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Слова мудрості: ««Усе, що починається злобою, закінчується ганУсе, що починається злобою, закінчується ганьбоюьбою».».
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Випустити Випустити 
в’язняв’язня

Немає на землі людини, 
яку б ніколи ніхто не обра-
жав. Як реагувати, коли нас 
кривдять, та ще й несправед-
ливо? Біблія вчить, що ми 
повинні прощати. «А ви один 
до одного будьте ласкаві, 
милостиві, прощаючи один 
одному, як і Бог через Христа 
вам простив» (Еф. 4:32). І 
ще: «Терпіть один одного і 
прощайте собі, коли б мав 
хто на кого оскарження. Як і 
Христос вам простив, робіть 
так і ви!» (Кол. 3:13).

Основна думка в цих двох 
текстах полягає в тому, що 
треба прощати іншим так, 
як Бог простив нам. Чому 
ми прощаємо? Тому, що самі 
були прощені!

Прощати було би просто, якби 
нам треба було прощати лише 
тим, хто просить прощення у 

щирому каятті. Але Біблія говорить, 
що ми повинні прощати і тим, хто й 
не думає каятися — прощати всім 
без будь-яких умов. Відмова прости-
ти — ознака образи, гіркоти і гніву 
— рис, які не притаманні справжнім 
християнам.

У Господній молитві ми просимо 
Бога простити нам наші гріхи, як і 
ми прощаємо тим, хто згрішив проти 
нас (Мт. 6:12). Ісус сказав: «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 простить вам про-
гріхів ваших» (Мт. 6:14-15). 

У світлі інших біблійних текстів, 
де йдеться про Боже прощення, 
згадані вірші допомагають зрозу-
міти, що люди, які відмовляються 
прощати іншим, самі не відчули 
Божого прощення.

Коли ми порушуємо Божі запо-
віді, ми грішимо проти Бога. Коли 
ми поводимося неправильно щодо 
іншої людини, ми грішимо не лише 
проти неї, а й проти Бога.

Бачачи велич Божої милості у 
прощенні всіх наших прогріхів, ми 
можемо усвідомити, що в нас немає 
права приховувати цю милість від 
інших. Ми згрішили проти Бога без-
межно більше, ніж будь-яка людина 
проти нас. Якщо Бог прощає нам так 
багато, то як ми можемо відмовити-
ся прощати іншим такі дрібниці?

Притча Ісуса, записана в Матвія 
18:23-35, слугує вражаючою ілю-
страцією цієї істини. Бог обіцяє, що 
коли ми прийдемо до Нього, щоб 
просити прощення, Він простить (1 
Ів. 1:9). Наше прощення не повинно 
мати меж, тому що Боже прощення 
безмежне (Лк. 17:3-4).

Хтось сказав: «Простити — це 
значить випустити на свободу в’яз-
ня, яким є ти сам». Досить сидіти 
у в’язниці — Бог пропонує вам 
свободу!

28 липня, у день хрещення 
Русі та 1000-ліття упокоєння  
князя Володимира, у Києві про-
йшли урочистості за участю 
Президента України Петра 
Порошенка та представників 
Всеукраїнської Ради Церков і 
релігійних організацій.

Урочистості з нагоди свята проходи-
ли у сквері на Володимирській гірці 
біля пам’ятника князю Київському 

Володимиру Великому. Звертаючись 
до присутніх, глава держави закликав 
українські Церкви і надалі зберігати  
міжконфесійний мир у країні. На його 
переконання, унікальність вітчизняної 
християнської традиції – у багатоконфе-
сійності, якій притаманні толерантність, 
узгодження інтересів кожного, і в цьому 
Україна  може бути прикладом для бага-
тьох європейських держав.

Зі зверненнями виступили також 
глави семи Церков, у тому числі пред-
ставники мусульманства та юдаїзму 
в Україні. Від імені протестантських 
Церков слово мав старший єпископ 
Церкви ХВЄ України Михайло Паночко, 
який згадав про князя Володимира як 
про визначного реформатора.

«Князь Володимир розумів, що до-
сягти справжніх позитивних змін у 

В Україні відзначили річницю 
хрещення Київської Русі

суспільстві можна тільки одним шляхом 
–  зруйнувавши підвалини язичництва та 

заклавши  духовну основу в життя людей. 
Цей принцип залишається актуальним і 

сьогодні», – наголосив старший єпископ.
РІСУ.

Але задля цього моменту було так багато зроблено. 
За плечима кожного з них був свій тренувальний 
майданчик, на якому залишилися тонни поту, сліз 

розчарування, невдач та поразок. Вони стали чемпіонами 
не відразу. Вони пройшли довгий шлях тренувань. І їхня 
перемога залежала не тільки від їхніх фізичних даних, але 
й від уміння слухати тренера та виконувати його вказівки. 
Вони докладали всіх зусиль задля моменту, коли на їхній 
шиї виблискуватиме золотом найвища нагорода.

Наше земне життя – не кінцева ціль. Воно – лише май-
данчик для тренувань. Щодня ми вчимося прощати, любити, 
співчувати, носити тягарі один одного. Ми залишаємо на 
цьому майданчику свій біль, розчарування, сльози лише 
задля того, аби ставати сильнішими, аби наш погляд світ-
лішав, серце ставало добрішим, кроки – впевненішими, а 
усмішка – теплішою. Аби ближній чи далекий на нашому 
шляху змінювалися на краще, дивлячись на нас. Та й 
Тренером ми не обділені. Бо чи може бути кращий Тренер, 
як Дух Святий? 

Наше земне життя – не кінцева ціль. Кінцева ціль – небо. 
Той момент, коли кожному з нас вручатимуть нагороди. 
Саме задля цього й існує тренувальний майданчик – наше 
земне життя. Я мрію побачити гордощі в очах Батька, коли 
мені вручатимуть нагороду. А ви?

Світлана ГАЛЮК.

Мені доводилося бачити 
емоції переможців Олімпій-
ських ігор. Їхні очі, що випро-
мінювали радість. Неприховані 
сльози. Тріумфальні усмішки. 
Гарячі обійми тренерів. Гордість 
батьків. У їхніх очах можна було 
прочитати: ми це зробили! Ми 
перемогли!

10 серпня 2015 року в Запоріжжі відбула-
ся третя міжконфесійна зустріч, яка зібрала 
більше 20 представників християнських 
Церков і спільнот міста.

