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Слова мудрості: «На хресті зустрілися Божа справедливість і Божа милість».
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Йди геть від нас... 
«І ось, усе місто вийшло назустріч Ісусові. 

Як Його ж угледіли, то стали благати, щоб пішов 
Собі з їхнього краю!..» (Мт. 8:34).

Ми часто просимо про щось Бога. Прохання бувають різні. Наприклад: «Нехай 
мої діти у Твоєму царстві сядуть праворуч і ліворуч від Тебе» або: «Нехай 
мій брат розділить маєток зі мною», або «Помилуй мене, Господи...»

Усе місто вийшло назустріч Ісусу. Але чому такі перекошені невдоволенням 
їхні обличчя? «Йди геть від нас, геть з нашого краю…» 

Усе місто вийшло назустріч Ісусу. Але чому такі перекошені невдоволенням 
їхні обличчя? «Йди геть від нас, геть з нашого краю…» 

Усе місто вийшло назустріч Ісусу. Але чому такі перекошені невдоволенням 

Чому в це місто заборонено вхід Христу? Чому замість «прийди до нас» 
звучить: «Геть звідси»? Причини дві – страх і свині!

Почнемо з останнього.
Правду кажучи, свині невинні, причина в тому, що дії Христа мають наслідок 

в сфері нашого добробуту. А нам, як правило, це не до вподоби.
«Чи має право Він на матеріальну сферу мого життя?» – запитання риторичне, 

проте ми не проти, щоб Він впливав на «вгодованість» нашого гаманця. З рештою 
ми справимося самі.

Вам знайома картина, коли найкращі молоді роки ми витрачаємо на «свиней»? 
«Оце ще докінчу і вже щось постараюся для Бога, ще трошечки підтягну, щоб як 
у людей було, а тоді – звершу подвиг віри!».

Так пролітає і молодість, і здоров’ячко вже не те… А тоді заключний акорд: 
«Коли, Боже, Ти мене уздоровиш, буду Тобі щиро служити!..»

А поки що – «Йди від нас, не треба зачіпати наших «свиней»…»
«Коли, Боже, Ти мене уздоровиш, буду Тобі щиро служити!..»

А поки що – «Йди від нас, не треба зачіпати наших «свиней»…»
«Коли, Боже, Ти мене уздоровиш, буду Тобі щиро служити!..»

Тепер про страх.
«І... побачили чоловіка з котрого демони вийшли, одягненого і при розумі, що 

сидів у ногах Ісуса, і жахнулися» (Лк. 8-35).
Коли був одержимий, голий, біснувався – це звично. Коли  став адекватним 

– жах охопив натовп.
Порядок в житті починається з порядку в духовній сфері. Ні ланцюги ані 

інші людські намагання привести чоловіка до тями не дали жодного результату 
– бруд, злість, одержимість його душі неодмінно виплескувалася назовні, рвучи 
всі прив’язі, спотворюючи особистість, руйнуючи його життя, сім’ю і долю.

Як часто, на жаль, ми марно намагаємося впорядкувати щось своїми зу-
силлями! І кожного разу зазнаємо неминучої поразки – від справ державних до 
особистих і буденних!

Так, ми мусили б визнати цю віками перевірену істину: без Нього ми не роз-
беремося ні в душі, ні в сім’ї, ні в державі. «Шукайте ж найперш Царства Божого 
й правди Його, а все це вам додасться» (Мт. 6:33).
беремося ні в душі, ні в сім’ї, ні в державі. «Шукайте ж найперш Царства Божого 
й правди Його, а все це вам додасться» (Мт. 6:33).
беремося ні в душі, ні в сім’ї, ні в державі. «Шукайте ж найперш Царства Божого 

По-іншому не було й не буде. Тож шукаймо найперш ЦАРСТВА БОЖОГО і 
ЙОГО правди, щоб мати нам будучність і надію!

По-іншому не було й не буде. Тож шукаймо найперш ЦАРСТВА БОЖОГО і 
ЙОГО правди, щоб мати нам будучність і надію!

По-іншому не було й не буде. Тож шукаймо найперш ЦАРСТВА БОЖОГО і 

Микола СИНЮК.

У неділю, 29 березня 2015 року, у рай-
центрі Тлумачі Івано-Франківської області 
святкували особливий день народження. 
Центр опіки дитини «Рідна оселя» відзна-
чав своє перше десятиріччя.

Фахівці кажуть, що кожна людина від само-
го народження має дві основні потреби 
–  потреби любові і значущості, тобто 

цінності. Іншими словами, кожна людина мусить 
мати рідну оселю – місце, де її люблять і цінують.

На жаль, не всім дітям із цим щастить. 
Статистика невтішна. І дяка Богу за тих, хто 
готовий  зробити все, що тільки можливо, аби 
змінити цю статистику на краще. З ініціативи 
таких небайдужих людей – а конкретніше – бла-
годійної християнської місії милосердя «Добрий 
самарянин», що діє при Івано-Франківській 
церкві християн віри євангельської, і запрацю-
вав десять років тому Центр опіки дитини під 
символічною назвою «Рідна оселя». 

Зустріч делегації Всесвітньої Ради Церков з Всеукраїнською Радою 
Церков і релігійних організацій відбулася 18 березня 2015 року в конфе-
ренц-залі готелю «Хрещатик», повідомляє Інститут релігійної свободи.

Під час зустрічі йшлося про можливі шляхи співпраці між обома міжконфе-
сійними організаціями. Окремо обговорювалися спільні зусилля конфесій 
у сприянні подоланню збройного конфлікту в Україні та його наслідків.

Всесвітню Раду Церков на заході представляли: архієпископ Андерс Вейрюд 
(Церква Швеції, Президент ВРЦ по Європі), пастор Керін ван дер Брок (Рефор-
мована Церква Голландії), єпископ Ян Янссен (Євангельська Церква Німеччини), 
пан Пітер Прув (директор Комітету Церков з міжнародних зв’язків), протоієрей 
Даниїл Буда (Румунська Православна Церква).

Водночас інша частина делегації на чолі з Генеральним секретарем ВРЦ 
пастором Олавом Фюксе Твейтом провела зустріч в Апостольській нунціатурі з 
Папським нунцієм в Україні архієпископом Томасом Галіксоном та главою Римо-
Католицької Церкви в Україні митрополитом Мечиславом Мокшицьким.

Представники Всесвітньої Ради Церков висловили готовність сприяти будь-
яким миротворчим ініціативам українських конфесій. Ієрархи Церков наголосили, 
що приїхали до України з тим, щоб зрозуміти, яким чином їхня підтримка може 
стати найбільш ефективною. 

Гості були приємно вражені рівнем позитивної співпраці українських конфесій 
у рамках Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.

ІРС.

З нагоди світлого свята Господнього 
Воскресіння прийміть наші найщиріші 
вітання!

Нехай у наших серцях не гасне вдячність 
Богові за Голгофський подвиг, який по-
дарував людству надію на благословенну 
вічність!

З благоговінням у серці схилімося перед 
Спасителем Ісусом Христом, Який був 
розп'ятий за наші гріхи і воскрес для нашого 
оправдання. Хай життя кожного з нас стане 
свідченням Його любові і прощення.

Христос воскрес!
Воістину воскрес!

З любов'ю Господньою 
і молитвами про вас,

Юрій ВЕРЕМІЙ.
Старший пресвітер Івано-Франківського

обласного об'єднання церков ХВЄ, єпископ.

«Чого ви шукаєте Живого між мертвими? Нема Його тут, бо воскрес!..
 Сину Людському треба бути виданому до рук грішних людей,
 і розп'ятому бути, і воскреснути третього дня!» (Луки 24:5-7).

Дорогі друзі, шановні брати і сестри 
в Ісусі Христі!

Всеукраїнська Рада Церков 
зустрілася з делегацією 
Всесвітньої Ради Церков

З днем народження, «Рідна оселе»!

пісня у виконанні глухонімої Олі Гуменюк, а 
також свідчення вихованця, а віднедавна і сту-
дента Київського біблійного інституту Дмитра 
Свиридова. 

Серед численних гостей були міський голова 
Тлумача Володимир Корженьовський, народний 
депутат Володимир Шкварилюк, перший за-
ступник голови Івано-Франківської ОДА Сергій 
Басараб, директор місцевої школи-гімназії 
Володимир Пасецький, давні друзі з Норвегії, 
а також пастори і волонтери з євангельських 
церков Івано-Франківщини і сусідніх областей 
– Чернівецької і Тернопільської, для яких ак-
тивна участь у житті вихованців «Рідної оселі» 
давно стала частиною служіння для Бога і 
перед Богом.

На святкуванні дня народження зазвичай співають. 
Звучали пісні і на нашому святі – у виконанні вокального 
молодіжного гурту церкви ХВЄ м. Івано-Франківська.

До заключної молитви усіх закликав старший пресвітер 
обласного об'єднання церков ХВЄ Івано-Франківщини єпископ 
Юрій Веремій. А заключне оголошення зробив теперішній 
директор «Рідної оселі» Віталій Жиляк. Він запросив усіх на 
фуршет – після тригодинної урочистої частини це було справді 
доречно. Гості ще довго спілкувалися, ділилися враженнями і 
пропонували нові ідеї і задуми щодо того, щоб у нашій країні не 
залишилося непотрібних і покинутих напризволяще дітей.

Людмила БЕНДУС.
Фото: Уляна ПІКУЛЯК.

Про те, як народилася ідея допомогти знедоленим дітям, 
розповів гостям свята – а їх ледве вмістила зала молитовного 
будинку церкви ХВЄ м. Тлумача – директор місії «Добрий 
самарянин» Олег Карп’юк. І запропонував подякувати за це 
Богові, бо лише з Його милості і завдяки Його благодаті ця 
самарянин» Олег Карп’юк. І запропонував подякувати за це 
Богові, бо лише з Його милості і завдяки Його благодаті ця 
самарянин» Олег Карп’юк. І запропонував подякувати за це 

справа стала можливою.
Десять років – це вже історія. Про початки цієї історії 

нагадав перший, а тепер почесний директор ЦОД «Рідна 
оселя» Зіновій Кучер. 

Діти підготували спеціально до свята цілу програму. 
Страшно уявити, як би склалася доля цих тепер усміхнених, 
радісних, щасливих дітей, якби не Бог. Можливо, деяких із 
них уже не було б на землі. Особливо зворушили гостей 

Зіновій Кучер



ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ХРИСТИЯНСЬКА МІСІЯ «ДОБРИЙ САМАРЯНИН»ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ХРИСТИЯНСЬКА МІСІЯ «ДОБРИЙ САМАРЯНИН»2

N 4 (195), КВІТЕНЬ 2015 РОКУN 4 (195), КВІТЕНЬ 2015 РОКУ

C
 —

 б
ла

ки
тн

ий
   

М
 —

 п
ур

пу
рн

ий
   

Y 
—

 ж
ов

ти
й 

  В
 —

 ч
ор

ни
й

Євангельсько-протестантські церкви 
України зібралися ще в травні ми-
нулого року, тоді ми тільки почали 

займатись евакуацією – вивезли перший 
дитячий будинок зі Слов'янська. З того 
все і почалося.

Потім нам дзвонили люди, запитуючи, 
чи ми можемо їм допомогти. І ми почали 
вивозити дитячі будинки, будинки сімей-
ного типу, прийомні сім'ї, а згодом і всіх 
підряд. За цей період ми вивезли понад 
50 тисяч людей з зони АТО.

 Далі постало питання розселення. 
Одна з перших баз, яка була розрахована 
на 250 людей, заповнилася на 270. Ми 
почали розміщувати людей по Україні, роз-
почали партнерство з іншими церквами. А 
для того, щоб краще координувати свою 
роботу, розробили таку платформу, яка 
допоможе координувати наші дії. Зробили 
сайт і дали цій платформі назву: «Спасемо 
Україну». Нині я є координатором цієї 
платформи.

 У середині літа розпочали новий 
етап у Слов'янську – повернення людей і 
відбудову пошкодженого житла. Будинки 
відбудовували люди з Західної України, 
і їх там дуже багато. Там можна було 
побачити багато волонтерів, на яких 
казали «бандерівці», а вони у відповідь 
просто усміхалися. І справи цих волонте-
рів показують, що вони кинули свої сім'ї і 
приїхали, щоб допомагати, на відміну від 
інших, які кинули свої сім'ї і приїхали, щоб 
грабувати.

Сьогодні в нас безліч перевалочних 
баз, є міста компактного поселення, при-
ходить дуже багато гуманітарної допо-
моги. Зібрано понад 3 тисячі тонн тільки 
продуктів – це просто банки з салом, 
м'ясом, різного роду консервації, крупи і 
так далі. Це те, що зібрав і передав про-
стий народ.

Потім ми почали допомагати Донбасу 
в широкому розумінні цього слова: це 
і Луганська, і Донецька області. Окрім 
евакуації, почали завозити продукти, коли 
їх почало не вистачати. Згодом відкрили 
соціальні їдальні. Нині в нас близько 60 
їдалень, які працюють на окупованій 
території.

Здебільшого  їх відкривали в будинках 
молитви, тобто в наших осередках. Спо-
чатку були дуже великі «наїзди» з боку 
ЛНР, особливо козаків. Вони казали, що 
тут не буде наших церков, не буде «сект», 
що тут буде єдина Православна Церква 
Московського патріархату.

 Під час окупації Слов'янська, 30 
травня, якраз на Трійцю, сепаратисти за-
брали чотирьох наших священиків. Потім 
вони просили за них викуп, ще пізніше ми 
поставили їх на обмін, тобто дуже довго 
боролися за те, щоб їх звільнили. Але 
коли Слов'янськ було визволено, їх ніде 
не знайшли. Були розмови, що їх забрали 
з собою. Пізніше виявилось, що їх давно 
вбили і закопали у братській могилі.

Зробили ексгумацію тіл і за аналізами 
ДНК ідентифікували. Це було четверо мо-
лодих ні в чому не винних хлопців, які мали 
сім'ї, дітей. Кілька місяців тому одному з 
батьків цих священиків подзвонив якийсь 
чоловік і розказав, що він з числа тих шес-
ти людей, які брали участь у викраданні 
наших хлопців. Він розповів, що наших 
священиків вбили в день викрадення. 

Їх били, катували, але вони померли як 
чоловіки – молилися і співали. Потім їх роз-
стріляли, кинули в яму і підпалили. Коли 
батько запитав у цієї людини, навіщо він 
це все розповідає, той відповів, що хоче 
викуп за те, що видасть двох з викрадачів. 
З шести вже двох немає в живих, один 
зник, він сам – четвертий і ще двох, тих, 
що живуть у Москві, готовий видати. 

Зрозуміло, що ніхто викупу не давав і 
помсти ніякої не робив. Одне-єдине, про 
що спитав батько, – це мотиви вбивства. 
На що почув у відповідь, що була вказівка 

від іншої релігійної сили деморалізувати 
церкву. На другий день після викрадення 
тих хлопців обстріляли і підпалили бізнес 
людей, які були членами нашої церкви.

 Ми можемо звільнити територію, але 
найголовніше – звільнити розум людей 
від злоби і сепаратизму. Я не скажу, що 
на Донбасі так багато сепаратистів, а в 
центральній Україні їх менше. Тому що 
я зустрічав дуже багато людей тут, які 
кажуть: «Ось вони до нас приїхали, ось 
тут вони не так працюють, ось вони не 
так поводяться…» А це також сепаратизм 
– поділ на своїх і не своїх.

 І люди у всій Україні мають зрозуміти, 
що різні сили хочуть нас розділити між 
собою, ми повинні це контролювати і не 
допускати до своїх сердець і у свій розум 
цього поділу, а цього можна досягти лише 
тоді, коли ми будемо доторкатися до болю 
інших людей. Коли я доторкаюся до болю 
дитини, коли витираю їй сльози, тоді мені 
все одно, якої вона масті.

Нам потрібно відчути, чому сьогодні 
Донбас такий, чому там люди саме так 
поводяться. А тому, що за 20 років нашої 
незалежності ми на це не звертали уваги. 
І на Західній Україні народ був більш при-
стосований або готовий для того, щоб зу-
стріти ці зміни і прийняти незалежність. У 
центральній частині менше були до цього 
готові, а на сході взагалі не готові. 

Чому? Тому що була якась певна іде-
ологія, яка тримала в рабстві. Ми жили 
в соціалістичному ладі, а на Донбасі 
він залишився досі. І люди там мають 
зрозуміти, що самі повинні брати за себе 
відповідальність.

Ми живемо при ринку послуг, і кожен 
з нас має можливість розвиватись так, 
як хоче. Але людям на сході про це ніколи 
ніхто не казав.

