. 3:1-4).

Зустріч Мойсея з Богом чимось 
схожа на зустріч Семена. За 40 
років Мойсей досконало вивчив усі 
пастуші стежини, знав своїх овець і 
навколишню місцевість. Але раптом 

трапилося щось надзвичайне. Мой-
сей цього дня пішов дальше, зробив 
ще один крок — і пережив зустріч з 
Господом. Коли йдеш звичною доро-
гою, важко побачити щось нове. Для 
Божих благословень треба зробити 
ще один крок вперед.

Наша зустріч 
з Богом
Можливо, у нашому житті трапля-

ються різні обставини і ситуації, які зу-
пиняють нас на шляху, позбавляють 
надії. Можливо, ми нарікаємо на вік, 
брак фінансів, відсутність підтрим-
ки і допомоги. Але заради Божого 
об’явлення, Божого плану не варто 
зупинятися. Не ставте на собі хрест, 
не здавайтеся. Не відмовляйтеся від 
своєї мрії, наполегливо ідіть вперед. 
Виходьте на зустріч з Господом, і ваша 
мрія здійсниться.

Люди інколи надто рано опускають 
руки і готуються до похоронів. Не 
розчаровуйтеся, готуйтеся до чогось 
великого і значного. Можливо, Гос-
подь промовить до вас, закликаючи 
проповідувати ближнім Його Добру 
Новину — Євангеліє, чинити добро, 
служити тим, хто вкрай потребує до-
помоги. Можливо, Господь спонукає 
вас заговорити з кимось чи попросити 
прощення. Цей перший крок вперед 
змінить багато що у вашому житті, у 
роботі, в сім’ї, у церкві...

Задумайтеся над тим, який крок 
треба зробити, щоб досягнути успіху 
в Новому році. Як зустрітися з Богом, 
щоб одержати благословення і досяг-
нути своєї цілі. Можливо, варто про-
явити більшу ретельність в молитві 
або читанні Божого Слова — Святого 
Письма, а можливо, вперше розпові-
сти комусь про спасіння, яке вам по-
дарував Христос через Свою Голгоф-
ську жертву. А можливо, ви матимете 
нагоду пояснити комусь справжню 
суть Різдва — Бог народився в тілі, 
щоб задля вашого спасіння назавжди 
народитися у ваших серцях

Попросіть Господа спланувати для 
вас наступний рік, вкласти у ваше 
серце Його ціль — і в Новому році ви 
справді будете щасливими.

Сергій ПОТАПОВ.

Відміни свій похорон
«І ото був в Єрусалимі один чоловік, йому ймення Семен, — лю-

дина праведна та благочестива, — що потіхи чекав для Ізраїля. І 
Святий Дух був на ньому. І від Духа Святого йому було звіщено 
смерти не бачити, перше ніж побачить Христа Господнього. І Дух 
у храм припровадив його. І як внесли Дитину Ісуса батьки, щоб за 
Нього вчинити звичаєм законним, тоді взяв він на руки Його, хвалу 
Богу віддав та й промовив: «Нині відпускаєш раба Свого, Владико, 
за словом Твоїм із миром, бо побачили очі мої Спасіння Твоє, яке 
Ти приготував перед всіма народами, Світло на просвіту поганам і 
на славу народу Твого Ізраїля!» (Лк. 2:25-32).
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Не так давно до мене підійшов один 
віруючий чоловік і сказав, що має 
повідомити мені щось дуже важ-

ливе. Мовляв, він дуже духовний чоловік 
і спілкується з Богом напряму. І Бог йому 
відкрив, коли прийде. Але наказав нікому 
не говорити, то він і мені не скаже.

«Навіть і не думайте казати, – відповів 
я. – Бо згрішите, а я буду співучасником 
вашого гріха – ще комусь скажу, а той 
ще комусь...»

Багато кумедних ситуацій стається 
навколо цієї теми. А тема ця дуже сер-
йозна, особливо тепер, коли багато людей 
готуються до кінця світу.

У нас в Острозькій академії дали істо-
рикам і культурологам завдання дослідити 
питання з календарем майя і визначити, 
звідки взявся цей ажіотаж. І виявилося, 
що той сумнозвісний календар не має 
ніякого відношення до кінця світу.

Щоб не впасти в спокусу і не потра-
пити в пастку, треба знати також, що 
коли і справді почнеться кінець світу, то 
до повного і остаточного зруйнування 
землі від початку цього процесу пройде 
1007 років. 

Нам закидають нині, мовляв, чому 
Церква Християн Віри Євангельської не 
коментує всі ці заяви про кінець світу. На 
запитання про це ми завжди готові відпо-
вісти, а на офіційному рівні не коментуємо 
тому, що це все – несерйозна тяганина. 
21 грудня, 20 травня, ще якісь дати – їх 
призначалося вже немало і все для того, 
щоб приспати нашу пильність. Ці дати 
призначатимуть доти, поки людям це не 
надоїсть і вони скажуть: ніякого кінця 
світу не буде. І заспокояться. І тут виникає 
певна небезпека. 

Ми, як християни, розуміємо, що всьо-
му справді прийде кінець. Розуміємо, що 
матеріальний світ був створений лише 
заради спасіння людини, бо Бог не міг 
померти духовно, у духовному вимірі. 
Бог створив матеріальний світ – світ, як 
часто кажуть, паралельний, щоб у ньому 
померти, звершивши акт викуплення 
людини. Матеріальний світ пов'язаний зі 
спасінням людини. Коли це спасіння буде 
повністю звершене, необхідність існуван-
ня матеріального світу зникне. 

Ознаки наближення цього можна 
спостерігати вже давно. Перші християни 
також чекали кінця світу. Вони надіялися, 
що Ісус Христос повернеться вже за їх 
життя. І ми з вами пережили не один 
ажіотаж навколо цього питання. Згадаймо 
хоча б прихід 2000 року.

У грудні 1999 року мені довелося бути 
в Європі. І що там тоді коїлося... Усі на-
лякані: комп'ютери не будуть працювати, 
світла не стане... Для українця не про-
блема, що світла не буде. А для європейця 
це кінець світу. І от один розумний німець 
підрахував, що коли зникне світло, він 
закупить електрогенератори і буде їх або 
орендувати, або продавати – і заробить 
на цьому. Він купив тисячу генераторів. І 
чекає. Думаю, він найбільше чекав кінця 
світу. І не дочекався. Мало того, що сам 
потрапив у халепу, ще й журналісти не да-
вали йому спокою. І він став дуже відомий. 
Правда, йому це обійшлося в кругленьку 
суму – у кількасот тисяч марок.

Інформаційно-технічна 
підготовка

Однією з важливих ознак наближення 
останніх часів є те, що не фігурувало в 
історії людства раніше, – інформаційно-
технічна підготовка. Комп'ютерні техно-
логії, кібернетика сьогодні розвиваються 
найшвидше. Усі ми очевидці цього.

Коли у світі розпочалася ера Інтернету, 
прогнозували, що Україні та іншим постра-
дянським країнам доведеться чекати не 
менше 50 років, поки вона зможе запрова-
дити комп'ютерні технології і стати корис-
тувачем Всесвітньої павутини. Виявилося, 
що ті прогнозувальники просто не знали 
можливості українців. Нині у нас в кожній 
хаті не лише комп'ютери, але й Інтернет. 
У цьому плані Україна випереджає таку 
розвинену країну, як Німеччина. 

Про що це говорить? Інформацій-
но-технічна складова відіграватиме в 
апокаліпсисі далеко не останню роль. 
Нині можна почути багато суперечливих 
думок про ідентифікаційні коди, біоме-
тричні паспорти і т. д. З кодами ми вже 
розібралися. Частина представників УПЦ і 
УГКЦ, які впевнені, що коди – це і є печать 
антихриста, від них відмовилися. На часі 
– біометричні паспорти.

Недавно я слухав інтерв'ю представ-
ника УПЦ МП. Він коментував офіційне 

ставлення своєї Церкви до ідентифіка-
ційних кодів і біометричних паспортів. 
Висновок його такий: коди і паспорти – це 
не печать антихриста, це підготовка до її 
запровадження.

І це справді так. У нас, євангельських 
християн, питання про коди не стояло. 
Щодо паспортів запитань більше. Але в 
Європі й Америці наші брати і сестри вже 
давно користуються документами, про які 
в Україні лише йде мова, – пластиковими 
картками з магнітною стрічкою і відповід-
ною інформацією.

Чому ж ці коди і паспорти – це репе-
тиція? Як вони пов'язані з печаттю анти-
христа? Впевнений, що ми перебуваємо 
на етапі активної підготовки до впрова-
дження цієї печаті. 

З дитинства я чув у проповідях, що цей 
час увірветься в наше життя жорсткою на-
валою, якоюсь мало не тиранією. Сьогодні 
виглядає на те, що насправді все буде не 
так. Царство антихриста прийде на хвилі 
великої вигоди, зручності і комфорту для 
людей. 

Слово «антихрист» перекладається як 
«замість Христа». А значить, він покаже 
себе таким, що його приймуть за Христа. 
Якщо ж вся його система повстане як ти-
ранія, євреї першими відкинуть його. Але 
ж завдання номер один для антихриста – 
прийти так, щоб звабити навіть вибраних.

Тому питання сьогодні не в біометрич-
них паспортах – питання у всій банківській 
системі. У всіх цивілізованих країнах 
сьогодні мотивують людей переходити 
на безготівковий розрахунок. Мотивують 
по-різному. Скажімо український законо-
проект про сплату податку на закупівлю 
валюти не торкається осіб, які провадять 
безготівкові операції.

В Україні вже навіть пенсіонери ма-
ють банківські картки, не кажучи про 
працівників і студентів. Це пояснюється 
насамперед намірами вивести з тіні капі-
тал. Крім того, це зручно. Сидячи вдома, 
ви сплачуєте всі послуги, купуєте квитки, 
заощаджуючи на виплатах посередникам 
і агентам тощо.

Але карточку чи паспорт можна загу-
бити, їх можуть вкрасти. Після повторного 
обрання Барака Обами президентом США 
знову порушили питання про внесення 
поправки до закону про охорону здоров'я. 
Щоб надавати людям кваліфіковану ме-
дичну допомогу у разі нещасних випадків, 
аварій тощо, пропонується вживлювати їм 
імплантанти (інакше кажучи – чіпи), які 
міститимуть повну інформацію про стан 
їхнього здоров'я. Такий чіп не вкрадеш і не 
загубиш. В Інтернеті можна переглянути 
рекламний ролик про таке нововведення.

