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Реєстраційне свідоцтво 
ІФ № 406 від 16.06.1999.

Із семи вигуків Спасителя на Голгофському хресті 
вигук: «Звершилось» — найважливіший. Якщо 
інші слова стосувалися або Самого Христа, або 

Небесного Отця, або окремих людей — ініціаторів 
і виконавців розп’яття, Івана, Марії, розбійника, 
що покаявся, то слово «звершилось» стосується 
всіх нас: молодих і старих, чоловіків і жінок, дітей і 
молоді, святих і грішних. Всього одне слово, але яку 
глибоку істину про спасіння воно виразило! Адже 
це слово Господь не прошептав, а промовив так, 
щоб всі почули: «Звершилось!». Що ж означає це 
важливе слово?

Звершилася переможна 
земна дорога Христа

Відомо, що вінець діла — не його добрий початок, 
а добре завершення. Багато людей починали свою 
життєву дорогу прекрасно, а закінчували погано. Ось 
два яскраві приклади.

Добре почав Саул своє служіння царя: Дух Божий 
сходив на нього, і він пророкував. Він бився з воро-
гами Ізраїлю і здобував блискучі перемоги. При всій 
своїй красі і статечності Саул залишався скромною 
людиною. 

Однак порівняно недовго тривало його духовне 
благоденство. Він знехтував повелінням пророка від-
дати прокляттю майно ворогів і пожалів царя Агага, 
котрого треба було стратити. Він почав ревно ставити-
ся до своєї слави. Ним оволоділа заздрість до успіхів 
Давида. Святий Дух відступив від нього, і Саул пере-
творився на суворого деспота, якому не жаль було 
вбити свого зятя. У важку годину він звернувся за до-

Цей відчай поет Володимир Тепляков виразив так:
Мудрецем, очевидно, не стану.
І зі злом неактивно борюсь...
Я вже мало не звик до обману,
Та і правди уже не боюсь.

Тільки Ісус — єдина Людина в історії людства, жит-
тя Якої було до вподоби Богові. Він народився в хліву 
і прожив у бідній сім’ї чеснотне життя. На відміну від 
нас, чиє життя безмірно поглинуте егоїзмом і обманом, 
Він жодного разу не скривив душею, нікого не обма-
нув. Він нікого не підвів, нікому не завдав страждань. 
Він був благословенням для Своїх названих батьків, 
для братів і сестер, для сусідів.

Ісус гідно витримав усі спокуси. Під час 40-денного 
посту Він не піддався спокусам сатани поставити 
фізичні потреби вище за духовні. Він не захотів за-
ради влади над світом поклонитися сатані. Він не 
потрапив під вплив релігійного фанатизму, коли Йому 
пропонували продемонструвати віру ненормальним 
чином — скочити з даху храму. Його й потім часто 
спокушували вороги, але Він з честю вийшов з усіх 
випробувань.

Ісус гідно служив людям. Він зцілював хворих, 
визволяв від влади демонів біснуватих, настановляв 
у праведності людей. Він виховав команду відданих 
учнів, котрі передали Євангеліє наступним поколінням.

Ісус гідно переніс страждання. Він пережив при-
ниження і зневагу з боку людей, тяжкі фізичні страж-
дання на хресті, невимовні духовні муки і сходження 
в пекло. У всіх перипетіях життя Він запросто міг би 
вмовити Отця послати Йому на поміч 12 легіонів анге-
лів-охоронців, але не скористався Своїм правом.

Він показав безприкладну самовідданість і по-
кірність волі Бога-Отця. Він виконав Його задум 
буквально у всьому. Він не вчинив жодного свідомого 
чи мимовільного прогріху. Ось чому, завершуючи 
Своє земне життя, Ісус з повним правом сказав: 
«Звершилось!».

І, як Представник спасенного людства, Він готовий 
поділитися Своєю славою з людьми. Так долучився до 
досконалої слави Христа розбійник, котрий жодного 
дня не прожив праведно і лише за кілька годин до 
смерті покаявся в гріхах і почув від Ісуса: «Нині будеш 
зі Мною в раю». 

Закінчення на 2-й стор.

ЗВЕРШИЛОСЬЗВЕРШИЛОСЬ!!
«Потім, знавши Ісус, що вже все довершилось, щоб збулося Писання, проказує: 

«Прагну!». Тут стояла посудина, повна оцту. Вояки ж, губку оцтом наповнивши і на 
тростину її настромивши, піднесли до уст Його. А коли Ісус оцту прийняв, то про-
мовив: «Звершилось!»... І, голову схиливши, віддав Свого духа» (Ів. 19:28-30).

Шановні читачі, Шановні читачі, 
дорогі брати і дорогі брати і 

сестри в Господі сестри в Господі 
Ісусі Христі!Ісусі Христі!

Вітаємо вас зі світлим святом Хрис-
тового Воскресіння! На Голгофському 
хресті звершилася подія вселенського 
масштабу – через жертву Сина Божого 
Ісуса Христа людство отримало повне 
зцілення від гріха, провини і проклять. 

Воскресіння Ісуса Христа – це зоря 
прийдешнього Царства Божого, світло, 
що проникло у морок нашого світу і 
принесло надію кожному, хто схилиться 
перед Христом.

Нехай це світло осяє ваше життя! 
Нехай любов, радість і мир запанують 
у ваших серцях, щоб ви зрозуміли, «до 
якої надії Він вас закликає, і який бага-
тий Його славний спадок у святих, і яка 
безмірна велич Його сили в нас, що віру-
ємо за виявленням потужної сили Його, 
яку виявив Він у Христі, воскресивши із 
мертвих Його і посадивши на небі право-
руч Себе» (Еф. 1:18-20).

Хай радість Христового Воскресіння 
ніколи не покидає ваших сердець. Адже 
Христос воскрес! Воістину воскрес!

З любов'ю і молитвами про вас,
Юрій ВЕРЕМІЙ,

старший пресвітер 
Івано-Франківського обласного 

об'єднання церков ХВЄ,
єпископ.

помогою до ворожки і безславно загинув на полі битви.
Добре почав свою дорогу і Соломон, наймудріший 

і богобійний чоловік. Його ім’я 278 разів згадується 
в Біблії. Його перу належать  Приповісті, книга 
Еклезіяста, Пісня над піснями. Однак вельми сумний 
підсумок підбиває Біблія його життєвій дорозі: «І 
сталося на час Соломонової старости, жінки його 
прихилили його серце до інших богів; і серце його 
не було все з Господом, Богом, як серце його батька 
Давида. І пішов Соломон за Астартою, богинею си-
донською, та за Мілкомом, гидотою аммонітською. І 
робив Соломон зло в очах Господніх, і не йшов певно 
за Господом, як його батько Давид. Тоді Соломон 
збудував жертівника для Кемоша, моавської гидоти, 
на горі, що навпроти Єрусалиму, та для Молоха, ги-
доти аммонських синів. І так він зробив для всіх своїх 
чужинних жінок, що кадили та приносили жертви для 
своїх богів. І розгнівався Господь на Соломона, бо 
його серце відхилилося від Господа, Бога Ізраїлевого, 
що два рази йому з’являвся» (1 Цар. 11:4-9).

Цих двох прикладів досить, щоб переконатися: 
життя прожити — не поле перейти. Зовсім не просто 
закінчити життя мажорним акордом. Ми допускаємо 
багато великих і маленьких помилок, і більшості з нас 
не вистачило б совісті сміливо сказати: «Якби мені 
довелось прожити своє життя ще раз, я прожив би 
його так само».

Багато в чому ми не виправдали Божих надій і роз-
тратили дорогоцінний час на дрібниці. Більше того, за 
порушення Десяти заповідей ми заслужили на багато-
кратне побиття камінням. Однак якщо б нам довелося 
прожити життя ще раз, ми все одно не прожили б його 
гідно. Були б нові гріхи і нові помилки.

«Коли ж бо Христос не воскрес, то проповідь наша даремна, даремна також віра ваша!.. «Коли ж бо Христос не воскрес, то проповідь наша даремна, даремна також віра ваша!.. 
 Та нині ХРИСТОС ВОСКРЕС із мертвих...»  Та нині ХРИСТОС ВОСКРЕС із мертвих...» (1 Кор. 15:14, 20)(1 Кор. 15:14, 20)
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Слова мудрості: «Не буває безнадійних ситуацій у того, хто надіється на Бога«Не буває безнадійних ситуацій у того, хто надіється на Бога».».
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Звершилось звеличення 
Писання

«Потім, знавши Ісус, що вже довер-
шилось, щоб збулося Писання, проказує: 
«Прагну!». Іван зауважив, що все, що 
відбувалось на Голгофі, підтверджувало 
правдивість Писання. На очах сповнюва-
лось пророче передбачення Давида, Ісаї, 
Даниїла про страждання Месії. Біблія 
прямо-таки оживала на очах — спо-
внилось все до останніх дрібниць: слова 
Месії і людей, поділ одежі, муки душі і 
тіла, кидання жеребка, похорон у саду 
багатого чоловіка. Голгофа підтвердила 
слова Господа: «Не подумайте, ніби Я 
руйнувати Закон чи Пророків прийшов, 
— Я не руйнувати прийшов, але викона-
ти. Поправді ж кажу вам: доки небо й 
земля не минеться, — ані йота єдина, ані 
жоден значок із Закону не минеться, аж 
поки не збудеться все» (Мт. 5:17-18).

На землі нема іншої книги, окрім 
Біблії, яка правильно вчила би про Бога, 
про небо, про людину, про спасіння, про 
післясмертну долю. Нема іншої книги, 
яка допомогла би духовно зростати. Ця 
книга гідна любові й визнання. І нема 
книги, яку б зневажали і переслідували 
так, як Біблію.

Ставлення до Писання в часи Ісуса 
було неоднозначним. Партія саддукеїв 
демонструвала ліберальний підхід до 
Святого Писання. Вони заперечували 
надприродне в ньому — не вірили в 
ангелів, духів, у воскресіння мертвих. 
Саддукеї особливо підкреслювали вільну 
волю людини. Час виникнення цього 
вчення, за Йосипом Флавієм, сягає 145 
року до Різдва Христового. Щодо поган 
вони були більш терпимими, ніж фарисеї, 
і більш схильними до поступок владі. 
Вони мали своїх прибічників, головним 
чином, серед вищих класів суспільства, 
тоді як фарисеї більше впливали на 
нижчі прошарки населення.

Цим людям здавалось неймовірним 
сповнення пророцтв Писання. На їх 
думку, минуло надто багато часу для 
виконання пророцтв про Месію — від 
1000 до 700 року до нашої ери. Небо 
мовчало, Месія не приходив. «Стільки 
зволікати Бог не може, отже, Писання 
відображає лише людські сподівання», 
— таким був висновок саддукеїв.

У фарисеїв була інша крайність. 
Вони не відкидали Писання, більше 
того, вони визнавали ввесь канон бого-
натхненним. Однак вони вважали його 
недостатнім для настанови у святості. 
Вони розробили свої правила освячення 
і практикували сувору дисципліну. Горе 
тому, кого відлучили від синагоги. Кра-
ще б такій людині потерпіти від пожежі 
чи грабунку. Врешті-решт, освячення 
по-людськи призвело до торжества 
людських правил.

Для Ісуса Христа Писання було іс-
тиною в останній інстанції. Він завжди 
відсилав людей для вирішення їх про-
блем до Святого Писання. Він читав 
Писання так, як жодна людина прочитати 
не могла. За його словами і фактами Він 
бачив могутню Божу Правду.

Якби Ісус не прославив Писання, нам 
було б неможливо спастися, бо не було 
б фундаменту, на який би спиралася 
наша віра.

Якби Ісус не показав, що Писання 
святе і непомильне, ми погодилися б із 

сучасним фарисейством, котре запев-
няє, що самого Писання недостатньо для 
вирішення людських проблем.

Дорогі брати і сестри! Не принижуймо 
Писання! Пам’ятаймо грізне його попе-
редження: «Свідкую я кожному, хто чує 
слова пророцтва цієї книги: коли хто до 
цього додасть що, то накладе на нього 
Бог кари, що написані в книзі оцій. А коли 
хто що відійме від слів книги пророцтва 
цього, то відніме Бог частку його від 
дерева життя, і від міста святого, що 
написане в книзі оцій» (Об. 22:18-19).

Звершилося наше спа-
сіння від гніву Божого
Пророк Ісая говорив про це так: «Кара 

на Ньому була за наш мир». Це означає, 
що Христос став жертвою за нас. Очіку-
ючи цього вогненного хрещення гнівом 
Божим, Христос здригався: «Я маю 
хреститися хрещенням, — і як Я мучуся, 
поки не сповниться!» (Лк. 12:50).

Гнів Божий, як пожираючий вогонь, 
страшний і тяжкий. Лише немудрим 

він не страшний, але тільки до пори 
до часу!

Стогін пророка Єремії в його Книзі 
плачу — це слабка подоба вічного сто-
гону покарання грішників.

Дорогий друже! Ось чому ти можеш 
твердо розраховувати на помилування 
Боже — твій гріх був покараний в Ісусі. 
Тебе тисне гріх? Совість позбавила спо-
кою? Ти боїшся кари? Лише смерть Ісуса 
Христа може дати спокій совісті — за 
твій гріх був покараний Христос! Скажи 
Йому: «Таким, як є, в ім’я крові, пролитої 
за нас на хресті, Ісусе, я приходжу до 
Тебе! Таким, як є, сліпим і бідним, прийми 
мене, дай життя, спасіння і мир; дай мені 
пізнати Тебе, Твою любов, Твою милість. 
Віднині я Твій навіки!».

Відкрилося джерело для 
очищення грішників

Святий апостол Павло писав: «Він 
був сяєвом слави та образом істоти 
Його, тримав усе словом сили Своєї, 
учинив Собою очищення наших гріхів — і 
засів по правиці величности на висоті» 
(Євр. 1:3).

Це означає, що гріхи повинні бути 
не тільки прощені, а й очищені. Бог не 
говорить: «Ти не будеш покараний за 
болото гріха, до того ж ти звик до нього, 
можеш і далі жити в ньому». Ні, Святий 
Бог бажає бачити нас не лише прощени-
ми, а й чистими!

У Першому посланні до коринтян 
Павло запитує: «Хіба ви не знаєте, 
що неправедні не вспадкують Божого 
Царства? Не обманюйте себе: ні роз-
пусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні 
блудодійники, ні мужоложники, ні злодії, 
ні користолюбці, ні п’яниці, ні злоріки, ні 
хижаки — Царства Божого не вспадку-
ють вони. І такими були дехто з вас, але 
ви обмились, але освятились, але ви-
правдались Іменем Господа Ісуса Христа 
й Духом нашого Бога» (1 Кор. 6:9-11). 

Король проповідників Сперджен, 
закінчуючи проповідь на тему «Зверши-
лось!», сказав: «Я звертаюсь до грішни-
ків. Не знаю, де ви перебуваєте цього 
ранку, але Бог знайде вас. Якщо ви були 
п’яницею, богозневажником, злодієм, 
якщо ви були найостаннішим негідником, 
якщо впали в стічну канаву беззаконня 
чи провалилися в болото аморальності, 
але сьогодні відчули ненависть до гріха, 

довіртеся Тому, Хто сказав: «Зверши-
лось!». Дайте мені свою руку, і ми вдвох 
прийдем і скажем: «Ось дві нещасні 
вбогі душі, благий Боже. Нам нема в що 
одягнутися». І Він дасть нам одежу, бо 
Христос сказав: «Звершилось!».

Звершився доказ любові 
Божої до грішників

Для нас дуже важливо знати, що все, 
звершене на Голгофі, було продиктоване 
не Божим боргом, а Божою любов’ю. 
Лютер у своїх муках шукав Бога, Котрий 
любив би його і Котрого він міг би лю-
бити. Втішні вислови: «Господь не хоче 
смерті грішника» залишались для нього 
незрозумілими, коли він протиставляв їм 
жахливі слова: «Я Господь Бог твій — Бог 
заздрісний». «Як я можу розмовляти з 
Богом, коли люди бояться стати і перед 
земним царем?». У спробах заслужити 
благовоління Боже він катував себе і 
годинами сповідався перед духівником.