 І якщо ми сьогодні, як нація, внесемо 
нову систему, тобто нові цінності – ми 
зможемо жити інакше. А в нас з хаосу 
робиться хаос, з безладу – безлад. З 
неграмотності – неграмотність. Ми по-
вторюємо одне і те ж по колу. Це все 
вже не працювало вчора, і в цьому немає 
майбутнього. Тепер усі повинні докласти 
максимум зусиль, щоб запропонувати 
народу зовсім новий смак. Смак доброго, 
смак любові, смак милосердя, і народ до 
цього готовий. 

Тому що сьогодні в Україні люди 
згрупувалися. Хто сьогодні одягнув і на-
годував армію? Хто дав людям житло і 
тепло? Волонтери! Україна показала: ми 
самодостатні! Але йде війна, а на війні 
ніколи немає і не буде справедливості.

 Найважче ще чекає нас попереду. 
Нині ми живемо на адреналіні, у напрузі, 
на згрупуванні, але ми не зможемо так 
довго. Я дуже часто бачив точки непо-
вернення. А чи готові ми до ще більших 
втрат? От, наприклад, я не готовий. Я 
готовий до того, щоб воно заморозилось 
так, як є. І це не тому, що я зрадник, не 
тому, що я не люблю Україну, не тому, 
що не люблю свою землю, ні. Просто хай 
це буде довше по часу, хай вирішується 
будь-якими способами, будь-якими свар-
ками, переговорами, договорами, хай це 
буде п'ять або більше років, але мирним 
шляхом, ніж п'ять місяців бойні.

 Розмовляв з однією жінкою зі сходу, і 
вона питає: «Ну что, там в Киеве, не могут 
найти, каким образом победу сделать?». 
А в неї в Києві живе сестра, і мій друг до 
неї каже: «А ви готові до того, що завтра 
ваша сестра буде вбита? Ви розумієте, 
що коли почнеться наступ, то ваша сестра 
може загинути?» . А вона видивилася і 
каже, що ні.

Коли ми зрозуміємо, що таке біль, ми 
почнемо по-іншому мислити. Востаннє ми 
виводили людей з Дебальцевого 7 лютого. 
Я ходив по підвалах і дуже багато з ними 
спілкувався. І от кожний підвал, кожне 
бомбосховище – це свого роду збір певно-
го контингенту людей. Буває, заведеться 
одна вівця і починає псувати все стадо, 
тоді люди починають питати, навіщо 
Україна розпочала війну і так далі.

Їх хтось постійно підживлює цими 
«сепарськими» настроями. І я бачив цих 
людей, спілкувався з ними, питав: «А хіба 
Львів – це не Україна? Чому львів'янин не 
може прийти на свою землю, а росіянин 
або чеченець може прийти сюди і стріляти. 
Чому ви бачите нас, тих, хто справді до-
помагає, і не бачите тих, хто вороги?». А 
відповіді від них немає, є тільки шипіння 
через зуби. Тому що я привіз їм допомогу 
і вони її приймають. 

У мене є сім'я, я родом з центральної 
України, в мене нормальні умови життя. 
Я міг би сьогодні сидіти вдома, але я при-

їхав, щоб допомогти цим людям! А де ті 
всі «гумконвої», які нібито прийшли? Люди 
дивляться, як те вугілля, яке вони видобу-
вали, вивозиться невідомо куди, як шахти 
ріжуть на металобрухт і теж вивозять, як 
грабують заводи. Я питаю: «Хіба ви не 
бачите, хто вас грабує і хто допомагає?». 
І народ таки не бачить.

Але коли починаєш розмовляти з 
ними, у них очі починають відкриватися. 
Коли в людини емоція на висоті, то розум 
дуже низько. Тому нам дуже багато треба 
спілкуватися з цими людьми і бути дуже 
терплячими. Їх потрібно психологічно 
лікувати.

 А буває, заходиш в інше бомбосхови-
ще, а там люди починають дякувати нам. 
Просять: «Хлопці, побудьте півгодинки, за-
раз довариться плов – поїмо». Там зовсім 
друга атмосфера. Я пояснюю, що дуже 
поспішаю, а вони просять: «Ну, хоча б кави 
випийте!». Люди готові допомогти тобі, 
чимось поділитися, вони хочуть радості.

 Пам'ятаю, зайшов в один підвал і кажу: 
«Ми вас заберемо». А чоловіки кажуть, що 
поїдуть завтра, бо працювали два місяці, і 
їм повинні сьогодні віддати зарплату. «За-
втра ми її заберемо і поїдемо!». Я запитав, 
чи вони впевнені, що їм її дадуть. Кажуть, 
що вчинять скандал, якщо не дадуть. 
Вони мене переконали. А наступного дня 
нас туди вже не пустили. І я страшенно 
жалкую, що не був до кінця твердий, що 
не гаркнув на них, як слід. Нині я тягнув 
би їх за петельки і голосно кричав: «Біжіть 
звідси, поки є можливість!». Оце і є точка 
неповернення, коли я до кінця не зробив 
те, що міг зробити.

 Одну дівчину ми теж дуже сильно 
вмовляли. Усі сусіди їй казали: «Та їдь ти 
звідси, у тебе ж дитя мале!», а вона від-
повідає: «Та все, все, заспокойтесь, дайте 
я котлети досмажу!». А смажила вона їх 
біля під'їзду на вогнищі. Я зрозумів, що 
для неї оце «котлети досмажити» – це 
час подумати, мати хвилину спокою, щоб 
прийняти рішення.

 Я здригався, коли десь поряд вибухав 
снаряд, бо йшов такий дзвін, що різав по 
вухах. Але я бачив людей, у тому числі й 
дітей, які вже не здригались, і не тому, 
що вони звикли до вибухів, а тому, що 
це вже дуже глибока травма! Спочатку 
можна подумати: які сміливі люди і який 
несміливий я. Але ці люди здригаються, 
коли заплющують очі, вони не можуть 
спати. Скільки ж потрібно нам буде ліку-
вати оцих людей!

Тому це тільки початок біди, біду 
ми ще будемо вигрібати. І нам потрібно 
готуватися до того, щоб її прийняти і з 
нею впоратися. Важливо, щоб Україна 
не перегоріла, щоб не було так званого 
професійного вигоряння як волонтера, як 
того, хто творить добро. Оцього всього ми 
маємо не допустити, ми повинні зберегти 
себе.

 Але якщо ми будемо сподіватися тіль-
ки на владу, ми завтра почуємо розчару-
вання, завтра будемо кричати: «Ганьба!». 
І знову почнемо робити революції. Проте 
влада не зміниться, поки не зміниться 
народ. Поки він залишиться з тими ж 
самими принципами, амбіціями, тим самим 
підходом до життя. Нині в нас просто 

Громадянський рух «Всі разом!» провів 
моніторинг переслідувань за релігійною озна-
кою на окупованих територіях Донбасу. Уся 
інформація зведена в оглядову таблицю, де 
представлені докладні відомості про факти на-
сильства над віруючими. Зафіксовані також дані 
про захоплення бойовиками будівель церков 
та іншого майна. Крім цього, описано нинішній 
стан гнаних християн та їх майна в так званих 
«ЛНР» і «ДНР».

Найбільше постраждали служителі та майно цер-
ков євангельських протестантських конфесій. Також 

Я здригався, коли десь поряд вибухав 
снаряд, бо йшов такий дзвін, що різав по 
вухах. Але я бачив людей, у тому числі і 
дітей, які вже не здригались, і не тому, що 
вони звикли до вибухів, а тому, що це вже 
дуже глибока травма! Спочатку можна по-
думати: які сміливі люди і який несміливий 
я. Але ці люди здригаються, коли заплю-
щують очі, вони не можуть спати.

Скільки ж потрібно нам буде лікувати 
оцих людей! Тому це тільки початок біди, 
біду ми ще будемо вигрібати. І нам потріб-
но готуватися до того, щоб її прийняти і 
з нею впоратися. Важливо, щоб Україна 
не перегоріла, не було так званого про-
фесійного вигоряння як волонтера, як 
того, хто творить добро. Оцього всього 
ми маємо не допустити, ми повинні збе-
регти себе.

Священик, волонтер Олексій ФЕДЧЕНКО: 

«ЯКБИ ЗАРАЗ МЕНЕ ПОВЕРНУТИ В 
ДЕБАЛЬЦЕВЕ, Я Б ГОЛОСНО КРИЧАВ: 

«БІЖІТЬ ЗВІДСИ, ПОКИ Є МОЖЛИВІСТЬ!»

відбулася нова ротація біля корита розпо-
ділу. Нічого не змінилося. Для того, щоб 
змінювалося суспільство, має змінитися 
наповнення цього суспільства – народ. А 
народ зміниться лише тоді, коли він почне 
шукати нові принципи життя.

 Я розмовляв з людьми, які допома-
гають армії, і вони розуміють, що нині їх 
позиціонують з машиною убивств. Вони 
кажуть: «Ні, ми не цього очікували. Ми 
хотіли допомагати нашій армії, але ми 
бачимо, як народ хоче допомагати армії 
і не хоче допомагати мирним людям. Як 
тільки ми хочемо допомагати мирним 
людям, на нас вже дивляться не так – і 
це неправильно!».

 Мене найбільше тішить, коли я бачу 
людей, яким вдалося допомогти, а вони, 
приїхавши на нове місце, кажуть: «Ой, 
як добре, що я виїхав!». Оце те, що буде 
супроводжувати все життя і ніколи не 
забудеться!

Розмовляв влітку з однією жінкою, а 
вона дуже освічена і грамотна людина. 
Приїхала з дитиною і буквально за два 
тижні змогла пристосуватися до життя 
в Києві. Але перед тим вона сиділа два 
тижні в підвалі, допоки їй не подзвонила 
подруга і не сказала: «Віро, збирай речі!». 
Вона почала спочатку опиралася. Але 
подруга почала на неї просто кричати: 
«Віро, ану, кинула все, ану, швидко по-
бігла і зібрала в сумку необхідне. Взяла 
дитину, документи, цінні речі і вийшла на 
вулицю – зараз до тебе підійдуть хлопці і 
заберуть!».

Вона покроково нею керувала, доки ту 
не вивезли. А в Києві ця жінка отямилась і 
не могла зрозуміти, чого вона там сиділа 
два тижні в підвалі і не могла включити 
розум, що звідти потрібно бігти. «Яка я 
нерозумна була», – казала вона нам. Ось 
наскільки люди травмовані. «Я так вдячна, 
що на мене кричали! Що мене заставили, і 
тепер я ще раз почала нове життя». Таких 
випадків можна розповідати безліч!

 Ми контролюємо людей, які розселені 
в нас по містах, – це дитячі будинки сімей-
ного типу, прийомні сім'ї, ми їх постійно 
супроводжуємо, як і безпомічних людей. 
Житла насправді на сьогодні достатньо. 
Єдине, що безладдя в державі ніхто не 
моніторить,тому що держава – це машина 
дуже груба і дуже неповоротка, і вона ви-
рішуватиме проблеми, але це буде через 
півроку, а потрібно вже. 

Тому, як і у всі часи, волонтерство 
більш ефективне. Проблема в тому, що 
в країні немає консолідації суспільства 
та держави. Влада не бачить, який ве-
личезний ресурс вона може використати, 
а головне – поставити мудрих людей, які 
створять правильні механізми співпраці, і 
все тоді буде працювати. 

На жаль, ніхто зараз цим не за-
ймається. Тому що в держави немає 
ресурсу і влада боїться працювати з 
громадськістю. Треба виробити певні 
правила гри, і ми готові, як волонтери, 
підписати ці певні правила гри, а якщо ми 
не будемо їх виконувати, тоді покарайте 
нас по закону. 

Ми б уже давно зрушили з мертвих 
точок, але не можемо цього зробити, бо 
немає правил, і кожен робить, що йому 
заманеться. Уже є проблеми і серед во-
лонтерів: вони приходять на якісь круглі 
столи і кричать: «Це все ми, ми, ми..», 
а це вже гординя. І якщо ви прийшли по 
нагороду, тоді ви не волонтери, а якщо 
прийшли зробити щось добре, тоді мовчки 
зробіть це добре.

Якщо ми знову стаємо хамами, то 
за що ми тоді боролися взагалі? За що 
вмирали люди? Якщо ми кажемо, що 
в нас відбулася революція Гідності, то 
будемо жити гідно і зупиняти все те, що 
робиться негідно.

Текст і фото: 
Віка ЯСИНСЬКА, Цензор.НЕТ.

зазнали насильства священики Української Греко-Ка-
толицької, Римо-Католицької та православних церков. 
Майно деяких було вилучено. Бойовики тероризували 
церкви та служителів в Донецьку та містах області: 
Слов'янську, Горлівці, Шахтарську, Дружківці, Торезі, 
Дебальцево, у Луганську та містах області: Антрациті, 
Первомайську, Красному Лучі, Ровеньках.

Точно встановлено факт вбивства семи свя-
щеннослужителів. У полоні з побиттям та допитами 
побували більше 40 церковних служителів. Упродовж 
2014 року  бойовики захопили будівлі та приміщення 
12 християнських громад, одного церковного притулку 
для дітей, одного християнського університету, при-

міщення трьох реабілітаційних центрів для алко- та 
наркозалежних. Крім цього, у результаті обстрілів 
постраждали п'ять будівель церков, три з яких  згоріли.

Як правило, захоплені храми і приміщення церков 
бойовики використовують для своїх потреб – обла-
штовують там штаби і склади боєприпасів, розкварти-
ровують своїх бійців. Прихильники так званих «ДНР» 
і «ЛНР» відбирають у священнослужителів і церков 
автомобілі, гроші, документи, офісну та побутову 
техніку, апаратуру, меблі і навіть дитячі іграшки.

Через бойові дії на Донбасі деякі релігійні громади  
припинили існування. Безліч віруючих з міркувань без-
пеки змушені проводити свої зібрання по домівках. А 

тисячі християн з Донецької, Луганської областей та 
Криму стали вимушеними переселенцями, знайшовши 
притулок у різних регіонах України.

Свобода віросповідання – один з базових принци-
пів демократії. Право сповідувати свої християнські 
переконання – фундаментальне право людини. 
Сьогодні факти голосно свідчать: ці принципи і права 
на окупованих територіях Донбасу зневажаються. 
Українська влада та міжнародна спільнота повинні 
звернути пильну увагу на це гнітюче явище і не до-
пустити його укорінення і поширення. Утиски християн 
у так званих «ЛНР» і «ДНР» повинні припинитися, 
відібрані церковні будівлі повинні бути повернуті 
громадам. 

Прес-центр громадянського руху 
«ВСІ РАЗОМ!».

ГОНІННЯ В «ДНР» І «ЛНР»: священнослужителів вбивають, церковні будівлі відбирають
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«Господь Бог учинив, що я бачив 
таке: Ось Він утворив сарану, 
коли почала виростати отава, 

і ось отава як по сінокосі царському! І 
сталось, як вона вже пожерла траву на 
землі, я сказав: Господи, Боже, прости! 
Як же Яків устояти може, бо такий він 
малий? І Господь пожалів був про те. 
Не станеться це, промовив Господь» 
(Амоса 7:1-3).

Господь показав пророку видіння 
з сараною і травою. І пророк побачив 
потребу заступництва. Трава після 
покосу виросла невисока і не могла 
приваблювати когось як врожай. Але 
пророк побачив, що є ще трава, є життя 
після царського покосу.

Можливо, час великих євангелізацій 
в Україні і справді вже минув. Але щось 
можна ще робити. У вашому місті, селі, 
районі. У школі або й у тюрмі. Адже 
там завжди залишається трава, не все 
вже зійшло.

Розповім, як це було в моєму житті. 
Я точно не був похожий на царський 
врожай. Восени минулого року я з 
братами поїхав на півострів Ямал, щоб 
допомогти там розпочати служіння 
реабілітації. Повертався через Москву. 
Зустрів мене там один брат – і повіз 
туди, де я в 90-х роках, будучи ще не-
віруючим, колись жив.

Я навіть не знав тоді, що в тому 
районі є дім молитви. І на мене на-
хлинули спогади. Їду і показую братові: 
«Оце був наш ресторан. Оце був наш 
театр. А тут був наш бар». А він мені у 
відповідь: «А в нас тут була домашня 
група». 

Під'їхали до готелю, і я кажу: «А тут 
в нас було казино. Тут мого приятеля 
розстріляли...» А він мені: «Бачиш 
концерт-холл? Сюди приїжджали Девід 
Вілкерсон, Біллі Грем... Ми такі конфе-
ренції тут проводили...»