Тижнів два тому я натрапив на статтю 
одного американського інженера, який 
звернувся до певних компаній – вироб-
ників мобільних телефонів, смартфонів 
тощо, із пропозицією про альтернативне 
живлення для акумуляторів. Акумулято-
ри, виявляється, можна підживлювати 

енергетикою тіла людини. І мене особливо 
зацікавило одне речення із пропозиції 
цього інженера: «Енергію людського тіла 
можна використовувати для підзарядки 
імплантантів».

На думку дослідників, найкращими міс-
цями для вживлення чіпів є права рука або 
лоб. Саме тут генерується найбільше енергії.

Я не ставлю за ціль когось налякати. 
Я пропоную нам всім розібратися з цими 
питаннями, щоб передчасно не панікувати 
і, якщо виникне якась ситуація, знати, як 
поводитися.

Можу впевнено заявити: насильно 
нікому нічого вживлювати не будуть. 
Але вживлення виглядатиме таким ви-
гідним і розумним, що відмова від нього 
сприйматиметься як прояв немудрості і 
навіть фанатизму. Глобалізація людства 
доходить до такого стану, що питання про 
повне виведення з обігу готівкових коштів 
досягне апогею.

На перший погляд, це прекрасна ідея. 
Капітал буде виведений з тіні, корупція 
подолана, припиниться торгівля людьми, 
зникнуть наркобізнес, тероризм, продаж 
зброї – безготівковий розрахунок там не 
проходить. А за різними оцінками, у тіні 
нині 60 відсотків всього капіталу.

І уявіть ситуацію – маса коштів з'яв-
ляється на світ. І їх почнуть пускати в 
різні соціальні проекти, ремонт доріг, 
будівництво... Зарплата росте – безготів-
кова, звісно, людина буде здатна не лише 
прогодувати, а й непогано утримувати 
сім'ю. Все прогресує, все налагоджується. 
Згодом з'ясовується, що картки не зовсім 
зручні – вони губляться, їх можна вкрасти. 
Щоб уникнути проблеми, виникне пропо-
зиція – імплантувати чіп з інформацією в 
тіло людини.

Люди свідомі, віруючі, які знайомі з 
Божим Словом, почнуть від цього від-
мовлятися. І як на нас дивитимуться? 
Що про нас, про Церкву, скажуть в ЗМІ? 
А скажуть, що ми нарешті показали своє 
істинне лице. Що нас насправді цікавили 
наркобізнес, тероризм, торгівля людьми. 
Що ми – за минуле. За погане минуле.

Нині думають, що віруючих будуть 
спеціальні служби виловлювати, влада 
буде утискати. А Біблія каже, що нас нена-
видітимуть всі народи за Ім'я Боже. 

Чому ж той чіп відіграватиме таку 
важливу роль? Річ у тому, що тут пере-
хоплюється Божа ініціатива або Божий 
план. Людина створена бути вільною. А 
чіпізація – тотальний контроль. 

Відступництво
Писання каже, що останнього часу 

люди матимуть вигляд благочестя, а 
сили його відречуться. І що ми бачимо 
сьогодні? Люди більше дбають про те, як 
виглядати перед людьми, забуваючи, що 
весь час вони перебувають під пильним 
оком Божим. Якби люди про це пам'ятали, 
їх поведінка кардинально змінилася б.

Коли церква перестає дивитися на 

невидиме, вона починає стверджувати 
видиме – різними формами, обрядами, 
поведінкою, законами, які нічого спіль-
ного зі Святим Письмом не мають. Саме 
Святе Письмо називає це тягарями, які 
важко носити. 

У Нідерландах щотижня закриваються 
дві протестантські церкви – їх викупову-
ють під ресторани, фітнес-клуби, бари чи 
спортзали. Люди відходять від Бога. Мате-
ріальний достаток – на першому місці. На-
томість будуються мусульманські мечеті.

Один німець на питання, як повернути 
людей до церкви, відповів: «Не треба 
людей повертати до церкви. Треба Бога 
повернути до церкви. Я не пам'ятаю, щоб у 
церкві було багато Бога, а мало людей».

Церква в Європі настільки зосереди-
лася на видимому, на зовнішньому, на ви-
гляді благочестя, що втратила Божу силу 
і перестала відповідати на запити людей. 
Бо в церкву людина приходить не для того, 
щоб її там вдарили по голові або щоб вона 
просиділа і прослухала проповідь, а для 
того, щоб отримати там слово від Бога. 
Коли вона цього не отримує, певний час 
вона ще сподівається, очікує, надіється, 
але врешті-решт надія зникає, і людина 
покидає церкву. Це тривожний сигнал для 
всіх наших українських церков.

Події у світі
Ще одна ознака останніх часів – події 

у світі. Ми всі свідки того, що у світі по-
стійно стається щось недобре. Усе, про 
що попереджає Біблія, – локальні земле-
труси, епідемії, стихійні лиха, голодомори 
стаються на наших очах. Щодня ми чуємо 
про нову катастрофу, нові жертви, нові 
катаклізми.

Ізраїль
Події в Ізраїлі – важливий показник 

нашого часу. Це Божий годинник. Останнє 
повернення Ізраїлю в Палестину (перші 
два – з Єгипту і Вавилону) – це повернення 
зі всіх кінців землі, передбачене в Біблії. 

У 1993 році ми з дружиною разом з 
багатьма іншими віруючими в Одесько-
му порту проводжали лайнер «Дмитро 
Шостакович», який вирушав до Хайфи. 
Він повністю був заповнений євреями, 
які від'їжджали до своєї історичної бать-
ківщини. І я пережив тоді дивне відчуття, 
спостерігаючи, як вся портова служба 
займається виконанням Божого Слова.

Ми, християни, стояли і тішилися тим, 
що останнє слово завжди залишається 
за Богом. Євреї, які проживали на Кав-
казі, зовсім не рвалися в Ізраїль – вони 
влаштувалися там дуже комфортно. І Бог 
потрусив Кавказом – Його Слово завжди 
збувається.

За сучасних технологій відбудова 
Єрусалимського храму – справа кількох 
тижнів. Недавно в Гонконгу за місяць вибу-
дували здоровенний сучасний готель. Тоб-
то все, передбачене в Божому плані, може 
статися так швидко, що й не отямишся.

Проповідь Євангелія
Найяскравіший показник останнього 

часу – стрімке поширення проповіді Єван-
гелія. В українському контексті в цьому 
плані настала якась пауза. Це нас хвилює. 
У 90-ті роки на проповідь Божого Слова 
збиралися цілі натовпи людей. Поступово 
інтерес згасав. Виглядає, що наша місія 
була локальною, короткочасною і все, що 
нам залишається сьогодні, – це чекати 
кінця світу.

Але це зовсім не так. Річ у тому, що 
євангелізація передбачає певні скла-
дові. Перед тим, як сіяти Слово, треба 
обов'язково підготувати ґрунт. Безбожна 
влада за 70 років атеїзму цей ґрунт добре 
підготувала. І до 2000 року ми цей ґрунт 
засадили. Сьогодні стоїть питання про 
підготовку нового ґрунту. Бо поле безкрає. 
Весь наш потенціал має бути спрямований 
на підготовку ґрунту, щоб люди змінили 
думку. Сьогодні питання про те, що треба 
в Бога вірити, не стоїть (як це було в 90-х 
роках). Сьогодні стоїть питання про те, в 
якого Бога вірити. Богів багато. Нам треба 
вивчити апологетику, навчитися пред-
ставляти Церкву не як якусь секту, якусь 
меншину, а як логічний Божий інститут, як 
людей, з якими перебуває Бог. І подавати 
це не на емоціях, а на переконаннях. 

Нам треба знати, що у світі з неве-
личкої команди Ісуса Христа, яка спершу 
налічувала 12 чоловік, виросла величезна 
громада – сьогодні християнство об'єднує 
третину населення світу. 2,3 мільярда 
людей на землі сповідують віру в Ісуса 
Христа, визнаючи, що Він – Господь і Бог. 
З них 1 мільярд 150 мільйонів – католики; 
800 мільйонів – протестанти; і 220 міль-
йонів – православні. Для порівняння на 
початку ХХ століття католиків було 220 
мільйонів, православних – 107 мільйонів, 
протестантів – 70 мільйонів.

Церква Християн Віри Євангельської 
навчає своїх вірних толерантно ставитися 
до інших християн – це ознака людяності, 
яка притаманна духовній людині. До речі, 
за офіційною статистикою, 600 мільйонів 
християн у світі хрещені Духом Святим з 
ознакою інших мов.

Щороку у протестантських зібраннях 
10 мільйонів людей каються перед Богом, 
навертаючись до віри в Христа. Лідирують 
в цьому плані Китай, Індія, країни Південної 
Америки. З  них 7,5 мільйона долучаються 
до громад християн віри євангельської, 
які сповідують хрещення в Дусі Святому. 
Про що це говорить? Про активну про-
повідь Євангелія у сучасному світі, якої 
раніше в історії людства ніколи не було. 

Реакція на події у світі
У Слові Божому сказано про реакцію 

людей на наближення останнього часу: 
«Люди будуть мертвіти від страху і че-
кання того, що йде на весь світ, бо сили 
небесні порушаться» (Лк. 21:26).

Про виконання цього пророцтва ви 
можете почути у маршрутках, в потягах, 
на роботі, на ринку. Що буде далі? Як жити 
далі? Як врятуватися? Куди втікати?

А як на це все мають реагувати вірую-
чі? «Коли ж стане збуватися це, то випро-
стайтеся і підніміть свої голови, бо збли-
жається ваше визволення» (Лк. 21:28).

Ось наша основа! Ось що має робити 
християнин! Для нас всі ці події – не привід 
лякатися, а ознака того, що наближається 
Цар слави. Бог іде звільняти Свій народ! 
Іде за Своєю Церквою! Тому як би не 
складалися обставини, підбадьорюймося 
цією надією. 

Коли віруюча людина не впевнена у 
спасінні, коли її лякають багато речей, зна-
чить, у її стосунках з Богом не все гаразд. 
Нині ще є шанс поправити ситуацію, на-
лагодити стосунки. Не прогавмо цей шанс.

Згадаймо єгипетські кари. Весь єгипет-
ський народ тремтів від страху і нерозумін-
ня, що відбувається, а в країні Гошен, де 
жили євреї, панував спокій. Євреї знали 
– це Бог визволяє їх з рабства.

Але була одна ситуація  з жабами. Коли 
жаби заполонили весь Єгипет так, що й 
кроку не можна було ступити, не наткнув-
шись на це слизьке створіння, фараон не 
витримав і сказав, що згоден відпустити 
ізраїльський народ. Але у відповідь на 
запитання Мойсея, коли звільнити країну 
від жаб, фараон дав найнерозумнішу від-
повідь, яку тільки можна було придумати: 
«Завтра».