А проте і для Лютера і для всіх нас Бог 
залишив неперевершений доказ Своєї 
великої Любові: «А Бог доводить Свою 
любов до нас тим, що Христос умер за 
нас, коли ми були ще грішниками. Тож 
тим більше спасемося Ним від гніву те-
пер, коли кров’ю Його ми виправдані. Бо 
коли ми, бувши ворогами, примирилися 
з Богом через смерть Сина Його, то 
тим більше, примирившися, спасемося 
життям Його» (Рим. 5:8-10).

Так через звершення Голгофського 
подвигу Бог показує нам Свою щиру, 
жертовну любов. Любити — означає не 
уявляти собі життя без того, кого любиш. 
Любити — означає розділити з тим, кого 
любиш, всі його радості і прикрощі. І ці 
ознаки справжньої любові ми виявляємо 
на Голгофі. Бог дозволив, щоб там було 
розп’ято Його серце, адже у всьому всес-
віті для Нього не було нічого дорожчого 
за Ісуса Христа. Ось чому наші стосунки 
з Богом можуть бути наповнені живими 
почуттями — вдячністю, благаннями, 
визнанням слабкості, подивом. 

Не можна уподобитись братам Йо-
сипа, які не вірили в його любов і тому 
боялися, що він відімстить їм за велике 
зло, яке вони йому колись завдали. Вони 
міряли свого брата по собі — як би вони 
вчинили на його місці. Не міряймо Бога 
собою. Міряймо Бога великою жертвою 
Христа.

«Звершилось!»

Великий резонанс в грецькій 
блогосфері викликало відкрите 
послання архімандрита Хрис-
тодула (Агелоглу) начальнику 
валютної стратегії Deutsche Bank 
Білалу Хафізу.

Приводом для написання 
листа стала криза на Кіпрі і за-
ява німецького банкіра, в якій 
той висловив переконання, що 
«тільки Христос зможе врятувати 
Єврозону». Публікуємо повний 
текст цього послання.

Високоповажний пане Білале Ха-
фізе, 17 березня 2013 року ви, 
коментуючи кризу в Європі, пов’я-

заною з проблемою Кіпру, як людина, 
в силу свого становища не за чутками 
знайома з істинним станом справ, за-
явили, що «тільки Христос зможе спасти 
Єврозону».

У зв’язку з тим, що я, за милістю і 
поблажливістю нашого Господа Ісуса 
Христа, удостоєний честі бути Його слу-
жителем і знаю, в чому полягає Його 
Свята Воля, хочу вас запевнити, що 
Людинолюбний Господь хоче спасіння 
всього людства (а отже, й Євросоюзу).

Але, як це не печально, Всемогутній 
Бог спасати Об’єднану Європу не буде.

Річ у тому, що (як ви, ймовірно, зна-
єте) Бог поважає вільну волю людини і 
не скасує її за жодних обставин. Причи-
на, через яку Господь наш Ісус Христос 
не втручається, щоб врятувати Єврозо-
ну, полягає в тому, що сама Об’єднана 
Європа не захотіла при складанні своєї 
Конституції згадати про Ім’я Христа 
або хоч про свої християнські джерела 
і спадковість.

Якщо в Європі не хочуть називати 
навіть Ім’я Господа, Він поважає її віль-
ний вибір і не втручається. Адже боже-
ственна допомога була би сприйнята як 

«антиконституційна» і незаконна всіма 
самопроголошеними «спасителями», 
котрі заявляють, що виправлять ситуа-
цію своїми власними людськими силами. 
Більше того, Євросоюз не лише не лю-
бить Того, Кого ви вважаєте її єдиним 
можливим Спасителем, а й ненавидить 
Бога, обожнюючи матерію.

Господь сказав людям: «Милості 
хочу...» А про Євросоюз Він говорив 
наступне: «Вони ж в’яжуть тяжкі тягарі 
і кладуть їх на людські рамена, самі ж 
навіть пальцем своїм не хочуть їх пору-
шати». Згадаємо ще одні слова Господа: 
«А коли позичаєте тим, що й від них спо-
діваєтесь взяти, — яка вам за те ласка? 
Позичають бо й грішники грішникам, щоб 
одержати стільки ж». Євросоюз, як най-
гірший лихвар всіх часів, роздає кредити, 
«не очікуючи нічого», а щоб погубити й 
розтоптати своїх позичальників.

Христос прийшов на землю, щоб 
об’єднати людей Своєю любов’ю: «Щоб 
були всі одно». Євросоюз захотів іншої 
єдності — об’єднання на матеріальній 
основі, на базі поклоніння мамоні. І 
тепер Європа пожинає плоди цього. 
Загниваючи і розпадаючись на частини, 
вона підтверджує правоту євангельських 
слів: «Хто не збирає зо Мною, той роз-
кидає».

Господь сказав: «Нову заповідь Я 
вам даю: Любіть один одного!». А Єди-
на Європа знищує народи, позбавляє 
людей роботи, засобів до існування, 
ліків, штовхає до самогубств. Єдине, 
що турбує цього безжального лихваря, 
— страх втратити свої величезні відсо-

тки по «кредитах». Євросоюз вигодував 
своїх членів у поклонінні мамоні. І навіть 
тепер, коли він пожинає наслідки своїх 
дій, з потурання Європейського Суду в 
європейських столицях несеться хула 
й огуда на Христа (в такій мірі і з таким 
цинізмом, до якого не додумались навіть 
ті, хто Його розпинав).

Випадковість чи ні, що Євросоюз 
придушує і знищує передусім Ірландію, 
Грецію, Португалію, Кіпр, Іспанію та 
Італію (оп’янивши їх спочатку легкими 
кредитами і поклонінням мамоні) — кра-
їни, народи яких відрізнялися глибокою 
релігійністю і багатовіковим християн-
ським культурним спадком?

Оскільки в умовах сьогоднішньої 

кризи тільки ви згадали про Того, Кому 
Єдиному під силу врятувати Європу, 
моїм обов’язком як священнослужителя 
було написати вам цього листа, щоб 
ваша благородна душа не надіялась 
даремно на спасіння Євросоюзу. Те, що 
відбувається навколо нас, — ще навіть 
не «початок хвороби». Господь наш Ісус 
Христос може спрямувати до членів 
Європейського Союзу наступні слова: 
«Але вас Я пізнав, що любови до Бога 
в собі ви не маєте. Я прийшов у Ймення 
Свого Отця, та Мене не приймаєте ви. 
Коли ж прийде інший у ймення своє, того 
приймете ви».

Народам країн, що входять в Єв-
росоюз, після їх добровільного потра-

пляння в кредитне рабство, деградації, 
підкорення контролю з боку іноземних 
кредиторів, електронного регулювання 
всіх угод понад 500 євро, ограбування 
банківських вкладів, відмови від на-
ціонального суверенітету залишається 
очікувати тільки здійснення пророцтва, 
даного в Апокаліпсисі: «Усім — малим 
і великим, багатим і вбогим, вільним 
і рабам — було дано знамено на їхню 
правицю або на їхні чола, що ніхто не 
міг ані купити, ані продати, якщо він не 
має знамена ймення звірини, або числа 
ймення його».

З повагою,
архімандрит 

Христодул АГЕЛОГЛУ.

l ДУМКА З ПРИВОДУ

Бог не буде спасати ЄвросоюзБог не буде спасати Євросоюз
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III Всеукраїнський батьківський 
форум, в роботі якого взяли участь 
більше тисячі делегатів з різних 
областей України. На Форумі було 
обговорено широке коло питань, 
пов’язаних із захистом і зміцненням 
сім’ї, материнства і батьківства, 
традиційних сімейних і моральних  
цінностей, а також з освітою та ви-
хованням дітей.

Сім’я, що заснована на шлюбному 
союзі чоловіка та жінки і спрямо-
вана на народження і виховання 

дітей, – це природна основа кожного 
людського суспільства і кожної циві-
лізації в історії. Цінність шлюбу, сім’ї, 
материнства і батьківства універсальна 
і незмінна. Гармонійно пов’язуючи між 
собою подружжя і покоління, сім’я стає 
спільнотою справжньої любові, без 
якої неможливі виховання і моральне 
формування дітей, передача найваж-
ливіших цінностей і сенсу людського 
життя, збереження і розвиток будь-
якої держави. Для України життєво 
важливо сьогодні зберегти і відродити 
родину, її духовні і моральні засади, 
традиційну культуру сімейного життя і 
виховання дітей.

Учасники форуму переконані, що 
зміцнення та підтримка сім’ї, шлюбу, 
материнства і батьківства, засадничих 
прав батьків, сімейного способу життя 
повинні бути одними з головних завдань 
і пріоритетів державної політики Укра-
їни. Турбота про захист, відродження 
та збереження традиційних для народу 
України сімейних і моральних цінностей 
повинна об’єднувати всі здорові суспіль-

ні сили нашого суспільства.
У зв’язку з цим учасники форуму 

заявляють про свою незмінну під-
тримку Резолюції II Всеукраїнського 
батьківського форуму-2012, основні 
положення якої повністю зберігають 
свою актуальність, і закликають органи 
державної влади України керуватися 
вираженими в ній принципами при ви-
рішенні питань, які зачіпають інтереси 
сім’ї та батьків з дітьми.

Особлива повага до батька й матері, 
їх унікального місця в житті і незамінної 
ролі у вихованні дітей завжди була од-
нією з головних культурних і моральних 
цінностей українського народу. Учас-
ники форуму переконані, що і сьогодні 
ця повага до прав і авторитету батьків 
має пронизувати всі сфери суспільного 
і державного життя України, визначати 
законодавчі та управлінські рішення на 
всіх рівнях.

Держава, що дійсно піклується про 
свій народ, завжди буде поважати 
суверенність і автономію сім’ї, свято 
шанувати недоторканність сімейного 
життя, відносин між батьками і дітьми, 
право батьків вільно виховувати і 
морально формувати дітей відповідно 
до власних переконань, без надмірного 
та необґрунтованого втручання ззовні. 

Я вже 20 років служу пастором 
у Сполучених Штатах Америки. У 
2006 і 2007 роках здійснив тур через 
50 міст колишнього Радянського 
Союзу, розповідаючи про сімейну 
тематику, наголошуючи на потребі 
захисту природної сім’ї від гомо-
сексуальної політичної пропаганди. 
І розумію, що Україна перебуває 
сьогодні під великим тиском з боку 
Європейського Союзу з вимогою 
прийняти гомосексуалістську 
пропаганду під прикриттям різних 
тем: гендеру, боротьби з дискри-
мінацією, боротьби із насильством 
та інших численних понять, якими 
оперують єврочиновники.

Країни колишнього Союзу опинилися 
перед загрозою гомосексуалізації 
з боку активістів цього руху. Мова 

йде про конфлікт між двома фундамен-
тально протилежними світоглядами: 
консервативним, який захищає сім’ю і є 
світоглядом біблійним, тому що ґрунту-
ється на ідеї, що ми створені як чоловіки 
та жінки, із взаємодоповнюваністю, яку 
задумав Бог; і що союз одного чоловіка 
і однієї жінки, моногамний шлюб на все 
життя – це підвалина цивілізації. Саме це 
ми називаємо природною сім’єю. Шлюб 
же – це інституція, яка захищає природну 
сім’ю від таких речей, як проміскуїтет 
(сексуальна нерозбірливість), який ці 
сім’ї руйнує.

На противагу такому світогляду висту-
пає гомосексуалістський політичний рух 
з пропагандою того, що вони називають 
статевою свободою і що на ділі є статевою 
анархією, яка діаметрально протилежна 
відносно моделі природної сім’ї.

Сполучені Штати були першою ціл-
ковито гомосексуалізованою країною. 
Цей рух почався і в інших місцях. Напри-
клад, в Англії, Канаді, Швеції, в багатьох 
інших країнах Західної Європи. Але в 
США збоченці справді вдосконалили 

способи гомосексуалізації суспільства.
Думаю, саме зі США їх діяльність 

проникла в такі країни, як Бразилія та 
інші країни Південної Америки, що за-
знали дуже швидких перетворень. Вони  
спробували зробити це в різних країнах 
Африки, зокрема в Уганді. І скрізь діють 
за одним загальним сценарієм.

Існує п’ятикроковий процес, який по-
чинається з толерантності. Я впевнений, 
вам вже дуже знайомий цей термін. 
Гейський рух на початках завжди просить 
про толерантність. Але потім, коли вони 
отримали толерантність, вони почали ви-
магати визнання. У більшості міст США 
гомосексуалісти досягли другого рівня 
– рівня визнання.

Третій крок цього процесу –  святку-
вання. Це коли визнання вже недостат-
ньо, і люди хочуть святкувати свій гомо-
сексуалізм як позитивне благо. Звідси 
виникли гей-паради, звідси відзначення 
місячників історії збоченців у школах, і 
вони безперестанку просувають дедалі 
більше сприйняття гомосексуалізму як 
позитивної суспільної цінності. Рівня свят-
кування вони досягли в досить значній 
кількості міст США, а також у Бразилії, 
Англії, Канаді. І там, де вони досягли цього 
рівня, вони йдуть далі.

Четвертий рівень – це примушування 
до участі через зростання контролю над 
культурою народу і механізмами влади 
у суспільстві. Наприклад, у Сан-Дієго 
кілька років тому працівники пожежного 
управління, чоловіки-пожежники, були 
змушені крокувати в колоні на гей-параді 
з метою залучення гомосексуалістів в 
пожежне управління. Пожежники не 
хотіли цього, але їх змусило керівництво, 
відтак вони пішли на гей-парад. Їх там 
ображали, люди, повз яких вони йшли на 
гей-параді, насміхалися та дражнилися, і 
це було дуже агресивно.

Оце приклад того, що гомосексуалісти 
хочуть зробити. У штаті Каліфорнія вже 
другий рік гомосексуальна пропаганда 
є обов’язковою для викладання на всіх 
рівнях від дитячого садка до дванадця-
того класу.

І останній рівень – це коли вони до-
сягають контролю над відступниками, 
запроваджують покарання для всіх, хто 
з ними не згоден. Такого рівня влади 
вони досягли у Сан-Франциско, у Ме-
дісоні (штат Вісконсин), в деяких більш 
ліберальних містах – таких, як Бостон в 
штаті Масачусетс. І навіть я зазнав пере-
слідувань через їхню брехню.

І ось це те, що вас чекає, якщо ви 
дозволите їм продовжувати свою діяль-
ність. Ви перебуваєте на рівні, на якому 
вони вимагають толерантності. І спосіб, 
у який вони представляють цю ідею, 
ґрунтується на понятті того, що вони на-
роджені такими. І всіх вчать – зауважте: 
без жодного наукового обґрунтування 
– що гомосексуалісти такі від народження, 
що це невід’ємний і незмінний стан. І що 
суспільство повинно пристосуватись до 
гомосексуалістів, оскільки це спосіб, в 
який вони існують, і що чесне толерант-
не суспільство повинно прийняти їх як 
нормальних членів суспільства. Але це 
неправда.

Людина, яка визнає себе гомосексу-
алістом, ігнорує і відкидає будову свого 
власного тіла. Вона дезорієнтована на 
людей тієї ж самої статі. Це об’єктивний 
розлад. І не треба мати вчених ступенів, 
щоб це зрозуміти. Це самоочевидна 
правда.

Але гомосексуальний рух наполягає, 
що гомосексуалісти народжені такими і 
не можуть змінитись. І вони насміхаються 
над думкою, що гомосексуаліст може 
повернутися до гетеросексуальної орієн-
тації. Вони називають це нісенітницею, і 
це просто вражає, оскільки що дивного в 
тому, що людина повернулась до сексу-
альності, яка випливає з будови її тіла?

Стратегія гомосексуалістів у при-
звичаюванні до себе суспільства завжди 
починається з теми громадянських прав, 
теми прав людини. Це саме той контекст, 
в якому гомосексуалізм сильно просунувся 
вперед. Вони зазвичай просувають свою 
ідеологію під прикриттям «прав людини». 
Але аж до останніх кількох десятиліть 
ніколи в історії всього світу не було законів 

Резолюція III Всеукраїнського 
батьківського форуму

Міжнародні договори, закони та по-
літичні рішення, які суперечать цим 
принципам, не повинні прийматися в 
Україні.

Учасники форуму висловлюють 
свою стурбованість посиленням у 
всьому світі і в Україні тенденцій і явищ, 
що завдають шкоди родині, ведуть до її 
руйнування і, як наслідок, до руйнуван-
ня суспільства.