І все це було в один і той же час. 
Потім брат повіз мене на ВДНГ, де в 
нас була частка в автосалоні. Ходимо 
по території, і я розповідаю про авто-
салон, а він мені – про те, як вони в 
той самий час розносили тут Євангелія 
ящиками. Накривали ящики золотою 
тканиною і казали, що за якийсь час 
знімуть покривала – і можна буде 
побачити величезні цінності. Ство-
рювався ажіотаж, люди збиралися і 
чекали, коли вже те покриття знімуть. 
А брати починали свідчити, а коли той 
час минав, знімали тканину і роздавали 
Нові Заповіти.

І я кажу до брата: «Знаєш, коли б я 
в той час тебе побачив, то мав би лише 
одне запитання: «Кому ви платите?». 
Тому що в нас тоді з такими покри-
валами стояли наперсточники. І вони 
обов'язково мусили комусь платити.

Ось що таке – ходити різними до-
рогами. В один і той же час, в одному 
і тому ж місці хтось говорив слова 
життя, а хтось – ходив незаконними 
шляхами. І я запитую себе: чому я тоді 
не знав про Бога? Чому не чув про ві-
чне життя – може, не довелося б мені 
пережити такі наслідкіи, як і тим, хто 
оточував мене. Бо в моє життя при-
йшли жнива.

Не кажу, що це були повні жнива, 
бо інакше мені довелося б померти. Це 
була тільки верхівка. Але, сіючи зло, 
неможливо пожати щось добре. І дім, 
який я будував, дуже швидко почав 
руйнуватися. І я, успішний бізнесмен,  
став звичайним наркоманом, який ко-
ловся так, що вен уже не було видно, а 
згодом – і безхатченком. Жив у підвалі 
і соромився показатися людям на очі. 
Крав картоплю і консервацію.

Якось, перед Різдвом, вкрав ще й 
санки і подумав: «От добре, дитину 
матиму чим привітати». Вийшов на 
вулицю – усі радіють, бажають щас-
ливого Нового року, і я прозрів. Як 
той блудний син, побачив себе таким, 
яким я став. І в мене до Бога було 
одне питання: «Господи, що сталося з 
моїм життям?». Я й не підозрював, що 
людина може так деградувати.

У мене були варіанти щодо того, як 
може закінчитися моє життя. Якось для 
мене навіть вже була викопана могила 

в лісі – дивним чином я тоді врятувався. 
Мої друзі помирали від передозування, 
багато з них ще й досі в тюрмі, деякі 
– пожиттєво. І все це я міг передба-
чити. Але я б ніколи не міг повірити, 
що так здеградую. Мав таке відчуття, 
наче хтось взяв мою плоть, помотав 
нею добре і назад мені підкинув. І я 
підібрав її і думаю: «Що сталося з цим 
транспортним засобом? Який у нього 
був хазяїн всі ці роки?».

Ще перед життям у підвалах за 
мене молилася одна жінка, і під час тієї 

мене сильно любить, зігріли моє серце. 
Я повірив в ці слова. І почав згадувати, 
які добрі діла вчинив, за які мене мож-
на було б полюбити. Комусь передав 
передачу в тюрму, комусь допоміг 
транспортом. А потім згадав всі свої злі 
діла. І зрозумів, що вони переважують 
всі так звані добрі діла. «Господи, за що 
мене можна любити?!».

Але я так вхопився за ці слова, що 
сказав: «Господи, якщо я вийду звідси, 
я докладу всіх зусиль, щоб змінитися». 
За два дні процес зупинився і рушив 

мене Бог виводив зі скрути, я ніколи 
не славив Його. 

Та життя почало змінюватися, і 
коли ти сам пережив любов Божу, то 
починаєш розуміти, що повинен нести 
її далі. Куди зможеш і наскільки ви-
стачить сил.

Сьогодні я задіяний у служінні ре-
абілітації і тюремному служінні. А ще 
ми опікуємося сім'ями тих, хто воює 
в зоні АТО. Привозимо їхніх дружин і 
дітей на служіння, проводимо різні за-
ходи для них. І дружина одного кіборга 

біль став нашим болем. Апостол Павло 
говорив: «... маю велику скорботу й 
невпинну муку для серця свого.... Ба-
жання мого серця й молитва до Бога за 
Ізраїля на спасіння» (Рим. 9:2, 10:1).

Господи, які бажання сьогодні 
мого серця? Чи є там бажання задля 
спасіння України? Та не потрібна нам 
ніяка перемога, якщо країна не буде 
спасенна. Що з того, що ми повернемо 
Крим, якщо люди не знайдуть спасіння? 
Наскільки важливіше, щоб люди змо-
гли повернутися від пітьми до світла, 
від беззаконня до правди.

У того ж пророка Амоса читаємо: 
«Так говорить Господь: Як часом ря-
тує пастух з пащі лев'ячої два коліна 
або пипку вуха, так будуть врятовані 
діти Ізраїлеві, що сидять в Самарії...» 
(Ам. 3:12). 

Яка ціна може бути у шматочка вуха 
або в коліна? Але чомусь пастух рятує 
їх з левової пащі. Хто має собаку, той 
знає, що коли собака їсть, їжу в нього 
забирати не варто. А тут з пащі лева. 
За що ти борешся, пастуше? За шма-
точок вуха?

Давид міг гнатися за левом і віді-
брати цілу овечку. А кусок вуха? До 
речі, щодо Давида. Це був перший 
волонтер – поніс братам-солдатам на 
війну їжу. А потім взяв і виграв війну. 
От би зараз таке!.. І як виграв – взяв 
п'ять камінців.... А чому аж п'ять? Та 
тому, що в Голіафа було ще четверо 
братів...  Він не йшов за принципом 
«якось воно буде». Він добре знав свого 
противника. Він мав досвід протибор-
ства з левом і ведмедем. Оце так юнак! 
Оце волонтер!

Але він хоч вівцю забирав. А цей 
– коліно і шматок вуха... Не хотів би я 
навіть пробувати таке робити. Це як 
мінімум залишитися без пальця. Але 
той пастух мав право потім прийти до 
свого пана і сказати: «Я не вирвав всю 
овечку, але цей кусочок вуха – свід-
чення того, що я не злякався лева». 
Він міг сказати, як і Павло, що ні на 
що не зважав, але вірно виконував 
доручене йому служіння. І якщо не 
зумів вберегти цілу овечку, то готовий 
вберегти бодай її вухо.

Друже, іди й борися. Хай навіть 
люди кажуть, що це нічого не варте, 
обурюватимуться, мовляв, кого ти в 
церкву притягнув... Але ти старався 
щось зробити. І це свідчення того, 
що ти не був байдужим, не був без-
діяльним. 

Мене не раз із сарказмом запиту-
ють: «І багато там у вас в АТО покая-
лося?». Та в АТО каються всі. Не знаю, 
скільки з них потім по-справжньому 
присвятять своє життя Богові. На-
віть якщо це будуть одиниці, це стане 
свідченням того, що Церква не була 
бездіяльною. 

Апостол Павло говорив, що для всіх 
зробився всім з однією ціллю – щоб 
придбати. Один з перекладів подає 
цей текст наступними словами: «Я не 
став жити так, як вони, Христос зали-
шався моєю основою. Але я проникнув 
в їхній світ і спробував побачити речі 
так, як бачать вони, щоб привести їх 
до спасіння».

Коли Павло говорив, що бажав би 
бути відлученим від Христа заради 
спасіння братів, він прекрасно розумів, 
що його відречення не здатне спасти 
їх, але він просто передавав стан свого 
серця, свій біль по плоті за своїх братів, 
свій народ.

І так важливо щодня заглядати у 
своє серце, перевіряти, які бажання 
там переважають, про що я пере-
живаю, за кого сьогодні моє серце 
болить.

Естер просить оголосити у всьому 
народі піст, а сама іде на протизакон-
ний вчинок, не підозрюючи, що ця подія 
щороку відзначатиметься в народі як 
велике свято Пурім – свято визволення. 
Давид ішов відвідати своїх братів, і 
гадки не маючи, що стане до бою і що 
про його вчинок складатимуть пісні. 

Ми не знаємо, як Бог поведе нас, як 
повернеться наше життя. І як важливо 
робити все, що тільки можеш робити. 
І тоді ми зможемо сказати Богові: 
зробив все, що зміг. Бог понад сили не 
дає. Але Він чекає нашої дії.

молитви у мене якимсь дивом зажила 
рвана рана на нозі – від коліна донизу. 
Біль був такий, що я не міг вже ходити. 
І от під час молитви на мене зійшла 
якась сила – нині розумію, що це була 
присутність Божа. Мої друзі одразу з 
тої веранди повтікали.

Та жінка почала мені говорити про 
певні речі, які були в моєму житті. Я 
дуже здивувався і навіть втішився, 
що мої друзі втекли і цього не чують. 
А далі вона сказала, що якщо я і далі 
буду так жити, то залишуся без ніг. І 
додала: «Бог дуже тебе любить і чує 
твою молитву».

Я сказав: «Жінко, це помилочка. Я 
ніколи в житті не молився, я не вмію». А 
вона мені: «Ти кликав до Нього з усього 
серця. Це твоя молитва до Бога. І я тут 
ні при чому». Єдине, що вона не зроби-
ла, – вона не дала мені Євангеліє. А це 
єдине, що здатне змінювати життя.

Кілька днів я провів у страху. По-
перше, не розумів, що таке відбулося, 
по-друге, не знав, за що мене можна 
любити. Але згодом повернувся до 
старого життя і дуже скоро вже лежав 
у лікарні. Оглянувши мене, лікар ска-
зав, що спочатку мені ампутують одну 
ногу, а якщо кровообіг не відновиться, 
то і другу.

Він пішов, я залишився сам у палаті, 
і за жестами, якими він супроводжував 
свою мову, я згадав про ту жінку. 
Лікар до деталей повторив її жести, 
коли вона попереджала мене, що я 
залишуся без ніг.

Спочатку я сильно розгнівався на ту 
жінку. Потім трохи охолов – адже вона 
мене попереджала. Вона казала, що 
так буде, якщо я не зупинюся. А я її не 
послухався, і прийшли жнива.

У мене не було жодного сумніву, що 
все буде саме так, як вона говорила. І я 
заплакав. Мало того, що все моє життя 
розвалилося. Моя мама приходила до 
мене в лікарню і казала: «Слава, я 
хотіла би вже померти, але дивлюся 
на тебе і розумію, що не можу цього 
зробити». Вона писала листи прези-
денту, прем'єру, зустрічалася з мером 
міста, і в неї було одне-єдине прохання: 
спасіть мого сина.

Мине час, і проповідь Євангелія 
досягне мого дому. Моя мама прийде 
до церкви, і ми з нею в один день 
прийматимемо водне хрещення. Вона 
недовго – два-три тижні вимолювала 
мене в Господа. Знаю, що деякі матері 
моляться значно довше. Але це пре-
рогатива Бога.

Так-от, коли я дійшов до повної без-
виході, слова тієї жінки про те, що Бог 

у зворотньому напрямку. Операцію 
перенесли, а згодом і відмінили. Лі-
карі нічого не розуміли, але визнали 
цей факт.

А я повернувся додому – і все за-
лишилося, як раніше. Моя сусідка на 
той час вже була в церкві. Її син був 
наркозалежний, і вона вимолювала 
в Бога спасіння для нього. І якось 
принесла мені свідчення Рустама 
Фатуллаєва.

Його життя дуже нагадувало моє. 
І, прослухавши свідчення до кінця, я 
сказав: «Якщо Бог допоміг йому, то і 
мені допоможе. Якщо його змінив, то 
й мене змінить».

Після цього звернення Бог почав по-
силати в моє життя людей. Пам'ятаю, 
як прийшов один брат з церкви і запро-
понував помолитися, щоб остаточно 
навернутися до Бога. Я подумав, що 
нічого поганого він не пропонує, і по-
годився. Помолилися, і брат починає 
говорити про центр реабілітації. Я 
кажу, що ще не готовий до такого. 

А потім був підвал, були ті санки, 
був час, коли я подивився на себе і по-
думав: що я зробив зі своїм життям? 
Згадав всіх проповідників. І найперше, 
що зробив, – повернувся додому і по-
просив пробачення в рідних. Уперше в 
житті, бо доти я не знав такого слова, 
як «пробачте».

І коли я переступив цей бар'єр, 
мені одразу попустило. Так легко 
стало. І все тому, що колись мені по-
сіяли Слово. Коли я вперше почув про 
Євангеліє, то не розумів, для чого мені 
про це говорять. І одразу про все за-
бував. Коли до мене приходили люди 
і говорили, що мені потрібен Ісус, я 
дивувався: що вони таке кажуть? Он 
Біблія лежить в мене на столику – ну 
і що, що біля попільнички. Он іконка 
– зроблю беззаконня і помолюся, зро-
блю – і помолюся... 

Проте істина має одну властивість 
– навіть якщо її поховають, вона здатна 
на третій день воскреснути. І тоді, коли 
я вийшов з підвалу, той росточок про-
бився з-під сухої землі. І я дякую Богові 
– то був початок мого нового життя.

Але повернімося до пророка Амоса. 
Коли нам доводиться кудись іти і сіяти 
Слово, не треба переживати, що тут 
вже комбайни пройшли. Навіть там, де 
пройшли комбайни, залишається те, що 
дуже потребує людських рук.

«Хочеш бути здоровим?» – запитав 
Ісус хворого в Віфезді. І той відповів, 
що не має людини, яка б у воду його 
завела. Потрібна людина. Мені потріб-
на була така людина. Я неодноразово 
переживав любов Божу у своєму житті 
і знаю, скільки разів міг загинути. 
Коли я в Москві розповідав брату, як 
я молився, будучи невіруючим, він не 
міг до тями прийти з дива. Але коли 

вже почала приводити своїх знайомих 
на служіння. І розповідає дивовижні 
свідчення.

Її чоловік одного разу вивозив 
підбитий танк. І раптом у нього по-
явилося нестримне бажання вийти 
з танка. Вийшов метрів на 20, як у 
танк потрапив снаряд, і то такої сили, 
що двигун сплавився. І в його розумі 
одразу виникла думка: «Це молитва 
капеланів». Дзвонить дружині і каже: 
«Бігом до церкви». 

Ще вона розповідала, що її чоловік 
був дуже жорсткою людиною, справ-
жнім «солдафоном». І вона збиралася з 
ним розлучатися і вже мала всі папери 
для початку процесу. А він в той час 
просив капеланів молитися, бо не хотів 
її втрачати. І просив Бога втрутитися 
в цю справу. І як просив – він писав 
Богу листи. Писав, як дитина. Почав 
читати Біблію. Досліджував її. І Бог 
зберіг їхню сім'ю.

І я розумію, як важливо сьогодні 
туди нести Слово. Один з наших 
братів був капеланом в Донецькому 
аеропорту. Він був поранений, і кіборги 
виносили його звідти на руках. І коли 
пізніше в тих кіборгів брали на одному 
телеканалі інтерв'ю, один з них ска-
зав: «Нам Слово було важливішим за 
боєкомплект». 

І треба те Слово комусь туди нести. 
Усі туди, звісно, не підуть. На служін-
ня капелана уповноважує церква, у 
жодній школі цього не навчиш. Якщо 
церква на це служіння не благослови-
ла, диплом – це просто папірець.

Багато людей люблять 90-й псалом. 
І його дуже люблять солдати – його так 
і називають – солдатський псалом. Од-
ного разу брати читали його, і якомусь 
бійцеві він запам'ятався. І коли почали 
їх накривати «Градом», той солдат 
стрибнув в окопи і почав вигукувати: 
«Господи, псалом 90, Господи, псалом 
90». Слів не пам'ятав, пам'ятав лише, 
що то 90-й псалом. І Бог зберіг їх там.

Є нині в зоні АТО підрозділи, де 
з самого ранку наші брати-капелани 
читають всім Слово, моляться, і тільки 
потім солдати приступають до своїх 
службових обов'язків. І там вже є 
кімната молитви. І є в капеланів свій 
транспорт з номерами «Капелан». Їх 
пропускають на передову – за день 
вони можуть відвідати чотири-п'ять 
батальйонів, поговорити з воїнами, 
помолитися за них. Їх вже всі знають, і 
коли вони приїжджають, люди задають 
багато питань. 

Молитва на передовій не стихає. 
Тому що жити хочуть всі і миру по-
требують всі. І один з братів сказав, 
що нам у тих людей варто б повчитися 
молитися. 

Усі туди, звісно, не поїдуть, та цього 
і не треба. Але як важливо, щоб їхній 

За кого болить серце
«Здалека Господь з'явився мені та й промовив: Я вічним кохан-

ням тебе покохав, тому милість тобі виявляю!» (Єр. 31:3).
Чим сьогодні неможливо перестати захоплюватися – то це лю-

бов'ю Божою. І як важливо донести до людей звістку не про суд 
Божий, а про любов Божу. Про те, наскільки Бог любить їх.