Ми іноді нагадуємо того фараона, коли 
у відповідь на Божий заклик примиритися 
з Ним відповідаємо: «Завтра». А що, коли 
завтра не буде?

Подумаймо про це.

Ще раз про кінець світу, Ще раз про кінець світу, 

У Євангелії від святого апостола Марка читаємо, 
як Господь Ісус говорить про кінець світу цього: 
«Про день же той чи про годину не знає ніхто: ні 
Анголи на небі, ні Син – тільки Отець. Уважайте, 
чувайте й моліться: бо не знаєте, коли час той на-
стане!» (Мр. 13:32-33).

Далі розповідається цікава історія. «Як той 
чоловік, що від'їхав і залишив свій дім, і дав рабам 
своїм владу і кожному працю свою, а воротареві 
звелів пильнувати. Тож пильнуйте – не знаєте-бо, 
коли прийде пан дому: увечері, чи опівночі, чи як 
півні співатимуть, чи ранком. Щоб вас не застав, що 
спите, коли вернеться він несподівано. А що вам Я 
кажу, те всім Я кажу: Пильнуйте! » (Мр. 13:34-37).

ОЗНАКИ ОСТАННЬОГО ЧАСУ
абоабо

Віктор ВОЗНЮК
Завідувач відділу освіти ЦХВЄУ
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2-4 листопада сотні медіа-праців-
ників з різних країн зібралися 
в Київському домі кіно на Між-

народний форум «Новомедіа». Централь-
на тема події — «Професійний стрибок 
і швидкий розвиток в медіа-професії». 
Традиційний девіз Форуму: «Нові медіа і 
вічні цінності».

«Ми щиро сподіваємося, що майдан-
чик, який ми створюємо, — це чудове і 
зручне місце для того, щоб люди, котрі 
сповідують вічні християнські цінності, 
навчилися професійних навиків і майстер-
ності. А ті, хто вже сформувався як про-
фесіонал, змогли перейняти від віруючих 
людей правильні цінності», — поділився 
метою президент Асоціації «Новомедіа» 
Руслан Кухарчук.

Співзвучними з організаторами в цьому 
питанні були й спікери. Один з них, право-
славний телепроповідник Андрій Ткачов, 
сказав: «Ми живемо в інформаційному 
суспільстві, і від того, що, як і кому сказа-
но, залежить завтрашній день. А в мене 
четверо дітей, і я хочу, щоб вони жили в 
людському, а не в собачому світі».

У свою чергу, директор Католицького 
медіа-центру Павло Вишковський конста-
тував: «Те, що сьогодні пропонують ЗМІ, 
— здебільшого якісь примітивні скандали. 
На жаль, таке демонструють частіше, ніж, 
наприклад, багатодітну сім’ю, в якій 8-10 
дітей і яка здатна вижити в нашій країні. 
Адже це набагато цікавіший матеріал».

Не лише на питаннях етики були 
сфокусовані сотні делегатів. Майже 
ввесь час тривало інтенсивне професійне 
навчання.

Професійний стрибок
Цього року організатори поставили 

перед собою завдання: Форум повинен до-
помогти учасникам здійснити професійний 
стрибок. Для цього упродовж трьох днів 
понад 40 спікерів ділилися своїми знання-
ми і навиками. Вони представляли всі типи 
мас-медіа (ТБ, газети, радіо, веб-проекти) 
— як християнські, так і світські.

Вельми насиченим був телевізійний 
блок. Заступник гендиректора телеканалу 
TBI Наталія Катеринчук і журналістка 
того ж каналу Юлія Банкова розповіли 
про роботу ньюз-рум і телерепортерів. 
Ведучі новин телеканалу «Інтер» Анас-
тасія Даугуле і Володимир Андрієвський 

ділилися досвідом роботи в інформаційній 
журналістиці і, що найцікавіше, розповіли 
про роботу в ефірі. Володимир Завадюк 
(«Х-фактор», «Україна має таланти») і 
Аліса Якубович («Сніданок з 1+1») гово-
рили про основні «інгредієнти» успішних 
розважальних проектів, а Віталій Єрмак 
(«Гроші», 1+1) розповів про роботу в жанрі 
розслідувань на ТБ.

Усі майстер-класи відкривалися корот-
кими доповідями спікерів, а далі основний 
час займало спілкування з аудиторією в 
режимі «запитання — відповідь». Таким 
чином, учасники Форуму могли дізнатися 
про те, що їм насправді необхідне, а спі-
кери, у свою чергу, зрозуміти, чим живе 
аудиторія, що її цікавить.

Міжнародний форум «Новомедіа»:Міжнародний форум «Новомедіа»:
45 спікерів — про професійну майстерність, 
нові медіа і вічні цінностінові медіа і вічні цінності
l РЕПОРТАЖ НАШИХ ПАРТНЕРІВ

«Форум допомогає селекціонувати та-
лановитих і високоякісних професіоналів. 
Дякуємо за те, що ви робите!», — звер-
нулася до організаторів після своєї лекції 
Анастасія Даугуле.

Одним з найяскравіших був виступ 
президента Gala Media Group Павла 
Шилька. Він говорив про сучасний медіа-
бізнес, про радіо, телебачення, особисті 
цінності і віру в Бога. І зокрема зауважив, 
що сучасним медіа не вистачає професіо-
налів, що добрий спеціаліст повинен бути 
«багатоверстатником». А ще нагадав, що, 
незважаючи на політичну обстановку, не 
треба забувати про віру, а комерційним 
ЗМІ — про соціальну місію. «Усіх грошей 
не заробиш, треба допомагати людям, 

поки є така можливість», — сказав спікер.
У рамках Форуму окремим блоком 

пройшла конференція для спеціалістів в 
галузі Інтернету. Вона була присвячена 
темі розробки сайтів, просування брендів у 
соціальних мережах, а також аналізу того, 
як медіа-працівники можуть ефективніше 
використати інструменти Всесвітньої 
павутини. На великій сцені Форуму від-
булася суперсесія в режимі спілкування 
веб-спеціалістів з журналістами про те, як 
соціальні мережі вплинули на роботу ЗМІ і 
суспільні процеси в цілому.

Студентський блок 
і нагородження найкращих

У рамках Новомедіа-Форуму відбувся 

спеціальний студентський клуб. Він про-
ходив у форматі майстер-класу ведучої 
новин телеканалу «Інтер» Анастасії Даугу-
ле і дискусії на тему висвітлення релігійної 
тематики в секулярних ЗМІ. Тетяна Сало, 
студентка Львівського національного 
університету імені Івана Франка, зазна-
чила: «Форум для мене був надзвичайно 
важливою подією, оскільки я отримала 
багато корисних знань і поспілкувалася з 
відомими журналістами, з котрих справді 
можна брати приклад».

Мабуть, однією із найзначніших подій 
Форуму стало вручення подяк програмам 
світських телеканалів, які систематично 
через свої проекти популяризують вічні 
цінності. Такі подяки одержали програми 
СТБ і Першого національного телеканалів. 
Народна артистка України і ведуча програ-

ми «Віра. Надія. Любов» Тетяна Цимбал 
під час вручення диплому сказала: «Для 
нас ця нагорода дуже важлива! Адже 
до нас на програму приходять люди, які 
просять допомоги, вони хочуть, щоб їх 
почули. І ось такі відзнаки означають, що 
їх чують і бачать».

В останній день Форуму відбувся фі-
нал конкурсу відеороликів «Ціна життя». 
П’ять фіналістів були нагороджені в різних 
номінаціях, а автор найкращого відео про 
кенійських дітей Роман Гураль одержав 
головний приз — iPad2. Окрім того, з 
нагородами поїхали додому переможці 
конкурсу християнських сайтів.

В один із вечорів на Форумі було 
прийнято знакове рішення — Асоціація 
журналістів «Новомедіа» одноголосним 
голосуванням її членів змінила свій 
статус на міжнародний. А нові учасники 
організації одержали пластикові посвід-
чення журналістів міжнародного взірця.

В організації масштабного заходу було 
задіяно чимало людей. Що характерно, усі 
вони працювали безоплатно, поділяючи 
цілі з організаторами. «Я підтримую ті 
моральні принципи, які сповідує Асоціація 
«Новомедіа». Хочу підтримати цю працю, 
— тому я тут!», — сказала одна із поміч-
ниць Марта Гончаренко. Інші волонтери ка-
жуть, що Форум для них став можливістю 
збагатитися професійним досвідом.

Руслан Кухарчук, керівник оргкомітету 
заходу, підсумував: «Коли 40-50 осіб до-
бровільно працюють в організації такої 
події, напевне, повинно бути щось таке, 
що їх дуже мотивує і стимулює. Вірю, що 
таким стимулом для волонтерів і взагалі 
для всієї нашої дорогоцінної команди є 
усвідомлення того, що ситуацію в засобах 
масової інформації справді можна змінити 
на краще. І що справді можливо інтегру-
вати вічні цінності в систему світських 
мас-медіа».

Міжнародний форум «Новомедіа» 
— головний професійний майданчик 
такого формату в країні. Нагадаємо, що 
спеціалізовані заходи для світських і релі-
гійних журналістів Асоціація «Новомедіа» 
проводить з 2004 року.

Прес-центр МФН.

Для більшості людей 
Різдво — це затишний 
сімейний вечір при свічках, 
подарунки, стародавні зви-
чаї. Але поговоримо про 
глибинну суть цього свята 
— причому не тільки про 
сам факт втілення Бога в 
людину, а й про те, як це 
відбувалося. Навіщо вза-
галі Творець всесвіту ви-
рішив народитися замість 
того, щоб зійти на землю 
дорослою людиною?

Боговтілення було і залишається 
найбільшою таємницею. Ми не в 
змозі до кінця оцінити приниження 

Бога, що опустився до рівня людини, яка, 
хоч і «звучить гордо», але тільки не по-
рівняно зі славою Всевишнього. У Біблії 
розповідається про те, що для спасіння 
людей, творінь із тіла і крові, Спасителю 
потрібно було у всьому уподібнитися до 
них. У всьому — навіть у народженні.

Які ж особливості відрізняють дітей 
від дорослих?

По-перше, це абсолютна уразли-
вість. Неможливо забути відчуття, яке 

переживаєш, коли дивишся на новона-
роджене немовля. Воно таке маленьке, 
таке тендітне... Його страшно навіть 
взяти на руки. На тім’ї тоненька шкіроч-
ка — страшно подумати, що лише нею 
мозок дитини захищений від зовнішнього 
середовища.

Ніжки і ручки немовляти не довші за 
долоні дорослої людини, а шкіра настіль-
ки ніжна, що їй може зашкодити навіть 
недостатньо м’яка пелюшка.