На зустрічі представники християнських об’єд-
нань підписали окремі звернення до Пре-
зидента України та Голови Верховної Ради, 

вимагаючи не допустити змін в Конституції України, 
які підготувала Робоча група з прав людини Консти-
туційної комісії.

Як наголошують представники Церков, стаття 51 
чинної Конституції України окреслює шлюб як союз 

жінки і чоловіка, а у пропонованих змінах ці поняття 
викреслені. У новій редакції немає й окреслення статі 
та згадки про кількість партнерів у шлюбі.

Крім цього, йдеться у зверненні, у статті 35 запро-
поновано доповнення про «сексуальну орієнтацію» та 
заборону дискримінації на цьому тлі. Таким чином, 
буде заборонено назвати гріх гріхом, а всі, хто це 
зробить, стануть порушниками закону. 

Запропоновані зміни становлять серйозну загрозу 
для інституту сім’ї в Україні, створюють підґрунтя для 
легалізації неприйнятних для морального здоров’я 
суспільства одностатевих партнерств і переслідуван-
ня моралі, заснованої на Божих заповідях.

Звернення підписали старший пресвітер облас-
ного об’єднання євангельських християн-баптистів 
П. Метленко, екзарх Донецький УГКЦ владика Степан 
(Меньок), єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії 
РКЦ в Україні Ян Собіло, єпископ Запорізький та 
Мелітопольський УПЦ КП владика Фотій (Давиденко), 
старший пресвітер Запорізького обласного об’єд-
нання церков ХВЄ В. Гедаревич, обласний єпископ 
Церкви «Джерело життя» С. Гащенко.

На зустрічі також обговорювалося  питання підго-
товки «Маршу за життя», який заплановано провести 
в Запоріжжі 27 вересня 2015 року.

РІСУ.

Не допустимо руйнівних змін до Конституції

l РОЗДУМИ ЗА ГОРНЯТКОМ КАВИ А ви?
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На клерка 
подали в суд

за відмову видати шлюбні 
ліцензії геям

Чотири пари з американського штату Кентуккі оскаржують 
окружного клерка Кін Девіс з округу Роуен за те, що вона 
відмовилася видавати шлюбні ліцензії як одностатевим, так і 
гетеросексуальним парам після узаконення Верховним судом 
США содомських шлюбів по всій країні.

Останніми десятиліттями 
людина розумна (homo sapiens) все 
рідше використовує свою основну 
перевагу над тваринним світом — 
мозок! На жаль, ми почали менше 
думати. Та й навіщо? Адже життя 
стає простішим: уже немає сенсу 
запам’ятовувати номери телефонів 
— вони в мобільнику, перемножува-
ти можемо за допомогою калькуля-
тора (він, до речі, там же).

Цитати також знаходимо швидко 
— добре, що Інтернет завжди під рукою. 
Шкільні тести привчають не творити, а 
вибирати із запропонованого. Ми читаємо 
заголовки новин, знаємо географію із 
передач каналу Disсоvery, і найкращий 
винахід, який спростив наше життя, 
— це кнопка «Пошук». Навіть біблійні 
цитати можна знайти за лічені секунди, і 
зовсім не потрібно півгодини перегортати 
Біблію...

Можна пізнавати Писання через про-
повіді, світ — через телевізор, класиків 
— через фільми, а життя — через статуси 
в соціальних мережах. Вечірній випуск 
новин пояснить, куди котиться світ, ана-
літична стаття розкладе по поличках, а 
відео з YouTube дасть повне відчуття 
присутності. Мислення набуває системи 
напівавтоматичного пілотування.

А тим часом невідомим чином, без 
будь-якого насильства хтось одягає на 
твій розум «намордник» і пристібує до 
чужого повідка. Ми наче й думаємо, 
вирішуємо, згадуємо, навіть можемо дис-
кутувати, але частина наших думок — це 
успішно засвоєні забобони, стереотипи і 
кліше. «Усі так вважають», «я до цього 
звик», «свою думку я не зміню» — ці 
фрази стають ментальною тюрмою для 
мільйонів людей, стримуючи їх від сво-
боди, яка приходить з пізнанням істини. 

Ісус не вписувався в шаблони, за-

пропоновані суспільством, досвідом чи 
очікуваннями людей. Ісус показав нам 
приклад, як думати. Він завжди мислив 
ширше, бачив далі, дивився глибше. Не-
даром пророк Ісая пише: «Бо ваші думки 
— не Мої це думки, а дороги Мої — то 
не ваші дороги, говорить Господь. Бо 
наскільки небо вище за землю, настіль-
ки вищі дороги Мої за ваші дороги, а 
думки Мої — за ваші думки» (Іс. 55:8-9).

Коли Христу задавали підступні за-
питання, очікуючи простого «так» чи 
«ні», Він не поспішав стати в чужу колію. 
Його відповідь відкривала нову грань і 
свіжий погляд на, здавалося б, очевидні 
і звичні речі. 

Згадаймо, хоч би, як Він відповів тим, 
хто привів до Нього жінку, обвинувачену 
в перелюбі. Коли всі очікували від Нього 
відповіді на питання, побити її камінням 
чи ні, Він, замість її гріха, звернув увагу 
законників на їх власні.

Словом, Ісус не вписувався в шаблони, 
які пропонували суспільство, досвід чи 
очікування людей. Він не реагував, а діяв. 
Замість тісних рамок тілесного мислення 
Христос являв широту духа. Учні сприй-
мали Його як Учителя і Пана. Він же, 
розгледівши в них самих прагнення до 
панування, навмисне повівся, як слуга: 
набрав води і почав обмивати їм ноги.

У той час, коли релігійна еліта диви-
лася на митників, блудниць та чужинців 
як на людей другого сорту, Ісус приділяв 
їм час і служив. Хіба не дивно, що, пояс-
нюючи юдею, у чому виражається любов 
до ближнього, Ісус поставив за приклад 
самарянина? Він же знав, що юдеї з сама-
рянами не спілкуються! Знав, але мислив 
ширше за людські стереотипи.

Більше того, Він не просто дозволяв 
Собі такі притчі-приклади, а й спокійно 
міг розмовляти з жінкою-самарянкою, 
викликаючи чималий подив у Своїх учнів. 
Він прощав гріхи, коли від Нього очікували 

зцілення. Він відмовляв у чуді тим, кому 
хотілося побачити від Нього ознаки. Коли 
Його квапили, Він не поспішав, але все 
одно приходив вчасно: померлий Лазар 
навіть через чотири дні, проведені у гробі, 
воскрес. Він говорив про хліб небесний, 
коли всім було достатньо земного. Мов-
чав, коли хотіли слухати, і говорив про 
речі, які не всі розуміли.