Я й досі до кінця не розумію, за що Він любить мене. І Він по-
любив мене задовго до того, як появився в моєму житті. Задовго 
до того, як я почав Йому служити,  як почав їздити в зону АТО чи 
ще щось робити... Він доказав Свою любов до нас, віддавши Свого 
Сина за нас. Щоб сьогодні ми могли мати прекрасне життя в надії 
на нашого Господа. 
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Через 40 днів Він повів Своїх учнів на 
Оливну гору, де дав їм останні на-
станови, сказавши йти в Єрусалим 

і залишатись там, доки вони не отримають 
силу згори. Деякі з них жили в Галілеї 
за160 кілометрів на північ від Єрусалиму. 
Вони могли б повернутися додому. Тому 
Він і сказав не залишати Єрусалиму, але 
чекати обіцяного Отцем. І через кілька днів 
вони будуть охрещені Святим Духом.

Далі Він пояснив, що разом з Духом 
Святим вони отримають силу, яка їм 
знадобиться для виконання Великого до-
ручення. Він так і сказав : «Та ви приймете 
силу, як Дух Святий злине на вас, і Моїми 
ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій 
Юдеї та в Самарії, та аж до останнього 
краю землі».

Після цих слів Він підняв Свої руки і 
благословив їх. А потім Його ноги почали 
відриватися від землі. Чи можете собі 
уявити, яке це було видовище! Ще кілька 
хвилин тому вони розмовляли, і враз Він 
починає підійматися. Погляди усіх скон-
центровані на Ньому. Учні намагаються 
зрозуміти, що відбувається. Урешті-решт, 
хмари заховали Його від їхніх поглядів. 

Учні продовжують дивитися догори в 
надії хоча б ще раз побачити Його. Вони 
сподіваються, що Він ще повернеться. У той 
час, як вони пильно дивились на небо, з’яви-
лися двоє людей в білих одежах (Дії 1:9-11). 

Це були Божі посланці, які сказали «Га-
лілейські мужі, чого стоїте й задивляєтесь 
на небо? Той Ісус, що вознісся на небо від 
вас, прийде так, як бачили ви, як ішов Він 
на небо!».

Як бачите, це обітниця про те, що Ісус 
повернеться на землю. Звичайно ж, учні 
не здогадувалися, що виконання цієї обі-
тниці займе більш ніж 2000 років. Однак 
такий довгий термін зовсім не значить, 
що ця обітниця не виконається. Це надійна 
обітниця. Ісус Христос обов’язково повер-
неться. Другий прихід Христа так чи інакше 
вплине на кожну людину без винятку.

Ми повинні також знати і розуміти, що 
другий прихід Христа не буде таким, як 
перший. Ісус багато разів говорив про Свій 
другий прихід. І Він застерігав, що перед 
Його приходом з’явиться багато обман-
щиків, які називатимуть себе «христами». 
Впевнений, що багатьом із нас доводилося 
зустрічатися з такими самозванцями, і не 
раз. То там якийсь лжемесія з’являється, 
то там. То в Лондоні, то на Близькому Схо-
ді, то ще десь. До цього ми вже звикли. 

Ісус знав, що перед Його приходом 
з’являтимуться багато лжехристів, тому 
у 24-му розділі Євангелія від Матвія де-
тально описує Свій другий прихід. Це вже 
буде не немовля, загорнене в пелюшки, 
яке лежить в яслах для тварин. Другий 
прихід Христа зовсім не буде таємничим. 
Прочитаймо, що Сам Ісус сказав про Свій 
Другий прихід: «Тоді, як хто скаже до вас: 
Ото, Христос тут чи Отам, не йміть віри. Бо 
постануть христи неправдиві, і неправдиві 
пророки, і будуть чинити великі ознаки та 
чуда, що звели б, коли б можна, і вибраних. 
Оце Я наперед вам сказав. А коли скажуть 
вам: Ось Він у пустині не виходьте, Ось Він 
у криївках не вірте!» (Мт. 24:23-26).

Чому? «Бо як блискавка та вибігає зо 
сходу, і з'являється аж до заходу, так буде 
і прихід Сина Людського» (Мт. 24:27).

Ісус навчає нас не звертати увагу на 
людей, які стверджують, що Христос там 

чи тут. «Бо постануть христи неправдиві, і 
неправдиві пророки, і будуть чинити великі 
ознаки та чуда, що звели б, коли б можна, 
і вибраних». Отож якщо вам скажуть, 
ось Він у пустині – не виходіть, он Він в 
потаємних кімнатах – не вірте.

Чи відомо вам, що мусульмани очікують 
свого «месію», якого вони називають 
Магді, або 12-й імам. Навіть якщо імам 
Магді прийде, не звертайте на це уваги, 
тому що повернення Христа буде подібне 
до блискавки, яка розсікає все небо зі 
сходу до заходу. Про Христа сказано, що 
Він гряде на хмарах небесних. Його по-
вернення буде яскравим і драматичним. 
Він не з’явиться в якомусь потаємному 
куточку. Він з’явиться з небес так, що його 
побачить кожне око.

В Євангелії від Матвія Ісус продовжує 
Своє пояснення: «І зараз, по скорботі тих 
днів, сонце затьмиться, і місяць не дасть 
свого світла, і зорі попадають з неба, і 
сили небесні порушаться. І того часу на 
небі з'явиться знак Сина Людського, і тоді 
заголосять всі земні племена, і побачать 
вони Сина Людського, що йтиме на хмарах 
небесних із великою потугою й славою. 
І пошле Анголів Своїх Він із голосним 
сурмовим гуком, і зберуть Його вибраних 
від вітрів чотирьох, від кінців неба аж до 
кінців його» (Мт. 24:29-31).

І побачать вони Сина Людського, що 
йтиме на хмарах небесних із великою поту-
гою й славою. Отже, прихід Христа будуть 
бачити всі люди. А за Божими вибраними 
людьми будуть послані ангели. 

Але це ще не все. У Мт. 24:40 гово-
риться про розділення, яке відбудеться під 
час другого приходу. «Будуть двоє на полі 
тоді, один візьметься, а другий полишить-
ся». Уявіть двох чоловіків, які працюють 
на полі. Можливо, вони орють землю, 
а можливо, засівають її. Раптом один з 
них підіймається з землі і підноситься в 
небесну вись.

Можливо, він не раз свідкував своєму 
товаришу і говорив: «Скоро повернеться 
Господь, тобі треба бути готовим». Од-
нак товариш не хотів його слухати. І тут, 
просто в нього на очах, його товариш піді-
ймається вверх, а він кричить йому вслід: 
«Гей, зачекай!». Та, на жаль, він спізнився. 
Його товариш був взятий на небо, а той 
залишився на землі.

Далі в Біблії сказано, що дві жінки 
будуть молоти борошно: «Дві будуть мо-
лоти на жорнах, одна візьметься, а друга 
полишиться». Тут описане звичайне за-
няття з побуту жінок біблійних часів. Вони 
йшли на млин і там мололи борошно. Ісус  
говорив про те, що всі розуміли. Отож дві 
жінки працюють разом. Одна з них щось 
говорить другій, а та не відповідає. Вона 
обертається і бачить, що на землі лежить 
лише одежа її подруги. Я точно не знаю, 
що станеться з одежею людей, які підне-
суться на небеса. Однак відомо, що коли 
Ісус воскрес з мертвих, Він залишив Свій 
одяг в гробі. Його одежа залишилася в 
могильній печері.

Отож вона бачить одежу подруги на 
землі, а коли підіймає голову, то бачить, як 
та підіймається в небеса. Тоді вона розуміє, 
що це і є те підхоплення, про яке не раз роз-
повідала їй подруга. В Євангелії від Луки 
сказано так: «Кажу вам: удвох будуть ночі 
тієї на одному ліжкові: один візьметься, а 
другий полишиться» (Лк. 17:34).

Можливо, мова тут про подружжя. 
Уявімо, що чоловік не служить Богові, а 
жінка служить. Якось він прокидається в 
третій годині ночі і відчуває, що щось не 
так. Повертається і виявляє, що дружини 
немає. Він дивиться догори і бачить, як 
дружина щезає. І тут йому стає зрозуміло, 
що відбувається. Адже вона йому про це 
говорила багато разів. Більше того, вона 
постійно за нього молилася. Він вибігає 
на вулицю і спостерігає, як якісь силуети 
щезають в нічному небі або в яскравих 
променях слави Ісуса, Який повертається 
на землю. Я уявляю, як у відчаї чоловік 
кричить: «Почекай, а як же я?!». Але, на 
жаль, він спізнився.

А тепер розглянемо послідовність по-
дій, пов’язаних з підхопленням віруючих 
людей. Ось що з цього приводу написав 
апостол Павло: «Не хочу ж я, браття, щоб 
не відали ви про покійних, щоб ви не суму-
вали, як і інші, що надії не мають» (1Сол. 
4:13). Насамперед, Павло говорить про 
віруючих людей, які померли. Таких людей 
Біблія називає покійними і вказує на те, 
що смерть – це тимчасове явище: «Коли 
бо ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, 
так і покійних через Ісуса приведе Бог із 
Ним» (1Сол. 4:14).

Якщо ми віримо, що Ісус вмер і воскрес, 
то ми також віримо, що Бог приведе на 
небеса до Ісуса тих, хто вмер з вірою в 
Нього і хто має Божого духа. 

Далі апостол описує послідовність: «Бо 
це ми вам кажемо словом Господнім, що 
ми, хто живе, хто полишений до приходу 
Господнього, ми не попередимо покійних. 
Сам бо Господь із наказом, при голосі Ар-
хангела та при Божій сурмі зійде з неба» 
(1Сол. 4:15-16).

Отож, виходить, що коли повернеться 
Христос, то спочатку воскреснуть померлі 
у Христі, а потім вознесемось і ми. Тоді 
тлінне зодягнеться в нетлінне. 

А що ще станеться під час другого 
приходу Христа? Про це Павло пише так: 
«Ось кажу я вам таємницю: не всі ми 
заснемо (це вказує на те, що на момент 
повернення Христа на землі будуть люди, 
які будуть Йому служити), не всі ми помре-

на землю: «І коли шосту печатку розкрив, 
я поглянув, і ось сталось велике трясіння 
землі, і сонце зчорніло, як міх волосяний, 
і ввесь місяць зробився, як кров... І на 
землю попадали зорі небесні, як фігове 
дерево ронить свої недозрілі плоди, коли 
потрясе сильний вітер...» (Об. 6:12-13). 

Виявляється, у момент другого приходу 
Христа станеться сильний землетрус і 
сонце почорніє. Запам’ятайте ці дві події. 
Тому що ми їх ще зустрінемо в інших урив-
ках. «Місяць стане як кров, і зірки з неба 
попадають на землю. І небо сховалось, 
згорнувшись, немов той сувій пергамену, 
і кожна гора, і кожен острів порушилися з 
своїх місць...» (Об. 6:14). Як бачимо, дру-
гий прихід Христа буде досить помітною і 
драматичною подією. 

Далі читаємо наступне: «І земні царі, і 
вельможі та тисячники, і багаті та сильні, 
і кожен раб та кожен вільний, поховались 
у печери та в скелі гірські, та й кажуть 
до гір та до скель: Поспадайте на нас, і 
позакривайте ви нас від лиця Того, Хто 
сидить на престолі, і від гніву Агнця!...» 
(Об. 6:15-16). Для віруючих людей другий 
прихід Христа буде радісною подією, але 
люди, які противились Богові, не вірили 
Євангелію і відмовились посвятити своє 
життя Ісусу Христу, випробують на собі 
гнів Агнця Ісуса Христа.

Інколи ми лише те й робимо, що гово-
римо про любов і милість Ісуса Христа і зо-
всім забуваємо проповідувати про Божий 
гнів, який очікує всіх непокірних. У 17-му 
вірші задається питання «Бо прийшов це 
великий день гніву Його, і хто встояти 
може?» (Об. 6:17). Лише уявіть собі лю-
дей, які втікають в гори, біжать до скель і 
благають їх: «Обруштесь на нас! Сховайте 
нас від Того, Хто сидить на престолі, і від 
гніву Агнця!». 

В Об. 11:15 є ще один опис приходу 
Христа. Тут сказано про те, що станеться, 
коли засурмить сьома сурма. «І засурмив 
сьомий Ангол, і на небі зчинились гучні 
голоси, що казали: Перейшло панування 
над світом до Господа нашого та до Христа 
Його, і Він зацарює на вічні віки!» (Об. 11:15). 

Це щось дивовижне. Виявляється, 
після приходу Христа світ перейде від 
людських царств до обіцяного Царства 
Божого. Царство світу стане Царством 
нашого Господа і Його Христа. У віршах 16-
17 сказано так: «І двадцять чотири старці, 
що на престолах своїх перед Богом сидять, 
попадали на обличчя свої та й уклонилися 
Богові, кажучи: Дяку складаємо Тобі, 
Господи, Боже Вседержителю, що Ти є й 
що Ти був, що прийняв Свою силу велику 
та й зацарював!». Перехід царств стане 
неймовірною, незбагненною подією. Усі 
людські царства стануть єдиним Божим 
Царством. Про це було написано ще в 
Даниїла 7:9 – «Я бачив, аж ось поставили 
престоли, і всівся Старий днями». 

Земні правителі будуть скинені і тоді 
навіки утвердиться Боже Царство. Це 
буде відповіддю на всі наші молитви, коли 
ми просили: «Нехай прийде Царство Твоє. 

РОЗУМІННЯРОЗУМІННЯ  
Ірвін Бакстер

ДРУГИЙ ПРИХІД ХРИСТА
 Нам вже відомо, що саме звук сьомої сурми сповістить про другий при-

хід Христа. Що ж відбуватиметься під час другого приходу Господа?
Про це можна прочитати в багатьох біблійних уривках. Зокрема і 

в першому розділі книги Дій апостолів. Після розп’яття Ісус провів в 
гробі три дні і три ночі. А потім Він воскрес. Після Свого воскресіння 
впродовж 40 днів Він з’являвся не тільки Своїм учням, а ще й великій 
кількості людей, у різних місцях і в різний час. Одного разу Він з’явився 
більше як 500 людям одночасно. Таким чином Він залишив незаперечне 
свідчення того, що Він дійсно воскрес з мертвих.

 Отож, у першу чергу, воскреснуть 
померлі віруючі. А ті, хто в час приходу 
Христа житиме на землі і служитиме 
Богові, – в одну мить зміняться. «Сам бо 
Господь із наказом, при голосі Архангела 
та при Божій сурмі зійде з неба, і перше 
воскреснуть умерлі в Христі, потім ми, що 
живемо й зостались, будемо схоплені ра-
зом із ними на хмарах на зустріч Господню 
на повітрі, і так завсіди будемо з Господом» 
(1Сол.  4:16-17).

Можемо лише собі уявити, як це буде 
яскраво і грандіозно. Подібно до того, як 
вознісся Ісус, так і ми будемо підхоплені на 
хмарах, а потім завжди будемо з Господом. 

мо, та всі перемінимось, раптом, як оком 
змигнути, при останній сурмі (пригадуєте 
сім сурем? Деякі люди стверджують що, 
коли засурмить остання сурма, ми просто 
щезнемо. Однак це не так. Тут написано, 
що в одну мить ми перемінимось): бо 
засурмить вона – і мертві воскреснуть, а 
ми перемінимось!..  Мусить бо тлінне оце 
зодягнутись в нетління, а смертне оце 
зодягтися в безсмертя. (Все тлінне має 
перетворитися в нетлінне і все смертне – в 
безсмертне). А коли оце тлінне в нетління 
зодягнеться, і оце смертне в безсмертя 
зодягнеться, тоді збудеться слово напи-
сане: «Поглинута смерть перемогою! Де, 
смерте, твоя перемога? Де твоє, смерте, 
жало?» (1Кор. 15:51-55).

Розкладімо ще раз все по порядку. 
Якщо під час другого приходу Христа ми 
будемо жити, тоді при звуці останньої 
сурми наше тіло зміниться. Все тлінне 
зодягнеться в нетлінне. Після цього ми 
почнемо підійматись догори так само, як 
це зробив Ісус. На той час воскреснуть по-
мерлі у Христі. Усі разом ми зустрінемось 
з Господом на хмарах. І на завершення 
Біблія говорить: «Поглинута смерть пере-
могою! Де, смерте, твоя перемога? Де 
твоє, смерте, жало?»  (1Кор. 15:55).