Новонароджений Ісус абсолютно був 
не в змозі захистити Себе. І це Той, Кому 
було призначено судити весь всесвіт, 

Той, перед Ким колись з тремтінням 
стоятимуть найсильніші і найпихатіші і, 
очікуючи Його рішення щодо своєї долі, 
будуть просити гори та скелі поспадати 
на них і сховати їх від Його гніву (Об. 
6:15-17).

Окрім абсолютної вразливості, дітей 
відрізняє від дорослих цілковита відсут-
ність знань. Новонароджений ще не має 
ні знань про світ, ні досвіду. Йому тільки 
ще належить їх здобути. І таким був 
Той, «в Якому всі скарби премудрости й 
пізнання заховані» (Кол. 2:3), Хто, будучи 
Богом і Творцем всього, знав відповіді 
на всі запитання вчених і мислителів 
минулого і майбутнього, навіть на ті за-
питання, які так ніколи і не будуть задані. 
Подумати тільки — Всезнаючий Бог, коли 
народився на цей світ, не знав навіть, як 
користуватися власними руками.

Третя відмінна особливість — повна 
залежність від оточуючих. Той, від Кого 
залежить кожен удар нашого серця, став 
абсолютно і у всьому залежним від тих, 
під чиєю опікою перебував. І це Той, про 
Кого написано: «Вони всі чекають Тебе 
— щоб Ти часу свого поживу їм дав. Даєш 
їм — збираються вони, руку Свою роз-
криваєш — добром насичаються. Ховаєш 
обличчя Своє — то вони перелякані, 
забираєш їм духа — вмирають вони та й 
вертаються до свого пороху. Посилаєш 
Ти Духа Свого — вони творяться, і Ти від-
новляєш обличчя землі» (Пс. 104:27-30). 

А що ж було до втілення? Як жив 
Син Божий до того, як прийшов до нас 
на землю?

Згадаймо мультфільм «Принц Єгип-
ту». Чим займався Мойсей, коли жив 
у палаці фараона? Йому були доступні 
найкраща освіта на планеті, найвишука-
ніші насолоди і розваги, запаморочливе 
майбутнє під крилом правителя світової 
наддержави. Усе навколо, здавалося, 
існувало тільки для нього.

Але навіть таку пишноту важко по-
рівняти з тим становищем, яке посідав 
Христос. Єдинородний Син Божий. Усе 
Ним і для Нього створено (Кол. 1:15-16), 
від кварків та елементарних частинок, 
мільярди яких можуть вміститися на 
кінчику голки, до галактик із зоряними 
скупченнями, неосяжно величезними 
розплавленими газовими кулями кваза-
рів. Усе! Син Всемогутнього...

Після таких висот Христу все ж по-
трібно було народитися, як звичайнісіньке 
немовля, у цьому світі, принизивши Себе 
навіть у порівнянні із дорослими. Для чого 
це було потрібне? Для нашого спасіння.

«Я завжди чиню, що Йому (Отцеві) 
до вподоби», — сказав Ісус (Ів. 8:29). 
Що ж було до вподоби Отцю? Те, щоб 
Його Син не просто зазнав кари за гріх 
замість нас, а прожив ціле окреме життя 
в вигляді людини. 

Христос виявився здатним на таку 
любов. До кінця полюбивши Отця і всіх 

нас, Він не вважав Свою божественність 
чимось, від чого не міг відмовитися. Ніхто 
не посміє стверджувати, що Він просто 
зійшов з комфортабельних небес, розрі-
зав стрічку під аплодисменти присутніх, 
похизувався перед камерами і — про-
щавайте! У випадку з Христом мова йде 
не про короткий епізод, а про ціле життя 
— від народження до смерті. Саме це 
справжнє земне життя і зробило Його на-
шим Захисником і Заступником, здатним 
розуміти нас і співчувати нам, оскільки 
Він Сам пройшов через випробування і 
спокуси, подібні до тих, котрі проходимо 
ми на своїй життєвій дорозі.

«Бо ми маємо не такого Перво-
священика, що не міг би співчувати 
слабостям нашим, але випробуваного в 
усьому, подібно до нас, окрім гріха. Отож 
приступаймо з відвагою до престолу 
благодаті, щоб прийняти милість та для 
своєчасної допомоги знайти благодать» 
(Євр. 4:15-16).

Ми не мали б такого права, якби 
Господь Ісус не погодився народитися 
колись на цій землі маленьким немічним 
Дитям, щоб прожити життя з усіма його 
випробуваннями і тягарями і, коли на-
стане час, який Отець мав у волі Своїй 
ще до закладин світу, заплатити Своєю 
кров’ю за гріх кожного з нас, померти 
для нашого відкуплення і воскреснути 
для нашого оправдання.

Слава Йому навіки!

Цар із самих низів
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Будучи Словом Божим, 
Біблія дивовижно точна у всіх 
деталях і історії, і природознав-
ства... Дрібки знань про фізичну 
картину світу, які ми можемо 
знайти в Біблії, вражають сво-
єю точністю. «Він над порожне-
чею північ простяг, на нічному 
Він землю повісив» (Йов 26:7) 
— читаємо в книзі, сучасникам авто-
ра котрої було достеменно відомо, 
що земля міститься на трьох слонах.

«Я поблагословлю тебе, і роз-
множуючи, розмножу потомство 
твоє, немов зорі на небі, і немов 
той пісок, що на березі моря...»  (1 
М. 22:17) — написано чотири тисячі 
років тому. А ще не так давно — до 
винаходу телескопа — вважалося, 
що кількість зірок на небі не переви-
щує півтори тисячі (до уваги бралися 
лише світила, які можна було спо-
стерігати неозброєним оком).

Лише точні астрономічні спостере-
ження останніх століть дозволили 
зрозуміти смисл зауваження Йова: 

«Чи зв’яжеш ти зав’язки Волосожару, чи 
розв’яжеш віжки в Оріона» (Йов 38:31). 
Іменами Волосожару та Оріону стародавні 
називали сузір’я Плеяди і Оріону відповід-
но і вважали форми сузір’їв незмінними 
протягом часу. Однак з’ясувалося, що всі 
сузір’я, у тому числі й Оріон, поступово змі-
нюють свої обриси, які можна спостерігати 
із землі, через рух зірок, що належать до 
них. І лише Плеяди завжди будуть вигля-
дати незмінними.

«Коли Він чинив вагу вітрові» (Йов 28
:25) — сказано задовго до експериментів 
Торрічеллі щодо визначення ваги повітря.

Багато стародавніх астрономів вважа-
ли місяць і сонце приблизно однаковими 
за величиною, хоч були й «прогресивні» 
мислителі, які стверджували, що місяць 
значно більший за сонце, лише знахо-
диться далі, і тому його тепло до нас не 
доходить. А в Книзі Буття однозначно 
сказано, що «вчинив Бог обидва світила 
великі, — світило велике, щоб воно керу-
вало днем, і світило мале, щоб керувало 
ніччю» (1 М. 1:16).

Зрозуміло, що, як би не розвивалася 
наука, все-одно ми «знаємо частинно і 
пророкуємо частинно» (1 Кор. 13:9). Але 
навіть з позицій нинішнього неповного 
знання наскільки чудовими виглядають 
слова: «На початку Бог створив небо та 
землю» (1 М. 1:1). Окрім повідомлення 
про створення верхнього і нижнього 
світів, ця фраза містить і глибокий при-
родничонауковий смисл. Адже вжиті для 
позначення неба й землі давньоєврейські 
слова одночасно є синонімами простору і 
матерії відповідно. Використання ж слова 
«на початку» одночасно вводить третю 
фундаментальну категорію — час. І чи 
можливо дати точніший, простіший і разом 
з тим поетичніший опис цієї початкової, ще 
не організованої матерії, ніж: «А земля 
була пуста та порожня, й темрява була над 
безоднею» (1 М. 1:2). Але для організації 
цієї аморфної маси в систему необхідно 
було ввести енергію. Так воно й сталося: 
«І сказав Бог: «Хай станеться світло!». І 
сталося світло» (1 М. 1:3).

Коли будь-які наукові книги, що вважа-
лися свого часу вершиною світорозуміння, 
старіють, виглядаючи все більше й більше 
наївними, Біблія знаходить все нові й нові 
підтвердження. 

Археологи відкривають нові свідчення 
про існуючі в минулому міста, країни, на-
роди і події, вже давно відомі нам із Біблії. 
Відкриття ж у 1947 році в районі Мертвого 
моря Кумранських манускриптів остаточно 
спростувало твердження, що всі біблійні 
пророцтва і об’явлення — це значно пізніші 
приписи. Рукописи, написані задового до 
Різдва Христового, повністю відповідають 
сучасним біблійним текстам.

Інакше й бути не може. Якщо Біблія — 
об’явлення Всезнаючого Бога, вона не може 
не бути точна в деталях, навіть коли вони 
й не є основним призначенням Писання.

«А ну тепер ви, що говорите: 
«Сьогодні чи взавтра ми підем у 
те чи те місто, і там рік проживемо 
та будемо торгувати й заробляти», 
ви, що не відаєте, що трапиться 
взавтра, — яке ваше життя? Бо це 
пара, що на хвильку з’являється, а 
потім зникає!.. Замість того, щоб 
вам говорити: «Як схоче Господь та 
будемо живі, то зробимо це або те». 
А тепер ви хвалитеся в своїх гордо-
щах — лиха всяка подібна хвальба!» 
(Як. 4:13-16). «Дні літ наших — у них 
сімдесят літ... Навчи нас лічити отак 
дні, щоб ми набули серце мудре!» 
(Пс. 90:10, 12).

Питання цілі і смислу життя цікави-
ло людину у всі часи. Вчені, філо-
софи намагались дослідити осно-

вне питання людського буття. Поети і 
письменники у своїх творах оспівували 
цінність життя і необхідність прожити 
його зі смислом. Письменник Микола 
Островський, що сам прожив недовго і 
тому особливо відчував цінність життя, 
у романі «Як гартувалася сталь» в уста 
свого героя Павла Корчагіна вклав 
слова: «... найдорожче, що є в людини, 
— це життя. Воно дається їй один раз, 
і прожити його треба так, щоб не було 
соромно за безцільно прожиті роки, щоб 
не обпікав сором за підленьке і дрібне 
минуле... І треба спішити жити. Адже 
безглузда недуга чи яка-небудь трагічна 
випадковість можуть перервати його».

Народження, відпущені Богом роки 
життя на землі і смерть... Хтось встигає 
зробити багато і залишає добрий слід 
після себе, добру пам’ять, а хтось наче 
й не жив...

Навіть сьогодні, попри досить високий 
рівень життя і великі можливості, багато 
людей помирають, так і не встигнувши 
реалізувати себе. Хтось сказав, що 
кладовище — це найбагатше місце на 
землі, адже це місце похованих талантів, 
втрачених ідей і загублених планів...