Коли багато людей залишили Його, Він 
не пішов услід за тими, що відійшли, а за-
пропонував відійти й тим, що залишилися. 
Він плакав, дивлячись на місто, яким за-
хоплювалися, і радів зовсім не тому, чим 
тішилися учні: не чуду вигнання демонів, 
а небесному спасінню. Коли ті, що розпи-
нали Його, очікували, що Він спасе Себе, 
Він спас їх і всіх нас.

Замість слів прокляття Він благав про 
прощення. Всупереч законам смерті Він 
воскрес в силі Духа і тим, хто приречений, 
подарував надію! 

Хіба це не дивовижно? Хіба не спону-
кує нас життя Ісуса виявити межі нашого 
мислення, переглянути власний підхід до 
життя, до оточення, оцінити свій погляд 
на світ і почати думати по-новому?

Як ви дивитеся на звичні речі? Чи по-
тураєте безумству натовпу, а чи стаєте 
голосом Божим для них? Чи здатні ви 
проявити Божу любов до тих, хто вам 
не до душі?

Коли здається, що далі вже терпіти 
неможливо, чи готові продовжувати  
рухатися і не опускати руки лише тому, 
що «Богові все можливо»? 

Залишіть оманливі стереотипи і за-
бобони. Погляньте на все довкола очима 
віри, надії і любові. Назвіть речі так, як їх 
називає Бог, а не ваші друзі, телевізор 
чи ваші почуття. Стійте на Слові Божому 
і живіть за духом, і тоді ви зможете одного 
разу вигукнути разом з апостолом Пав-
лом: «А ми маємо розум Христів!».

Д. П.

У нетрях амазонських джунглів 
досі живуть дикі племена. В одно-
му з таких племен, назва якого 
перекладається як «довга стріла», 
люди поклонялися дерев’яному 
ідолу. Зрозуміло, від цього ідола 
допомоги не було ніякої. Вождь 
племені Маркос став інвалідом, по-
страждавши від багатьох нещасних 
випадків. Усе його тіло було в ранах. 
Він благав свого дерев’яного бога 
про зцілення — але марно. Божок 
не відповідав йому.

Одного разу якийсь чоловік на ймення 
Наапі прийшов у це плем’я. Він був 
послідовником Ісуса і церковним 

лідером іншого племені — племені ваніва. 

Побачивши, як Маркос слізно благає свого 
дерев’яного божка про допомогу, Наапі 
запитав у Маркоса, чи часто той просить 
допомоги у племінного божка. Той відповів 
ствердно і додав, що поки що нема ніякої 
користі від цього.

Наапі знав силу живого Бога, Котрому 
служив, тому знову заговорив з Маркосом. 
Він розповів, що в його племені люди 
моляться істинному Богові, Який здатний 
зцілювати від будь-яких недуг. Сказавши 
це, він пішов додому.

Тієї ж ночі Маркосу приснився сон. 
Йому снилося, що якийсь чоловік переніс 
його з темряви у місце, де було світло. 
Збоку в затінку погрозливо гарчав ягуар. 
Незнайомець сказав йому: «Цей ягуар 
хоче вбити тебе, але Я не дозволю йому. 
Ти все життя йшов неправдивою дорогою. 
Однак зараз ти повинен послухатися Мене 
і покоритися Мені».

Прокинувшись, Маркос виявив, що 

Сила молитви
«Дуже могутня ревна молитва праведного» (Якова 5:16).

Джон Нокс молився так, що королева Марія змушена була визнати, 
що його молитви вона боїться більше, аніж усіх армій Шотландії.

Джон Веслі молився так, що в Англії  сталося відродження, котре 
позбавило країну жахів Французької революції.

Джонатан Едвардс молився так, що відродження охопило всі аме-
риканські колонії.

Молитва безліч разів змінювала хід історії. Історія може змінитися 
й тепер, якщо люди з вірою схилять коліна для молитви.

Навіть у бурхливі часи, коли світ відвертався від Бога, Творець за-
вжди діяв через молитву Свого народу. 

Молитва звільнює серце від клопотів і робить християнина радіс-
ним.

Молитва здіймається, а благословення опускається.
Потреби навчають молитися, а молитва зменшує потреби.
Молитва та Слово Боже неподільні. Через Своє святе Слово Бог 

говорить до людей, а в молитві люди говорять із Богом.
Сила молитви — величезна таємниця, яка через свою простоту до-

ступна навіть маленькій дитині.
Молитва — це справжній вияв любові християнина до Бога.
Молитва — це виконання першої і найголовнішої заповіді. Це основа 

всілякого добра, яка сприяє досягненню спасіння та вічного життя.
Молитва — джерело та двигун всього.
Молитва веселить серце, заспокоює душу, збуджує страх, навчає 

смиренню, спонукує до визнання гріхів (св. Іван Златоуст).

Бог мислить інакше
«... і пізнаєте правду, — а правда вас вільними зробить...» (Ів. 8:32). 

Американський союз захисту 
громадянських свобод від шта-
ту Кентуккі подав федеральний 

позов проти К. Девіс від імені двох од-
ностатевих і двох гетеросексуальних 
пар, яким було відмовлено у видачі 
шлюбних ліцензій в окрузі Роуен.

За словами самої Кім Девіс, будучи 
християнкою, вона не може підкорити-
ся рішенню Верховного суду і вирішила 
припинити видавати шлюбні ліцензії 
взагалі. «Це моє глибоке переконання. 
Моя совість не дозволяє мені це роби-
ти (підписувати ліцензії одностатевим 
парам. — Ред.). Це суперечить всьому 
тому, що я вважаю найдорожчим і 
найсвятішим у своєму житті», — ска-
зала Кім Девіс.

Таким чином, пані Девіс опинилася 
в числі ряду клерків і суддів з багатьох 
американських штатів, які відважи-
лися не виконувати рішення Верхо-
вного суду. Свої дії вони пояснюють 
релігійними міркуваннями і правом на 
свободу віросповідання.

Клерки стверджують, що якщо 
вони перестануть видавати шлюбні 
ліцензії, то їх не можна буде звину-
ватити в дискримінації. Закон штату 
Кентуккі дозволяє дорослим парам 
отримувати шлюбні ліцензії в будь-
якому окрузі штату.