В Об’явленні також багато говориться 
про повернення Христа. Насправді ця 
книга – не про якісь таємні відкриття. 
Об’явлення являє нам  Ісуса Христа. У пер-
шому вірші першого розділу так і сказано 
«Об'явлення Ісуса Христа, яке дав Йому 
Бог, щоб показати Своїм рабам, що неза-
баром статися має» (Об. 1:1). В оригіналі 
слово Об’явлення – це Apokalypsis, що зна-
чить «відкриття» чи «явлення». Це книга, 
яка являє Ісуса Христа світові. Насправді 

всі 22 розділи цієї книги в яскравих барвах 
описують другий прихід Христа. Тому що 
саме ця подія стане вінцем всієї людської 
історії. Після Свого приходу Христос скине 
престоли всіх земних царів і встановить 
давно обіцяне Царство Боже. 

Об’явлення декілька разів описує 
деталі другого приходу Господа. І нам має 
бути дуже цікаво, що саме Бог вважав за 
потрібне відкрити і об’явити нам. Лише 
уявіть: аж 22 розділи відведені лише для 
того, щоб нам розповісти про чудесне 
з’явлення Ісуса Христа під час Його друго-
го приходу на землю. 

Ось один опис повернення Ісуса Христа 

Нехай буде воля Твоя і на землі, як на 
небі». Під час другого приходу Христа це 
прохання нарешті буде виконане.

А ось що написано далі: «А погани роз-
лютилися, та гнів Твій прийшов, і час на-
став мертвих судити, і дати заплату рабам 
Твоїм, пророкам і святим, і тим, хто Ймення 
Твого боїться малим і великим, і знищити 
тих, хто нищить землю» (Об.11:18).

Народи оголосять війну Ізраїлю. І проти 
них запалиться Божий гнів. Однак це буде 
час не лише Божого гніву, але й час нагоро-
ди Божих пророків і святих. Ось що сказано 
далі: «І розкрився храм Божий на небі, і 
ковчег заповіту Його в Його храмі з'явився. 
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І зчинилися блискавки, і гуркіт, і громи, і 
землетрус, і великий град...» (Об. 11:19).

Ось вам і сьома печатка: блискавки, і 
гуркіт, і громи, і землетрус, і великий град. 
Усі ці ознаки будуть супроводжувати по-
вернення Христа. 

Говорячи про ці важливі теми, я хотів 
би, щоб ви прямо зараз проаналізували 
свої взаємини з Христом. Повірте, ви не 
захочете залишитися на землі в той час, 
коли ваш товариш, з яким ви працювали 
на полі чи деінде, буде взятий на небо. 
Будь ласка, зробіть все необхідне до 
повернення Ісуса Христа. Не пропустіть 
підхоплення віруючих людей. Я не хотів 
би, щоб хто-небудь залишився. Саме тому 
я й говорю це все. Усі біблійні пророцтва 
вказують на швидке повернення нашого 
Господа і Спасителя Ісуса Христа. Христос 
обов’язково повернеться, у цьому немає 
жодних сумнівів. Однак чи будете ви го-
тові? Ісус застерігав: «Тому будьте готові 
й ви, бо прийде Син Людський тієї години, 
коли ви не думаєте!» (Мт. 24:44).

Отож, головне завдання Книги Об'яв-
лення – явити нам Ісуса Христа. Насправді 
ця книга показує нам Ісуса Христа. А тепер 
поговоримо про два види врожаїв. Про ці 
врожаї говориться як в Об'явленні, так і в 
Євангелії від Матвія. 

Спочатку розгляньмо уривок з Єванге-
лія від Матвія, тому що саме він і допоможе 
нам зрозуміти, що написано в Об'явленні. У 
13-му розділі Євангелія від Матвія з 24-го 
по 43-й вірші розповідають притчу Ісуса 
про добре насіння і кукіль. Одного разу 
господар поля наказав своїм слугам засія-
ти його відбірним зерном. Коли став нали-
ватись колос, тоді з’явився і кукіль. Слуги 
прибігли до пана і запитують. як це зрозу-
міти, адже вони лише добре насіння сіяли. 
Звідки взявся кукіль? Господар відповів, 
що це діло рук ворога. Поки всі вночі спали, 
він прийшов на поле і посіяв кукіль. З 37-го 
вірша Ісус починає тлумачити цю притчу.

«А Він відповів і промовив до них: 
Хто добре насіння посіяв був, це Син 
Людський, а поле це світ, добре ж насіння 
це сини Царства, а кукіль сини лукавого; 
а ворог, що всіяв його це диявол, жнива 
кінець віку, а женці Анголи, і їх повкидають 
до печі огненної, буде там плач і скрегіт 
зубів! Тоді праведники, немов сонце, за-
сяють у Царстві свого Отця. Хто має вуха, 
нехай слухає!» (Мт. 13:37-43).

Той, Хто посіяв добре зерно, – це Син 
Людський, Ісус. Поле – це світ, в якому 
проповідується Божа істина. Добре зерно 
– люди, які будуть спасенні. Кукіль – це 
люди, які відкинули Євангеліє, і тим самим 
прирекли себе на вічну погибель. Вони на-
звані дітьми лукавого. Ворог, який посіяв 
кукіль, – це диявол. Жнива – це кінець сві-
ту, який настане в час повернення Христа. 
А женці – це ангели. «І як збирають кукіль, 
і як палять в огні, так буде й наприкінці віку 
цього» (Мт. 13:40).

Цікаво, що спочатку, коли слуги вияви-
ли кукіль, вони запитали: «А може, нам піти 
і виполоти його?», а господар відповів: «Ні 
якщо ви будете виривати кукіль, ви можете 
ненароком вирвати і пшеницю. Хай те і 
інше росте до жнив». Потім Ісус пояснив, 
що так само, як бур'яни виривають і спалю-
ють в огні, так буде і наприкінці світу. «По-
шле Людський Син Своїх Анголів, і вони 
позбирають із Царства Його всі спокуси, і 
тих, хто чинить беззаконня, і їх повкидають 
до печі огненної, буде там плач і скрегіт 
зубів!» (Мт. 13:42). Саме таким буде кінець 
людей, які не покорились Євангелію. 

А ось як описана доля праведників: 
«Тоді праведники, немов сонце, засяють 

у Царстві свого Отця» (Мт. 13:43). Коли 
Христос повернеться, то ті з нас, хто 
повірив Євангелію і став праведником, 
будуть забрані в Боже Царство, де вони 
«немов сонце, засяють у Царстві свого 
Отця». І на кінець Ісус сказав: «Хто має 
вуха, нехай слухає!».

Другий опис жнив міститься в 14-му 
розділі Об'явлення  (Об. 14:14-20). «І я гля-
нув, і ото біла хмара, а на хмарі сидить по-
дібний до Людського Сина. Він мав на своїй 
голові золотого вінця, а в руці його гострий 
серп. І інший Ангол вийшов із храму, і гуч-
ним голосом кликнув до того, хто на хмарі 
сидів: Пошли серпа свого й жни, бо настала 
година пожати, дозріло бо жниво землі!».

Жниво – це кінець світу, який настане 
в час повернення Христа. « І той, хто на 
хмарі сидів, скинув додолу серпа свого, і 
земля була вижата». 

Це ми прочитали про жниво пшениці. 
Однак це не єдиний збір врожаю. Якщо 
пам'ятаєте, пшениця, або добре зерно, 
– це святі Божі люди, а жнива – це їхнє 
вознесіння до Господа. Тепер подивімось 
на інші жнива, які описані у вірші 17-му: «І 
інший Ангол вийшов із храму, що на небі, і 
він мав гострого серпа.. І інший Ангол, що 
мав владу над огнем, вийшов від жертів-
ника. І він гучним голосом кликнув до того, 
що мав гострого серпа, говорячи: Пошли 
свого гострого серпа, і позбирай грона зем-
ної виноградини, бо грона її вже доспіли».

Тут ми читаємо про збір винограду, 
що символізує бур'яни, про які сказано в 
Євангелії від Матвія. Кукіль, або бур'яни, 
– це люди, які відкинули Євангеліє і тим 
самим прирекли себе на вічну погибель. 
Вони названі дітьми лукавого. А тепер про-
читаймо далі: «І Ангол кинув додолу серпа 
свого, і зібрав виноград на землі, і вкинув 
в велике чавило Божого гніву. І потовчене 
було чавило за містом, і потекла кров із 
чавила аж до кінських вуздечок, на тисячу 
шістсот стадій…» (Об. 14:19-20).

Це пророцтво про Армагеддонську 
битву  і про повернення Ісуса Христа на 
землю. У той час, коли Божі послідовники 
вознесуться на небо, земні народи, армії 
землі будуть слідувати до чавила, яке 
символізує Армагеддонську битву. Саме 
там на них проллється Божий гнів. Це 
станеться в чавилі поза містом, що вказує 
на те, що битва відбудеться поза Єруса-
лимом – у долині Кедрон, або, як вона ще 
називається, «долині вбивств». Саме там 
відбудеться кульмінація Армагеддонської 
битви. Вона почнеться на рівнинах Мегіддо 
на заході Ізраельської долини. Під час цієї 
битви ізраїльську армію відкинуть назад. 
Спочатку в Йорданську долину, а потім 
– в їхній останній оплот, місто Єрусалим. 
Ця віддаль дорівнює 256 км. Зауважте, 
про що йдеться в уривку: «І потекла кров 
із чавила аж до кінських вуздечок, на 
тисячу шістсот стадій…» Якщо вимірю-
вати віддаль від Мегіддо на півночі через 
Йорданську долину і до Єрусалима, то ви-
йде рівно 256 км. Отож це пророцтво про 
Армагеддонську битву і про повернення 
Ісуса Христа на землю.

А зараз звернімось до ще одного урив-
ка. Ми читатимемо з 19-го розділу книги 
Об’явлення. Маймо на увазі, що жнива 
вже відбулись. Пшениця зібрана в житниці, 
а кукіль спалений в вогні. Добре насіння 
– це сини царства, а кукіль – сини лукавого. 
Добре зерно – це спасенні люди.

А тепер ми підходимо до найбільш 
драматичної складової другого пришестя 
Христа. «І почув я ніби голос великого на-
товпу, і наче шум великої води, і мов голос 
громів гучних, що вигукували: Алілуя, бо за-

панував Господь, наш Бог Вседержитель! 
Радіймо та тішмося, і даймо славу Йому, 
бо весілля Агнця настало, і жона Його 
себе приготувала!» (Об'явлення 19:6-7).

На сторінках Біблії Церква названа 
Нареченою Ісуса Христа. Коли Христос 
повернеться і віруючі люди підіймуться 
до Нього на хмарах, тоді відбудеться 
вінчання: віруючі навіки з'єднаються зі 
Своїм Господом. І після цього вони вже 
завжди будуть з Ним. Христос правитиме 
як Цар царів. А його Наречена, його жона 
Церква буде правити разом з Ним. Про це 
ми читаємо в Об. 5:10: «І Ти їх зробив для 
нашого Бога царями, і священиками, і вони 
на землі царюватимуть!».

Тут відображений весь сценарій, це буде 
неймовірне і захоплююче видовище. А те-
пер прочитаймо наступний вірш: «І їй дано 
було зодягнутися в чистий та світлий вісон, 
бо вісон – то праведність святих» (Об. 19:8).

 Тут йдеться про праведність, яку 
Христос дав Церкві. Він очищає нас Своєю 
Кров’ю. Він прощає нам всі беззаконня і 
удостоює честі бути Його Нареченою. «І 
сказав він мені: Напиши: Блаженні покли-
кані на весільну вечерю Агнця! І сказав він 
мені: Це правдиві Божі слова!» (Об. 19:9).

Саме ми, як Церква, і є тими поклика-
ними. Але від нас залежить, чи будемо ми 
вибраними. Запрошення призначене для 
всіх. Ісус Христос не хоче, щоб хтось за-
гинув, але бажає, щоб всі прийшли до по-
каяння. Чи відгукнулись ви, друзі, на Божий 
заклик? І чи все ви зробили, що від вас ви-
магається, щоб бути Нареченою Христа?

Далі Іван описує те, що він побачив: «І 
побачив я небо відкрите. І ось білий кінь, 
а Той, Хто на ньому сидів, зветься Вірний 
і Правдивий, і Він справедливо судить і 
воює» (Об. 19:11). 

Відкриються небеса, і ми побачимо 
Христа у всій Його неймовірній величі, 
на білому коні. Христос прийде, щоб за-
судити беззаконня, і вступить в боротьбу 
з тими, хто противився його пануванню і 
не визнавав Його як Творця всього сущого. 
Наступний вірш: «Очі Його – немов полум'я 
огняне, а на голові Його багато вінців. Він 
ім'я мав написане, якого не знає ніхто, 
тільки Він Сам». 

Ісус Вірний і Праведний. Він гряде, 
щоб осудити безбожників і битися з ними. 
Насправді Армагеддон буде великою 
чавильнею Божого гніву.

Зверніть увагу на наступну деталь. 
Голову Ісуса прикрашає багато вінців. В 
іншому місці написано, що ми покладемо 
до Його ніг всі свої вінці. Швидше за 
все, віддача вінців буде нашим актом по-
клоніння і визнання, що Він єдиний, Хто 
достойний всієї слави і честі. А ось про 
що йдеться в вірші 13-му: «І зодягнений 
був Він у шату, покрашену кров'ю. А Йому 
на ім'я: Слово Боже». 

Чому Ісус названий Словом Божим? 
Тому що Він був названий так ще в Івана 
1:1. «Споконвіку було Слово, а Слово в 
Бога було, і Бог було Слово».

А в 14-му вірші сказано: «І Слово 
сталося тілом, і перебувало між нами, 
повне благодаті та правди, і ми бачили 
славу Його, славу як Однородженого від 
Отця» (Ів. 1:14).

Спочатку було Слово, і Слово було Бог. 
Як ми бачимо, Христос названий Словом 
Божим, тому, що Він Бог, Який з'явився в 
людському тілі. Ось тому, коли Христос 
повернеться на землю, Він по праву буде 
названий Словом Божим. 

Але повернімося до Об’явлення: «А 
війська небесні, зодягнені в білий та чистий 
вісон, їхали вслід за Ним на білих конях» 
(Об. 19:14). Що це за небесне військо? Це 
ми, Церква, яка була підхоплена до Ісуса. 
Разом з Христом віруючі люди будуть брати 
участь в Армагеддонській битві. Як каже 
Біблія, ми опустимось на гору Оливну, де 
Христос отримає перемогу над арміями 
антихриста. Після цього ми оголосимо Його 
Царем над царями і Паном над панами. 

У наступному, 15-му вірші, знаходимо 
додатковий опис повернення Христа: «А 
з Його уст виходив гострий меч, щоб ним 
бити народи». Бог розгніваний на народи. 
Зло, яке переважає на землі, викликає 
в Бога гнів і лють. Іноді ми читаємо такі 
біблійні тексти і противимось ним. Людям 
властиво перекручувати Писання і виправ-
довувати і аборти, і всілякі збочення. Од-

нак Біблія однозначно говорить про те, що 
коли Христос повернеться, Він буде вража-
ти народи. Однак якщо ви будете в числі 
підхоплених, то будете на Божому боці, і 
вам не доведеться випити з чаші Божого 
гніву. «І Він пастиме їх залізним жезлом».

Після того, як Христос встановить Своє 
Царство, Він не буде вже терпіти жодної не-
згоди. Тому що саме людські уми і руки ство-
рили війни, хвороби і всяке інше зло. Тепер 
Ісус навчить людей жити в мирі і злагоді.

Далі читаємо наступне: «… і Він буде 
топтати чавило вина лютого гніву Бога 
Вседержителя!». Знову тут йдеться про 
чавило, про що ми вже читали в 14-му роз-
ділі. Отож виходить, що в розділах 6, 11, 14 
і 19 описується одна й та ж подія. «І Він має 
на шаті й на стегнах Своїх написане ймен-
ня: Цар над царями і Господь над панами» 
(Об. 19:14-16). Він правитиме залізним 
скіпетром. А у вірші 17-му написано: «І 
бачив я одного Ангола, що на сонці стояв». 

Тільки уявіть собі цю картину! Повер-
нення Христа буде найяскравішою подією 
у всій історії людства. «І він гучним голосом 
кликнув, кажучи до всіх птахів, що серед 
неба літали: Ходіть, і зберіться на велику 
Божу вечерю, щоб ви їли тіла царів, і тіла 
тисячників, і тіла сильних, і тіла коней і тих, 
хто сидить на них, і тіла всіх вільних і рабів, 
і малих, і великих…» (Об. 19:17-18). 