Нам часто говорили, що смисл життя 
в тому, щоб побудувати дім, посадити 
дерево і виростити сина. Але повсюдно 
можна бачити приклади, коли люди усві-
домлюють безглуздість свого життя, на-
віть побудувавши дім, посадивши дерева і 
виростивши синів. Люди розчаровуються 
тому, що розставляють неправильні 
пріоритети в житті.

Найправильніше і наймудріше рішення 
— за відповіддю на питання про сенс 
життя звернутися до Біблії. А Слово 
Боже говорить нам: «Нехай книга цього 
Закону не відійде від твоїх уст, але 
будеш роздумувати про неї вдень та 
вночі, щоб додержувати чинити все, 
що написано в ній, бо тоді зробиш 
щасливими дороги свої, і тоді буде 
щастити тобі» (Єг. 1:8).

Усі заповіді Господа зводяться до 
двох основних: полюби Бога і полюби 
ближнього. Це найважливіші моменти, 
яких варто дотримуватись для того, щоб 
мудро прожити відміряні роки життя. 

Основні життєві цілі
Найперша ціль у житті кожної людини 

— налагодити і розвивати правильні вза-

ємостосунки з Богом.
Згадаймо багатія з притчі про багача 

і Лазаря. Багач потрапив до пекла, і йому 
не допомогли ні багатство, ні влада, ні 
гроші. «Яка ж користь людині, що здо-
буде ввесь світ, але душу свою зана-
пастить?» (Мт. 16:26). Для спасіння нам 
потрібен Бог, потрібна віра в Нього. На 
жаль, багато людей відкладають на по-
тім покаяння, читання Біблії, молитву. І в 
результаті вони так ніколи і не приходять 
до Бога. Диявол обманює їх. 

Біблія говорить: «Не зважаючи ж на 
часи невідомости, Бог ось тепер усім 
людям наказує, щоб скрізь каялися» 
(Дії 17:30). Нам треба встигнути при-
миритися з Ним і почати служити Йому. 
Адже це найголовніше, найправильніше 
і найцінніше рішення, яке може і повинна 
прийняти людина на землі!

І мова тут зовсім не про те, наскільки 
ми релігійні, чи є в нас Біблія або ікони, як 
часто ми відвідуємо храм. Мова про те, чи 
народився у наших серцях Ісус Христос? 
Чи живе Він у наших серцях? Чи не тісно, 
чи затишно Йому там? Чи можемо ми 
назвати Його своїм особистим Господом 
і Спасителем?

Подумаймо про це серйозно. Якщо 
раптом ми помремо, не дочекавшись 
Нового року, куди піде наша душа? Де 
вона проводитиме всю вічність : у пеклі 
чи в раю? Ось чому апостол Павло так 
наполегливо пише: «Оце ми як посли 
замість Христа, ніби Бог благає через 
нас, благаємо замість Христа: прими-
ріться з Богом!» (2 Кор. 5:20).

Друга життєва ціль кожної людини 
— мати правильні взаємостосунки з 
близькими (люби ближнього свого, як 
самого себе).

Нам варто спішити будувати правиль-
ні взаємини з усіма людьми, а особливо 
з рідними і близькими. Біблія говорить: 
«Коли можливо, якщо це залежить від 
вас, — живіть у мирі зо всіма людьми!» 
(Рим. 12:18).

На похоронах зазвичай про померлих 
говорять дуже добрі слова. Слова, які, як 
правило, живим не говорять. І виходить, 
що біля гробу  виказують те, що не ска-
зали людині за її життя. А померлому 
ці сльози і добрі слова нічого не дадуть 
— він перейшов у вічність...

Недаремно хтось заявив: принесіть 
мені всі компліменти і квіти ще за мого 
життя, тому що після смерті вони мені 
будуть не потрібні.

Тому так важливо правильно ви-
користати відведені Богом роки життя 
для служіння своїм ближнім, дарувати 
їм любов, проводити з ними час, втішати, 
підбадьорювати і благословляти їх!

Третя річ, яку потрібно робити всім 
людям, — чинити якомога більше добра.

«Бо ми — Його твориво, створені 
в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог 

наперед приготував, щоб ми в них 
перебували» (Еф. 2:10). «Тож тому, 
поки маємо час, усім робімо добро, а 
найбільш одновірним!» (Гал. 6:10). 

Тільки на землі ми можемо стати 
благословенням для інших людей, ро-
блячи добрі вчинки. Якщо навіть  люди не 
оцінять нас, нас обов’язково оцінить Бог. 
Ми одержимо нев’янучий вінок слави. 
Тож будьмо добрими.

Відомий російський письменник Ф. До-
стоєвський сказав: «Хто хоче приносити 
користь, той і зі зв’язаними руками може 
зробити багато добра». 

Пам’ятаймо, що «... діла наші йдуть 
вслід за нами». 

І нарешті, всім людям на землі Бог 
заповів плодитися й розмножуватись.

«І поблагословив їх Бог, і сказав 
Бог до них: «Плодіться й розмно-
жуйтеся, і наповнюйте землю...» (1 
М. 1:28).

«А Я позбираю останок отари Своєї 
зо всіх тих країв, куди Я їх повиганяв 
був, і їх поверну на пасовиська їхні, і 
вони порозплодяться та розмножать-
ся» (Єр. 23:3).

Біблія говорить, що діти — це нагоро-
да і благословення від Бога. Це не тягар, 
не прикрість, не проблема. Це Боже 
благословення! Там, де це розуміють, 
у церквах немало багатодітних сімей. І 
батьки радіють великому подарунку від 
Господа, одночасно усвідомлюючи свою 
відповідальність — виховати дітей так, 
щоб вони від щирого серця служили Богу. 
Щоб Божий народ чисельно зростав і 
множився.

А для того, щоб число спасенних 
зростало, треба дбати про народження 
не лише фізичне, а й духовне. Треба 
проповідувати скрізь, де тільки можна, 
Добру Новину Ісуса Христа.

Господь Ісус Христос не був одруже-
ний і не мав дітей. Але, проживши досить 
коротке земне життя, проповідуючи 
Слово Боже, Він придбав безліч учнів. 
Сьогодні вже понад два мільярди людей 
у світі є послідовниками Ісуса Христа.

Ми, християни, через проповідь 
Євангелія допомагаємо людям змінити 
життя на краще. Ми ділимося з ближ-
німи Словом Божим, передаючи віру й 
навчаючи щирому служінню Господу. 
Ми молимося за наш край, нашу країну, 
щоб і після нас залишились християни-
послідовники, котрі й далі будуть пропо-
відувати Євангеліє. 

Дуже важливо прожити так, щоб на-
прикінці життя перед Божим престолом 
нам не було соромно за безплідне і без-
цільне життя. Поки ми живі, нам треба 
шукати Господа, будувати добрі стосунки 
з людьми, чинити добрі діла і розмно-
жуватися в учнях! І робити це треба не 
завтра, не потім, а вже сьогодні. 

Григорій ТРОПЕЦЬ.

Кожного зимового дня, спостерігаючи, 
скільки сіна заносять, а потім скільки гною 
виносять з корівників у їх селі, один зна-
йомий уявив, як нелегко довелося пра-
цювати сім’ї Ноя в ковчезі. Адже там було 
«кожної тварі по парі» — а це ж тисячі й 
тисячі тварин!

Насправді, далеко не тисячі й тисячі. Нині відо-
мо приблизно 4300 видів ссавців, враховуючи 
вимерлих. Закруглимо цифру до 5000 видів. 

Відомо приблизно 9000 видів птахів (закруглимо до 
10 000). А земноводні і плазуни — переважна біль-
шість їх видів спокійно можуть тривалий час жити 
у воді, а представники холоднокровних на ковчезі 
могли не їсти і не пити місяцями. Та й малі розміри 
більшості з них не створили б особливої проблеми 
ні в розміщенні, ні в догляді.

Так само можна знехтувати і доглядом за 
комахами, черв’яками та іншим «дріб’язком». Ви-
ходить, що в Ноїв ковчег треба було взяти близько 
10 000 звірів і 20 000 птахів. Найбільший клопіт був 
з великими тваринами, а це менше 300 видів пар-
нокопитних, непарнокопитних та інших травоїдних 
і приблизно стільки ж видів м’ясоїдних. 

Звичайно, і це немаленькі цифри для восьми 
осіб. Але якщо годувати тварин не «сіном-соломою», 
а спеціально заготовленими високоефективними 

кормами (які дають максимум користі при мінімумі 
відходів) — то обсяг необхідних запасів і кількість 
щоденно спожитих кормів зменшується вже не в 
рази, а на порядки.

По-друге, треба розуміти, що Ной був не примі-
тивним дикуном, а представником високорозвинутої 
цивілізації, і його інструментарій не обмежувався 
вилами та відрами (як у селі мого знайомого).

А про рівень допотопної цивілізації свідчать 
піраміди, які до цього часу височіють в Єгипті, ру-
їни Геліополя, Стоунхенджа, Баальбека і так далі. 
Про рівень допотопної цивілізації свідчать також і 
знайдені в Центральній Америці вироби із золота, 
значення яких вчені 19 століття, що віднайшли їх, 
не змогли зрозуміти. І лише тепер з’ясувалося, що 
ці вироби — літаючі забавки (збільшені копії тих 
забавок при випробуваннях успішно літали, мов  
наші реактивні літаки).

Вчені лише тепер зрозуміли, що на стінах все-
редині єгипетських пірамід зображені транспортні 
засоби великої вантажопідйомності (коли самі 
почали будувати такі ж). Щоправда, представники 

офіційної науки навмисне замовчують це — інакше 
куди ж їм тоді дівати всю ту еволюційну маячню, на 
якій вони зробили свої дисертації.

Отож проблеми розміщення тварин і птахів і 
догляду за ними були в принципі розв’язуваними. 
Але Ною потрібно було зберігати запаси цілий рік. 
Чи було для цього місце?

За аналогією з вагонами для далекого пере-
везення худоби усіх тварин можна було вільно 
розмістити на третині площі ковчега (частину ще 
займуть «курники»). Але в будь-якому разі для 
збереження різних стратегічних запасів продуктів 

1 грудня з ініціативи комісії УГКЦ у справах освіти та виховання відбулася 
установча зустріч Асоціації християнських батьків України. Учасниками 
заходу були батьки дітей, які навчаються в навчально-виховних закладах 
УГКЦ та закладах християнського спрямування..

Співініціатор зустрічі Оксана Кочерган розповіла про основні завдання Асоціа-
ції: підтримувати освітні проекти, що впроваджують у навчально-виховний процес 
християнські цінності та мудрість Святого Письма; представляти інтереси закладів 
християнського спрямування перед суспільством та європейськими колегами; ство-
рювати можливості та умови для духовного розвитку батьків; інтегрувати асоціації 
християнських батьків України з подібними європейськими організаціями.