Однак чотири пари, що подали в 
суд на Кім Девіс, заявили, що оскільки 
вони живуть, працюють, голосують і 
платять податки на території округу 

Роуен, то мають повне право отри-
мувати шлюбні ліцензії саме в цьому 
окрузі.

У свою чергу, директор з юридич-
них питань Американського союзу за-
хисту громадянських свобод від штату 
Кентуккі Вільям Шарп написав у позо-
вній заяві, що «релігійні переконання 
пані Девіс не вважаються важливими 
чи цікавими для уряду».

Лаура Ланденвіч — один із про-
курорів, що порушили справу проти 
Девіс, заявила, що «вона (Девіс) має 
абсолютне право думати про Бога, 
віру і релігію все, що їй заманеться. 
Але, як державний службовець, 
вона давала клятву, що буде берегти 
вірність Конституції, і тому не має 
права вибирати, кому буде служити 
і які обов’язки повинен виконувати її 
офіс відповідно з її релігійними пере-
конаннями».

У позовній заяві також говориться, 
що повинна бути випущена директива, 
що зобов’язує К. Девіс відновити ви-
дачу шлюбних ліцензій, і що позиція 
окружного клерка суперечить кон-
ституції країни, тому жінка підлягає 
штрафу.

До речі, відразу після легалізації 
одностатевих «шлюбів» 26 червня 
губернатор Кентуккі Стів Бешер зо-
бов’язав усіх клерків штату покорити-
ся рішенню Верховного суду. Услід за 
ним головний прокурор Кентуккі Джек 
Конуей попередив, що за відмову 
покоритися доведеться відповідати 
перед законом.

Чиновники також попередили, що 
проти непокірних клерків можуть бути 
порушені кримінальні справи, і в ре-
зультаті вони можуть бути позбавлені 
свободи терміном до одного року.

У результаті частина клерків штату 
Кентуккі, які спочатку відмовились 
видавати шлюбні ліцензії односта-
тевим парам, змінили своє рішення. 
Але деякі з них — і Девіс в тому числі 
— вирішили стояти на своєму попри 
натовпи протестувальників поруч з 
їх офісами.

НХС.

повністю зцілений. Разом з іншими старій-
шинами свого племені він відправився в 
плем’я ваніва, щоб розповісти там про чудо, 
що сталося (він не знав ще, що люди племе-
ні ваніва молилися про його зцілення). Але 
перш ніж вирушити в дорогу, Маркос за-
явив свому племені: «Тепер я знаю, що Бог 
племені ваніва — правдивий Бог. І я збира-
юся піти туди і почути більше про їх Бога».

Він так і зробив. І на зібранні церкви 
племені ваніва разом з деякими іншими 
своїми співплемінниками вийшов наперед, 
щоб засвідчити про свою віру і прийняти 
хрещення в Ім’я істинного Бога.

Віруючі ваніва і нині несуть служіння в 
племені «довга стріла» попри запеклу опо-
зицію з боку інших племен. Тому молімося, 
щоб іскра благовісту, запалена в диких 
нетрях Амазонки, могла стати потужним 
вогнищем для свідчення ще багатьом 
тамтешнім індіанцям.

За матеріалами God Reports.

Благовіст в нетрях АмазонкиБлаговіст в нетрях Амазонки

Доктор Р. Сміт, головний хірург госпіталю Колум-
бійського університету, промовляючи до випускників 
шкіл, назвав чотири основні причини передчасної смерті 
молоді. В один ряд він поставив керування автомобілем 
під дією алкоголю чи наркотиків, їзду без ременя безпе-
ки, ожиріння і... татуювання. Якщо перші три причини не 
викликали ніякої реакції в залі, то четверта спричинила 
шум у залі. На що доктор Сміт сказав: «Не дивуйтеся, 
татуювання — це ваш VIP-квиток у смерть».

Щоб переконатися у справжності будь-якого документа, ми 
шукаємо печатку, яка точно вкаже на того, хто цей документ заві-
рив. Татуювання в історії людства відігравало роль такої печатки.

Татуювання визначало, до якого племені належить червоно-
шкірий і яке місце в цьому племені він займає. 

Татуювання визначало номер бараку, до якого був приписа-
ний в’язень концтабору, а також номер його особистої справи. 

Татуювання визначало належність до злодійського світу і зна-
вцеві розповідало всю кримінальну історію власника малюнків. 

Так само й сьогодні татуювання красномовно розповідає про 

те, яким гріховним пристрастям служить молода людина, що 
прикрасила своє тіло різнобарвними малюнками. Спонукувана 
невідомою силою, вона вирішує нанести малюнок, який їй подо-
бається. А насправді вона наносить печатку, що вказує, до яких 
пристрастей вона схильна — чи то гордість, чи блуд, чи спрага 
слави, богозневага, заздрість...

Услід за першим татуюванням появляється друге, третє, 
засвідчуючи про дальший гріховний занепад. Зазвичай це про-
довжується доти, доки людина не наносить малюнки черепа 
— символа смерті і змія — зображення свого повелителя.

Звершилося, печатка засвідчує, що душа людська віддана 
звірині, і звірина може прийти і забрати своє. VIP-квиток у смерть 
виписаний.

Одного разу я побачив у свого знайомого монаха забинтовану 
руку. Я запитав, що сталося.

— Нічого страшного, — відповів той, — просто я зрізаю 
татуювання, зроблене в юності.

— Як зрізаєш?
— Бритвою. Зрізаю шматок шкіри, чекаю, поки рана затяг-

неться, а потім зрізаю наступний шматок.
— Навіщо, адже її майже не видно під рукавом...
— Я не хочу носити на собі печатку сатани, — була його 

відповідь.
Михайло ВЛАДИМИРОВ.

Печать сатани
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Тисячу років тому, 15 липня 
1015 року, відійшов у вічність 
великий муж Божий, хреститель 
України-Руси київський князь Во-
лодимир Великий. Тисяча років… 
Дуже важка і сповнена великого 
трагізму цифра.

Протягом цього тисячоліття сусідні 
народи, котрі, користуючись на-
шою бідою, підім’яли нас під себе, 

ґрунтовно перекроїли й відсортували нашу 
історію на свої смаки та потреби. Осо-
бливо старалися комуністи: фарбували, 
обрізали, дошивали, творячи з нашого 
давнього буття таке собі незграбне опу-
дало за образом і подобою свого лукавого 
князя. Нищівній секуляризації  було під-
дано потужну релігійну складову історії 
нашого народу, і, в першу чергу, події, 
пов’язані із хрещенням Руси.