Руйнування традиційних сімейних 
і моральних цінностей, поширення та 
публічна пропаганда розлучень і абор-
тів, аморальної поведінки, сексуальної 
свободи (розпусти), проституції, гомо-
сексуалізму, алкоголізму, наркоманії, 
педофілії, публічного вихваляння в 
засобах масової інформації насильства, 
антисімейного способу життя, неповаги 
до сім’ї, шлюбу і батьків, применшення 
природних прав батьків і широке за-
стосування ювенальних технологій, що 
ведуть до порушення недоторканності 
сімейного життя і стосунків між батька-
ми і дітьми під приводом захисту дитин-
ства, – всі ці явища небезпечні для сім’ї 
та суспільства, підривають їх основи і 
загрожують самому їх буттю. Україна 
повинна відкинути їх як соціальні хво-
роби – заради власного майбутнього і 
майбутнього своїх дітей.

І українські закони, і норми міжна-
родного права існують заради творення 
здорового і морального суспільства, 
захисту і зміцнення сім’ї, а не їх руй-
нування. Неприпустимо спотворювати 
справжні принципи міжнародного 
права, зловживати міжнародними 
правовими та іншими механізмами, а 
тим більше – чинити будь-який  тиск на 
суверенні народи з метою утвердження 
та заохочення перерахованих вище 
антисімейних явищ. Кожен незалежний 
народ, у тому числі і народ України, має 
право самостійно визначати свою долю, 
слідуючи своїм корінним культурним і 
моральним цінностям, в турботі про свої 
сім’ї та  дітей.

Одна з найважливіших сфер життя 
будь-якого суспільства – освіта і вихо-
вання дітей. Освіта створює сьогодні 
наш завтрашній день. Учасники форуму 
переконані, що державна політика в 
сфері освіти та виховання дітей повинна 
ґрунтуватися на традиційних сімейних і 
моральних цінностях і підтримувати їх. 
Неприпустимо використовувати освіту 
з метою соціальної інженерії, поширю-
вати ідеї, що суперечать традиційним 
сімейним та моральним цінностям, які 
підривають авторитет батьків і примен-
шують значення сім’ї. Система освіти 

покликана визнавати центральне зна-
чення сім’ї та батьків у вихованні й освіті 
дітей, поважати їх права і переконання, 
підвищувати суспільний престиж сім’ї і 
підтримувати сімейні цінності та сімей-
ний спосіб життя. Батьки мають право 
виховувати і навчати дітей відповідно 
до своїх  переконань, вибирати форми 
навчання для своїх дітей (включаючи 
право вільно здійснювати домашню 
освіту дітей дошкільного та шкільного 
віку). Цих основоположних прав бать-
ків повинна завжди дотримуватися 
держава.

Учасники форуму:
– заявляють про нагальну необ-

хідність перегляду державної політи-
ки України в галузі сімейної політики 
та захисту дитинства з урахуванням 
принципів, виражених в цій Резолю-
ції та Резолюції II Всеукраїнського 
батьківського форуму, що проходив 
у Києві 24-25 лютого 2012 року;

– закликають усіх представників 
державної влади і громадянського 
суспільства України, фахівців у 
галузі освіти та інших галузях, пред-
ставників релігійних конфесій, діячів 
культури та всіх жителів України 
об’єднати зусилля з метою захисту 
і зміцнення сім’ї, традиційних сімей-
них і моральних цінностей;

– підтримують дії здорових сус-
пільних сил за кордоном і на міжна-
родному рівні, зокрема зусилля Сві-
тового конгресу сімей, спрямовані 
на захист сім’ї, сімейних і моральних 
цінностей, шлюбу між чоловіком і 
жінкою, прав батьків, святості люд-
ського життя з моменту зачаття і до 
природної смерті.

Скотт Лайвлі
Президент Міжнародного 

комітету захисту сім'ї

Протистояння гомосексуальній пропаганді –
питання нашого самозахисту

із захисту прав людини, які б захищали 
содомію. Цього не було ніколи!

Дуже важливо зрозуміти, як це все 
відбувається. Вони прикривають все тер-
міном «антидискримінація». Антидискримі-
наційна політика, зокрема, щодо «захисту 
сексуальної орієнтації» – це насіння, яке 
містить в собі всю гомосексуальну ідеоло-
гію. Звідси все й починається. Гей-паради, 
одностатеві шлюби, всиновлення гомосек-
суалістами… Все виростає з насіння про 
«антидискримінаційну політику».

Законодавство щодо сексуальної 
орієнтації – це головна мішень. Якщо ви 
дозволите, щоб цей термін закріпився у 
вашому законодавстві, з часом прийде 
все інше. Автоматично, тому що все 
вбудоване одне в одне. Адже головне, що 
робить таке законодавство, – встановлює, 
що критика чи незгода з гомосексуа-
лізмом – це аморально і поза законом.  
Потім будь-яка альтернативна думка 
щодо гомосексуалізму, наприклад, що це 
гріх, – суперечить «антидискримінаційній 
політиці». Це зброя, яка дозволить їм пе-
ремагати вас з будь-якого приводу. Тому 
треба зрозуміти, наскільки небезпечноа 
«антидискримінаційна політика».

Після того, як вони закріпили це в зако-
нодавстві, вони просувають одностатеві 
шлюби, гомосексуальне батьківство тощо. 
На основі таких законопроектів вони вста-
новлюють, що незгода з такими речами 
– неправильно і аморально.

Це конфлікт світоглядів. Переможе 
або той, або інший світогляд, і він пану-
ватиме над культурою. Вони не можуть 
співіснувати, бо суперечать один одному. 
Але ж сім’я – це основа всієї цивілізації. 
Жінка і чоловік, які все життя живуть 
разом в шлюбі, – це суть цивілізації. Сім’я, 
в якій є діти, онуки, правнуки, бабусі і ді-
дусі, матері і батьки – це суть суспільства. 
І інститут сім’ї треба захищати.

На протилежному боці – концепція 
«сексуальної свободи», що насправді яв-
ляє собою сексуальну анархію, мета якої 
полягає в знищенні сім’ї. Саме тому в цій 
боротьбі потрібна дуже тверда основа.

Не існує такої речі, як третя стать. 

Легковажне ставлення до цього має 
серйозні наслідки.

 Один з аргументів гомосексуальної 
пропаганди – ідея, що бути гомосексу-
алістом – це те саме, що бути людиною 
іншого кольору шкіри, чорним чи ла-
тиноамериканцем або представником 
якоїсь іншої расової групи. Це цілковито не 
схоже, як яблуко й апельсин. Колір чиєїсь 
шкіри – морально нейтральне поняття. Це 
ірраціонально – дискримінувати когось, 
виходячи з кольору шкіри. Але зовсім 
не ірраціонально дискримінувати когось, 
виходячи із змісту його поведінки, з ха-
рактеру поведінки. Якщо особа залучена 
до небезпечної поведінки, яка містить 
серйозні наслідки для здоров’я населення, 
якщо вона поширює хвороби через залу-
чення в послідовність статевих зв’язків з 
іншими людьми, це серйозний мотив.

Отож немає нічого спільного між 
расою і статевою поведінкою. Гомосексуа-
лісти – такі ж людські істоти, як і ми. І вони 
мають основні громадянські права – право 
на свободу слова, право жити у власному 
домі тощо. Але вони не заслуговують на 
особливе право мати статус меншини, 
виходячи з їхньої поведінки в ліжку. Тому 
немає нічого поганого в дискримінації на 
підставі гомосексуалізму. І так само важ-
ливо для суспільства дискримінувати на 
підставі всіх форм статевої поведінки поза 
шлюбом. Оскільки сексуальність корисна 
для суспільства тільки в межах шлюбу.

І коли суспільство починає користува-
тися сексуальною свободою, а насправді 
сексуальною анархією, вся інфрастуктура 
суспільства починає руйнуватися. Історія 
це підтверджує. Тому не вагайтесь висту-
пати проти антидискримінаційних речей, 
коли їх намагаються впровадити. СНІД 
– глобальна пандемія, пов’язана з вірус-
ною формою статевої поведінки, зокрема 
анальним контактом як з чоловіками, так і 
з жінками, як в людей з гомосексуальними 
зв’язками, так і їх проміскуїтет з гетеро-
сексуальними зв’язками. І суспільство по-
винно сказати людям, що вони не мають 
права так робити, а якщо вони збираються 
таке вчинити, то мають існувати окремо 
від основної маси людей. І решта нас 
має перешкоджати такій поведінці суто з 
міркувань самозахисту.

Промова на III Всеукраїнському батьківському форумі
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І справді, хто? Це питання було 
предметом полеміки протягом 
багатьох віків. Актуальне воно і сьо-
годні. І залежно від того, якою буде 
відповідь, хтось виявиться винним і 
відповідальним.

Ісус навчав притчами, так що доречно 
буде почати однією з них. Один хлопець 
відправляється в Лас-Вегас і розтринь-

кує там всі гроші — йому дуже не щастить. 
Але хлопець був досить кмітливим, щоб 
завчасно купити квиток на зворотню до-
рогу. На автобусній зупинці він захотів 
скористатися вбиральнею, але в нього 
нема грошей, щоб заплатити. Співчутливий 
попутник пропонує йому монету.

Той вже збирався кинути монету в 
щілину, як раптом побачив, що двері 
кабіни відчинені. Він робить свою справу 
і, повертаючись до зали и очікування, на-
штовхується на десятицентовий гральний 
автомат, кидає в автомат цю єдину монету 
і — о, диво! — бере джекпот у 200 доларів. 
Тоді хлопець знову їде в казино і виграє 
буквально всі ігри. До чого б він не до-
торкався, усе перетворюється на золото. 
Тієї ночі він повернувся додому, маючи в 
кишені 200 тисяч доларів.

Наступного дня він вкладає виграні 
гроші в акції, що стає початком бурхливого 
розвитку Інтернетівських компаній, і дуже 
скоро засновує власну телекомунікаційну 
компанію. Пустивши акції компанії у вільний 
продаж на ринку, він заробляє мільярд. 
Акції його компанії швидко зростають, і 
він знову продає їх і одержує вже кілька 
мільярдів. Потім робить серію великих 
інвестицій, вже не пов’язаних з високими 
технологіями. Сьогодні це один з най-
багатших людей Америки. Цю історію він 
сам розповів Джею Лено на «Нічному шоу» 
в надії розшукати чоловіка, що допоміг 
йому на автобусній станції. «Так, напевне, 
хвилююче буде побачити того, хто дав вам 
монету», — зауважив Джей. «Та ні, — від-
повів мільярдер, — я шукаю хлопця, який 
залишив двері відчиненими». 

Кого йому треба шукати? Адже на-
справді вибір не обмежується цими двома. 
Можливо, рятівником його став дилер, 
що в найпотрібнішу мить забрав у хлопця 
останній долар і вигнав його з казино на 
автобусну станцію? А можливо, всі інші, хто 
вніс свій внесок у смугу невдач? Можливо, 
можливо, можливо... Вибір складається з 
величезної кількості варіантів. Та й взагалі, 
чому б не почати цю історію від Великого 
вибуху? Але чи є це долею? Незворотня 
всесвітня причинність? Якщо ви здатні 
запропонувати завідомо неспростовну 
відповідь, тоді є деякий смисл і в запитанні: 
хто вбив Ісуса?

Відповідь на це запитання у вас вже 

готова, якщо ви ненавидите євреїв і хочете 
бачити в них убивць Христа. Можна, зви-
чайно, вказати пальцем і на інших лиходіїв, 
якщо ви їх ненавидите більше, ніж євреїв. 
Але проблема в тому, що тільки євреїв не-
навиділи завжди. В усі часи їм приписували 
колективну провину і вважали вартими 
розплати.

Найдивніше в цій трагічній історії не-
нависті те, що християнське вчення чітко і 
однозначно стверджує: Бог пожертвував 
Своїм єдиним Сином в ім’я відкуплення 
людства від гріхів: «Так бо Бог полюбив 
світ, що дав Сина Свого Однородженого, 
щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але 
мав життя вічне» (Ів. 3:16); «Той же, Хто 
Сина Свого не пожалів, але видав Його за 
всіх нас, — як же не дав би Він нам із Ним 
і всього?» (Рим. 8:32); «... Господа Ісуса 
Христа, що за наші гріхи дав Самого Себе, 
щоб від злого сучасного віку нас визволити, 
за волею Бога й Отця нашого» (Гал. 1:3-4); 
«Не в тому любов, що ми полюбили Бога, 
а що Він полюбив нас і послав Свого Сина 
вблаганням за наші гріхи» (1 Ів. 4:10).

У християн є всі причини бути вдячними 
за те, що вони вважають Божим даром. Де 
було би християнство, якби не розп’яття? 
Якби Ісус не був принесений в жертву, то 
правовірні євреї, що заснували християн-
ство, перебували би в подальших пошуках 
і очікуванні Месії — як євреї й досі роблять.

Окрім того, хіба Ісус не добровільно 
віддав Своє життя заради відкуплення 
людства? Хіба Бог не міг зупинити нелюд-
ські садистські катування, так яскраво відо-
бражені у фільмі Мела Гібсона? Ісус прямо 
говорить: «Чи ти думаєш, що не можу тепер 
упросити Свого Отця, — і Він дасть Мені 
зараз більше дванадцяти легіонів Ангелів? 
Але як має збутись Писання, що так статися 
мусить?» (Мт. 26:53-54); «Через те Отець 
любить Мене, що Я власне життя віддаю, 
щоб ізнову прийняти його. Ніхто в Мене 
його не бере, але Я Сам від Себе кладу 
його. Маю владу віддати його і маю владу 
прийняти його знову, — Я цю заповідь взяв 
від Свого Отця» (Ів. 10:17-18).

А якщо додати, що, відповідно до хрис-
тиянської віри, розп’яття і воскресіння були 
справдженням біблійних пророцтв, зокре-
ма, з 53-го розділу Книги пророка Ісаї, то 
тим більше ці події повинні були відбутися.

Який тоді сенс в кривавій історії хрис-
тиянського насильства проти євреїв? Хто 
вбив Ісуса? Євреї знали, що це запитання 
— не запитання, а, швидше, відповідь! 
Задаючи його, ми залишаємо лише дві 
можливі відповіді: євреї і римляни. Римляни 
як такі вже зійшли зі сцени. Хто залиша-
ється? При цьому ще забудемо, що багато 
євреїв любили Равві Ісуса — Його учні і 
послідовники були юдеями і при цьому не 
мали наміру створювати нову релігію. За 

словами Євангелія, тисячі їх збиралися, 
щоб послухати вчення Ісуса: «Як вони ж 
з Єрихону виходили, за Ним ішов натовп 
великий» (Мт. 20:29); в Єрусалимі «багато 
народу стелили одежу свою по дорозі, інші 
ж різали віття з дерев і стелили дорогою. 
А народ, що йшов перед Ним і позаду, ви-
крикував, кажучи: «Осанна Сину Давидо-
вому! Благословенний, хто йде у Господнє 
Ім’я!» (Мт. 21:8-9); «А народ говорив: «Це 
Пророк — Ісус із Назарету Галілейського!» 
(Мт. 21:11); «І, як зібралось багато народу, 
і з міста до Нього поприходили, то Він про-
мовляти став притчею» (Лк. 8:4); «Того 
часу, як зібралися десятитисячні натовпи 
народу, аж топтали вони один одного, Він 
почав промовляти...» (Лк. 12:1); «Набли-
жалася ж Пасха, свято юдейське. А Ісус, 
звівши очі Свої та побачивши, яка безліч 
народу до Нього йде...» (Ів. 6:4-5); «А Ісус 
відказав: «Скажіть людям сідати!». А була 
на тім місці велика трава. І засіло чоловіка 
числом із п’ять тисяч» (Ів. 6:10).