Учасники зустрічі обговорили та затвердили декларацію про заснування Асоціації 
християнських батьків України, а також розглянули проект статуту Асоціації.

і води залишається майже половина ковчега.
А тепер найскладніше запитання: де і як збе-

рігати річний запас води? Відповідь дуже проста: 
води взагалі не треба було запасати. Скільки треба 
— черпай за бортом і пий.

Навіть нині солоність Світового океану в різних 
місцях не однакова. Скажімо, у районі впадання ріки 
Амазонки в Атлантичний океан вода і за 50 км від 
берега все ще залишаються настільки прісною, що 
вона цілком придатна для пиття. Якою була вода, 
по якій носило ковчег (в районі гори Арарат), якщо 
врахувати, що ця вода — результат дощу і витоку 
підземних джерел, а не результат океанської повені. 
Швидше за все, це  прісна, а не солона, вода. 

І найголовніше — не можна підходити до Божого 
чуда спасіння Ноя і його сім’ї в ковчезі з нашими 
людськими мірками. Згадаймо, наприклад, що в 
переважної кількості видів тварин є (хоча б теоре-
тично) здатність впадати в тривалу сплячку. То що 
заважало Господу Богу включити цей потенціал в 
дію? Ми ж не дивуємося тому, що Бог вивів з Єгипту 
понад 600 тисяч сімей ізраїльтян і протягом року 
годував і поїв їх, і навіть зберігав неушкодженими 
їх одяг і взуття в пустині, позбавленій життя. 

Ми повинні розуміти, що спасіння на ковчезі 
сім’ї Ноя і різних видів тварин — це Божа турбота; 
Він успішно виконав Свій задум і наповнив після-
потопний світ живими істотами.

Ця вражаюча Біблія... l ПРОПОВІДЬ

Треба спішити 
жити!

В Україні створили Асоціацію 
християнських батьків

Робота Ноя
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Біблійна книга пророка Йони по-
чинається словами: «І було слово 
Господнє до Йони, Аміттаєвого 

сина, таке: «Устань, іди до Ніневії, 
великого міста, і проповідуй проти 
нього, бо їхнє зло прийшло перед 
лице Моє» (Йона 1:1-2).

Найперша фраза — «І було слово 
Господнє до Йони» — відразу вводить 
нас в атмосферу надприродного і вка-
зує на те, що наш світ не є випадковим 
утворенням, яке існує невідомо навіщо. 
За ним є Кому доглядати і ним є Кому 
керувати! Світобудова не існує сама 
собою, нею керує Всемогутній Бог, 
Котрий незмінно присутній в самій гущі 
земних подій.

Саме такий образ Бога, що безпо-
середньо бере участь в житті кожної 
людини, змальовує цар Давид в одному 
зі своїх псалмів: «Господь споглядає з 
небес і бачить усіх синів людських, 
приглядається з місця оселі Своєї до 
всіх, хто замешкує землю: Хто ство-
рив серце кожного з них, наглядає 
всі їхні діла!» (Пс. 33:13-15).

Будь-яка спостережлива людина 
неодмінно погодиться з псалмоспівцем 
в тому, що історія всесвіту не пущена на 
самоплив. Уважний погляд будь-якого 
розсудливого жителя землі обов’язково 
зауважить гармонію і порядок, який 
встановив і підтримує Вседержитель. 

Ось що з цього приводу пише пись-
менник, заслужений працівник культури 
Віталій Добрусин. Вбачаючи у долях 
500 наших співвітчизників не просто 
низку випадкових подій, а руку Велико-
го Творця, свою книгу «Вкрадені зорі» 
він починає наступною цитатою: «А 
теперішні небо й земля заховані тим 
самим словом і зберігаються для 
огню на день суду й загибелі без-
божних людей» (2 Петр. 3:7).

Найменшу деталь в нашому світі 
не упускає з виду Творець. Його по 
праву можна назвати єдиним Царем, 
Котрий контролює весь хід подій нашого 
неосяжного всесвіту. Однак через Своє 
Слово Бог керує не лише природою, 
а й всією людською історією. Для цієї 
мети в біблійні часи Господь нерідко 
вибирав особливих людей — пророків, 
через котрих Він звертався до народу 
з настановами, потіхою чи поперед-
женням. Посланці Божі були вельми 
благочестивими людьми і любили 
Творця всім своїм серцем. Вони чітко 
чули Його голос і покірно виконували 
Його доручення.

Пророки дорожили Словом Божим. 
Давид, будучи одним із них, говорив: 
«Вельми очищене слово Твоє, і Твій 
раб його любить» (Пс. 119; 140). Ві-
сники Господні невпинно проповідували 
людям Слова Всевишнього.

Деякі з них навіть творили чуда, чита-
ли думки людей і передбачали майбутнє. 
Через всі ці вчинки Бог підтверджував 
правдивість пророчого послання, що 
допомагало людям серйозно ставитися 
до їх повідомлень. Пророки мужньо 
переносили негаразди і приниження, 
часто опинялися у вимушеній опозиції 
до своїх співвітчизників, оскільки не бо-
ялися викривати їх неправдиве життя.

Цим слугам Божим завжди проти-
стояли лжепророки, які говорили те, що 
було приємне для грішників. Нерідко на 
посланців Всевишнього зводили накле-
пи, переслідували їх і навіть вбивали. 
Більша частина пророчих книг Біблії 
була написана їх слізьми і кров’ю.

Завдяки такому широкому служінню 
Своїх вісників Бог не раз змінював хід 
історії. Завдяки їх відданості своєму 
Цареві життя сотень тисяч людей були 
збережені. До числа цих чудових людей 
належав і пророк Йона, головний герой 
біблійної книги, названої на його честь. 
Він був вибраний стати Божим вісником, 
через котрого світ почув би Слово 
Свого Творця. На його плечі була покла-
дена велика місія — бути рупором, який 
передає жителям планети послання 
Вседержителя. Йому призначено було 
стати знаряддям в руках Всевишнього і 
вплинути на долю великого міста.

На жаль, Слово Боже — не єдиний 
засіб управління нашим грішним сві-
том. Протягом всієї історії люди не раз 
опиралися голосу Господа. І оскільки 
вони все ще продовжують ворогувати 

з Творцем, Богові часто доводиться за-
стосовувати інші методи впливу.

Бог керує світом через покарання. 
Чи ефективний цей непопулярний і не-
бажаний для людей засіб? Біблія без 
вагань відповідає: «Так!». Саме життя 
засвідчує, що найчастіше люди зверта-
ються до Бога якраз у період хвороб, 
душевних переживань і труднощів. 
Пригнічені депресією люди прагнуть 
звільнення і нового смислу життя. 
Саме через покарання і проблеми Бог 
хоче достукатися до наших сердець. 
Він мовби говорить людині: «Ти в не-
безпеці!».

Хоч покарання завжди болюче і 
неприємне, усе ж воно впливає благо-
творно. Воно навчає тверезо оцінювати 
те, що відбувається, і робити правильні 
висновки. Вісники Господні дуже чітко 
розуміли позитивні моменти навіть най-
суворішого покарання. Ось що писав 
про це пророк Ісая: «... бо коли на землі 
Твої суди (звершуються), то мешканці 
світу навчаються правди! Хоч буде 
безбожний помилуваний, та проте 
справедливости він не навчиться: 
у краю правоти він чинитиме лихо, 
а величности Господа він не поба-
чить!» (Іс. 26:9-10).

Справедливість і дієвість цього за-
кону історичного покарання східний цар 
Адоні-Безек відкрив для себе близько 
3000 років тому. Коли вороги відтяли 
в нього великі пальці на руках і на 
ногах, він побачив за цією жахливою 
екзекуцією караючий перст Божий: «І 
сказав Адоні-Безек: «Сімдесят царів 
з відрубаними великими пальцями 
їхніх рук та їхніх ніг часто збирали 
поживу під столом моїм. Як  робив я, 
так відплатив мені Бог!» (Суд. 1:7).

Розіп’ятий поруч з Христом роз-
бійник також усвідомив, що одержав 
від Бога справедливу відплату за злі 
вчинки. Він і друга свого, котрий не 
бажав змиритися зі своєю долею, пе-
реконував: «Але ми справедливо за-
суджені і належну заплату за вчинки 
свої беремо...» (Лк. 23:41).

Відомий християнський богослов 
Василій Великий так прокоментував 
користь Божого покарання: «Хвороби 
в містах і народах, сухість в повітрі, 
неродючість землі і біди, що зустріча-
ються з кожним в житті, припиняють 
зростання гріха. І всяке зло такого роду 
посилається від Бога, щоб запобігти 
породженню істинних зол. Бо і тілесні 
страждання, і зовнішні біди задумані 
для приборкання гріха. Отже, Бог 
знищує зло, а не від Бога зло. І лікар 

знищує хворобу, а не вкладає її в тіло. 
Зруйнування міст, землетруси, потопи, 
загибель воїнств, корабельні аварії, 
всяке знищення багатьох людей, що 
трапляється на землі, чи в морі, від пові-
тря чи вогню, чи з якоїсь іншої причини, 
буває для того, щоб напоумити тих, 
що зосталися; тому що Бог всенародні 
гріхи напоумляє всенародними страта-
ми. Давиду домашній сором служить 
покаранням за беззаконну хіть. І ще 
знаємо страшні страти іншого роду, що 
посилаються праведним судом Божим, 
щоб схильних до гріха зробити розумні-
шими. Наприклад, Датан та Авірон були 
поглинуті землею в розверзені під ними 
безодні і провалля. Бо тут таким родом 
покарання не самі вони приводились 
до виправлення (чи можливо це для 
тих, що зійшли в пекло?), а прикладом 
своїм зробили праведнішими інших. 
Так і фараон втоплений був зі всім вій-
ськом. Так винищені й колишні жителі 
Палестини».

Усі згадані приклади свідчать, що 
коли людина грішить, то накликає цим 
на себе покарання. Ця істина звучить 
всупереч поширеній думці, ніби деякі 
людські добрі вчинки гарантують від-
міну праведного Божого суду. Звичайно, 
у кожному з нас є щось добре, адже й 
Сам Христос, звертаючись до грішних 
людей, говорив: «Тож як ви, бувши 
злі, потрапите добрі дари своїм ді-
тям давати...» (Мт. 7:11). Однак абсо-
лютно недопустимо вважати, що якісь 
людські заслуги можуть викупити наші 
гріхи. Святе Писання з цього приводу 
говорить гранично чітко: «Але жодна 
людина не викупить брата, не дасть 
його викупу Богові — бо викуп їхніх 
душ дорогий...» (Пс. 49:8-9).