Відновити правду допоможе відомий 
літопис – «Повість врем’яних літ» монаха 
Києво-Печерської лаври Нестора. Це була 
глибоко освічена, покликана Богом на іс-
торичний труд людина, яка мала доступ до 
античних історичних джерел, підтримувала 
тісний зв’язок з тогочасними мешканцями 
знаменитого духовного центру світового 
православ’я, що й нині не припиняє свою 
діяльність на горі Афон. Тож не займався 
він складанням якихось «легенд» чи «мі-
фів», як про це завжди писали атеїсти, 
не викривляв історичних подій на догоду 
тогочасним правителям, аби мати для 
себе якусь матеріальну вигоду. Що йому 
ченцеві, вірному рабові Божому, потрібно 
було від грішного світу? Та нічого. 

Подати широкому загалу Святе Письмо 
як збірку «біблійних легенд», а заодно 
й усі дії Духа Святого зобразити як плід 
фантазії заангажованих «містиків» – один 
із відомих прийомів сатани, котрий навчив 
деяких істориків та філософів-матеріаліс-
тів лукавому мистецтву одурманення лю-
дей, грубій матеріалізації того духовного, 
чим винагородив Господь Своє прекрасне 
творіння. 

Християнство нам нав'язали?
ТВЕРДЖЕННЯ ПЕРШЕ: християн-

ство було чуже українському народові, 
і його нав’язали силою з суто політич-
них міркувань тогочасні правителі.

Але правда така: хрещення кн. Воло-
димира стало втіленням благословення 
Божого, сповіщеного на київських горах 
ап. Андрієм Первозванним. Процес 
християнізації Руси розпочався задовго 
до Володимира. Перший (а, швидше за 
все, далеко не перший, просто доти це не 
фіксували письмово авторитетні хроністи) 
великий крок на наші землі християнство 
зробило ще за правління Аскольда. Сьо-
годні факт хрещення Руси, що відбувся 
не пізніше 860 р., визнають всі серйозні 
дослідники нашої минувшини – останнім 

часом відкрилося багато іноземних істо-
ричних джерел, що це підтверджують.  

Одначе боротьба виплеканого за 
багато тисячоліть поганства з новою іно-
земною, малозрозумілою для простолюду 
вірою не обіцяла останній швидкого й 
легкого успіху. Невдоволені політикою 
Аскольда, київські язичники влаштували 
державний переворот. Логічний аналіз 
подій, зафіксованих у короткому записі 
літописця, не допускає ніяких інших ва-
ріантів. Очевидно, що до цього ретельно 
готувалися, сконцентрували опозиційні 
сили так, що київські християни, за-
хоплені зненацька, не змогли вчинити 
спротиву. Підготувавши заколот разом 
із новгородськими волхвами, боярами та 
представниками роду Рюрика, ідолопо-
клонники поставили на чолі країни Олега, 
затятого язичника. 

Олег проводить низку успішних реформ 
і здійснює декілька важливих завоювань, 
чим суттєво зміцнює свою владу і загалом 
державу. Спадкоємця свого, Ігоря, звісно 
ж, виховує в дусі власних вірувань.

Заради справедливості треба зазна-
чити, що ставлення руських князів до 
міцніючого християнства було досить 
толерантне – про це свідчить хоча б 
підпис під угодою, що її уклав Ігор із Ві-
зантією (945р.). Підтверджуючи хартію, 
язичники клянуться за своїм звичаєм, 
а християни – за своїм: «Ми ж, оскільки 
прийняли хрещення від вас, поклялися 
церквою Святого Іллі в соборній церкві 
і предпокладеним правдивим хрестом і 
хартією цією, дотримуватися всього, що 
в ній написано…»

Отже, уже за князювання Ігоря, хрис-
тияни були настільки потужною силою, 
що її аж ніяк не можна було ігнорувати. 
Діяла в Києві й соборна, тобто головна 
церква Св. Іллі, отже, існувало чимало й 
не соборних. 

Ігор, на жаль, не здійснив покаяння. Не 
полишив поганство і син його Святослав, 
великий полководець і завойовник. І тоді 
Господь посилає в цю вельможну родину 
жінку, що мала відкрите для Бога серце: 
«Від зрілості блаженна Ольга шукала 
мудрістю, що є найліпше всього на світі 
цьому, і бісер знайшла многоцінний, яким 
є Христос». Вона стає дружиною Ігоря. 

Після його загибелі, прийнявши хре-
щення в самому Константинополі, Ольга 
не одружується вдруге, а стає ревною 
поборницею християнства, провадить 
смиренне чернече життя, віддано слу-
жачи Богу та своєму народові. «Хай буде 
воля Божа. Коли Бог захоче помилувати 
рід мій і землі руськії, хай вкладе їм у серце 
бажання Бога, як то і мені Бог дарував». 
І, це кажучи, молилася за сина і за людей 
всі дні і ночі».

Ольга, безсумнівно, була видатним 
політичним і державним діячем, і як хрис-
тиянка зажила собі великого авторитету й 
поваги в народі. Ось якими прекрасними 
поетичними словами характеризує її 
літописець: «Була Ольга предтечею хрис-
тиянської землі, як вранішня зірка перед 
сходом сонця, як зоря перед світом, отож 
сіяла вона, як місяць вночі, так і серед 
людей невірних сіяла, немов бісер серед 
перегною». 

Чимало сили доклала ця свята мати, 
аби навернути до Христа сина. «Я, сину, 
пізнала Бога і радуюся, а коли і ти пізнаєш 
Бога, то почнеш радуватися». Він же не 
приймав того, кажучи:«Як я можу один 
іншу віру прийняти? Та ж дружина моя з 
цього буде сміятись». Вона ж рече йому: 
«Охрестишся ти – і всі інші те саме зро-
блять». Він же матері не послухав…» 

Будучи сильним керівником, Святослав 
міг стати великою перешкодою на шляху 
руху християнства, але час поганства 
вже минув. Повертаючись із походу 
в Болгарію, він гине від рук печенігів. 
Печенізький хан робить із черепа князя 
чашу для бенкетів. Яка ганебна смерть, а 
Господь бажав його спасіння… 

Перебуваючи в безперервних походах, 
Святослав не надто переймався вихован-
ням свого сина Володимира. Цим, слава 
Богу, займалася княгиня Ольга. Таким 
чином, бачимо, що майбутній хреститель 
Руси отримав  неабияку духовну підготов-
ку, що стало потужним  підґрунтям його 
великих майбутніх діянь. 