Зуміймо побачити цю картину Божими 
очима. Цей уривок відкриває, як Бог ди-
виться на все, що відбувається в нашому 
світі. На війни, вбивства, жорстокість і 
всяке зло. Наш світ перебуває воістину в 
жахливому стані. Найбільшим людським 
безумом стане спроба світового співтова-
риства, яке очолюватиме ООН під прово-
дом антихриста, підкорити світовій системі 
Ізраїль. Це так сильно розлютить Бога, що 
Він скаже всім птахам: збирайтесь на вели-
ку Божу вечерю, Я приготував для вас стіл.

Звичайно, неприємно уявляти собі 
все це. Але саме така картина описана в 
Об'явленні. Бог так розгнівається, що на-
каже птахам: ви будете їсти тіла царів, вій-
ськових начальників, могутніх людей світу 
цього, тіла коней і їхніх вершників, тіла 
всіх людей вільних і рабів малих і великих.

А у вірші 19-му Іван говорить: «І я по-
бачив звірину…». Про кого тут йде мова? 
В Об'явленні звіриною названий всесвітній 
правитель антихрист. Він буде провідним 
політиком свого часу. На той час він очо-
люватиме світове правління, утворене 
внаслідок глобалізації. 

«І я побачив звірину,  і земних царів…» 
Мова йде про лідерів які будуть підтриму-
вати антихриста, і «війська їхні, зібрані, 
щоб учинити війну з Тим, Хто сидить на 
коні, та з військом Його…» (Об. 19:19). 
А тут сказано про Ісуса Христа: «… та з 
військом Його (це вказівка на безсмертну 
Церкву)». «І схоплена була звірина, а з 
нею неправдивий пророк, що ознаки чинив 
перед нею, що ними звів тих, хто знамено 
звірини прийняв і поклонився був образові 
її. Обоє вони були вкинені живими до огня-
ного озера, що сіркою горіло…» (Об. 19:20).

Отож коли Христос по-
вернеться на землю, Він 
схопить двох головних ке-
рівників світової системи 
– антихриста і лжепророка і 
вкине їх в озеро вогняне.

Але це ще не кінець. Тепер 
ми підходимо до 20-го розді-
лу Об'явлення. Ось як він по-
чинається: «І бачив я Ангола, 
що сходив із неба, що мав 
ключа від безодні, і кайдани 
великі в руці своїй. І схопив 
він змія, вужа стародавньо-
го, що диявол він і сатана, і 

зв'язав його на тисячу років» (Об. 20:1-2). 
Після того, як антихрист і лжепророк 

будуть вкинені в озеро вогняне, сатана 
буде скутий на тисячу років. «… Та й 
кинув його до безодні, і замкнув його, і 
печатку над ним поклав, щоб народи не 
зводив уже…»

Диявольський обман, який оплутав уми 
людей і народів, є причиною більшості на-
ших проблем і нещасть. Важко уявити, в 
яку нісенітницю вірять сучасні люди. І не 
якісь поодинокі, а цілий світ. А якщо ти в це 
не віриш, то тебе вважають ненормальним. 

Річ у тім, що сучасні народи перебува-
ють у владі обману. Однак після того, як са-
тана буде закований, він не зможе більше 
нікого обманювати, «аж поки не скінчиться 
тисяча років. А по цьому він розв'яза-
ний буде на короткий час» (Об. 20:1-3).

Отож тисячу років він буде закований. 
І в нього не буде можливості вводити на-
роди в обман. А в наступному, четвертому 
вірші читаємо: «І бачив я престоли та тих, 
хто сидів на них, і суд їм був даний, і душі 
стятих за свідчення про Ісуса й за Слово 
Боже, які не вклонились звірині, ані обра-
зові її, і не прийняли знамена на чола свої 
та на руку свою. І вони ожили, і царювали 
з Христом тисячу років» (Об. 20:4).

Тут ми знаходимо конкретний опис лю-
дей, які за свою відмову прийняти знамено 
звірини, яке почнуть вводити в недалекому 
майбутньому, поплатилися життям. Однак 
при звуці останньої сурми вони ожили і 
почали царювати з Христом тисячу років. 

«А інші померлі не ожили, аж поки не 
скінчиться тисяча років...» Тут мова йде 
про беззаконників і безбожників. Ми пови-
нні знати, що воскресіння віруючих людей 
– це перше воскресіння: «Блаженний і 
святий, хто має частку в першому воскре-
сінні! Над ними друга смерть не матиме 
влади, але вони будуть священиками Бога 
й Христа, і царюватимуть з Ним тисячу 
років» (Об. 20:5-6). 

Коли людина зодягнеться в нетлінне 
тіло, вона вже ніколи не помре. А мертві 
грішники будуть в мертвому стані тисячу 
років, поки не відбудеться суд біля велико-
го білого престолу. Отож виходить, що в 
першому воскресінні будуть брати участь 
тільки віруючі люди. Біблія говорить: щас-
ливий і святий той, хто має частку в пер-
шому воскресінні. Над ними друга смерть 
не має влади. Тому вкрай важливо стати 
учасниками саме першого воскресіння. 

Ісус Христос сказав, що коли людина не 
народиться згори, вона не зможе побачити 
Царство Боже. Багато людей говорять про 
нове духовне народження, хоча насправді 
не знають, що це таке. Тому наступного 
разу ми спробуємо пояснити, що означає 
народитись згори.

Ми також дізнаємося, що буде в Тися-
чолітньому Царстві Христа на землі. За ці 
тисячу років не відбудеться жодної війни. 
Лев та ягня будуть разом лежати на галя-
вині, а змії не будуть завдавати жодного 
зла і шкоди. Це буде час миру і благодіянь. 
І воістину це буде чудовий час.

ОСТАННЬООСТАННЬОГО ЧАСУГО ЧАСУ
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й Ще з дитинства мене турбували питання 

про те, що таке життя, любов і щастя. Те, що 
я бачила перед своїми очима, складалося з 
традиційного: дім, робота, діти, і все по колу. 
Мені завжди  у цьому всьому чогось не виста-
чало. Здавалось, потрібен «смак життя», але 
в чому саме він полягає? І що таке любов Я 
ніколи не розуміла, і не приймала ту «любов», 
коли тільки що були лагідні слова, гарячі обі-
йми, а через п`ять  хвилин – ненависть. І що 
таке щастя? Багато людей називали щастям 
досягнення своєї мрії. Але десь у глибині 
душі це задоволення здавалося якимось об-
меженим. Навіть у дитячому розумінні щастя 
для мене мало поняття чогось нескінченного 
і не залежного від обставин.

Я народилася у 1982 році в м. Шостці Сумської 
області у звичайній сім`ї і виховувалася в дусі 
радянських часів. Мої батьки намагалися 

прищепити дітям (мені і моєму братові) те, що вони 
вважали добром, любов'ю і мораллю. Батьки наза-
вжди стали для мене гарним прикладом, і багато 
доброго в мені – це плід їхнього виховання. Але 
мама і тато ніколи не знали Бога. Ніколи питання 
релігії не виникало в нашій родині. Ніколи не було 
звички навіть на свята бувати в православному 
храмі, як це робили інші.

Сьогодні я впевнена, бо так говорить Слово 
Боже, що коли в житті  людини немає твердої осно-
ви, немає Ісуса Христа, то таке життя незахищене 
і відкрите для ворога душі.

З дитячих років формування мене як особистості 
було, як кажуть у світі, успішним і перспективним. 
На «відмінно» вчилася в школі, з успіхом займалась 
спортом, різнобічні захоплення – усе, що потрібно 
для розвитку і формування. Але не було найголовні-
шого, у чому полягає блаженство для кожної душі 
– Божої науки. І коли виникло бажання спробувати 
наркотик, то я навіть не розуміла, що це пастка 
диявола. Не розуміла, що таке спокуса, що таке гріх, 
і що плата за це – страждання і смерть.

Усе здавалося якоюсь тимчасовою грою, але 
реальність виявилась жахливою. Не маючи ще по-
вних 14 років, я стала наркоманкою. Поки вчилася 
в школі, ще вдавалось якось маскуватися, щоб не 
довідались батьки, вчителі, тренер. Але з часом 
мені стало байдуже, і моє життя перетворилося 
на жах. Усе добре, мрії, бажання, досягнення – усе 
було втрачене. Сенсом мого життя став наркотик. 
Я жила ним і заради нього.

Це вже не було задоволення, як здавалось на 
початку. Це було почуття страху перед «ломкою», 

коли залишаєшся без наркотика і відчуваєш біль 
кожної клітини свого тіла, і здається, просто роз-
валюєшся живцем. Це відчуття жене тебе шукати 
дозу, і кожного разу більшу й більшу.

На все це потрібні були гроші. Я почала красти, 
вдома і в людей; виносити все, що можна продати; 
обманювати і маніпулювати всіма, хто поряд зі 
мною, і робила всяке зло. Я завжди поважала своїх 
батьків, це було для мене святе, але настав час, 
коли я знехтувала і ними.

Одного разу мої рідні у стані шоку від моїх дій 
промовили до мене: «Краще б ти вже померла. Раз 
переплачемо і все». І я розуміла, що в цьому є сенс. 
Я сама не живу і іншим заважаю. 

Так минуло десять років. Мені 23, а, дивлячись 
на свій фізичний стан, я думала, чи доживу до 
25. Але найбільше мене турбував стан моєї душі. 
Всередині порожнеча, таке відчуття, немов камінь, 
а не серце. 

Пам`ятаю, одного разу, дивлячись, як мамі 
тяжко, вона в той час хворіла, я намагалась їй 
співчувати, але розумію, що нічого не відчуваю, що 
немає ніяких емоцій, я немов бездушна оболонка. 
Цей стан мене дуже налякав. Я не знала, до кого 
можна звернутися, з ким  поділитися цими пере-
живаннями і хто взагалі зможе зрозуміти мене. 

Тоді я вирішила, що, скоріш за все, це психічний 
розлад, і взагалі, якщо про таке розповісти, то 
можна і  в психлікарню потрапити. Тепер розумію, 
що все, що тоді відбувалося зі мною, – це наслідок 
гріховної дії в мені, це здійснення Слова Божого, яке 
каже: «Злодій (диявол) тільки на те закрадається, 
щоб красти й убивати та нищити…» (Івана 10:10). 

У той час я почала замислюватися над тим, для 
чого живу, у чому сенс життя? Невже все ось так 
і скінчиться? Ці думки все більше і більше мене 
поглинали і захоплювали. Я намагалася перестати 
вживати наркотик, щоб щось змінити в своєму  
житті, але вистачало мене на день-два. Усе було 
марно. Я змирилась з тим, що це моя доля. Та дякую 
Богові – Він думав інакше. 

Одного разу мою маму запросили на зібрання 
християн, і вона запропонувала мені піти разом. Як 
для неї, так і для мене це було щось незрозуміле, 
але ті люди, як нам казали, мають якісь реабілі-
таційні центри, де допомагають звільнитися від 
залежності. Я погодилася  поїхати в такий центр, 

хоча не мала ніякої надії на те, що можна 
щось змінити. Так я опинилася в жіночому 
реабілітаційному центрі м. Нововолинська.

Там уперше почула Слово Боже, почула 
про Того, Хто дав мені життя ціною Свого 
власного. Звичайно, у мене виникало багато 
заперечень. Я намагалась знайти якусь 
альтернативу діям Бога, які описує Біблія, з 
точки зору науки, філософії тощо. Шукаючи 
цьому докази, врешті-решт, тільки загнала 
себе в кут і нарешті визнала, що Бог є.

Мої наставники запропонували мені 
звернутися до Бога, навіть випробувати 
Його, і Він обов'язково мені допоможе. А мені 
якраз були необхідні теплі речі, а передати їх 
ніяк не вдавалося (перепоною була відстань 
в тисячу кілометрів та відсутність потягу 
через станцію міста, де я перебувала). Тоді 
я вперше звернулася до Бога: «Якщо, Боже, 
Ти чуєш мене і все можеш, то зроби так, щоб 
я отримала речі».

Це було ввечері. А вранці постукали у 
двері. Коли їх відчинили, на порозі стояла 
велика сумка з написом «для Марини» – і 
нікого. Це було чудо. Я не вірила своїм очам. 
Звичайно, з часом ми дізналися, як це відбулося, 
але головне – це була відповідь на молитву, і віру в 
те, що Господь живий і діючий, уже не можна було 
від мене відняти.

Але була ще одна перешкода в моєму розумі 
– моє ставлення до того, що відбулося дві тисячі 
років тому на Голгофі. Своїми вчинками я приношу 
шкоду собі, а до чого тут Ісус Христос, та ще й 
через декілька століть? Я так і казала Богові в 
молитві, що вірю що Він є, але від цього моє життя 
не змінилося. І якщо мені запропонують наркотик, 
то я його візьму, бо це сильніше за мене, я просто 
не маю сил відмовитися. 

Було недільне зібрання. Лунали слова пісні: 
«То не цвяхами прибитий на хресті, то не люди за-
вдавали біль Тобі. То не цвяхи і не люди, а мій гріх, 
хоч минуло з того часу безліч літ...» І в цю мить 
Господь відкрив мені розуміння того, що кожний 
мій поганий вчинок, кожне зроблене  нечестя, яке 
визначає Біблія, – це мій гріх, який вбиває ці цвяхи 
у святі Господні руки.

Я ніби відчула той біль, який відчував Христос на 

хресті, а найжахливіше те, що цей біль я завдавала 
Йому своїми вчинками. Я почала сильно плакати і 
вийшла наперед. З пастором звершили молитву 
– це була молитва покаяння.

Через кілька днів під час молитви Господь хрес-
тив мене Духом Святим. Щось дивне відбувалося 
всередині. Неймовірна радість наповняла мене. 
Хотілось обійняти увесь світ. Я вийшла на вулицю 
і побачила найпрекрасніше небо за все своє життя, 
хоча для інших воно було звичайним, сірим і похму-
рим. Накрапав маленький дощ, але в усьому була 
чудова гармонія, я побачила свого Творця. І головне 
бажання в ту мить – бажання жити. Боюся тільки 
не використовувати своє життя надаремно і хочу 
все до кінця присвятити на служіння Богу.

Я отримала відповіді на питання дитинства. 
І впевнено можу сказати, що справжнє життя, 
вічна любов і нескінченне блаженство – тільки в 
Ісусі Христі. Тільки Він – справжнє джерело живої 
води, яка здатна зробити квітучий сад на місці 
дикої пустелі.   

Марина СМИРНОВА.

Вихід з Єгипту — переломна, 
знакова подія. Після неї Господь 
завжди говорив: «Я Господь, Бог 
твій, що вивів тебе з єгипетсько-
го краю». І всім все було ясно. 
Такого Бога ні з якими божками 
не переплутаєш.

Та все ж навіть після десяти кар і 
Десяти заповідей євреї нарікали 
вголос на Господа, звинувачуючи 

Його в нестачі деяких продуктів харчу-
вання і води. 

Нам таке ремствування може ви-
датися дивним. Ми готові осудити їх і 
сказати: «Дякую, Боже, що я не такий». 
Але хто з вас, дорогі читачі, переживав 
сильну спрагу хоча б день? Доведено, 
що людина в спекотній пустинній міс-
цевості, повертаючись до води, може 
випити від одного до двох літрів за 
раз. Вода в пустині — питання життя 
і смерті. 

Але справжня проблема була, зви-
чайно, не в їжі і не в питві. Питання по-
лягало в стосунках з Богом. Чи будуть 
ізраїльтяни ремствувати і звинувачува-
ти Бога? А чи по-синівськи попросять: 
«Дай, будь ласка». Вибір залежав від 
того, що саме вони винесли з Єгипту у 
своїх серцях.

Після 40 років дороги Господь підбив 
підсумок мандрівок і пояснив мету: «І 
будеш пам’ятати всю ту дорогу, що Гос-
подь, Бог твій, вів тебе нею по пустині 
ось уже сорок літ, щоб упокорити тебе, 
щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, 
що в серці твоїм, чи будеш ти держати 
заповіді Його, чи ні» (5 М. 8:2). То чому 
ж при всіх турботах Божих єврейський 
народ почав на Нього нарікати?

Кажуть, легше вивести євреїв з 
рабства, ніж рабство з євреїв. Пер-

шопричиною того, що їх тягнуло в 
рабство фараона, було якраз те, що 
було в їх серці. Вийшовши на Пасху з 
Єгипту, вони 40 років носили у своєму 
серці найголовнішу помилку: «Бог 
вивів нас, щоб нам було добре». І як 
тільки Господь почав випробовувати 
народ в пустині, вони вирішили: «Якщо 
нам погано, отже, Бог зробив непра-
вильно, вивівши нас з Єгипту. Треба 
повернутися».