Незважаючи на це, багато людей 
все ж дотримуються протилежної 
позиції. Едуард Сагалаєв, президент 
Асоціації телебачення Росії, в одному 
інтерв’ю заявив: «Ефір для мене — це 
індульгенція за мої гріхи; якщо я зумів 
когось ледь-ледь зігріти, я думаю, що це 
мені, витонченому грішнику, зарахуєть-
ся на страшному суді».

Біблія ж іншої думки щодо цього. 
Вона дуже чітко й однозначно ствер-
джує, що будь-який наш гріх анулює 
всі наші колишні заслуги. Як ложка 
дьогтю псує бочку меду, так і най-
незначніші прогріхи роблять для нас 
неможливим вічне життя з Богом. «А 
коли б справедливий відвернувся від 
своєї справедливости й став робити 
кривду, — усі ті гидоти, які робить 
несправедливий, то чи такий буде 

жити? Усі справедливості його, які 
він робив, не згадаються, — за своє 
спроневірення, що він спроневірив, 
і за гріх свій, що згрішив, за них він 
помре!» (Єз. 18:24).

А тепер повернімося до подій, що 
відбувалися приблизно 2800 років тому 
і описані в книзі Йони. Бог покликав 
пророка до проповіді в Ніневії, яка 
розташувалась в північній частині су-
часного Іраку, на східному березі Тигру, 
приблизно за тисячу кілометрів від Пер-
ської затоки. Це місто було столицею 
Ассирійської імперії, що простягалася з 
півночі на південь від Вірменії до Тель-
Авіву. Ніневія тоді досягла значних 
успіхів в економічному, культурному 
і політичному розвитку. Однак щодо 
духовного стану, то її жителі втілювали 
невимовне зло. Тому ні світова слава, 
ні архітектурні досягнення, ні військова 
могутність не могли виправдати її грі-
ховності, яка завдавала великого болю 
серцю праведного Бога. 

Ніневітяни відрізнялися не лише рев-
ним ідолопоклонством, а й неймовірною 
войовничістю і жорстокістю. Ніневія 
була резиденцією лютих царів, дже-
релом грабунків, рабства і катувань. 
Царі імперії майже щорічно водили 
свої армії в походи, захоплювали все 
нові землі, трофеї і рабів, чим забез-
печували існування своєї паразитичної 
держави. Ассирії покорились Вавилон, 
Сирія, Палестина, Єгипет і Елам. З 
полонених і непокірних здирали шкіру, 
живцем закопували, спалювали, садили 
на палі чи осліплювали. Цілі народи по-
збавлялись батьківщини і переселялись 
в нові місця. Масові депортації були 
потужним інструментом ассирійської 
тиранії. Страждання людей приносили 
ніневітянам величезну насолоду. Ось 
чому Бог сказав про це місто: «... їхнє 
зло прийшло перед лице Моє».

Мале чи велике зло, вчинене краї-
ною, містом чи навіть одною людиною, 
не знищується само собою і не за-
бувається, але, подібно до отруйного 
випаровування, піднімається до неба і 
хвилює Господа. Невинно пролита кров 
волає про помсту. Біблія ясно говорить, 
що Бог ненавидить несправедливі за-
кони, корупцію і утиски бідних. Йому 
також огидні розбещеність, насильство 
і аборти, п’янство, обман і розлучення, 
нехтування Священним Писанням. І, 
зважаючи на Свою абсолютну святість, 
Він просто зобов’язаний покарати 
кожен наш злий вчинок. Однак першо-
чергова Божа ціль — не покарання, а 
виправлення людини.

Саме тому, перш ніж звершити 
правосуддя, Всевишній напоумлює 
грішників через Своїх посланців. Ось як 
про це пише пророк Єзекіїль: «А коли 
б несправедливий відвернувся від 
усіх гріхів своїх, яких наробив, і ви-
конував усі устави Мої, і робив право 
та справедливість, — буде конче він 
жити, не помре! Усі його гріхи, які на-
робив він, не згадаються йому, — він 
буде жити в своїй справедливості, 
яку чинив! Чи Я маю вподобання в 
смерті несправедливого? — гово-
рить Господь Бог, — чи ж не в тому, 
щоб він повернувся з доріг своїх та 
й жив?» (Єз. 18:21-23).

Бог не бажає нас карати! Але при 
цьому Він зовсім не зобов’язаний нам 
прощати. І Він має на це право, так 
само, як мав право не простити бунтів-
ним ангелам. Прощення не є обов’язком, 
це милість, яку неможливо заслужити. 
Якби Бог відразу засудив Адама і Єву 
за їх непослух на вічні муки, Він мав би 
слушність. Саме такий вирок був би най-
справедливішим для них. Однак Господь 
їх помилував. Велич цієї милості чудово 
виразив апостол Павло: «... Бог у Хрис-
ті примирив світ із Собою Самим, не 
зважавши на їхні провини, і поклав у 
нас слово примирення. Оце ми як по-
сли замість Христа, ніби Бог благає 
через нас, благаємо замість Христа: 
примиріться з Богом! Бо Того, Хто не 
відав гріха, Він учинив за нас гріхом, 
щоб стали ми Божою правдою в Нім!» 
(2 Кор. 5:19-21).

Завдяки дорогоцінній жертві Ісуса 
Христа Бог вже давно об’явив поми-
лування всім грішникам. І тепер тільки 
наше особисте ставлення до Христа 
тут і зараз назавжди визначає нашу 
долю у вічності. Кожному з нас дано 
право прийняти дар прощення і право 
від нього відмовитися. 

Прийміть безцінний Божий подару-
нок — і це буде наймудрішим рішенням 
вашого життя. Відмовитеся від нього 
— і ви будете шкодувати про це всю 
вічність.

Чи був у вас день, коли ви свідомо 
покаялися перед Богом і посвятили 
Йому своє життя? Якщо ні, сьогодні 
ж попросіть в Нього прощення в Ім’я 
Ісуса Христа і щирою вірою прийміть 
дар вічного життя! Пам’ятайте, що ви 
не стаєте християнином по спадковості 
чи в результаті обряду хрещення. Хрис-
тиянство — це плід зміни людського 
серця силою Святого Духа.

Наостанок згадаймо одну біблійну 
історію, яка розповідає про фараона, 
що вчинив нахабну спробу противи-
тися Божому Слову. Він ніяк не хотів 
прийняти того факту, що існує Єдиний 
Всемогутній Бог, Котрий керує цим 
світом і всім всесвітом. Для мешканців 
Єгипту сам фараон був богом, і ви-
знати Когось сильнішим, ніж він сам, 
для нього було просто немислимо. Для 
правителя великої держави це озна-
чало би втрату авторитету, визнання, 
а отже, і влади. Ось чому він не бажав 
прислухатися до голосу Божого, про-
голошеного через Мойсея, і відпустити 
народ ізраїльський.

Результат такого протистояння був 
трагічним не тільки для самого царя, а 
й для всього його народу. Десять кар, 
одна страшніша за іншу, обрушились 
на Єгипет. Але замість того, щоб впо-
коритися, фараон продовжував бун-
тувати до кінця, не бажаючи визнати 
свою поразку. І тільки після смерті всіх 
перворідних в країні він віддав наказ 
звільнити євреїв з рабства.

Усе могло обійтися без таких гло-
бальних жертв. Необхідно було лише 
з самого початку прислухатися до 
повеління Вседержителя і виконати 
Його волю.

Цей біблійний приклад — найкраще 
підтвердження того, що наш світ не 
пущено на самоплив. Незважаючи 
на його агресію щодо Божої істини, 
Творець всесвіту все ще керує ним за 
допомогою Свого Слова і покарання. 
Наймудріше рішення — покоритися Пи-
санню, щоб не накликати на себе кари 
Господньої. Тож будьмо розумними! 
Приймімо безцінний Божий подарунок, 
інакше нам доведеться шкодувати про 
свою відмову всю вічність.

Хто керує світом?Хто керує світом?
Спостерігаючи за 

тим, як важко живеться 
людям на світі через 
хвороби, нещастя, голод 
і різного роду конфлікти, 
філософи припустили, 
що, створивши всесвіт, 
Бог надав йому право 
автономного існування. 
Творець, на їх думку, від-
далився від створеного 
Ним світу і більше не 
цікавиться його долею.

Відомий філософ кін-
ця XIX століття, син про-
тестантського пастора 
Фрідріх Ніцше пішов у 
своїх міркуваннях ще 
далі. Він проголосив 
дивовижне твердження: 
«Бог помер!». А якщо 
Бога нема, Його місце 
повинна посісти над-
людина.

Пізніше ця ідея при-
пала до душі Адольфу Гітлеру, 
який намагався втілити її в життя. 
Наслідки такого роду поглядів 
усім добре відомі — знищення 
громадянських свобод, міжусобиці, 

революції, світові війни, мільйони 
безвинно загиблих. Якби тільки 
людство не підносило свій зіпсо-
ваний гріхом розум над Словом 
Божим, воно ніколи не натворило 

б стільки біди. Якби люди визнали 
існування Творця, про суверенне 
панування Котрого говорить Бі-
блія, то багатьох проблем можна 
було б уникнути.
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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 – 17 год.,  ЧЕТВЕР 18 год.;
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.
ЗБОРІВ, вул. Козацька, 25; НЕДІЛЯ – 11, 17год., СЕРЕДА, ПЯТНИЦЯ – 19 год.;
БЕРЕЖАНИ, вул. Валова, 4; НЕДІЛЯ – 10, 18 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 20 год.

ІТАЛІЯ
Церква «ІСУС СПАСИТЕЛЬ», Viale Giorgio De Chirico, 73, Top  Sapienza, Roma, 
 НЕДІЛЯ – 13.30 год., ЧЕТВЕР – 19 год;   тел. +39 (329)735-26-92.

Церква 
«Спасіння Боже»

Неділя: 12:00-14:00 
(Богослужіння)

Четвер: 20:00,

П’ятниця: 21:00
(розбір Біблії)

Субота: 18:00
(молитовне служіння)

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 15:00 та щопонеділка о  9:00 

ДИВІТЬСЯ християнську телепередачу 
«Вірую» на каналі ТРК  «3-студія»

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. 

ТЕЛЕФОН ДОВІРИТЕЛЕФОН ДОВІРИ
Дорогі друзі! Якщо ви опинилися в ситу-

ації, з якої не бачите виходу, якщо потребу-
єте допомоги, підтримки, поради, потіхи або 
просто доброго слова – телефонуйте:

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

ЗЗАПРОШУЄМОАПРОШУЄМО  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.