Якби ви захотіли розшукати Ісуса в Галі-
леї, Юдеї чи в навколишніх місцевостях, то 
варто б почати пошуки з місцевої синагоги 
— саме там Ісус та апостоли вивчали Тору, 
молилися і вчилися з іншими юдеями: «І 
прибув Він до Назарету, де був вихований. І 
звичаєм Своїм Він прийшов дня суботнього 
до синагоги, і встав, щоб читати» (Лк. 4:16); 
«І прийшов Він у Капернаум, галілейське 
місто, і там їх навчав по суботах» (Лк. 4:31); 
«А як вийшов Він із синагоги, увійшов у дім 
Симона» (Лк. 4:38); «І Він проповідував по 
синагогах Галілеї» (Лк. 4:44); «І сталося, 
як в іншу суботу зайшов Він до синагоги 
й навчав» (Лк. 6:6); «За дня ж Він у храмі 
навчав, а на ніч виходив та перебував на 
горі, що зветься Оливна. А зранку всі люди 
до Нього приходили в храм, щоб послухати 
Його» (Лк. 21:37-38).

Не будемо також забувати про те, що і 
до, і після розп’яття учні Ісуса залишалися 
юдеями-практиками. Вони були настільки 
вкорінені в юдаїзмі, що їх вразив апостол 
Павло: правовірний єврей, котрий протягом 
всього життя, до 32 років, вивчав Тору в 
храмі, — і раптом прийняв поган в дім Із-
раїлів без звершення заповіту обрізання, 
укладеного Богом з Авраамом!

Через 17 років після розп’яття в Єруса-
лимі був скликаний собор, на якому необхід-
но було вирішити питання про навернення 
поган. Очевидно, Петро та інші апостоли в 
той час були цілком занурені в Тору і суворо 
дотримувались юдейських обрядів. Навіть 
коли аргументи Павла поступово пере-
конали Петра погодитися на прийняття 
поган в юдео-християнство, очевидно, самі 
апостоли продовжували дотримуватись 
юдейських обрядів і традицій.

Це поклало початок суперечці, яка не-
забаром розгорілася між Петром і Павлом 
в Антіохії. «Почули ж апостоли й браття, що 
в Юдеї були, що й погани прийняли Слово 
Боже. І, як Петро повернувся до Єрусалиму, 
з ним стали змагатися ті, хто з обрізаних, 
кажучи: «Чого ти ходив до людей необрі-
заних та споживав із ними?» (Дії 11:1-3). 
Пізніше взятий під охорону Павло скаже 

римському офіцеру: «Я юдеянин із Тарсу...» 
(Дії 21:39). Звертаючись до євреїв, він 
казав: «Мужі-браття й батьки!..» (Дії 22:1).

Петро, без сумніву, продовжував 
споживати кошерну їжу: «А я відказав: 
«Жодним способом, Господи, бо ніколи 
нічого огидного чи то нечистого в уста мої 
не ввіходило!» (Дії 11:8). Окрім того, відо-
мо, що служіння Ісуса й апостолів спочатку 
було звернене, головним чином (якщо не 
винятково), до євреїв: «Поправді кажу 
вам, що коли, при відновленні світу, Син 
Людський засяде на престолі слави Своєї, 
тоді сядете й ви, що за Мною пішли, на 
дванадцять престолів, щоб судити дванад-
цять племен Ізраїлевих» (Мт. 19:28). Тільки 
через чотири роки після розп’яття Павло, 
що раніше переслідував християн, пережив 
навернення по дорозі в Дамаск і почав 
поширювати вчення Ісуса поза межами 
єврейських громад. До того часу Павло був 
в одному ряду з найконсервативнішою час-
тиною храмового священства: «І я переви-
щував в юдействі багатьох своїх ровесників 
роду мого, бувши запеклим прихильником 
моїх отцівських передань» (Гал. 1:14).

Суть раннього служіння Ісуса співбра-
там-євреям полягала в тому, щоб викорі-
нити з юдаїзму застарілі духовні цінності 
і практику: бюрократичний храм більше 
нагадував ринок, ніж духовний центр ви-
вчення Тори. Ісус хотів відродити храм як 
святе місце: «А коли Він у храм увійшов, то 
почав виганяти продавців, до них кажучи: 
«Написано: «Дім Мій — дім молитви», а 
ви з нього зробили «печеру розбійників» 
(Лк. 19:45-46).

Єрусалим був єврейським містом. Що б 
там не відбувалося — це єврейське діло. І 
покладати колективну вину на євреїв — все 
одно, що заявляти: «Американці вбили 
Авраама Лінкольна і Джона Кеннеді». Це 
нерозумно. У релігійно-політичному котлі 
Єрусалима, де «варилося» багато різних 
партій, деякі євреї були противниками Ісуса 
(здебільшого храмова ієрархія — з політич-
них причин). Безумовно, в Ісуса були й інші 
противники — як окремі особи, так і конку-
руючі групи (хіба щось нове відбувається в 
політиці і релігії?). Але були й ті євреї, котрі 
любили свого співплемінника, Равві Ісуса, 
— Його учні, послідовники, шанувальники, 
про котрих йдеться в Євангелії.

Публічне оголошення Себе Месією 
(Царем юдеїв) і наступні багатотисячні 
процесії єрусалимськими вулицями завідо-
мо налякали б вище храмове керівництво, 
яке виступало в альянсі з римлянами: 
первосвященик Каяфа був призначений 
римським прокуратором Валерієм Гратом. 
Месіанські виступи часто призводили до 
насильства; у відповідь римська влада 
посилювала репресивні заходи проти єв-
рейського населення. «Царем юдеїв» був 
Рим, що знищував будь-кого, хто посягав 
на його панування. Багато разів саме так 
і відбувалося. Проголосити себе Месією 
— означало підписати собі смертний вирок: 
в умовах римського правління і законодав-
ства це був акт самогубства.

Проголошення Ісуса Месією підвищило 

Хто вбив Ісуса?
напругу і викликало погані передчуття: Сам 
Ісус і апостоли добре це знали. Для жорсто-
кого Понтія Пилата знищення тисяч євреїв 
було буденною справою. Історик Йосип 
Флавій повідомляє, що Пилат стратив ба-
гато євреїв-самарян, які направлялися до 
священної гори Гарізім на чолі з релігійним 
фанатиком, що обіцяв відкрити священні 
посудини, заховані Мойсеєм. Після цього 
інциденту, за повідомленням філософа та 
історика Филона, імператор Тіберій відкли-
кав Пилата в Рим і звинуватив у «хабарах, 
образах, лиходійстві, безчинствах, озло-
бленні, безперервних стратах без суду, 
жахливій і безглуздій жорстокості». Це ким 
же треба бути, щоб виглядати жорстоким 
в очах римлян?!

Відзначимо цікавий факт: ніхто не по-
ширює чуток про того, хто вбив святого 
Павла. А саме правовірний юдей Павло 
полегшив навернення поган в юдео-хрис-
тиянство, знявши вимоги про обрізання і 
дієтарні закони. Як і Ісуса, римляни звину-
вачували Павла в бунті, а частина вищого 
храмового священства — у порушенні 
законів Мойсея і Авраама. На відміну від 
Ісуса, його не розп’яли — як римського гро-
мадянина, його відправили на суд до Рима. 
Обставини ув’язнення Павла в Римі дещо 
туманні — як, в цілому, і вся історія ранньої 
Церкви і життя апостолів. Але більшість 
істориків згодні з тим, що Павлові через де-
який час винесли вирок, і римляни відтяли 
йому голову між 62 і 67 роками нової ери.

Однак заждіть хвильку. Хіба італійці в 
Римі — не спадкоємці римлян? Однак ви не 
знайдете жодного історичного свідчення 
про козаків чи інших героїв грабунків і на-
сильств, які чинили б смертельні набіги в 
італійські села з криками: «Хапай вбивць 
святого Павла!». Чому? А тому, що це неро-
зумно — так само нерозумно, як заявляти: 
«Євреї вбили Ісуса». Відмінність в тому, що 
ненависть до євреїв передує запитанню: 
відповідь захована в самому запитанні.

Є такий жарт про єврейську телеграму: 
«Починайте турбуватися, а факти зна-
йдуться». Сумно, що християнська звістка 
протягом всієї історії проголошувала: по-
чинайте ненавидіти, а «факти» знайдуться.

Повернімося до притчі про гравця-
мільярдера. А що, коли замість того, щоб 
шукати доброчинця і нагородити його, 
мільярдер переповниться ненавистю і 
спрямує всю свою енергію, сили і можли-
вості на звинувачення і покарання людей 
зі свого минулого — тих, хто відкидав його 
ідеї, висміював і залякував, тих дилерів із 
Лас-Вегаса, які позбавили його грошей і 
вигнали з казино з порожніми кишенями. 
Нерозумно, скажете ви. І так само нерозум-
но звинувачувати євреїв, американців та 
італійців у смерті Ісуса, Лінкольна, Кеннеді і 
святого Павла. Однак спробуй сказати про 
це людиноненависникам...

Якщо ви згодні з тим, що євреї не 
вбивали Ісуса, не думайте, що цим самим 
антисемітизм викорінений: нові «факти» 
знайдуться! Поки ми не зупинимо примі-
тивну ненависть...

Бернард СТАРР.

Йоні, солдата армії оборони Ізра-
їлю, на світанку поранив снайпер-те-
рорист на посту в Хевроні. Усі спали 
міцним сном, ніхто не почув пострілу. 
Йоні, знепритомнівши, стікав кров’ю 
і поволі вмирав. Єдиним, хто почув 
постріл, був єврейтор з сусіднього 
підрозділу. Він вирішив подивитися, 
що трапилось, і підоспів вчасно. Йоні 
був ще живий. Солдат як міг намагав-
ся зупинити кров і водночас кликав 
на допомогу. Він буквально тримав 
життя товариша у своїх руках.

Через якийсь час приземлився 
вертоліт. Солдата разом з єфрейто-
ром, який врятував його, доставили 
до Беер-Шевського госпіталю. Опе-
рація пройшла успішно, і незабаром 
Йоні вже лежав у палаті.

Співпрацівники госпіталю зателе-
фонували його батькам. Уявіть 
собі страх батька й матері, яким 

повідомили про поранення сина! Вже че-
рез кілька хвилин їх авто мчало дорогою, 
безперервно сигналячи.

У госпіталі їх зустрів хірург, який по-
відомив, що небезпека минула. Мати Йоні 
ридала, поки хірург пояснював, що якби не 
підоспів на допомогу інший солдат, їх син 
був би мертвим. Сталося чудо: хлопець 
почув звук пострілу, якого більше ніхто 
не почув, і опинився там, де він понад усе 
був потрібний.

Батьки Йоні захотіли негайно побачити 
рятівника сина, щоб обняти його. Їм по-

Боже провидінняБоже провидіння

яснили: єфрейтор, дізнавшись, що життя 
врятованого поза небезпекою, повернувся 
до своєї частини. Батьки запитали, як його 
звати, але через поспіх при реєстрації — 
Йоні поспішали доставити на операційний 
стіл — ім’я єфрейтора не було записано.

Усі спроби батьків відшукати рятівника 
сина не увінчалися успіхом. Невідомий 
єфрейтор не поспішав розповідати, що 
сталося з ним того ранку. Потім для батьків 
пошуки відійшли на другий план — Йоні 
виписали з госпіталю, дали відпустку за 
поранення, і перед поверненням в стрій він 
провів якийсь час вдома. Але Йоні не заспо-

коївся. Повернувшись в частину, він про-
довжував розсилати оголошення в газети 
і розпитувати всіх знайомих і незнайомих 
солдатів. Можливо, бойовий побратим вже 
знав, що його розшукують, але скромність 
заважала йому заявити про себе. Врешті-
решт мати Йоні сказала, що Ізраїль — не-
велика країна, і вона не заспокоїться доти, 
поки не відшукає рятівника свого сина.

Батьки Йоні володіли невеликою 
продуктовою крамницею в містечку біля 
Ашдода. Вони вирішили розмістити на две-
рях крамниці об’яву з детальним описом 
всього, що сталося. Це мало б допомогти 

їм відшукати загадкового солдата.
Якось вранці мати Йоні помітила, що 

якась жінка уважно вчитується в текст 
об’яви, а потім читає її знову й знову... 
Жінка була явно схвильована. Не так 
давно її син Яір під час суботнього від-
гулу розповів батькам, як почув під час 
ранкового чергування постріл і допоміг 
врятувати життя пораненого солдата з 
іншого підрозділу. Так-так, це було в Хевро-
ні... Вона підійшла до прилавка і попросила 
господиню крамниці її вислухати.

Жінки були дуже схвильовані. Вони 
зателефонували синам і запропонували 
їм попросити короткочасну відпустку для 
зустрічі з матерями. Батьки і їх сини були 
щасливими, коли того ж вечора зустрілися 
всі разом. Мати Йоні міцно розцілувала 
Яіра і назвала його своїм сином.

— Ти врятував і мене... — ковтаючи 
сльози, сказала вона.

Ця історія мала хвилююче продовжен-
ня. Вибравши момент, мати Яіра відклика-
ла в бік свою нову «родичку».

— Подивися на мене. Ти мене впізнаєш?
— Ні, а хіба ми раніше зустрічались?
— Так, зустрічалися. Це було 20 років 

тому... Тепер впізнаєш? Я колись жила 
недалеко від твоєї крамниці, а сьогодні 
прийшла, щоб зустрітися з тобою і подя-
кувати за твоє добре ставлення до мене. 
Можливо, ти згадаєш, як я заходила в 
крамницю за хлібом і молоком щоранку. 
Одного разу ти помітила, що я була у 
відчаї. Ти привітно запитала про причину 
мого настрою, настільки привітно, що я не 

могла не відкритися — я чула голос рідної 
людини. Я переживала дуже тяжкі часи, 
до того ж була вагітна... І не знаходила 
іншого виходу, окрім аборту.

Обличчя матері Йоні змінилося, здаєть-
ся, вона згадала ту давню зустріч.

— Пам’ятаєш, — продовжувала спів-
розмовниця, — ти запитала моєї згоди на 
те, щоб твій чоловік взяв участь в нашій 
розмові. Пам’ятаєш?

Цього разу жінка кивнула головою. 
Вона все згадала.

— Ми сиділи втрьох, і ти говорила. Я 
пам’ятаю кожне твоє слово. Ти говорила, 
що розумієш, що в мене зараз дуже тяжкі 
часи, але часто буває так, що благополуч-
чя приходить через труднощі, і кращі часи 
приходять через найбільші труднощі. Ти 
говорила про радість бути матір’ю, про 
те, що ти також вагітна, про те, що і в 
тебе нелегкі часи, але ти з радістю чека-
єш свою дитину. Ти говорила про те, що 
найдорожче слово для єврейської матері 
— «іма», мама. Ти так гаряче говорила 
про мою майбутню дитину, що я бачила її 
на своїх руках, бачила, як обнімаю і цілую 
її. Ти здобула перемогу — того дня я ви-
рішила зберегти дитину. Бог відплатив тобі 
за твоє добро.

— Про що ти говориш?
— Яір — той самий хлопчик, котрому 

ми з тобою подарували життя, і це Все-
вишній послав його на допомогу Йоні 
того світанку, щоб врятувати його. Тепер 
у кожної з нас по двоє синів. Нехай Бог 
береже їх надалі!
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З настанням перемін в нашій 
країні докорінним чином змінилося 
і ставлення до Пасхи. Тепер новина 
про воскресіння Христа проголо-
шується з екранів телевізорів і по 
радіо. Пасха перемогла антипасху. 
Богоборець Ленін лежить у своєму 
похмурому склепі, і вже ніхто не 
проголошує, що він найживіший з 
усіх живих. А воскреслого Христа 
вшановують два мільярди людей, і 
їх кількість зростає.

Навряд чи комусь спаде на думку 
дике припущення, що це світле 
і радісне свято безсмертя при-

думали затуркані і безправні раби. При 
всьому бажанні вони не могли написати 
Євангеліє і апостольські послання, в 
яких вдало поєднуються простота стилю 
з неймовірною глибиною змісту. Та й 
суть християнства — не в догматичних 
формулюваннях (хоча й вони потрібні!) 
і не в релігійних церемоніях (хоч деякі з 
них вельми корисні!), а в спілкуванні з 
живим Христом. Саме цим християнство 
відрізняється від усіх релігій.

Усе ж для багатьох людей смисл 
Пасхи полягає у відвідуванні кладовищ, у 
фарбованих яйцях на столі і калачах. Хіба 
так повинно бути?