Однак Бог вивів їх з Єгипту для 
зовсім інших цілей: щоб вони служили 
Йому (2 М. 3:12); і щоб пізнали Господа 
і, увійшовши в обіцяну землю, були до-
брим свідченням про Нього для всього 
світу (2 М. 19:5-6).

Сьогодні багато євреїв, як і рані-
ше, ремствують на Бога. Не євреї, 
фактично, роблять те саме. Та й деякі 
євангельські християни часом наріка-
ють на Нього.

Помилка тут — така сама. Ми 
думаємо, що Бог через жертву Месії 
позбавив нас від гріха, в основному, 
для того, щоб нам було добре. Якщо ж 
нам погано, то можна подумати і про 
поступове повернення у світ гріха.

Бог справді вдень і вночі турбується, 
щоб нам було добре (1 Петр. 5:7). Але 
на хресті Він спас нас і вивів з-під влади 
сатани не заради нашого комфорту, а 
для того, щоб ми служили Йому і були 
добрим свідченням про Нього для всіх, 
хто оточує нас.

Ведучи нас духовною пустинею 
цього життя, Він знову хоче «упокори-
ти тебе, щоб випробувати тебе, щоб 
пізнати те, що в серці твоїм, чи будеш 
ти держати заповіді Його, чи ні». А що 
ми несемо нині у своєму серці? І куди 
ми це несемо?

Михайло ВАЙШЕНГОЛЬЦ.

У стародавніх греків було свято «ам-
ністо» (слово «амністія» пішло від цього 
кореня). Рраз на рік греки добровільно 
відмовлялися від взаємної ворожнечі, 
судових позовів, зазіхань і суперечок. 

Свято починалося урочистим «по-
хованням» всіх сімейних сварок, непо-
розумінь з сусідами, різних образ, смутків 
і несправедливостей.

У християн першоапостольської Церк-
ви час взаємного прощення пов’язувався 

Останній земний шлях Ісуса 
Христа проліг в Єрусалим. Господь 
неодноразово нагадував Своїм 
учням про страждання, які Його 
очікують. Дорогою Ісус проходив 
через Десятимістя (Мт. 16:21, 17:22-
23. 20:18-19, 26:2, 12). Далі — через 
Єрихон, де зцілив сліпого Вартимея 
і відвідав дім Закхея.

Минаючи зі сходу Оливну гору, 
Він навідав дім Лазаря.

27 березня Ісус в’їжджав в Єрусалим 
на осляті через Турецькі ворота в 
Кедронській долині. Увійшовши до 

храму, Він очистив його і сказав: «Написа-
но: «Дім Мій — буде домом молитви», а ви 
робите з нього «печеру розбійників».

Було пізно, і Він заночував у домі Симо-
на прокаженого. Коли вечеряв, до Нього 
підійшла Марія, розбила алебастрову пля-
шечку з дорогоцінним миром і помазала 
ноги Ісуса. Ісус сказав на це тим, що були 
з Ним, що жінка заздалегідь намастила 
тіло Його на похорон.

28 березня була субота, і Ісус відвідав 
синагогу.

29 березня Ісус навчав у храмі і на нічліг 
пішов у дім Лазаря.

Два наступні дні Ісус навчав у храмі 
і біля нього. Перед Пасхою Ісус посилає 
двох учнів в Єрусалим і говорить їм: «Ось 
як будете входити в місто, стріне вас чоло-
вік, воду несучи у глекові...» (Лк. 22:10). 

В Ізраїлі воду носили лише жінки. Те-
риторія міста починається з Кедронської 
долини, де було джерело води Тихон і 
водоймище Силоам, звідки жителі міста 
брали воду. Єссеї жили на Кумранських 
горах. Вони не одружувалися, тому воду 
носили самі. І в домі одного з них відбулася 
Таємна вечеря.

Після вечері Ісус з учнями йде в Гетси-
манський сад на Оливній горі. Гетсиманія 
перекладається з грецької як «прес».

На Оливній горі містився прес, яким 
вичавлювали оливки і виробляли олію. 

Важливі питанняВажливі питання

На сьогодні збереглися залишки цього 
преса. У саду над цим місцем росте старе 
дерево, біля якого, за переказами, зби-
ралися Ісусові учні. Можливо, це дерево 
чуло голос Ісуса.

Потім Ісус взяв трьох учнів і відійшов 
метрів на 20-25. Залишив трьох учнів, 
попросивши їх пильнувати й молитися, а 
Сам пішов ще далі і молився на кам’яній 
плиті. Молився обличчям вниз, припавши 
до плити, мовби руками обнімав землю. І 
піт Його капав з чола, як краплі крові.

1 квітня, у середу, у Гетсиманському 
саду Ісуса заарештували і повели в місто 
через Кедронську долину і Турецькі ворота 
в дім первосвященика Кайяфи. Тут позну-
щалися над Ним і відправили у в’язницю, 
де Він перебував понад добу без води і їжі.

У той час синедріон складався з 70 осіб. 
Для винесення вердикту необхідно було 
зібрати не менше 23 членів синедріону. Не 
всі члени синедріону жили в Єрусалимі.

У домі Кайяфи була в’язниця 2,5 на 2,5 
м і глибиною до п’яти метрів. Ісуса опус-
тили в цю яму на ланцюгу так, щоб ноги 
ледь торкалися дна, зі зв’язаними руками. 
Ланцюг прив’язували до кам’яного стовпа 
в натягнутому стані. Багато жертв поми-
рали в цій в’язниці від таких тяжких мук. 
Очевидно, ангел підтримував Ісуса на силі.

У в’язниці Ісус перебував увесь четвер 
і до ранку п’ятниці. 3 квітня Його підняли 
з ями і повели на засідання синедріону, 

де засудили на розп’яття. Розп’яття вва-
жалося найжахливішим і найганебнішим 
видом страти. 

Після суду Ісуса ведуть до Пилата, який 
перебував в палаці Ірода Великого. Пилат 
не хотів страчувати Ісуса і брати відпові-
дальність на себе, тому відправляє Ісуса 
до Ірода Антипи, який прийшов в Єрусалим 
на свято. В Ірода Ісус мовчав, і той відправ-
ляє Його назад до Пилата. У кінцевому 
підсумку Пилат віддав Ісуса на розп’яття.

Перед розп’яттям Ісуса збичували (40 
ударів без одного). Бич складався з дев’яти 
батогів. Ремінні батоги були такої довжи-
ни, щоб травмувати не лише спину, а й че-
ревну стінку. До кінця батогів прив’язували 
куски скла, каміння, кості тощо. Від такого 
бичування помирало багато людей. Після 
побиття не тільки шкіра на спині й животі 
була вся розірвана, а й м’язи були травмо-
вані. Можливо, місцями було видно ребра.

Після катування Ісуса ведуть вулицею 
Віа-Долороса на розп’яття. Через Водяні 
ворота за місто, де був кам’яний кар’єр. 

Розп’яття — видовище жахливе. До 
хреста прибивали кисті рук і стопи. Мотуз-
ка служила страхівкою — нею прив’язува-
ли руки чи ноги до дерева. Деякі розіп’яті 
падали, бо цвяхи не могли втримати тіла. 
Розіп’яті помирали від кількох годин до 
кількох діб, висячи на хресті.

3 квітня Ісус помер. І всі народи землі 
отримали шанс на вічне життя.

Велика пасхальна 
помилка

Останній шлях в Єрусалим 

із спогадами про смерть Ісуса Христа. 
Біля накритого столу віруючі каялися і 
взаємно прощали один одному. 

Після вечері Господньої влаштовува-
лася вечеря християнської любові, що 
носила назву «агапе».

І яким актуальним і надзвичайно 
потрібним було би таке свято взаєм-
ного прощення для нас, християн ХХІ 
століття.

Яків ЛЕВЕН.

Свято взаємного прощення
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Ці вірші — лише мала частина 
з близько 500 віршів про молитву 
в Біблії. Але й вони можуть дати 
відповіді на питання, чому Бог не 
відповідає на молитву, а також як 
і за що правильно молитися.

Чому Бог не відповідає 
на молитву

«Хто відхиляє вухо своє, щоб не слу-
хати Закона, то буде огидна й молитва 
того» (Прип. 28:9).

«Бо очі Господні — до праведних 
(навернених), а вуха Його — до їхніх 
прохань, а Господнє лице проти тих, хто 
чинить лихе!» (1 Петр. 3:12).

«Бажаєте ви — та й не маєте... бо 
прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші 
свої» (Як. 4:2-3).

«Що звете ви Мене: «Господи, Госпо-
ди», та не робите того, що Я говорю?» 
(Лк. 6:46).

«Догодити ж без віри не можна. І той, 
хто до Бога приходить, мусить вірувати, 
що Він є, а тим, хто шукає Його, Він дає 
нагороду» (Євр. 11:6).

Як правильно молитися
«А як молитеся, то не будьте, як ті 

лицеміри, що люблять ставати й моли-
тися по синагогах та на перехрестях, 
щоб їх бачили люди. Поправді кажу 
вам: вони мають уже нагороду свою! 
А ти, коли молишся, «увійди до своєї 
комірчини, зачини свої двері і помолися 
Отцеві своєму, що в таїні; а Отець твій, 
що бачить таємне, віддасть тобі явно. «А 
як молитеся, не проказуйте зайвого, як ті 
погани, — бо думають, ніби вони будуть 
вислухані за своє велемовство. Отож не 
вподобляйтеся їм, бо знає Отець ваш, 
чого потребуєте, ще раніше за ваше 
прохання!» (Мт. 6:5-8).

«Ви ж моліться отак: «Отче наш, 
що єси на небесах! Нехай святиться 
Ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, 
нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на 
землі. Хліба нашого насущного дай нам 
сьогодні. І прости нам довги наші, як і ми 
прощаємо винуватцям нашим. І не введи 
нас у випробування, але визволи нас 
від лукавого. Бо Твоє є Царство, і сила, 
і слава навіки. Амінь». Бо як людям ви 
простите прогріхи їхні, то простить і вам 
ваш Небесний Отець. А коли ви не будете 
людям прощати, то й Отець ваш не про-
стить вам прогріхів ваших. «А як постите, 
то не будьте сумні, як оті лицеміри: вони 
бо зміняють обличчя свої, щоб бачили 
люди, що постять вони. Поправді кажу 
вам: вони мають уже нагороду свою!» 
(Мт. 6:9-16).

Коли Йова попросили звернутися до 
одного зі святих, то Йов відповів: «Ану 
клич, — чи є хто, щоб тобі відповів? І до 
кого з святих ти вдасися?» (Йов. 5:1). 
Лише Бог може дати спасіння і відпо-
вісти на молитву. А молитися святим 
— це вчення не Бога, а людей. Ніхто з 
біблійних героїв не молився святим.

«А я б удавався до Бога і на Бога 
б поклав свою справу, — Він чинить 
велике та недослідиме, предивне, якому 
немає числа... В шістьох лихах спасає 
тебе, а в сімох не дістане тебе зло» 
(Йов 5:8-9, 19).

«Ще поправді кажу вам, що коли б 
двоє з вас на землі погодились про всяку 
річ, то коли вони будуть просити за неї, 
— станеться їм від Мого Отця, що на небі! 
Бо де двоє чи троє в Ім’я Моє зібрані, 
— там Я серед них» (Мт. 18:19-20).

«Через це говорю вам: Усе, чого ви в 
молитві попросите, вірте, що одержите, 
і сповниться вам» (Мр. 11:24).

«Але нехай просить із вірою, без 
жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той 
подібний до морської хвилі, яку жене й 
кидає вітер. Нехай бо така людина не 
гадає, що дістане що від Господа» (Як. 
1:6-7).

Пильнуймо за своїми словами в 
молитві:

«Не квапся своїми устами, і серце 
твоє нехай не поспішає казати слова 

перед Божим лицем, — Бог бо на небі, а 
ти на землі, тому то нехай нечисленними 
будуть слова твої!» (Екл. 5:1).

Прощаймо ближнім, тоді відпус-
тяться і наші гріхи.

«І оце та відвага, що ми маємо до Ньо-
го, — що коли чого просимо згідно волі 
Його, то Він слухає нас. А як знаємо, що 
Він слухає нас, чого тільки ми просимо, 
то знаємо, що одержуємо те, чого про-
симо від Нього» (1 Ів. 5:14-15).

«І коли що просити ви будете в Імення 
Моє, те вчиню, щоб у Сині прославивсь 
Отець. Коли будете в Мене просити 
чого в Моє Ймення, то вчиню. «Якщо ви 
Мене любите — Мої заповіді зберігайте! 
І вблагаю Отця Я — і Втішителя іншого 
дасть вам, щоб із вами повік перебував, 
— Духа правди, що Його світ прийняти не 
може, бо не бачить Його та не знає Його. 
Його знаєте ви, бо при вас перебуває і в 
вас буде Він» (Ів. 14:13-17).

«І коли стоїте на молитві, то прощай-
те, як маєте що проти кого, щоб і Отець 
ваш Небесний пробачив вам прогріхи 
ваші. Коли ж не прощаєте ви, то й Отець 
ваш Небесний не простить вам прогріхів 
ваших» (Мр. 11:25-26).

«Просіть — і буде вам дано, шукайте 
— і знайдете, стукайте і відчинять вам; 
бо кожен, хто просить — одержує, хто 
шукає — знаходить, а хто стукає — від-
чинять йому» (Мт. 7:7-8).

«Ісус же промовив у відповідь їм: 
«Поправді кажу вам: Коли б мали ви 
віру і не мали сумніву, то вчинили б не 
тільки як із фіговим деревом, а якби й цій 
горі ви сказали: «Порушся та кинься до 
моря», — то й станеться те! І все, чого 
ви в молитві попросите з вірою, — то 
одержите» (Мт. 21:21-22).

«І коли що просити ви будете в Імення 
Моє, то вчиню, щоб у Сині прославивсь 
Отець» (Ів. 14:13).

«Через це говорю вам: Усе, чого ви в 
молитві попросите, вірте, що одержите, 
і сповниться вам» (Мр. 11:24).

«Отож хочу я, щоб мужі чинили мо-
литви на кожному місці, підіймаючи чисті 
руки без гніву та сумніву» (1 Тим. 2:8).

За що молитися
«Бажаєте ви — та й не маєте, уби-

ваєте й заздрите — та досягнути не 
можете, сваритеся та воюєте — та не 
маєте, бо не прохаєте, прохаєте — та 
не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб 
ужити на розкоші свої» (Як. 4:2-3).

«І Він розповів їм і притчу про те, що 
треба молитися завжди і не занепадати 
духом...» (Лк. 18:1).

«Так само ж і Дух допомагає нам у 
наших немочах; бо ми не знаємо, про що 
маємо молитись, як належить, але Сам 
Дух заступається за нас невимовними 
зітханнями. А Той, Хто досліджує серця, 
знає, яка думка Духа, бо з волі Божої за-
ступається за святих» (Рим. 8:26-27).

«Пильнуйте й моліться, щоб не впасти 
на спробу, — бадьорий бо дух, але не-
мічне тіло» (Мт. 26:41).

«Отже, признавайтесь один перед 
одним у своїх прогріхах і моліться один за 
одного, щоб вам уздоровитись. Бо дуже 
могутня ревна молитва праведного» 
(Як. 5:16).

«Коли хто бачить брата свого, що 
грішить гріхом не на смерть, нехай 
молиться за нього, — і Він життя йому 
дасть, тим, хто грішить не на смерть. Є 
й гріх на смерть, — не про нього кажу, 
щоб молився» (1 Ів. 5:16).

«Завжди радійте! Безперестанку 
моліться! Подяку складайте за все, бо 
така Божа воля про вас у Христі Ісусі» 
(1 Сол. 5:16-18).

«Отже, перш над усе я благаю чинити 
молитви, благання, прохання, подяки за 
всіх людей, за царів та за всіх, хто при 
владі, щоб могли ми провадити тихе й 
мирне життя в усякій побожності та чи-
стоті. Бо це добре й приємне Спасителеві 
нашому Богові, що хоче, щоб усі люди 
спаслися і прийшли до пізнання правди» 
(1 Тим. 2:1-4).

Слова можуть вводити в ома-
ну, бентежити, завдавати болю. 
Вони здатні зцілювати, підбадьо-
рювати, допомагати й навчати. 
Але якщо Дух Святий не керує 
нами, наші слова швидше здатні 
ранити, ніж зцілювати.

Всього лише слова? Що озна-
чає: «Всього лише слова»? Це 
все одно, що сказати: «Це всього 
лише атомна бомба». Наступна 
історія засвідчує нищівну силу 
слова.