Хрестили силою?
ТВЕРДЖЕННЯ ДРУГЕ: до хрещення 

народ зігнали силою.
Але ось правда. Цитуємо літопис о. 

Нестора без зайвих коментарів. «…люди 
йшли з радістю, раділи і говорили: «Якби це 
не було добре, не прийняли б цього князь 
і бояри». «Уранці наступного дня зійшов 
Володимир із царициними і корсунськими 
попами до Дніпра, і зійшлось людей без 
ліку: і ввійшли всі в воду, і стояли у ній по 
шию, а другі – до грудей, малі біля берега… 
А попи ж стояли і творили молитву. І було 
видно радість велику на небі і на землі: 
стільки душ врятованих!».

Хрестили з політичних 
мотивів?

ТВЕРДЖЕННЯ ТРЕТЄ: Володимир 
увів християнство, керуючись суто 
політичними мотивами. Мовляв, з одно-
го боку, він хотів зміцнити свою владу, 
породичавшись із візантійським імпера-
торським двором, а з другого, планував 
накинути на шию народу хомут більш 
надійний, ніж старе язичництво.

Ніхто з атеїстів ніколи не визнає, що 

«РАДІСТЬ ВЕЛИКА»

Небо і земля у людській свідомості майже 
завжди стоять на різних кінцях всесвіту. 
Вони ніколи не зустрічаються, хіба що на лінії 

горизонту. Вони протилежні один одному за своєю 
суттю та природою. Вони надзвичайно далекі один 
від одного. Ну, як небо від землі.

Однак вони мають багато точок дотику. Більше 
того, вони перехрещуються, доповнюють одне 
одного, вони (уявіть собі!) – не можуть існувати одне 
без одного.

Саме така єдність неба та землі була закладена 
в планах Бога, коли Він задумав створити всесвіт. І 
саме так Він і зробив. Напевне, нікому не вдасться 
розгадати таємницю Едемського саду: де і яким він 
був. Ймовірно, він містився саме на землі, мав чисто 
фізичне вираження та природу – і водночас був місцем 
прогулянок Творця і Його зустрічей з людиною. Небо і 
земля співіснували в дивовижній гармонії, і важко було 
б сказати, де починалося одне і закінчувалося інше.

А потім стався розрив. Глибока прірва, ангел з 
полум'яним мечем, сум в людських очах і щем в серці 
при погляді вгору. Гріх та людська неслухняність 
розвели небо та землю у протилежні боки космосу 
та свідомості, як рефері розводить боксерів у різні 
кутки рингу. Час від часу вони сходяться, але не для 
обіймів, а для жорстокої битви. Вони стали ворогами. 
Бог залишився десь в далекому і таємничому небі, 
земля стала місцем приписки диявола.

вирішальним фактором у подіях, пов’яза-
них з хрещенням Володимира, були не 
його державницькі міркування, хоча і їх, 
звичайно ж, не слід відкидати, а воля 
Божа вивести народ наш із духовної пітьми 
через цього князя.

Господь ретельно готував акт при-
йняття Руссю Христа. Одним із найваж-
ливіших кроків цих діянь і стало хрещення 
могутнього слов’янського монарха, для 
чого сотворив Господь велике диво в при-
сутності безлічі людей.

Ось що сталося в Корсуні (околиця 
сучасного Севастополя), коли Володимир 
з дружиною зайняв це місто. «Із Божого 
допусту в це врем’я розхворівся очима 
Володимир, і не бачив нічого, і затужив 
сильно, і не знав, що робити. І послала до 
нього цариця, кажучи: «Коли хочеш хворо-
би цієї позбутись, то охрестися негайно, а 
коли ні, то не збудешся цього». І як почув 
це, сказав Володимир: «Якщо справді так 
буде, то воістину великий Бог християн-
ський». І повелів охрестити себе. І єпископ 
же корсунський із попами царициними 
благословив його і охрестив Володимира. 
І коли возложив руку на нього, Володимир 
у ту ж мить прозрів. Коли Володимир 
відчув це нагле прозріння, то прославив 
Бога і сказав: «Тепер тільки узнав Бога 
істинного». Побачила це дружина його, і 
багато охрестилося».

Володимир не був відродже-
ним християнином?

ТВЕРДЖЕННЯ ЧЕТВЕРТЕ: Володи-
мир не став відродженим християни-
ном, його віра (якщо він її й мав) була 
поверхова, суто формальна. 

Спростувати це досить легко, оцінив-
ши плоди наступних діянь князя.  «Воло-
димир був радий, що пізнав Бога сам і 
люди його, подивився на небо і сказав: 
«Боже великий, що створив небо і землю! 
Зглянься на нових людей своїх, дай же їм, 
Господи, пізнати Тебе, істинного Бога, як 
пізнали Тебе країни християнські, і утвер-
ди в них віру правильну і неухильну. По-
можи мені, Господи, проти супротивного 
ворога, надіюся на Тебе і на Твою силу в 
перемозі над його підступами». І, сказав-
ши це, повелів будувати церкви і ставити 
їх на місцях, де стояли ідоли. І поставив 
церкву Святого Василія на горі, де стояли 
ідоли – Перун та інші і де приносили їм 
жертви. І почав ставити церкви і попів 
по інших городах, і людей приводити на 
хрещення по всіх городах і селах. І почав 
Володимир посилати забирать дітей у 
нарочитих мужів своїх і віддавати їх на 
навчання книжне. А матері плакали за 
чадами своїми, як за померлими, бо ще 
не були кріпкі у вірі.

Через оцих, відданих на навчання 

книжне, і збулося пророцтво на Руській 
землі, в якому сказано: «У ті дні глухі 
почують слова книжні і ясною буде мова 
гундосих». «Володимир просвітився сам, 
і сини його, і земля його». «Після цього 
жив Володимир у вірі християнській». «І 
дав десятину… і вбогим роздав великі 
багатства. Бачив, що люди його вже 
християни, і радувався душею і тілом, і 
так робив щороку.