Щоб гідно відсвяткувати Пасху, треба 
усвідомити її значення і перебудувати своє 
життя відповідно із вченням Євангелія. 
Пасха — свято Перемоги. Але якщо звер-
шилася перемога, отже, була й битва, а 
де  битва, там і вороги. Христос здобув 
перемогу над цими ворогами.

заплатив Своєю кров’ю, і якщо присвятите 
Спасителю своє життя.

У Книзі Об’явлення Івана Богослова 
розповідається про багатьох святих, які 
перемогли диявола «кров’ю Агнця та сло-
вом свого засвідчення» (Об. 12:11). Серед 
них є місце і для вас! 

Однак остаточна і нищівна поразка сил 
пекла попереду. У визначений Богом час 
диявол і його демони, а також люди, що 
долучилися до них, будуть засуджені за 
злі діла і вкинуті в озеро вогненне на віки 
віків (Об. 22:10).

Христос переміг
 смерть!

Смерть увійшла у світ з непослухом 
Адама і Єви. Біблія називає смерть воро-
гом людини. Радісна новина Пасхи полягає 
в тому, що Своєю смертю і воскресінням 
Христос переміг смерть. Апостол Петро 
проповідував у день П’ятидесятниці: «Та 
Бог воскресив Його, пута смерти усунув-
ши, — вона бо тримати Його не могла» 
(Дії 2:24).

Смерть розлучає душу з тілом. Пере-
могти смерть — означає відновити цю 
порушену єдність. Душа Христа була 
розлучена з Його тілом на три дні, однак 
у пасхальний день вони знову з’єдналися, 
так що Христос міг сказати учням: «Дотор-
кніться до Мене й дізнайтесь, бо не має дух 
тіла й костей, а Я, бачите, маю».

Апостол Хома розумів, що перемога 
над смертю полягає у возз’єднанні душі 
й тіла. Ось чому він категорично заявив: 
«Коли... пальця свого не вкладу до від-
цвяшної рани і своєї руки не вкладу до 
боку Його, — не ввірую!». Він не хотів 
обманутися фантазіями. І ось через вісім 
днів після Пасхи Христос явився Хомі й 
сказав: «Простягни свою руку і вклади до 
боку Мого. І не будь ти невіруючий, але 
віруючий!». У відповідь Хома вигукнув: 
«Господь мій і Бог мій!». Він повірив, що 
смерть справді переможена.

Плоди перемоги Христа над смертю 
належать всім віруючим людям. Те, що 
сталося з Ним, неодмінно звершиться і з 
християнами: їх померлі тіла воскреснуть 
для вічного життя! Апостол Павло так 
описує цю захоплюючу перспективу: «Ось 
кажу я вам таємницю: не всі ми заснемо, 
та всі перемінимось — раптом, як оком 
змигнути, при останній сурмі: бо засурмить 
вона — і мертві воскреснуть, а ми перемі-
нимось!.. Мусить бо тлінне оце зодягнутись 
в нетління, а смертне оце зодягнутися в 
безсмертя» (1 Кор. 15:51-53).

Воскреслі тіла праведних будуть поді-
бні до воскреслого тіла Христа. Хвороби, 
старіння і смерть не торкнуться їх більше. 
Воскресле тіло буде вічно молодим. Чим 
старшим я стаю, тим гостріше відчуваю, як 
не відповідає моє старіюче тіло вічно мо-
лодій душі. Тіло, яке подарує нам Христос, 
старіти не буде, а повністю відповідатиме 
безсмертній душі.

Тіло, яке подарує нам Господь, нео-

дмінно буде красивим. Воскресле тіло 
володітиме небаченими раніше якостями. 
Воно не буде втомлюватися. Для нього не 
буде проблем з подоланням перешкод і від-
станей. Адже воскреслий Христос просто 
проходив крізь стіни, раптово появлявся і 
зникав, миттєво возносився на небо.

Але найголовніша особливість без-
смертного тіла в тому, що в ньому не 
буде панувати гріх. Воно буде абсолютно 
святим.

Христос переміг
 пекло!

Пекло було приготовлене для диявола і 
його ангелів. Нормальна реакція на згадку 
про пекло — жах, огида, прагнення всіма 
силами уникнути цього страшного місця. 
Вашій душі потрібен рай! Вашій душі по-
трібний Христос!

Майже 350 років тому великий вчений 
Блез Паскаль зазначив: «Між нами і 
пеклом чи небом перегородкою служить 
тільки життя, а це — найголовніша у світі 
річ. Ми безтурботно пориваємось у прірву, 
поставивши що-небудь перед собою, щоб 
заважати собі її бачити».

Хтось намагається відгородитись від 
безодні чуттєвими задоволеннями, хтось 
— забобонами, хтось пробує відійти від 
її краю гонитвою за матеріальними бла-
гами. Усе, що змушує відкласти питання 
вічності «на потім», — це темна пов’язка 
на очах, що закриває пекельну безодню. 
Бог не бажає, щоб ви потрапили туди! 
Своїми попередженнями, вмовляннями, 
випробуваннями Він намагається зняти цю 
пов’язку з ваших очей, щоб ви побачили, 
що можливість уникнути пекла існує!

І чим ближче ми до Христа, тим дальше 
від пекла! Апостол Павло вчив: «Бо коли ми, 
бувши ворогами, примирилися з Богом че-
рез смерть Сина Його, то тим більше, при-
мирившися, спасемося життям Його» (Рим. 
5:10). Якщо Господь звершив найважче 
— відкупив наш гріх, тим більше Він звер-
шить найлегше — спасе віруючих від пекла.

У нас немає більше підстав боятися 
диявола, смерті і пекла! Ми покликані ско-
ристатися плодами перемоги Христа — ви-
правданням, освяченням і прославленням. 
Цими плодами ефективно користували-
ся християни перших віків. Їх приклад 
— благородний виклик нам, послідовникам 
Христа у ХХІ віці. Христос воскрес, щоб 
Пасха була й нашим святом перемоги!

В. Р.

Пасха перемоги

Христос переміг
 диявола!

Цей дух володіє величезними інте-
лектом і силою. Він — наймогутніший 
винуватець і співучасник наших бід. Слово 
Боже називає його: неправдомовцем — він 
безперестанку зводить наклепи на Бога і 
Його людей; злодієм — він викрадає Слово 
Боже з людських сердець, мир, і радість 
з людських взаємовідносин, здоров’я, 
розум і совість; вбивцею — він губить 
людей абортами, війнами, алкоголем, 
наркотиками, депресією. Улюблена дія 
сатани — спокусити людину, звести в гріх, 
а потім задушити звинуваченнями: «Ти 
згрішив, ти заплямований нечистотою, ти 
непотрібний Богові. Гріши далі! Все одно 
ти пропаща людина!».

І як легко погодитися з цими доказами! 
А дияволу лише цього й треба! Він ніколи 
не скаже людині: «Бог любить тебе, за 
твої гріхи помер Христос!». Його улюблена 
тактика —  це половина правди. Ось чому 
так важко розпізнати його наклепи!

Однак цього лютого ворога переміг 
Ісус! Апостол Павло писав: «І вас, що мерт-
ві були в гріхах та в необрізанні вашого 
тіла, Він оживив разом із Ним, простивши 
усі гріхи, знищивши рукописання на нас, 
що наказами були проти нас, — Він із сере-
дини взяв його та й прибив його на хресті, 
роззброївши влади й начальства, сміливо 
їх вивів на посміховисько, — перемігши їх 
на хресті!» (Кол. 2:13-15).

Заради страждань Христа віруючий 
прощений, як би тяжко він не згрішив. 
Якщо сатана нагадає йому про минулі і 
теперішні гріхи, християнин відповість: 
«Я належу Христові! Він заплатив Своєю 
кров’ю за мої беззаконня. Тому відійди від 
мене, проклятий вороже правди!». Біблія 
свідчить, що коли ми в Ім’я Ісуса Христа 
протистоїмо сатані твердою вірою, він 
втікає від нас.

Дорогі друзі! Ви будете учасниками пе-
ремоги воскреслого Христа над дияволом, 
якщо ввіруєте, що за ваші гріхи Христос 

Люди часто акцентують увагу на формі молитви, однак Боже 
Слово більше говорить про стан духа того, хто молиться. «Отче наш, 
що єси на небесах! Нехай святиться Ім’я Твоє» (Мт. 6:9).

Поклоніння Богові – це стан смиренного захоплення Його велич-
чю, яке охоплює все єство людини і впливає на її життя.

Часто люди, перебуваючи в храмі, думають про що завгодно, але 
тільки не про Бога. І повертаються додому обкрадені, бо не вміють 
(чи не бажають) поклонятися. Важливо усвідомлювати Бога Таким, 
Яким Він є, і схилятися перед Ним.

Боже Слово неодноразово підкреслює важливість поклоніння Богові – тільки 
Йому – від щирого серця. Христос відповідав дияволу, який спокушав Його: 
«Відійди, сатано! Бо ж написано: Господеві Богові своєму вклоняйся і служи 

Одному Йому!» (Мт. 4:10).
Ісус говорив самарянці, що Бог шукає Собі правдивих поклонників, які «вклонятися 

будуть Отцеві в дусі та в правді, бо Отець Собі прагне таких богомольців» (Ів. 4:23-24).
Пророк Ісая був повністю поглинений Богом (Іс. 6). Він не бачив нічого навколо себе. 

Потужне світло слави Господньої вразило його й привело в стан покори перед Господом.
Навіть римський філософ Сенека, який не був християнином, говорив: «Та 

людина, яка справді знає Бога, шанує Його».
Джон Мак-Артур, відомий сучасний біблійний проповідник і пастор десятитисяч-

ної церкви, у відповідь на запитання: «Як поклонятися?» сказав: «Концентруючи 
своє мислення на Богові. Це реакція розуму, оновленого Божою істиною».

Отож поклоніння — це молитовний стан душі, яка розуміє реальність Божої 
присутності.

Є декілька біблійних принципів, які допоможуть нам поклонятися в молитві.
Пізнання Бога. Бог відкрив Себе в Писанні. Біблійне одкровення – це іс-

тина, яка відкриває справжнього Бога. Це більше, ніж просто моральні правила. 
«Господній Закон досконалий, він зміцнює душу. Свідчення Господа певне, воно 
недосвідченого умудряє. Справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють. 
Заповідь Господа чиста, вона очі просвітлює… » (Пс. 18:8-10).

Роздуми про Бога. Роздумуючи про Бога, ми дозволяємо істині формувати нас, 
наші реакції, погляди, оцінки. Ми можемо вчитися цього у псалмоспівця. «Благо-
словенний Господь, моя скеля… Він моє милосердя й твердиня моя, фортеця моя 
та моя охорона мені, Він мій щит, я до Нього вдаюся…» (Пс. 143:1-2).

Розмова про Бога. Для початку можна говорити Богові про Бога, те, що ми 
дізналися про Нього, що нас вразило в Ньому. Говорити можна також людям. Вони 
побачать тоді, що для нас Бог – реальний, а не якась незрозуміла субстанція. Давид 
співав: «Прославлю Тебе цілим серцем своїм, перед богами співаю Тобі! Вклоняюсь 
до храму святого Твого і славлю Імення Твоє за Твоє милосердя й за правду Твою, 
бо звеличив Ти був над усе Своє Ймення та слово Своє!» (Пс. 137:1-2).

Молитва містить подяку Богові
Подяка – це висловлювання вдячності за те, що Бог робить у нашому житті. Він 

посилає дощ на землю, дає світло сонцю і дихання творінню. Подяка – це шануван-
ня Бога за Самого Бога. Ми можемо дякувати не лише за те, що Бог дає нам чи ро-
бить у нашому житті, але й вшановувати Саму Особистість Бога, Його властивості.

«Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі» 
(Мт. 6:10).

Подяка виражає задоволення тим, що Бог посилає, згоду з Його волею, визна-
ння Бога Батьком, Пастирем, Скелею, Силою, Господарем. «Подяку складайте за 
все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі» (1 Сол. 5:18).

Якщо ми не дякуємо Богові за те, що маємо, ми не будемо дякувати ніколи. 
Проблема не у відсутності чогось, а в невдоволеному серці. Ми можемо дякувати 
Богові за життя, здоров’я, спасіння, за можливість працювати, за розум, за 
близьких, за церкву. Подяка потрібна нам, а не Богу. Це те, що необхідне для 
духовного розвитку.

Молитва включає сповідання гріхів
«І прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас 

у випробовування, але визволи нас від лукавого… » (Мт. 6:13).
З визнання гріхів починається християнство в житті людини. Та, на жаль, 

для багатьох християн покаяння – це формальність: «Боже, за вільні й невільні 
прогріхи, ті, які робив і які буду робити, будь ласка, прости». Для інших – це лише 
єдиний у житті момент визнання вини. А ще інші намагаються підмінити сповідь 
виправдовуванням перед Богом.

Однак сповідатися – означає відкрити Богові свій гріх, зробити його явним перед 
Ним, назвати і назавжди залишити, обмившись кров’ю Христа. Ми всі потребуємо 
очищення, яке можливе завдяки Голгофській жертві Спасителя. «Коли ми свої 
гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити 
нас від неправди всілякої» (1 Ів. 1:9).

Молитва включає щоденні земні потреби
«Хліба нашого насущного дай нам сьогодні» (Мт. 6:11).
Відкриття потреб важливе й необхідне для того, щоб ми могли постійно усві-

домлювати свою залежність від Бога. 
«Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання 

молитвою й проханням з подякою» (Фил. 4:6).
Псалмоспівець Давид у скрутних обставинах життя  завжди звертався до Бога, 

відверто говорив про свої почуття, бажання і сподівання. І зазвичай його молитви 
мають світлий фінал, тому що в Бозі він знаходить вирішення всіх життєвих питань. 
«Та я знаю, що Бог при мені, і в Бозі я справу свою докінчу, докінчу я в Господі 
справу! На Бога надію кладу й не боюсь, що людина учинить мені!» (Пс. 55:10-12).

Багато людей не знають, що Бог близько, що Він бажає мати близькі стосунки з 
ними. Багато людей просили, але не бачили відповіді, тому що просили як сторонні, 
а не як діти. «І оце та відвага, що ми маємо до Нього, — що коли чого просимо 
згідно з волею Його, то Він слухає нас» (1Ів. 5:14).

Молитва заступництва
Перебуваючи у вавилонському полоні, пророк Даниїл протягом 70 років тричі 

на день молився заступницькою молитвою за свій народ. Маючи тісні стосунки з 
Богом і співчуваючи іншим людям, ми не можемо не молитися за них. Усі потребу-
ють молитви. Навіть апостол Павло, гігант віри, не соромився просити молитовної 
підтримки, бо розумів важливість і силу молитви.

«Усякою молитвою й благанням кожного часу моліться духом, а для того 
пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих… » (Еф. 6:18).

У своїх посланнях апостол Павло сам дає приклад молитви. Він молився про 
різних людей, яким писав листи, про певні якості характеру людини чи церкви, 
про яку турбувався.

Молитва – це природний стан душі християнина: «Безперестанку моліться» 
(1Сол. 5:17). Ми маємо чудову обітницю: «Покликуй до Мене – і тобі відповім, і тобі 
розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш!» (Єр. 33:3).

Олексій КОЛОМІЙЦЕВ.

Складові молитви
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Ніхто, напевно, не буде 
сперечатися, що один із найбіль-
ших впливів, під який підпадає 
дитина, – це вплив матері. Вона 
виношує дитя дев’ять місяців, 
годує грудьми і закладає в дити-
ні цілеспрямовано чи мимоволі 
найважливіші принципи життя: 
ставлення до себе, оточуючих, 
ставлення до роботи, друзів, 
майна. І саме мати формує в 
дитині ставлення до Бога: або 
позитивне, або негативне.

Важко маму замінити. Бо саме 
її Бог наділив такими рисами, 
якими не володіє навіть наймуж-
ніший, найспритніший і найхоро-
бріший чоловік. Релігійні вожді 
і політики, великі мислителі і 
художники нерідко говорять про 
вплив матері, який вона здій-
снила на все їхнє життя. Робота 
матері – найважливіша, найваж-
ча і найменш оплачувана праця. 
Однак для багатьох людей мати 
є джерелом проблем. Їх переслі-
дують важкі спогади з минулого 
або мучать теперішні непрості 
стосунки з матір’ю.