Дорогі брати і сестри в Господі, Дорогі брати і сестри в Господі, 
шановні наші читачі!шановні наші читачі!

Ось і закінчується 2012 рік. Рік непростий, але саме в скрутних 
обставинах по-особливому відчуваєш Божу присутність. Ми вдячні 
Господу за те, що дозволив нам бути вісником Його любові і благо-
даті і через газету «Вірую» багато людей могли по-новому пізнати 
Господа і Спасителя Ісуса Христа, зрозуміти Божий план спасіння, 
прийняти рішення жити з Богом і для Бога.

Попереду в нас чимало цікавого для вас, тож не забудьте перед-
платити газету «Вірую» на наступний рік.

У 2013 році вартість пересилання становитиме:

одного примірника газети – 60 грн. за рік;одного примірника газети – 60 грн. за рік;
19 примірників (0,5 кг) – 380 грн. за рік;19 примірників (0,5 кг) – 380 грн. за рік;
38 примірників (1 кг) – 580 грн. за рік;38 примірників (1 кг) – 580 грн. за рік;

78 примірників (2 кг) –  680 грн. за рік.78 примірників (2 кг) –  680 грн. за рік.

Кошти можна переказати на рахунок:
26002000007923 у ПАТ «Укрсоцбанк», 
МФО 300023, код 20559726  (з обов’язковою приміткою «Добровільні 

пожертвування на газету «Вірую»);

або поштовим переказом на адресу місії: 
місія милосердя «Добрий самарянин», вул. Мочульського, 1, 
Івано-Франківськ, 76002 (з обов’язковою приміткою «Добровільні 

пожертвування на газету «Вірую»).
Увага! Місія, окрім газети «Вірую», видає ще й часопис «За євангельську 

віру». Щоб уникнути непорозумінь, просимо обов’язково вказувати назву 
видання, яке замовляєте. А на квитанції про переказ коштів на наш рахунок 
ОБОВ’ЯЗКОВО  вкажіть своє ім'я та прізвище.

Молитва покаянМолитва покаянняня
Якщо ви прагнете пізнати Бога і бажаєте, щоб ваше Якщо ви прагнете пізнати Бога і бажаєте, щоб ваше 

життя змінилося, промовте щиро цю молитву з вірою, що життя змінилося, промовте щиро цю молитву з вірою, що 
Бог відповість вам.Бог відповість вам.

«Дорогий Отче Небесний! Я приходжу до Тебе в Ім’я Ісуса. «Дорогий Отче Небесний! Я приходжу до Тебе в Ім’я Ісуса. 
Я вірю, що Ісус Христос, Божий Син, помер на Голгофському Я вірю, що Ісус Христос, Божий Син, помер на Голгофському 
хресті за мої гріхи і воскрес для мого виправдання. Прошу хресті за мої гріхи і воскрес для мого виправдання. Прошу 
Тебе, прости всі мої гріхи, очисти і зціли мою душу і тіло. Я Тебе, прости всі мої гріхи, очисти і зціли мою душу і тіло. Я 

визнаю Тебе, Ісусе, своїм Господом і Спасителем і вірую, що Ти прийняв мене і визнаю Тебе, Ісусе, своїм Господом і Спасителем і вірую, що Ти прийняв мене і 
я — Твоє дитя. Дякую Тобі, Боже. Амінь».я — Твоє дитя. Дякую Тобі, Боже. Амінь».

Телепрограму «Вірую» дивіться на нашій 
сторінці в Інтернеті viruyu.at.ua, а також на 
сайтах YouTube, CNL-Україна, у кабельних ме-
режах і в цифровому форматі на телеканалі 
РАІ (вівторок, четвер і субота о 17-й годині).РАІ (вівторок, четвер і субота о 17-й годині).

 На CNL-Україна і на телеканалі РАІ  На CNL-Україна і на телеканалі РАІ 
(вівторок, четвер і субота о 8-й ранку) (вівторок, четвер і субота о 8-й ранку) 

дивіться християнську телепрограму «Одвічні істини».дивіться християнську телепрограму «Одвічні істини».

Цю заповідь люди порушують що-
денно, самі того не помічаючи. Для 
чого ж і кому Бог дав її? Вона викликає 
трепет перед Богом і забороняє за-
кликати Ім’я Боже надаремно. Окрім 
того, вона забороняє називати себе 
Іменем Божим. Тобто називати себе 
християнами, не будучи такими. 

У пастора Оберліна була віруюча 
теща, яка мала дуже погану звичку: 
вона без будь-якої потреби часто го-
ворила: «Господи, Боже мій!». Оберлін 
чув це і не раз пояснював матері своєї 
дружини, що вона порушує третю запо-
відь, якщо так легковажно промовляє 
Ім’я Господа. Жінка виправдовувалася 
тим, що при цьому нічого поганого не 
думає, це тільки звичка.

Пастор намагався відучити її від 
цього, але всі старання були марні. І 
раптом йому спала на думку цікава 
ідея. За будинком на городі була аль-
танка — улюблене місце його тещі, де 
вона шила і лагодила одяг.

У пастора в городі росла капуста. 
Одного разу, оглядаючи грядки, він 
голосно закричав:

— Мамо! Гусениця!
Мама відповіла:
— То знищ її!
Незабаром він знову загукав:
— Знову гусениця!
— Знищ її! — відповіла теща.
При кожній гусениці він повторю-

вав:
— Мамо, ще одна гусениця!

Врешті-решт жінка не витримала, 
і коли Оберлін знову сказав: «Мамо, 
гусениця!», відповіла: «Та знищ і цю 
гусеницю і залиш мене в спокою!».

— Дорога мамо, я при цьому нічого 
поганого не думаю, — ласкаво відпо-
вів Оберлін. — Ось ще одна гусениця, 
товста, жирна, зелена!

Розгнівана і ображена теща встала 
і пішла додому. Оберлін пішов за нею і 
запитав, чому вона така розлючена.

— Посоромся! Як пастор може 
дозволяти собі такі жарти зі старими 
людьми?

— Мамо, я не хотів вас образити. 
Але подумайте: якщо ми не можемо 
стерпіти, коли наше ім’я вимовляють 
надаремно, то як нашому Небесному 
Царю, нашому Богу Ісусу Христу день 
у день, рік у рік слухати, як марно ви-
гукують Його Ім’я?

Жінка усвідомила цей урок і з того 
дня з благоговінням промовляла Ім’я 
Господа Бога...

Коли народжується дитина, батьки 
поспішають розгледіти в ній подібність 
з рідними. «Вона схожа на мою тітку», 
— заявляє мама. «Ні, — гордо говорить 
батько, — вона схожа на мене».

Якщо ми справді діти Божі, то буде-
мо старатися бути схожими на Нього. 
Ісус сказав: «Любіть ворогів своїх... 
щоб вам бути синами Отця вашого, 
що на небі» (Мт. 5:44-45). Як той факт, 
що ми добрі до тих, хто не заслуговує 
цього, засвідчує, що ми — діти Божі? 

Бог поводиться так само! Він «на-
казує сходити сонцю Своєму над 
злими й добрими, і дощ посилає 
на праведних і на неправедних» 
(Мт. 5:45).

Це допомогає нам зрозуміти 
значення третьої заповіді, що засте-
рігає від легковажного вживання 

Божого Імені. Вимовляти Ім’я Боже на-
даремно — це називати себе віруючим 
і продовжувати жити колишнім грішним 
життям. Це означає присвоювати святе 
ім’я без реальної зміни свого характеру 
і звільнення від поганих звичок. Як на-
слідок, ми приймаємо прізвище сім’ї, до 
якої не належимо.

Нехай кожний християнин запитає 
себе: як він оцінює Ім’я Бога? Нам всім 
треба зрозуміти: коли ми не живемо за 
Десятьма заповідями, ми представля-
ємо Бога і Його народ у неправдивому 
світлі. Апостол Павло говорить, що че-
рез таких людей «зневажається Боже 
Ймення в поган» (Рим. 2:24).

Отже, ми зневажаємо Бога, коли 
використовуємо Його святе Ім’я лег-
коважно, вульгарно чи негідно. Таким 
чином ми заявляємо всім, що Боже 
Ім’я не святе і що воно не має цінності 
і значущості для нас. І значно серйоз-
ніше, коли ми користуємось Божим 
Іменем, стверджуючи якусь неправду, 
порушуючи якусь обіцянку, яку давали, 
заприсягаючись Його Іменем.

Третя заповідь разом із двома пер-
шими задає нам питання: як ми збира-
ємося поводитися з цими заповідями? 
Чи приймаємо запрошення Небесного 
Отця? Чи хочемо носити Його Ім’я і упо-
дібнитися до Нього характером?

Від наших відповідей залежить, чи 
зможе Він вилити на нас щедрі благо-
словення, обіцяні в Його Слові.

Єрихонська 
труба

Цей вираз вживається у значенні «занад-
то гучний голос». У Біблії міститься історія 
про облогу юдеями Єрихона — великого і 
багатого міста, головного центру поганського 
служіння. Єрихон був оточений потужними 
фортечними стінами. Взяття Єрихона пови-
нно було стати першим кроком у завоюванні 
ханаанської землі, яку Бог обіцяв ізраїльтя-
нам. Вождь юдеїв Ісус Навин одержав від 
Бога особливі вказівки щодо взяття міста.

Народ ізраїльський повинен був обійти 
навколо міста, несучи ковчег Божий під 
звуки сурем. Процесію очолювали озброєні 
люди, відважні воїни. За ними йшли семеро 
священиків з сурмами. Потім священики, 
одягнуті у священичі шати, несли ковчег 
Божий, огорнутий сяйвом Божої слави. За 
ними йшло ізраїльське військо. У такому 
порядку вони обходили навколо прирече-
ного міста. Коли закінчувався обхід, люди 
мовчки розходилися по своїх наметах, а 
ковчег встановлювався на своє місце в скинії.

Протягом шести днів ізраїльське воїнство 
звершувало обхід навколо міста. На сьомий 
день воїнам було велено обійти навколо 
Єрихона сім разів і під гучний звук сурем 
закричати гучним криком. Від цього звуку, 
здавалося, здригнулась вся земля. І мур з 
цільного каменю з його масивними вежами 
захитався від самої основи і з гуркотом роз-
валився. Ізраїльський народ увійшов в місто 
і заволодів ним.

Ізраїльтяни одержали перемогу не своїми 
силами. Ця перемога належала Господу. Іс-
торія ця описана в Біблії, у книзі Ісуса Навина 
в п’ятому і шостому розділах.

Святе Боже Ім’яСвяте Боже Ім’я
«Не призивай Імення Господа, Бога твого, надаремно, бо не помилує 

Господь того, хто призиватиме Його Ймення надаремно» (2 М. 20:7).
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