І ще любив слово книжне, прочитавши 
одного разу в Євангелії: «Не зберігайте 
для себе скарбів на землі…», «Чув він і 
слова Соломона: «Хто дає убогим – Бого-
ві позичає». Почув це і звелів жебракам 
всяким і убогим приходити на княжий 
двір і брати, що потрібно, – питво і їжу, і з 
казни – кунами. Влаштувавши це, казав: 
«Немощні і хворі не можуть дійти до двору 
мого». І велів запрягати вола і, наклавши 
хліба, м’яса, риби, і різних овочів, і мед 
в бочках, а в інших – квас, розвозити по 
городу, питаючи: «Де хворі і жебраки, що 
не можуть ходить?». І роздавав їм все 
необхідне. І робив це для людей своїх що-
неділі», «І жив із навколишніми князями в 
мирі – з Болеславом Лядським, і з Стефа-
ном Угорським, і з Ондроником Чешським. І 
був мир між ними і любов. І жив Володимир 
у страсі Божому».

Коли Володимир помер, то «люди… 
зійшлися без ліку і плакали за ним: бояри 
як за заступником землі їхньої, а бідні 
як за своїм заступником і кормильцем». 
«Це новий Костянтин великого Рима, що 
охрестився сам і людей своїх охрестив. Так 
і Володимир зробив подібно йому. Якщо 
раніше був у поганстві і хтивих насолод 
бажав, то потім великих успіхів зажив у по-
каянні за заповідями апостольськими: «Де 
умножався гріх, там ряснітиме благодать», 
«…бережуть пам’ять про Володимира 
руськії люди, згадуючи святе хрещення, і 
прославляють Бога в молитвах; і в піснях, 
і в псалмах співають Господеві новії люди, 
просвіщенні Духом Святим, сподіваючись 
надії великого Бога, Спаса нашого Ісуса 
Христа…»

«Подиву гідно, скільки добра зробив він 
Руській землі, хрестивши її. Ми ж, ставши 
християнами, не воздаємо йому почестей, 
рівних його заслугам». 

Останнє стосується й нас, людей ХХІ 
сторіччя. І справа навіть не в самому 
князеві. Чи стало християнство основою 
життя нашого народу, як того хотів Воло-
димир Великий? Чи вистачить у нашої віри 
сили вистояти у тяжких випробуваннях 
новітньої епохи? 

Господь через уста Свого апостола 
благословив нашу землю. Покликання 
Його невідмінне. Руками благословенного 
князя посадив Ісус дерево Свого вчення 
в нашому краї. За тисячу років воно роз-
рослося, пустило потужні нові гілки, що у 
молодій завзятості інколи не зважають на 
давнє коріння. Але нині настав час «зби-
рати каміння», прямуючи до примирення 
та єднання.

Віктор КОТОВСЬКИЙ.

І увесь той час між ними висіла 
важка завіса єврейської скинії… 
А потім ця завіса розірвалася. 
Зверху донизу. У святеє святих, 
яке було маленьким та неточним 
символом неба на землі, увірвався переможний крик 
Боголюдини: «Звершилося!». Той, Хто свого часу 
творив небо на землі (чи землю в небесах?) знову 
з'єднав їх воєдино. Син Божий – і одночасно Син 
Людський – висячи на хресті між небом та землею, 
розпростертими руками з'єднав те, що роз'єднав диявол.

Тому нині ми маємо повне право говорити про 
органічну єдність неба та землі. Ця єдність, поки що, 
недосконала. Земне ще носить у собі бацили зла та 
гріховності, люди ще ховаються від променів згори, 
але по цій землі вже ходять громадяни неба. Вони 
ще на чужій території, але мають небесний паспорт. 
Земля ще під владою сатани, але Дух Святий має 
реальний вплив на земні справи через земних людей, 
майбутніх жителів неба.

«Царство Боже всередині вас», – ці слова, 
прості і таємничі водночас, поєднали, здавалося, 
непоєднуване. І тепер небо та земля сходяться 
не лише на пейзажах відомих художників – вони 
сходяться в душах та серцях дітей землі, які 
довірилися голосу неба і стали дітьми Божими.

Люди ще довго будуть використовувати крилатий 
вислів —–«далекий, як небо від землі». Але він вже не 

точний, не актуальний. Сьогодні небо як ніколи стало 
близьким і доступним. Просто потрібно простягнути 
руку і взяти його. Взяти спасіння, яке пропонує Ісус, і 
отримати перепустку в Царство Боже.

Настане час, коли небо та земля повністю 
зіллються воєдино. Будуть нове небо й нова земля, 
де запанує правда. Коли на оновлену землю з небес 
опуститься Новий Єрусалим, щоб стати столицею 
Царства, яке вже дві тисячі років будується із земних 
цеглин – оновлених жителів грішної планети.

Тож чи далеко небо від землі? Зовсім ні! Воно 
поряд – на відстані кроку віри, на відстані руки, 
як на фресці Мікеланджело. Пам'ятаєте: дві руки, 
простягнуті назустріч одна одній. Здається, ще мить 
– і між ними спалахне блискавка єднання, два світи 
зіллються воєдино. Правда, великий Буонарроті тут 
зобразив щось інше: сокровенну таїну сотворення 
Адама. Творець, Який щойно дав життя першій 
людині, ніби відпускає її від Себе в самостійне 
плавання, ніби відриває від Себе частинку Себе. 
Художнику в цьому жесті вдалося поєднати два 
протилежні за суттю дійства: роз'єднання двох істот 
і одночасно їхню єдність.

Між подією, зображеною на сікстинській фресці, і 
сьогоденням – величезний пласт часу. Але якби мене 
попросили зобразити сьогоднішні стосунки Бога та 
людини, я б просто підвів вас до «Створення Адама». 
Всевишній так само простягає руку в напрямку 
людини. Небо і земля, Творець і творіння ось-ось 
з'єднаються у якомусь особливому рукостисканні. 
Але щоб вони з'єдналися, потрібні руки, простягнуті 
назустріч одна одній.

А чи помітили ви щось незвичне у позах Адама 
і Творця? Господь зображений у величезній 
напрузі, динаміці, здається, ніби Він зібрав усі Свої 
сили, почуття і вклав їх у єдиний порив назустріч 
людині. Адам же сидить у зручній, комфортній 
позі, розслаблений і якось мляво чи навіть неохоче 
відповідає на Божий жест. У Всевишнього вже немає 
можливості наблизитися до Адама ні на міліметр, Він 
і так, скільки міг, простягнув Свою правицю. А от в 
людини ще є великий запас руху, достатньо лише 
трішки піднятися, відірватися від землі – і народиться 
велика мить єднання…

Єднання між небом та землею. «Тлінне зодягнеться 
в нетлінне, а смертне зодягнеться в безсмертя». «І, як 
носили образ земного, так і образ небесного будемо 
носити». Ці оптимістичні рядки апостола Павла – надія 
і впевненість спадкоємців Небесного Царства.