Чому ж для одних мати стає джере-
лом натхнення, для інших – джере-
лом проблем? Спробуємо знайти 

відповідь на це запитання, звернувши 
увагу на те, що говорить про материнство 
Біблія: «Діти – спадщина Господня, плід 
утроби – нагорода!» (Пс. 126:3).

Жінка отримує високе покликання 
від Самого Бога, одержавши спадщину 
Господню і нагороду. Божий план по-
лягав у тому, що кожен новонароджений 
хлопчик або дівчинка мали стати носіями 
Божого образу, і, таким чином, земля мала 
наповнитися славою Божою. І тому Бог 
дарує нам особливий подарунок – наших 
(не сусідських) дітей, саме вони є нашою 
нагородою і «золотими» медалями.

Але сучасне суспільство не приймає 
цього плану, натомість пропонує замість 
дітей кар’єру, безконечні розлучення, до-
машніх тваринок тощо. Воно не хоче та й 
не здатне виконувати Божий задум. Саме 
тому в наш час материнство не лише не 
популярне, але й часто спотворено ви-
світлюється засобами масової інформації, 
суспільною думкою.

Берегиня домашнього 
затишку

Так часто називають жінку, такою її 
створив Бог. «Доглядає вона ходи дому 
свого і хліба з лінивства не їсть» (Пр. 
31:27). Дім – це основна сфера впливу 
матері на своїх дітей. Тут вона має час, 
місце для навчання і виховання дітей. Тут 
дитина розвивається впевненою у без-
пеці, завдяки батькам. Тут закладаються 
підвалини її майбутнього життя. Це місце, 
куди дитина приходить зі слізьми і радістю, 
з болем і успіхами. Це місце, де дитина 
вперше почує про Бога, разом з матір’ю 
стане на коліна і помолиться, місце, де 
вона зможе пізнавати премудрості Свя-
того Письма.

Чи створили ми такі умови своїм дітям, 
чи здатні ми подати приклад у найважливі-
ших стосунках у всесвіті – стосунках з Бо-
гом? Що бачать та наслідують наші діти?

Якщо нас хвилюють ці запитання, то 
перше, на що ми повинні звернути увагу, 
– це наше ставлення до Бога. Так-так! Ми 
ніколи не станемо гарними матерями, 
поки нас цього не навчить Бог. Бо дуже 
часто не вистачає мудрості, терпіння, 
знань, любові, джерелом яких і є Сам 
Бог. У нашій свідомості живе багато не-
правди стосовно Творця всесвіту. Уява 
про характер Бога – це основа системи 
наших переконань. Якщо наша уява про 
Бога хибна, то хибною буде уява про все 
інше, і ми будемо діяти відповідно до тієї 
неправди, в яку віримо. Розуміння Бога 
визначає спосіб нашого життя.

Коли в наше життя вриваються хаос, 
розчарування, біль, коли ми втрачаємо 
тих, кого любимо, коли все йде не так, як 
ми запланували, у нас виникають думки: 
«А чи дійсно Бог добрий до мене? А якщо 
так, то як Він міг допустити, щоб таке 
трапилося?» або: «Чому Він не виконує 

мою найзаповітнішу мрію?». Як тільки ми 
починаємо сумніватися в доброті Бога, то 
легко знаходимо виправдання тому, що 
відкидаємо Його волю і починаємо самі 
вирішувати, що добре, а що погане. Але 
Бог дійсно добрий і залишається добрим 
незалежно від нашого сприйняття Його 
рішень, від того, відчуваємо ми Його 
доброту чи ні, доводять це життєві об-
ставини, чи ні. «Ти добрий і чиниш добро» 
(Пс.118:68). Бо Він наш Творець, і саме Він 
знає, що є для нас добром.

 Ханна Вайтолл Сміт сказала: «Часто 
Боже Провидіння не схоже на добро. Але 
віра схиляється перед цими таємницями і 
говорить: «Господь добрий, тому все, що 
Він робить, має бути добром незалежно 
від того, чим здається зараз. Я чекатиму 
на Його пояснення».

Бог святий. У Ньому немає ні тіні гріха, 
ні тіні змін. Тому й стандарти Його надто 
високі для нас, людей, і часто незрозумілі. 
«Бо Я – Господь, Бог ваш, і ви освятитеся, 
і будьте святі, бо Я святий» (Лев. 11:44). 
Він – справедливий: «…справедливість 
Ти міцно поставив…» (Пс. 98:4), «Ти пра-
ведний, Господи, і прямі Твої присуди, бо 
Ти наказав справедливі свідоцтва Свої й 
щиру правду! Праведність Твоя – правед-
ність вічна, а Закон Твій – то правда» (Пс. 
118:137-138, 142).

Жоден із цих атрибутів не належить 
людині, бо тоді Бог не був би Богом. Але 
Він є джерелом милості, справедливості, 
любові, мудрості, терпіння. Тому, маючи 
тісні стосунки з Богом через вивчення 
Слова Божого, тобто Біблії, ми будемо 
здатними передавати риси Божого ха-
рактеру іншим людям, подібно, як місяць 
відбиває світло cонця, посилаючи його 
на землю.

Багато людей живуть гіркотою і болем, 
не знаючи, де знайти розраду і вихід. Вони 
не знають, що послух Божим заповідям 
— це можливість уникнути багатьох про-
блем, пов’язаних із наслідками життя без 
Бога. Саме мати повинна жити життям, 
сповненим послуху Богові, тоді її діти, 
наслідуючи матір, зможуть також уник-
нути таких жахливих речей, як наркотики, 
алкоголь, байдужість, зарозумілість тощо. 
Така мати справді зможе стати берегинею 
домашнього затишку і навчить цього своїх 
дочок: «Дім будується мудрістю і розумом 
ставиться міцно» (Пр. 24:3). Навчаючи ді-
тей любити й поважати Бога, мати лише 
набуває поваги і честі у своїх дітей. Вона 
збереже дітей для Бога і для себе.

Мати Мойсея була рабинею в Єги-
петській імперії. Її обов’язком перед 
державою було втопити народженого 
сина у річці. Це був наказ фараона, щоб 
ізраїльський народ не був сильним та 
чисельним. Але мудра жінка вирішила, 
ризикуючи життям, послухати Бога, Який 
категорично забороняє вбивати дітей. 
Вона переховувала сина доти, доки могла 
це робити, а потім взяла кошик, обмастила 
його смолою, поклала туди сина і, по-
молившись, опустила його на води Нілу, 
залишивши наглядати за ним старшу 
дочку. Саме у цей час прийшла купатися 
дочка фараона. Вона побачила хлопчика 

і вирішила зробити його своїм сином. Але 
потрібна була жінка, яка б вигодувала 
малюка. Сестра привела свою матір, яка 
змогла не лише годувати свого сина, але й 
навчила його поклонятися Богові, любити 
Його і служити Йому. Єврейська жінка 
змушена була віддати свого сина дочці 
фараона у віці приблизно шести років, 
але любов до Бога, яку вона вклала в 
серце дитини, принесла користь не лише 
їй самій, але й усьому ізраїльському наро-
дові, а потім усьому світові. Саме Мойсей 
написав перші п’ять книг Біблії, він говорив 
на горі із Самим Богом, він приніс людям 
Десять заповідей, які записав від Господа, 
він написав ще багато законів, за якими 
людство живе й понині. Мойсей був тим, 
хто з’явився на горі у день Преображення, 
щоб підтримати Ісуса Христа. Віра матері, 
передана синові, відіграла важливу роль 
у розвитку всього людства.

Чудовим прикладом довіри, любові та 
відданості Богові стала звичайна жінка 
Анна, про яку згадують багато поколінь. 
Вона, отримавши після багатьох років 
безпліддя сина, вигодовує його і віддає 
на виховання у храм. Мати назвала хлоп-
чика Самуїлом, що означає «жадання 
від Бога». Він був очікуваний від Бога і 
відданий Богові. Звичайно ж, мати на-
відувала свого сина разом з іншими його 
братиками і сестричками, яких Бог дав 
Анні після виконання її обіцянки. Вона 
раділа тому, як хлопчик зростає, набира-
ючись мудрості і поваги у людей: «А отрок 
Самуїл ріс із Господом» (1 Сам. 2:21). Він 
став великим пророком Божим, був суд-
дею ізраїльського народу і прожив довге 
життя, переживши кількох царів.

Один з найвідоміших учнів апостола 
Павла Тимофій був сином грека та 
юдеянки Евнікії. Було б дуже логічно, 
якби син наслідував релігію батька. Але 
«нелицемірна віра» матері та бабусі Тим-
офія була живою (2 Тим. 1:5). Ці дві жінки 
змогли подати приклад молодому юнакові 
у ставленні до Бога, до життя, до покли-
кання. Він став одним із найвизначніших 
служителів ранньої Церкви, був старшим 
пресвітером групи церков. Він був тим, 
кому апостол Павло з впевненістю пере-
дав розпочате служіння. А ось про його 
батька відомо лише, що він – грек.

На сторінках Біблії можна знайти ще 
багато прикладів материнської віри, лю-
бові і послуху Богові, які стали поштовхом 
до змін життя не лише їхніх дітей, а й 
багатьох людей.

Берегиня поваги 
і покори

Було б неправильно не згадати про 
прямий обов’язок жінки поважати, ціну-
вати і любити свого чоловіка та навчити 
цього своїх дітей. Адже саме від матері 
багато в чому залежить ставлення дітей 
до свого батька. Слово Боже так визна-
чає роль жінки: «Дружини, коріться своїм 
чоловікам, як Господеві, бо чоловік – голо-
ва дружини, як і Христос – Голова Церкви, 
Сам Спаситель тіла! І як кориться Церква 
Христові, так і дружини своїм чоловікам у 
всьому» (Еф. 5:22-24). 

Цікаво, що Біблія зазначає, що потріб-
но коритися своєму чоловікові, а не сусіду, 
колезі, навіть старенькому батькові, й у 
всьому, тобто в усіх життєвих обстави-
нах: духовних, стратегічних, у питаннях 
виховання дітей, придбання житла тощо. 
Це запорука миру та спокою в сім’ї, запо-
рука успіху жінки на її непростому «посту». 
Головне – не переплутати ролі, не шукати 
приводу зайняти місце лідера, голови. Не-
можливо всидіти на двох стільцях відразу. 
Нелогічно все тримати під контролем і 
при цьому очікувати, що чоловіки стануть 
активними, візьмуть ініціативу у свої руки 
та перетворяться на «духовних лідерів». 
Нам, жінкам, не варто вирішувати гло-
бальних проблем та намагатися переро-
бити своїх чоловіків. Натомість потрібно 
глибоко зазирнути у свою душу та чесно 
відповісти на запитання: чи відповідаю 
я Божому стандарту, чи приємно Богові 
дивитися на своє створіння, чи виконую 
я свою роль?».

Поважати – означає усвідомлено та 
добровільно ставити людину вище за 
себе та інших для особливого ставлення 
та пошани. Ви добровільно берете на 
себе відповідальність коритися Слову 
Бога, а Господь, у Свою чергу, бере на 
Себе відповідальність зробити вашого 
чоловіка гідним поваги, тим, хто любить 
і з любов’ю керує, хто не думає лише про 
себе, а дбає про всю сім’ю, хто веде за со-
бою, визначаючи напрямок руху сім’ї, хто 
готовий віддати себе і своє життя заради 
дружини і дітей.

«Мудра жінка будує свій дім, а безумна 
своєю рукою руйнує його» (Пр. 14:1). «Жін-
ка чеснотна – корона для свого чоловіка, 
а засоромлююча – мов та гниль у його 
костях» (Пр. 12:4). «Ліпше жити в куті на 
даху, ніж з сварливою жінкою в спільному 
домі» (Пр. 25:24).

На нас, матерях, лежить велика відпо-
відальність за те, як діти будуть ставитися 
до батька. Ми стаємо для них прикладом 
для наслідування. І якщо ви бачите погане 
ставлення вашої дитини до свого батька, 
перегляньте своє ставлення до чоловіка. 
«Хто кляне свого батька та матір свою, 
– погасне світильник йому серед темря-
ви!» (Пр. 20:20).

Берегиня любові
Бог наділив жінку особливою лю-

бов’ю та ніжністю до своїх дітей. Мати 
по-особливому розуміє дитину, іноді їй не 
потрібно нічого говорити – вона серцем 
відчуває, що трапилося з дитиною. Така 
любов і безумовне прийняття навчає ді-
тей також любити і приймати любов від 
інших. Це дуже допомагає нашим дітям 
у майбутньому, адже наскільки важливо 
пам’ятати, що тебе люблять і приймуть за 
будь-яких обставин.

Звичайно ж, діти повинні займати одне 
з найважливіших місць у житті матері, 
тому мамі доводиться дуже багато часу 
проводити зі своїми дітьми. Біблія вчить 
любити своїх дітей, але любов – це не все-
дозволеність. Це прийняття і дисципліна, 
це ніжність і твердість та невідступність 
у своїх рішеннях стосовно дитини, це 
навчання і виправлення помилок: «Різка 
й поука премудрість дають, а дитина, 
залишена тільки собі, засоромлює матір 
свою… Карай сина свого – й він тебе 
заспокоїть і приємнощі дасть для твоєї 
душі» (Пр. 29:15, 17). У сучасному світі це 
дуже непопулярний вид любові. Але так 
говорить Бог, і хто ми такі, щоб запере-
чувати слова Владики всесвіту?! «Гординя 
людини її понижає, а честі набуває по-
кірливий духом» (Пр. 29:23).

Любов матері має бути мудрою, кожна 
мати розуміє, що поки дитинка маленька, 
вона повністю належить своїй матері, але, 
зростаючи, вона потребує довіри, підтрим-
ки. Важливо відпустити своїх дорослих 
дітей і не намагатися утримувати їх біля 
себе або керувати ними. Це лише зруйнує 
стосунки з дітьми. Любов проявляється 
саме тоді, коли потрібно віддавати, а не 
брати, «гребти під себе». І якщо цього не 
розуміють наші діти, то ми маємо навчити 
їх бути дорослими. Адже ніхто з нас не ста-
вить на меті виростити «велику дитину», 
яка нічого не може робити самостійно! 
Але саме так ми часто поводимоcя з до-
рослими дітьми і самі стаємо причиною 
смутку і болю наших дітей.

Любов полягає у тому, що ми вчимо 
дітей не лише дбати про себе, а й впливати 
позитивно на навколишній світ, змінюючи 
його. Ми, матері, не можемо бути центром 
життя наших дітей, бо цей центр належить 
не нам, Його займає Бог як повноправний 
Володар. Наш із вами обов’язок – на-
вчити цього своїх дітей і не заважати їм 
проходити свій шлях самостійно. Наш 
обов’язок – зберегти любов свою до дітей 
і їхню до нас. «Устають її діти, і хвалять 
її» (Пр. 31:28).

Зберігаючи Божі заповіді і стандарти 
у своєму серці, ми будемо спроможні 
передати їх своїм дітям, зробивши їх най-
щасливішими людьми на землі.

«Господь, Бог наш – Господь один! І 
люби Господа, Бога твого, усім серцем 
своїм, і всією душею своєю, і всією силою 
своєю! І будуть ці слова, що Я наказую на 
серці твоїм. І навчиш цього синів своїх, 
і будеш говорити про них, як сидітимеш 
удома, і як ходитимеш дорогою, і коли 
ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш» 
(Повт. Зак.6:4-7). «І буде нам праведність 
у тому, коли будемо виконувати всі ці запо-
віді перед лицем Господа, Бога нашого, як 
Він наказав нам» (Повт. Зак. 6:25).

Інна ДУБОВИК.

Януш КОРЧАК

Десять заповідей 
для батьків

1. Не чекай, що твоя дитина буде такою, як ти, або такою, як ти 
хочеш. Допоможи їй стати не тобою, а собою.

2. Не вимагай від дитини плати за все, що ти для неї зробив. Ти дав 
їй життя, як вона може віддячити тобі? Вона дасть життя іншому, той 
– ще іншому, і це незворотний закон подяки.

3. Не зганяй на дитині свої образи, щоб у старості не їсти гіркий 
хліб. Бо що посієш, те й зійде.

4. Не стався до її проблем зверхньо. Життя дане кожному під силу, 
і, будь певний, для дитини воно важке не менше, аніж тобі, а може, й 
більше, оскільки в неї немає досвіду.