В одній школі щороку ставили опе-
рету. Охочих брати участь в ній 
не бракувало. Один хлопець не 

був такий впевнений у своїх здібностях 
і думав, що спів в опереті — не його 
справа. Але місіс Вілсон, вчителька 
музики, попросила його спробувати 
виконати роль чорного слуги. Це була 
незначна роль, але, все ж, в ній були 
три сольні моменти!

Хлопець був впевнений, що його 
спів звучав вельми посередньо. Але 
місіс Вілсон сприйняла його виступ 
так, ніби почула хор ангелів: «Чудово, 
прекрасно! Ця роль просто створена 
для тебе. Ти повинен неодмінно співати 
її!». Він погодився.

Наступного року в школі знову вирі-
шили ставити оперету. Більшість дітей, 
що виконували головні ролі минулого 
року, вже закінчили школу. Місіс Вілсон 
перейшла працювати в іншу школу. 
Замість неї музику викладала дуже 
вродлива жінка з чудовим голосом і 
глибоким знанням теорії музики.

Коли почали готуватися до поста-
новки, той хлопець вже не сумнівався 
у своїх здібностях. Але на прослухову-
ванні та вчителька йому сказала: «Хто 
тобі сказав, що ти вмієш співати?»,

Ці слова пролунали за присутності 
150 учнів школи, і в одну мить  хлопець 
перетворився на того ж невпевненого 
хлопчика, яким був рік тому. Він був 
цілком знищений.

Різкі слова можуть засмутити кого 
завгодно, але для довірливого хлопчи-
ка вони можуть виявитися згубними. 
Знадобилося вісім років, щоб він знову 
зважився заспівати.

Слова володіють величезною си-
лою. Перо насправді гостріше за 
шпагу. Йов сказав: «Аж доки смутити 
ви будете душу мою та душити словами 
мене?» (Йов 19:2). Ми дамо звіт перед 
Богом за всі свої слова (Мт. 12:36-37).

Слова можуть бути не тільки ни-
щівними. Іноді життєві труднощі на-
роджують цілі потоки необачних слів. 
Недавно після вечірнього служіння 
один пастор одержав розпачливу за-
писку від молодої матері: «Дорогий 
пасторе! Як я можу стримуватися, коли: 
мій син-школяр не може відшукати свої 
черевики, а шкільний автобус повинен 
прийти з хвилини на хвилину; дитина 
починає плакати, а манна каша приго-
ряє; у ту ж хвилину лунає телефонний 
дзвінок. Я хапаю слухавку, прошу 
подругу зателефонувати пізніше, на-
магаюся врятувати кашу для малюка, 
а в цей час моя дочка-школярка, котру 
я 20 хвилин тому послала наверх 
одягатися, появляється у дверях в 
піжамі! Ця історія повторюється щодня, 
і я буквально божеволію. Я не можу 
стримуватися!».

Вам знайома така ситуація, чи не 
так? Окрім того, ми часто чуємо не-
вдалі мовні звороти і заражаємось 
ними мимоволі. Ми вислуховуємо ти-
раду розгніваного начальника, чуємо 
ці слова під час випадкової сварки з 
сусідами і навіть від інших християн, 
що не пильнують за своєю мовою. Ми, 
як діти, «набираємось поганих слів». 
І вони мимоволі вириваються в нас 
— часто вражаючи слухачів, які не 
вірять своїм вухам!

Слова руйнують наші стосунки з 
Богом, з близькими, руйнують мир 

в нашій душі. Наш язик подібний до 
динаміту — з ним треба поводитись 
вкрай обережно.

Писання говорить, за яке непосиль-
не завдання ми беремося, намагаючись 
приборкати свою мову: «... не може 
ніхто із людей язика вгамувати» (Як. 
3:8). А ще апостол сказав, що: «язик... 
запалюється від геєнни» (Як. 3:6). Ось 
чому «ми не маємо боротьби проти 
крови та тіла, але... проти піднебесних 
духів злоби» (Еф. 6:12).

Потрібно володіти надприродною 
силою, щоб загнуздати свій язик. Для 
перемоги в цій боротьбі необхідна 
надприродна сила: «... зміцняйтеся Гос-
подом та могутністю сили Його!» (Еф. 
6:10). «Зміцнятися Господом» — це не 
раптовий містичний процес. Ми здатні 
наповнюватися надприродною пере-
можною силою Господньою. Про це 
сказав апостол Павло, нагадуючи, що 
ми маємо зодягнутися в «повну Божу 
зброю» (Еф. 6:13-16).

Перша зброя — це правда. Писання 
вчить, що правда Божа — джерело 
нашої духовної енергії і зростання (Мт. 
4:4; 1 Петр. 2:2). Вивчаючи Слово Боже 
і проникаючись Ним, ми сповнюємося 
Духом Святим, і наші духовні сили зрос-
тають, ведучи нас до перемоги.

Обережно: життя! 
Стримуйте свій язик!
У Посланні апостола Якова перера-

ховані принципи, які застерігають нас 
від небезпек неправильних слів.

Принцип перший — 
ступінь зрілості.

«Бо багато ми всі помиляємось. 
Коли хто не помиляється в слові, то 
це муж досконалий, спроможний при-
боркувати й усе тіло» (Як. 3:2).

Слово «помилятися» означає «зби-
тися з правильної дороги». Воно відо-
бражає незрілість, плутаність мови. 
«Плутана мова» — це результат духо-
вної незрілості.

На жаль, ми не тільки падаємо 
самі, а й збиваємо з ніг інших своїми 
словами. Багато з нас навіть не заува-
жують власних промахів; адже люди 
навколо нас «плутаються» так само. 
Мовні труднощі — річ звичайна. Але 
ступінь духовної зрілості визначається 
не порівнянням з людьми, які оточують 
нас; вона визначається принципами 
Слова Божого.

Принцип другий — вогонь.
«От і коням вкладаємо уздечки до 

рота, щоб корилися нам, і ми всім їхнім 
тілом керуємо. От і кораблі, хоч які 
величезні та гнані вітрами жорстокими, 
проте найменшим стерном скерову-
ються, куди хоче стерничий. Так само 
й язик, — малий член, але хвалиться 
вельми! Ось маленький огонь, а запа-
лює величезного ліса!» (Як. 3:3-5).

Війни, що забрали тисячі життів, 
були запалені іскрою слова. Шлюби, 
що починалися щасливо, розпадалися 
через необережно сказане слово.

«І язик — то огонь. Як світ неправо-
сти, поставлений так поміж нашими 
членами, язик сквернить усе тіло, за-
палює круг життя, і сам запалюється 
від геєнни» (Як. 3:6).

Невгамовний язик належить до 
«царства гріха», він — хитросплетіння 
вад. Він подібний до злочинної мафії, 
що оселилася в нас і руйнує нас зсе-
редини. Язик здатний зіпсувати наші 
стосунки з людьми: у сім’ї, на роботі, 
у церкві; від нього залежать наші вза-
ємини з друзями, ворогами; він здатний 
знищити наше здоров’я, безпеку, щастя 
і душевний мир. 

Принцип третій — дикий і 
неприборканий звір.

«Бо всяка природа звірів і пташок, 
гадів і морських потвор приборкується, 
і приборкана буде природою людською, 
та не може ніхто із людей язика вгаму-
вати, — він зло безупинне, він повний 

отрути смертельної!» (Як. 3:7-8).
Вражає, скільки зусиль витрачають 

люди на дресирування тварин. Слони, 
що грають у футбол, «розмовляючі» 
песики, птахи, шимпанзе, що говорять 
мовою глухонімих, і дельфіни, що 
грають в баскетбол краще за нас. Та 
передусім ми повинні приборкати звіра, 
що причаївся в нас самих. 

Це — серйозне завдання. Але 
силою Духа Святого язик може бути 
приборканий, щоб служити на славу 
Божу. Якщо ми не підкоримо його 
Духу Святому, він буде «повний отрути 
смертельної».

Ведучи мову про грішне людство, 
апостол Павло писав: «Гріб відкритий 
— їхнє горло, язиком своїм кажуть не-
правду, отрута зміїна на їхніх губах» 
(Рим. 3:13).

У Південній Америці водиться дво-
крокова змія. Вкушена нею людина 
робить два кроки і помирає.  Її отрута 
паралізує нервову систему і зупиняє 
серце. Так само й слова. Вони вбивають 
дружбу, паралізують віру, забруднюють 
чистоту і гублять добру репутацію.

Принцип четвертий —
 двомовство.

«Ним ми благословляємо Бога й 
Отця, і ним проклинаємо людей, що 
створені на Божу подобу. Із тих самих 
уст виходить благословення й проклят-
тя. Не повинно, брати мої, щоб так це 
було!» (Як. 3:9-10).

Слово Боже називає язик «дво-
мовним» (1 Тим. 3:8). Вражаюче: ми 
жалимо один одного словами дорогою 
до церкви, а ввійшовши в приміщення, 
починаємо говорити про гріховність 
слів! «Не повинно, брати мої, щоб так 
це було!».

Природа, рослини, тварини не 
здатні поводитися так суперечливо. 
В одній криниці не буває одночасно 
солоної і чистої води; на фіговому 
дереві не ростуть оливки! Ми відкинули 
б такі дари природи з обуренням. Бог 
може запитати нас: чи може «створін-
ня нове» (2 Кор. 5:17) проголошувати 
«стародавні слова»?

Цими принципами апостол Яків 
охарактеризував трагічну і непостійну 
природу людського язика. Перший крок 
до перемоги над ним — усвідомлення 
цих принципів. Яків ясно застерігає: 
послідовники Ісуса повинні вгамувати 
свій язик.

Але як багато християн байдужі до 
цієї проблеми! Деякі християни поши-
рюють чутки, прикриваючись словами, 
мовляв, я це розповів, щоб ми могли 
молитися з більшою користю. Від цього 
лихослів’я не стає меншим гріхом.

Якщо помістити жабу в каструлю з 
холодною водою і поставити в піч, вона 
поволі звариться, навіть не намагаю-
чись вискочити. Справа не у відсутності 
чутливості жаби, а в тому, що її нервові 
закінчення втрачають чуття в гарячій 
воді. І чим гарячіша вода, тим менше 
чутливі її нервові закінчення.

Наші «душевні закінчення» можуть 
омертвіти, як у жаби в гарячій воді. 
Ми приймаємо лихослів’я як належне, 
ми вважаємо, що воно не суперечить 
нашому духовному життю. Жертвами 
такого ставлення стають церква, на-
вчальні заклади, сім’я, дружба, наші 
відносини з Богом врешті-решт. 

Ми повинні визнати обман, хитрість, 
брехню, лжесвідчення гріхом — бо їх 
визнає гріхом Бог. Ми повинні стри-
муватися від наклепів і лихослів’я, від 
хвальби, лестощів і перебільшень. Тре-
ба викорінити бурчання і сварливість зі 
своєї мови. Згадування Божого імені 
надаремно, сварка і лихослів’я повинні 
бути знищені.

«Не обманюйте себе: ні розпусники, 
ні ідоляни, ні перелюбники, ні мужо-
ложники, ні злодії, ні користолюбці, ні 
п’яниці, ні ЗЛОРІКИ, ні хижаки — Цар-
ства Божого не вспадкують вони!» (1 
Кор. 6:9-10).

Біблія про 
молитвумолитву

Ціна слів
Що здатний натворити наш язик
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I програма Українського радіо:

ЩОПОНЕДІЛКА 
о 20.30 — «Жива надія»

ЩОСУБОТИ 
о 20.30 — «Віра. Надія. Любов»

ЩОНЕДІЛІ 
о 19.40 — «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. 

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.;
ТИСМЕНИЦЯ, церква «Благодать» вул. Л. Українки, 2-б; (ТЦ «Хутрове місто», 3-й пов.)  
        НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА – 19 год.;
СТЕЦЕВА Снятинського р-ну, вул. Миру, 2-б; НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год;
УТОРОПИ, вул. Центральна;  НЕДІЛЯ, П’ЯТНИЦЯ – 10 год., СЕРЕДА, СУБОТА 17 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.; 
ЧЕРВОНОГРАД, вул. Клюсівська, 18-а;  НЕДІЛЯ – 10 і 18 год., ВІВТОРОК – 18.30 год.;
СОКАЛЬ, вул. Леонтовська, 15;  НЕДІЛЯ – 10 і 17 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
СОСНІВКА, вул. Лісна, 5-а;  НЕДІЛЯ – 10 і 18 год., ВІВТОРОК – 19 год.;
САМБІР, вул. Січ. стрільців,, 49;  НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 18 год.

Рівненська область:
КОСТОПІЛЬ, вул. Сидорова, 5 б; НЕДІЛЯ – 10, 18 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
СТЕПАНЬ, вул. Прибережна, 26; НЕДІЛЯ – 10, 17 год., СЕРЕДА, СУБОТА – 19 год.;
с. ГОЛИШІВ Рівненського р-ну, вул. Молодіжна, 10;  НЕДІЛЯ – 10, 18 год., ВІВТОРОК, ЧЕТВЕР – 19 год.;

м. Чернівці:
вул. Героїв Майдану (колишня Червоноармійська), 246; НЕДІЛЯ – 9 і 17 год., ЧЕТВЕР – 19 год.;
вул.Університетська, 23; НЕДІЛЯ – 9 год., ВІВТОРОК, П'ЯТНИЦЯ – 19 год.;
бульвар Героїв Сталінграда, 9; НЕДІЛЯ – 9 і 17 год., П'ЯТНИЦЯ – 19 год.
вул. Горіхівська, 32 (на румунській мові); НЕДІЛЯ – 9 год., ВІВТОРОК, П'ЯТНИЦЯ – 19 год.;
вул. Івана Підкови, 18 (Садгора); НЕДІЛЯ – 9 год., ВІВТОРОК, П'ЯТНИЦЯ – 20 год.;
Театральна площа, 6; НЕДІЛЯ –10 і 17 год.

Сумська область:
КОНОТОП, вул. Клубна, 73 а; НЕДІЛЯ – 10 год., ВІВТОРОК, ЧЕТВЕР – 18 год.

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

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

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

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

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.;
ЗАЛІЩИКИ, вул. Чубинського, 8; НЕДІЛЯ – 10, 17год., ЧЕТВЕР, ПЯТНИЦЯ – 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.;
КОПИЧИНЦІ, вул. Л. Українки, 27; НЕДІЛЯ –10 год., СЕРЕДА, ПЯТНИЦЯ – 20 год.;
ГУСЯТИН,  вул. Надозерна, 1;  КОЗОВА, вул.Шкільна, 13; 
ВИШНИВЕЦЬ, вул. Стуса, 20;  ЧОРТКІВ, вул. Незалежності, 76; 
с. КАМ’ЯНКИ, вул. Тернопільська; 
с. СТРУСІВ, вул. Миру, 26.

 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.

ЗАПРОШУЄМО НА СЛУЖІННЯ В ЦЕРКВАХ ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ:

Християнська церква
www.bethezda-church.org

За адресою: 
м. Львів, вул. В. Великого, 4 

Чекаємо вас!

Богослужіння 
відбувається:
Неділя - 11:00

П’ятниця - 18:30

Стежте за програмою телепередач

УВАГА

Щонеділі о 8:00 та о 15:00
 ДИВІТЬСЯ 

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

Якщо Бог — у нашій душі, то для чого ходити до церкви? Так, Бог 
справді повинен бути в душі, про це говориться в Біблії. Але для того, 
щоб Бог був у душі людини, Його необхідно прийняти у своє життя, у 
свою душу. Тобто потрібно присвятити Йому своє життя. А якщо я про-
сто вірю в душі, то це ще не означає, що Бог панує в моїй душі. Про те, 
як прийняти Бога у своє життя, своє серце, розповідає Біблія.

І так само Біблія пояснює, що Бог задумав Церкву як братство віруючих людей. 
Коли віруючі люди збираються разом, вони можуть більше дізнатися про Бога, 
можуть надихати одні одних, щоб дотримуватися Божих істин в повсякденному 

житті. Адже посеред буденних клопотів ми часто схильні забувати про Бога.
Церков можна знайти багато, і, на жаль, не всі вони впорядковані так, що 

перебування в них приносить духовну користь. Та все ж немало в нас і хороших 
церков, де розповідається про Бога зрозумілою мовою. Без сумніву, можна знайти 
таку церкву і там, де ви живете.

Навіщо ходити до церкви?

Церква «БЛАГОДАТЬ»
с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 40

НЕДІЛЯ – 10 год.
СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.
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Засновник —  Івано-Франківська християнська 
місія милосердя «Добрий самарянин»

Газета видається на добровільні пожертвування

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