5. Не принижуй дитину.
6. Не забувай, що найважливіші зустрічі людини – це її зустрічі 

з дітьми. Звертай більше уваги на дітей, адже Сам Господь відвідує 
батьків у їх дітях.

7. Не муч себе, якщо не можеш зробити щось для своєї дитини. 
Муч, якщо можеш – але не робиш. Пам'ятай, для дитини зроблено 
недостатньо, якщо не зроблено все.

8. Дитина – це не тиран, який заволодіває всім твоїм життям, не 
тільки плід плоті і крові. Це та дорогоцінна чаша, яку Бог дав тобі на 
зберігання і розвиток в ній творчого вогню. Пам'ятай, що у батьків 
зростає не «їхня» дитина, але душа, яку Бог дав їм на зберігання.

9. Умій любити чужу дитину. Ніколи не роби чужим дітям те, що не 
хотів би, щоб робили твоїм.

10. Люби свою дитину будь-якою – неталановитою, невдахою, 
дорослою. Спілкуючись з нею, радій, бо дитина – це свято, яке, поки 
що, з тобою.

Мистецтво бути мамоюМистецтво бути мамою
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цього сказати, щасливій сім’ї. Це 
не означає, що наша сім’я не мала 
недоліків, але в цьому бурхливому 
світі наш дім був, неначе тиха гавань. 
У сім’ї ми щодня могли розрахову-
вати на те, що не змогли б придбати 
ніде у світі. Тато і мама робили все 
можливе, щоб створити атмосферу 
безумовної любові та прийняття, зба-
лансовану здоровою дисципліною.

Мій тато – священнослужитель, 
тому не міг розраховувати на легку 
роботу. Він працював будівельником 
за межами міста і не міг поверта-
тися щовечора додому. Ми чекали 
п’ятниці, як свята, бо мав приїхати 
наш татко.

Часом він повертався пізно вве-
чері, і ми з молодшим братом твердо 
вирішували ні в якому разі не заснути 
до його приходу. А якщо хтось і 
почне засинати, інший обов’язково 
має розбудити. Зараз я не можу при-
гадати жодного разу, коли б ми таки 
дочекалися тата, ми засинали…

Наші батьки підняли, як кажуть 
у народі, і виховали четверо синів і 
двох доньок. І ви можете зрозуміти, 
яке навантаження лягало на мамині 
плечі. Вона насправді була матір’ю-
героїнею. Її внесок у життя кожного 
з нас не можна оцінити ніякими 
скарбами. Проте ми навіть уявити не 
можемо нашого життя без тата.

Я впевнений, що в кожного з вас є 
своя історія дитинства, в якій ваш 
батько або його відсутність віді-

грали унікальну роль. На жаль, ситуація 
в Україні погіршується, і кожного року все 
більше дітей залишаються без сильного, 
мужнього, незамінного, рідного – саме 
їхнього батька. Про цю проблему можна 
і потрібно говорити на державному рівні. 
Проте тільки Господь може виміряти всю 
глибину болю, розчарування, образи без-
батченків, які неможливо відобразити в 
жодних статистичних даних.

Моє щире бажання привернути увагу 
чоловіків до переусвідомлення нашої ролі, 
надзвичайно важливої і відповідальної. Я 
молюсь і сподіваюсь, що наша розмова не 
залишить байдужим нікого з її учасників і 
стане хоч маленьким, але кроком до змін 
у виконанні ролі батька.

Роль батька багатогранна, як і саме 
життя, тому неможливо суто механічно 
виділити декілька функцій і сказати: «Ви-
конуй оце, і ти вже батько!»

За задумом Творця, у сім’ї тато і мама 
уособлюють в собі, фактично, все необхід-
не для повноцінного зростання й розвитку 
їхніх дітей. У міру зростання дитини деякі з 
функцій беруть на себе інші люди: вчитель, 
тренер, наставник. Але навіть якщо зібрати 
разом усіх людей, які хоч якось причетні 
до виховання дитини, ніхто не зможе 
замінити жодного з батьків. Тобто тато- і 
мамозамінників не існує.

Бог покладає на батька п’ять головних 
завдань: бути духовним лідером; люблячим 
чоловіком (чоловіком, який любить матір 
його дітей); прикладом для наслідування; 
наставником; надійною опорою.

Тато – мій 
духовний лідер

Більшість батьків не вважає так, не 
погоджується з цим. Ми можемо влашто-
вувати пікетування і мітинги, але кожен 
тато, за задумом та повелінням Бога, має 
бути духовним лідером. Читаємо: «Господь, 
Бог наш – Господь один! І люби Господа, 
Бога твого, усім серцем своїм, і всією ду-
шею своєю, і всією силою своєю! І будуть 
ці слова, що Я сьогодні наказую, на серці 
твоїм. І пильно навчиш цього синів своїх, 
і будеш говорити про них, як сидітимеш 
удома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти 
лежатимеш, і коли ти вставатимеш» (Повт. 
Зак. 6:4–7).

По-перше, я і ви маємо поклонятися 
лише справжньому й одному Богові. Для 
того, щоб ми не сплутали справжнє по-
клоніння з якимись формальними речами, 
Бог чітко зазначив: «… люби Господа Бога 
твого, усім серцем своїм, і всією душею 
своєю, і всією силою своєю!». Справжня 
любов підносить об’єкт любові на п’єдес-
тал, на трон. 

Бог – це Творець всесвіту, Верховний 
Владика, Монарх. Непотрібно доводити, 
що Особі з таким статусом належать 
шана, честь і поклоніння. Оскільки Бог 
сповнений абсолютної любові до Cвого 
творіння, то і Його творінню легко відпо-
вісти взаємністю. 

«І будуть ці слова, що Я сьогодні нака-
зую, на серці твоїм» (Повт. Зак. 6:6). Сто-
сунки з Богом, шана й поклоніння настільки 
важливі, що до них не можна ставитися 
поверхнево, як до простого виконання 
деяких релігійних вимог. Це питання на-
шого внутрішнього «я», нашої особистості, 
нашого світогляду. Нещирість у стосунках 
із Богом – це, на жаль, типове явище для 
нашого суспільства. Ми імітуємо покло-
ніння Богові, відвідуючи храм один раз на 
тиждень або, що ще гірше, лише кілька 
разів на рік. Ось  що Ісус сказав із цього 
приводу фарисеям: «Лицеміри, добре про-
рокував про вас Ісая, кажучи: Цей народ 
наближається до Мене своїми устами, гу-
бами шанує Мене, серце ж їхнє далеко від 
Мене, та даремно поклоняються Мені, на-
вчаючи людських заповідей» (Мт. 15:7–9).

Бог бачить наше серце наскрізь, але не 
тільки Бог, а й наші діти легко «читають» 
нашу невідповідність. А Божа заповідь ще 
не закінчена: «І пильно навчиш цього синів 
своїх, і будеш говорити про них, як сидіти-
меш удома, і як ходитимеш дорогою, і коли 
ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш» 
(Повт. Зак. 6:7).

Директором школи сімейного бого-
пізнання є тато. А тими, кого він має, у 
першу чергу, навчити любити Бога, мають 
стати його сини. Зайдіть до будь-якого 
храму, костелу, молитовного будинку – і 
ви переконаєтеся, що кількість чоловіків 
відносно жінок мізерна. А де ж ті, на кого 
Сам Бог поклав відповідальність бути 
духовними лідерами своїх сімей? Вони, 
зазомбовані атеїстичною пропагандою, 
вірять, що сильні й обійдуться без Бога, а 
жінки  слабкі, тому релігія потрібна саме 
їм. Це ще гірша неправда, ніж вважати, 
що повітря потрібне тільки жінкам, бо 
вони слабкі. Адже, «у Ньому ми живемо, 
рухаємося та існуємо» (Дії 17:28).

Бог наказує всім татам: «Пильно 
навчиш цього синів своїх, не пропустиш 
ні слова», і «будеш говорити про них (за-
повіді)», – не відмовчуватися, як це ми 
часто робимо, залишаючись із синами 
наодинці, а говорити про Божі заповіді 
чітко, ясно, доступно, щоб вони навчилися 
шанувати Великого Бога; «…як сидітимеш 
удома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти 
лежатимеш, і коли ти вставатимеш. Тобто 
завжди і всюди!

Ще один уривок із Біблії, який ми не 
маємо права обминути, – це молитва, 
якої Сам Син Божий навчив Своїх учнів. 
Вона починається так: «Отче наш, що 
на небесах, нехай святиться Ім’я Твоє, 
нехай прийде Царство Твоє, нехай буде 
воля Твоя, як на небі, так і на землі…» 
(Мт. 6:9–10).

«Отче», тобто батьку, тату. Рано чи 
пізно наші діти звернуть увагу на це слово, 
вони проведуть паралель між своїм татом 
і Богом: «Якщо Бог є Батьком, тоді я знаю, 
Який Він, бо в мене теж є або був батько».

Статус батька напряму пов’язаний зі 
статусом Бога, Який надав нам честь, 
право і відповідальність представляти 
Його нашим дітям. Це Він видав мені і вам 
погони батька, і поважати честь мундира, 
у першу чергу, маємо ми самі, а потім і 
наші діти.

Очевидно, що духовне лідерство – це 
обов’язок, покладений Верховним Головно-
командувачем на кожного тата – і ніякого 
дезертирства.

Тато – люблячий чоловік 
моєї мами

«З щирою вірою в Бога, з любов’ю до 
своєї дружини…» – так має починатися 
історія про кожного тата. Однак для бага-
тьох чоловіків це питання таке ж незручне, 
як і попереднє. До речі, коли у Ісуса Христа 
запитали, яка заповідь у Законі найбільша, 
Він відповів: «Любитимеш Господа Бога 
свого всім серцем своїм і всією душею, і 
всім своїм розумом, і всією своєю силою. 
Це перша заповідь. А друга подібна до неї: 
любитимеш свого ближнього, як самого 
себе! Іншої, більшої заповіді від цих немає» 
(Мр. 12:30–31).

Ближчої людини, ніж дружина, у нас 
немає. «Покине тому чоловік свого батька 
та матір свою, та й пристане до жінки 
своєї, – і стануть вони одним тілом» (Бут. 
2:24). Звісно, період закоханості відрізня-
ється від подружнього життя, як рекламна 
кампанія від реальності. Можливо, у ваших 

стосунках з дружиною не все 
гаразд, і тоді хочеться заперечи-
ти, що любов до дружини якось 
стосується вашого батьківства. 
Але якби не вона, ви не стали б 
батьком вашої дитини.

За задумом Бога, взаємна 
любов тата і мами є необхідним 
контекстом для повноцінного 
розвитку дитини. Ви тільки 
вдумайтеся: кожну дитину, 
що приходить у цей світ, має 
зустріти божественна атмосфера єдності 
і любові.

На сьогодні тати й мами дуже багато 
уваги приділяють матеріальному забез-
печенню своїх дітей, але найкраще, що 
ми можемо передати нашим дітям, – це 
впевненість і відчуття безпеки, які вони 
мають, коли бачать нашу любов і прив’яза-
ність одне до одного.

Ми з дружиною не соромимося в при-
сутності наших трьох дітей обіймати та 
цілувати одне одного. Ви б бачили їхні 
очі: вони просто сяють від щастя, тому що 
любов між нами – це найкраще, що ми мо-
жемо подарувати нашим дітям. Пригадую, 
як наш старший син, коли був маленьким, 
обіймав нас обох за шиї і примушував 
цілувати одне одного.

«Чоловіки, любіть своїх дружин, як і 
Христос полюбив Церкву і віддав за неї 
Себе... Чоловіки повинні любити дружин 
своїх так, як власні тіла, бо хто любить 
дружину свою, той любить самого себе» 
(Еф. 5:25, 28).

Це не ідея, пропозиція чи порада. Це 
наказ, повеління Бога нам, чоловікам. 
Тут написано не просто любити дружин, а 
«своїх дружин». Що бачать наші діти: ми 
любимо їхню маму, чи наші очі «дарують 
любов» багатьом іншим?

Любов – це самопожертва. Христос 
полюбив нас і віддав Своє життя за нас. 
Чим готові ми жертвувати заради наших 
дружин? Адже любов до дружини – це не-
мовби посів, який обов’язково повернеться 
до нас врожаєм.

Те, як ви ставитеся до своєї дружини, 
залишить відбиток на всьому житті ваших 
дітей. Ви можете створити атмосферу, в 
якій виростуть доброзичливі, вірні, чуйні, 
впевнені люди, або ж ви розіб’єте їхні 
серця і життя власноруч.

Любіть свою дружину, і ви сформуєте 
правильне уявлення про шлюб у своїх 
дітей, а вони з вдячністю донесуть цей 
«заповіт любові» до наступних поколінь.

Тато – приклад для мене
Скільки веселих і сумних історій можна 

пригадати на цю тему. Діти, як ксерокс чи 
сканер, намагаються відтворити все, що 
бачать у житті дорослих. Особливе місце 
в копіювальній стратегії дітей відведене 
батькові. Вже від зачаття вони скопіювали 
його Y-хромосому в кожній клітинці свого 
тіла. Ми можемо лише уявити, що пере-
живає дитина, яка втрачає батька. Зникає 
могутній потік інформації, який є життєво 
необхідним для кожного жителя землі. Так 
задумав Творець. І жага до гідного прикла-
ду батька буде жити в нас усе життя. Тому 
кожен батько має бути таким прикладом 
для своїх дітей.

Нашим дідусям і бабусям, які пережили 
страхи Голодомору і війни, навіть не сни-
лося те, що мають їхні онуки. Здавалося 
б, прогрес у сфері інтелекту позитивно 
вплине й на моральні риси сучасників. На 
жаль, ми спостерігаємо зворотний ефект. 
І сфера батьківства потерпає чи не най-
більше. Тепер фрази «біологічні батьки», 
«соціальні сироти», «усиновлені діти» вже 
не дивують нас.

Завдання батька – бути поряд з дітьми, 
що б не трапилося. Батьківство – не ривок, 
не стрибок, це марафон… Батько не може 
залишити дистанцію батьківства, доки над 
ним не буде два метри землі. Найдостой-
нішим прикладом батьківства є Сам Бог. 
«Той, Хто послав Мене (Ісуса Христа), є зі 
Мною; Отець не залишив Мене Самого…» 
(Ів. 8:29); «Син не може робити нічого Сам 
від Себе, а тільки те, що бачить, як Отець 
робить; що Він робить, те й Син також 
робить» (Ів. 5:19).

Немає сенсу говорити про негативний 
приклад батьків, бо, незалежно від цього, 
ми, на жаль, його подаємо. Чи скажуть 
наші діти про нас: «Мій тато завжди поряд, 

особливо у скрутну хвилину, мені є на кого 
рівнятися». Чи можемо сказати ми: «Мій 
хлопчику, моя дівчинко, проживи своє 
життя так, як я!», чи, швидше, скажемо: 
«Не роби дурниць, які робив твій тато».

Бог дав вам привілей бути татом, 
щоб ваші діти могли скопіювати приклад 
нелицемірної віри в Бога, любові до 
дружини, чесності, вірності, мужності, 
цілеспрямованості.

Якщо ж ви покинете дистанцію батьків-
ства, не дивуйтеся, що життя ваших дітей 
буде схожим на бульварну пресу, в якій 
залишили відбитки всі, кому не лінь, а не 
на класичний твір за задумом Бога.

Тато – мій наставник
З уроків фізкультури у школі я найбіль-

ше любив лижні естафети. Наша школа 
займала досить велику територію, тому 
найбільше коло було довжиною кілометр. 
Особливим був момент, коли випадав 
перший сніг і потрібно було «прокласти 
лижню». Декілька разів нашому класові 
доводилося першим виходити на цю 
трасу. Оскільки я був найвищим у класі, 
то йшов попереду. Але першим завжди 
був учитель фізкультури – немолодий 
кремезний чоловік.

Наставник, учитель, тренер – ці функ-
ції теж належать батькові. Частково ми 
передаємо їх учителям у школі, але лише 
частково. У житті головну «лижну трасу» 
для дітей прокладає батько.

Десять років тому Бог покликав нашу 
маму додому, в небесні оселі. Татові нині 
69, і він усе ще на «життєвій трасі». Я 
– найстарший, тому йду за ним першим. За 
42 життєвих кола, які він пройшов переді 
мною, його силует уже не такий стрункий, 
хода уповільнилася, але він усе ще попере-
ду. І я дуже вдячний йому за це.

«Послухай, мій сину, настанови батька 
свого, і не відкидай науки матері своєї» (Пр. 
1:8); «Сину мій, не забудь ти моєї науки, і 
нехай мої заповіді стережуть твоє серце, 
бо примножать для тебе вони довготу тво-
їх днів і років життя та спокою! Милість та 
правда нехай не залишать тебе, прив’яжи 
їх до шиї своєї, напиши їх на таблиці серця 
свого, і знайдеш ти ласку та добру прему-
дрість в очах Бога й людини!» (Пр. 3:1-4).

Якщо ви не знаєте, чого навчати дітей, 
прочитайте книгу Приповісток Соломона. 
Сам Бог наділив його надзвичайною 
мудрістю.

Я завжди кажу дружині, що вона краща 
мама, ніж я тато, для наших дітей. Я не 
підлещуюся, це правда. Інна педагог за 
фахом і покликанням. Вона багато чого 
навчила наших дітей. Часом я запитую 
себе: а чого дітей навчив я? І дуже хочу, 
щоб мої діти навчилися від мене мудрих, 
важливих, потрібних речей, які би вплину-
ли на все їхнє життя.

Існує декілька надзвичайно важливих 
речей, які має робити тато як наставник.

По-перше, любити своїх дітей. Це наше 
завдання. Ми – не джерело любові, ним 
є Бог, але ми можемо стати її надійним 
провідником. Як місяць відбиває світло 
сонця, так батько має передавати Божу 
любов своїм дітям. Було б добре, якби 
вчителі у школі любили всіх дітей. Але, 
як правило, у них є улюбленці, решта ж 
просто «не заслуговують» на їхню любов. 
Тато не має такого права – не любити, бо 
він – особливий учитель. 

По-друге, подаруйте дітям мрію, вка-
жіть на гідну мету. «Як стріли в руці вояка, 
так діти віку молодого» (Пс. 127:4). Це наш 
обов’язок – спрямувати дітей до гідної мети.

По-третє, будьте вчителем «з великої 
літери». Для цього потрібно самому по-
стійно навчатися. Якщо ви зупинитеся, 
то втратите кваліфікацію, і ваші діти 
перестануть «брати у вас уроки». Мета 
справжнього вчителя – навчити, а не про-
йти матеріал.

І нарешті – дисциплінуйте своїх дітей, 
щоб досягнути високої мети. Без здорової 
дисципліни це неможливо. Ви для них 
– тренер. Але не забувайте, що ви самі 
маєте бути дисциплінованими.

Мій тато – надійна опора
Якщо порівняти сім’ю з будинком, то 

батька можна порівняти з центральною 
опорою, завдяки якій тримається весь 
будинок. З перших свідомих кроків на землі 
ми сприймаємо батька як точку опори. 
Його сильні руки, впевнені рухи, вміння ви-
рішувати питання, знання й досвід – все це 
створює для дитини атмосферу надійності. 
Низький тембр його голосу дитина добре 
знає ще з лона матері, бо голос тата вона 
краще чула і розпізнавала, ніж голос мами. 
Отже, у перші роки дитинства рейтинг 
батька сягає найвищої позначки. Але по-
тім щось трапляється, і більшість батьків 
стрімко втрачають стартові позиції.

«Коли дому Господь не будує, даремно 
працюють його будівничі при ньому! Коли 
міста Господь не пильнує, даремно сторо-
жа чуває! Даремно вам рано вставати, 
допізна сидіти, їсти хліб загорьований, 
Він і в спанні подасть другові Своєму! 
Діти – спадщина Господня, плід утроби 
– нагорода!» (Пс. 126:1-3).

Бог – Творець і Архітектор сім’ї. У Нього 
є архітектурний план для кожної подруж-
ньої пари, але більшість із них ніколи й 
не зверталися до Головного Архітектора. 
Багато сімей нагадують самозабудови без 
будь-яких дозволів і планів. Деякі з цих бу-
динків так і залишилися недобудованими, 
інші вже давно покинуті.

Для створення надійної сім’ї кожен тато 
має отримати в Бога свій архітектурний 
план. Чи є у вас план будівництва вашого 
дому, вашої сім’ї?

Можливо, ви не знаєте, де його шукати. 
Швидше за все, він є у вас удома. У вашій 
Біблії цілі розділи присвячені питанням 
шлюбу. Тільки не кажіть, що у вас немає 
для цього часу. Повірте, вам доведеться 
виділити достатньо часу, коли Він покличе 
вас на «килим» і ви змушені будете допові-
сти, що відбувалося з вашою сім’єю. Отже, 
кожен тато може стати надійною опорою 
для своїх дітей, якщо сам матиме міцний 
фундамент під ногами. Народна мудрість 
говорить: «Без Бога ні до порога!». Це 
справді так. Запросіть Його стати Голо-
вним Інженером будівництва вашої сім’ї, і 
Він закладе надійний фундамент.

Для того, щоб стати гарантом надій-
ності для наших дітей, нам самим потрібно 
мати чітку життєву позицію з усіх питань, а 
особливо з питань віри і моралі. Пам’ятай-
мо, роль батька – універсальна. Наші діти 
прийдуть до нас з різними запитаннями. 
Звичайно, ми не можемо усього знати. Але 
ми маємо знати, чому саме так живемо і 
чого прагнемо досягнути у житті.

Вірність, вміння тримати слово – ще 
один важливий компонент. Я не проводив 
спеціальних досліджень, але, постійно 
спілкуючись з багатьма людьми, зрозумів, 
що це набагато краще роблять мами. 

Невиконані обіцянки, як ялинкові іграш-
ки, «прикрашають» життя багатьох тату-
сів. Звичайно, ми люди завантажені й у нас 
мало вільного часу. Але наша проблема в 
тому, що, крім матері наших дітей, ми «одру-
жені» ще й з роботою, машиною, хобі тощо.

Станьте для своїх дітей маяком і 
гаванню. Вони, як кораблі у шторм, праг-
нуть додому, щоб заспокоїтися в надійних 
обіймах батька, і дуже розраховують на 
розуміння. Натомість, частіше за все, нати-
каються на байдужість, роздратованість, 
а то і злість. «Наступіть власній пісні на 
горло», відкиньте всі справи і з теплом і 
любов’ю зустріньте свої кораблики гідно, 
як справжній порт.

Захистіть своїх дітей. Вони справді 
мають у цьому потребу. Цей світ зустрічає 
маленьких людей вороже. Конкуренція і 
конфронтація – ось що очікує їх тут. «Світ 
належить першим», – почують вони, і ця 
рекламна брехня отруїть їхні серця. Мій 
і ваш священний обов’язок – захистити 
наших хлопчиків і дівчаток.

«Мій сину, як грішники будуть тебе 
намовляти, то з ними не згоджуйся ти!» 
(Пр. 1:10); «Сину мій, не ходи ти дорогою 
з ними, спини ногу свою від їхньої стежки» 
(Пр. 1:15); «Сину мій, не забудь ти моєї 
науки, і нехай мої заповіді стережуть твоє 
серце, бо примножать для тебе вони дов-
готу твоїх днів, і років життя та спокою!» 
(Пр. 3:1–2).

Шановні татусі! Не сходьмо з дистанції 
батьківства за жодних обставин. Заради 
Бога! Заради наших дітей!

Михайло ДУБОВИК.

РОЛЬ БАТЬКА
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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».

ЗАПРОШУЄМО 
на служіння в церквах 

християн віри євангельської:
Івано-Франківська область:

БУРШТИН, вул. Міцкевича, 28;  НЕДІЛЯ – 10 год., ЧЕТВЕР – 19 год.;
КОСІВ, вул. Горбового, 8;  НЕДІЛЯ – 10 год., ЧЕТВЕР – 18 год.;
КАЛУШ, вул. Козоріса, 20;  НЕДІЛЯ – 10 год., ЧЕТВЕР – 19 год.;
КОЛОМИЯ, вул. Верещинського, 9;  НЕДІЛЯ – 10, 14 год., СЕРЕДА – 18 год.;
КОЛОМИЯ, церква «Віфлеєм», вул. Майданська, 1а;  НЕДІЛЯ – 10, год., ЧЕТВЕР – 18 год.;
КОРШІВ, вул. Шевченка, 5;  НЕДІЛЯ – 10.30, ЧЕТВЕР, П’ЯТНИЦЯ – 19 год;
НАДВІРНА, вул. Вагилевича, 16;  НЕДІЛЯ – 10 і 18 год., СЕРЕДА – 19 год.;
РОГАТИН, вул. Богуна, 2;  НЕДІЛЯ – 10 год., ЧЕТВЕР – 19 год.;
РОЖНЯТІВ, вул. Шевченка (біля базару); НЕДІЛЯ – 9.30, СЕРЕДА – 18 год.;
ТЛУМАЧ, вул. Винниченка, 42;  НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА – 20 год.
СТЕЦЕВА Снятинського р-ну, вул. Миру, 2-б; НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.

Львівська область:
РАДЕХІВ, вул. Рильського, 1;  НЕДІЛЯ – 10, 18 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
ВЕЛИКІ МОСТИ, вул. Шевченка, 28;  НЕДІЛЯ – 10 год., ПОНЕДІЛОК, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
ПЕРЕМИШЛЯНИ, вул. Галицька, 15, (Дім побуту);  НЕДІЛЯ – 14.30 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.

Рівненська область:
КОСТОПІЛЬ, вул. Сидорова, 5 б (р-н 5-ї шк.);  
                                               НЕДІЛЯ – 10, 18 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
с. ГОЛИШІВ Рівненського р-ну, вул. Молодіжна, 10; 

                                                   НЕДІЛЯ – 10, 18 год., ВІВТОРОК, ЧЕТВЕР – 19 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)

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 ситуації, 
з якої не бачите виходу, якщо потребуєте 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

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 8:00 та о 16:00
 ДИВІТЬСЯ 

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

Церква «ГОЛГОФА»
м. Львів, вул. Скрипника, 2-а (р-н Сихів)

НЕДІЛЯ – 10, 18 год.
СЕРЕДА – 19 год. (молодіжне служіння)
ЧЕТВЕР – 18.30.

Церква «ВІФАНІЯ»
м. Львів, вул. Жовківська, 8 (р-н Підзамче)

НЕДІЛЯ – 10, 18 год.
ПОНЕДІЛОК – 19 год. (молодіжне служіння)
СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 18 год.

 «180 градусів» виходить на УТР по понеділках о 14:10 з 
повтором вночі о 00:50. Відмінна риса нової програми – власна 
лінія довіри, що приймає дзвінки від телеглядачів. У кожного 
є можливість зателефонувати за номером, що вказаний на 
екрані, та поспілкуватися з консультантами безкоштовної 
лінії довіри (телефон працює цілодобово).

«Як автори і творці програми, ми переслідували певну ціль 
– допомогти глядачам побачити надію в тому, де, здається, 
немає виходу, зрозуміти, що вони не самі у своїх труднощах, 
що насправді світ не такий байдужий, а майбутнє –  не таке 
безрадісне, – коментує виконавчий продюсер телепроекту 
«180 градусів» Тетяна Іванова. – Головною цінністю програми 
ми вважаємо її героїв – реальних людей, що наважилися 
розповісти правду про своє життя. І в цій правді є місце для 
неймовірних змін та людського щастя...»

Програма «180 градусів» виробництва Асоціації «Емману-

Програма «180 градусів» з 8 квітня транслюється на загальнонаціо-
нальному телеканалі УТР – «Українське телебачення та радіомовлення». 
Новий проект – про життя різних людей та про те, що допомагає їм 
вирішувати проблеми. Слоган проекту – «Жити чи виживати? Реальні 
історії протистояння».

Телепроект «180 градусів» з’явився в ефірі УТРТелепроект «180 градусів» з’явився в ефірі УТР

Щотижня добровольці приходили 
в лабораторію для тестів на 
здоров’я і соціальну активність. А 

потім вчені використовували поліграф (де-
тектор брехні) для визначення кількості 
неправди, яку люди говорили. Виявилось, 
що в середньому людина обманює 11 
разів на тиждень.

У підсумку з’ясувалося, що в тих, 
хто говорив лише правду, фіксувалося 
значно менше скарг на самопочуття, ніж 
у попередні періоди життя, коли вони 
регулярно обманювали. У групі «бреху-
нів» особливих змін у стані здоров’я чи 

Методика підсвідомого впливу 
на глядача за допомогою так зва-
ного 25-го кадру, яку «винайшов» 
1957 року Джеймс Вайкері, пізніше 
була повністю відкинута, а автор 
методу визнав, що результати 
його «експериментів» були сфа-
бриковані.

Через багато років псевдоідея 25-го 
кадру знайшла своїх шанувальників 
серед громадян колишнього СРСР. 

У 90-ті роки за її допомогою пропонували 
вивчати мови, а тепер «наука» пішла 
дальше — нині так «скидають вагу». 
Недалеко той день, коли біля екранів 
телевізорів за допомогою цього «25-го ка-
дру» будуть готувати чемпіонів з простих 
глядачів, що жують поп-корн і запивають 
його колою.

їл» – лауреат Національної телевізійної премії «Телетріумф-
2012». Асоціація «Еммануїл» працює в Україні та СНД вже 
понад 20 років. Головні напрями діяльності – благодійність, 
реалізація соціально значимих проектів, виробництво теле-
візійних програм. Всього за 20 років Асоціація «Еммануїл» 
створила 4992 епізоди духовно-просвітницьких програм, які 
транслювала 431 телекомпанія з 13 країн.

Програми УТР транслюються на супутникових каналах на 
Євразію та Північну і Південну Америку. На сьогодні обсяг 
мовлення становить 72 години на добу (24 години на Євразію, 
24 години на Північну Америку, 24 години Інтернет-мовлення). 
Аудиторія УТР налічує понад 23 млн. глядачів у світі і при-
близно стільки ж в Україні, у тому числі в кабельних мережах 
– 7,5 млн. абонентів.

Лана РЕН. 
прес-центр Асоціації «Еммануїл».

психіці помічено не було, навіть якщо 
якісь їх представники говорили тільки 
невинну брехню, стримуючись від більш 
серйозної.

Коли учасників обох груп попросили 
обманювати якомога менше протягом 
тижня, то у всіх було зафіксовано істотне 
поліпшення здоров’я. Окрім того, люди з 
подивом дізнавалися, що можуть без вся-
ких серйозних наслідків говорити правду 
щодо багатьох речей, а не обманювати і 
не перебільшувати. Наприклад, про при-
чини запізнень на роботу чи невиконання 
доручених завдань.

Чесність — запорука здоров’я
Вчені з Університету Нотр Дам з’ясували, що чесність йде на користь 

як фізичному, так і психічному здоров’ю.
Невинний обман здається якоюсь дрібницею, але необхідність тривалий 

час приховувати правду може викликати проблеми з психікою і фізичним 
здоров’ям. Вчені з’ясували, що люди, які намагаються бути максимально 
чесними, відчувають менше внутрішнього тиску і печалі. У них рідше спо-
стерігаються кашель і біль в горлі. Чим менше людина обманює, тим кращі 
в неї стосунки з іншими людьми, і тим міцніші їх соціальні зв’язки.

Чи небезпечне для 
здоров’я схуднення за 
методом 25-го кадру?

Звичайно ж, це іронія. А якщо серйоз-
но, то причина успіху такого роду схем по-
лягає в тому, що народ не прислухається 
до біблійної мудрості: «Вірить безглуздий 
в кожнісіньке слово, а мудрий зважає на 
кроки свої» (Прип. 14:15).

Щоб бути у формі, треба не сидіти 
біля екрану монітора з «25-м кадром», а 
взяти себе в руки і зайнятися здоров’ям. 
Для цього треба щонайменше:

— правильно харчуватися (споживати 
корисну їжу, не на ніч і не мегапорціями);

— вести активний спосіб життя.
Якщо ж проблеми з вагою викликані 

гормональними порушеннями, то в таких 
випадках обов’язково варто звернутися 
до лікаря, благати Господа про зцілення і 
— за необхідності — лікуватися.

Мудрості вам, щоб не попадатися на 
виверти шахраїв!
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