А поки що втомлений земний мандрівник збитими 
до крові ногами торує земні стежини. Земля тримає 
його, обмежує, не пускає вгору. Його серце гучно 
б'ється в грудях і хоче чогось більшого, ширшого, 
вищого. Це небо в душі простягає руки назустріч 
Всевишньому. Це душа сумує за чистою, як Божа 
сльоза, землею Едему. А десь попереду дороговказом 
сяє слава нового міста, збудованого для земних 
небожителів.

Юрій ВАВРИНЮК.

НЕБО і ЗЕМЛЯ: точки доточки дотитикуку
«На початку Бог створив небо та землю» (1 М. 1:1).

«І бачив я небо нове й нову землю…» (Об. 21:1).

l НЕСПОДІВАНИЙ    
       РАКУРС
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Смерть за Христа
Врешті-решт нас провели через ряд 

подвійних дверей, і ми опинилися в кім-
наті, схожій на камеру для затриманих. 
Першим стояв той літній чоловік, потім 
моя дружина і я. Раптом відчинилися двері 
і того чоловіка затягли в кімнату. Двері 
за ним стрімко зачинилися, а хвилин за 
п'ять відчинилися навстіж. І все в мені за-
хололо. Я побачив якогось дуже високого 
і кремезного чоловіка з  капюшоном ката 
на голові і з гігантським мечем у руках. А 
потім побачив стіл.

Моїй дружині запропонували зректися 
віри і цим зберегти життя. Вона не збира-
лася зрікатися і почала проповідувати. Ті 
люди розлютилися і прив'язали її ременя-
ми до столу, обличчям до неба. І кат відтяв 
їй голову прямо на моїх очах. 

Багато років після того сну на одній 
із виставок в Каліфорнії я спостерігав за 
парадом, учасники якого були виряджені 
в чудернацькі червоні шапки. А згодом 
побачив великий вантажний фургон. На 
ньому було написано: «Підтримайте ди-
тячі лікарні, відкриті масонами Шрайнера 
(храмовниками)». І була намальована така 
сама шапка, а на ній – меч, точнісінько 
як той, яким кат у сні стяв моїй дружині 
голову. 

Я вирішив дізнатися більше про ма-
сонів, тому що доти думав, що це просто 
милі люди, які відкривають лікарні, допо-
магають дітям-інвалідам і всяке таке. І 
виявив, що насправді вони займаються 
дуже темними справами. Червоний колір 
шапки пояснювався тим, що вони запри-
сяглися намочити її в крові християн, щоб 
помститися за хрестові походи, під час 
яких християни вбили багато мусульман 
та юдеїв. Меч, зображений на шапці, – це 
«скімітар» (кривий турецький меч). 

Саме таким мечем на моїх очах була 
страчена дружина. І що зараз буде зі 
мною? Мій розум не міг з цим впоратися. 
Я трясся, як у лихоманці, зуби цокотіли. 
Я не міг сформулювати до ладу жодної 
думки, жах просто паралізував мене. Нині 
я набагато більше знаю про атаки сатани, 
але тоді я й гадки про це не мав.

Десь глибоко у животі, як мені зда-
валося, я почав волати. Тепер я знаю, 
що це волав мій дух. Раптом це волання 
прорвалося з живота в мій розум, і я зміг 
сказати: «Ісусе, мені страшно. Рятуй!». І 
в цю ж мить відчув, як якась рука схо-
пила мене за плече. По тілу розлилося 
тепло, лихоманка покинула мене, і розум 
зміг нарешті чітко сприймати все, що 
відбувається.

Я ніколи не забуду цю руку. Це була 
дуже натруджена рука. За якусь мить я 
озирнувся і побачив Господа Ісуса Христа. 
Не знаю, як Він туди потрапив, адже ми 
перебували в тісній камері за зачиненими 
дверима.

Він дивився мені в очі без будь-якого 
докору або осуду. Його очі не були карими, 
зеленими чи блакитними, вони були кольо-
ру полум'я і бачили моє життя наскрізь. Я 
усвідомив в той момент, що Він знав про 
мене все. Знав мої сильні і слабкі сторони, 
знав кожну глибоко заховану брехню, 
кожен мій страх, який я загнав глибоко 
в підсвідомість. Завдяки Його погляду я 
побачив все своє єство, вивернуте нави-
воріт. Хотів би я сказати, що дуже зрадів 
в той момент. Насправді я дуже злякався. 
Тепер я знаю, що таке страх Божий.

Він подивився мені прямо в очі і про-
мовив: «Не бійся, сину Мій. Смерть не 
втримає тебе». І в той момент я відчув 
себе мужнім.

Мене прив'язали до столу, перед цим 
запропонувавши зректися віри, але я 
відмовився, сказавши: «Ні, Ісус – Господь 
усього». 

Ісус насправді Пан всіх панів і Цар всіх 

царів. У Писанні сказано, що кожне коліно 
схилиться перед Ним і кожен язик визнає 
Його Господом, коли Він відкриє Себе. 
Ніяка сила на землі не здатна протистоя-
ти Йому. Бог перевершує у Своїй величі 
все, що тільки здатне винайти людство. 
Творіння не зможе перевершити свого 
Творця. Я це ясно зрозумів. 

Отож мене прив'язали і запропо-
нували відректися. Я відмовився – і 
мені відтяли голову. Смерті я не відчув 
– тільки побачив, як лезо торкнулося 
моєї шиї, і мене не стало. Я усвідомив, 
що тримаюся за чиюсь руку і спостерігаю 
за всією сценою зверху. Моя голова була 
відсічена, я лежав, весь залитий кров'ю. 
Я перевів погляд вище – і знову побачив 
Господа Ісуса Христа.

Друзі, абсолютно не важливо, через 
що ви проходите нині, які випробування 
переживаєте... Бо навіть якщо це коштує 
вам життя, воно того варте! Коли я ди-
вився на Ісуса, я відчув по-справжньому, 
що тепер я – той, кого Він не соромиться 
назвати Своїм братом. І мене не лякало 
більше перебування в Його присутності. 
Я відчував повне прийняття. Нині я 
розумію, що означають слова Писання: 
«Дорогоцінна в очах Господа смерть Його 
святих». І більше не плачу на похоронах. 
Тепер я знаю, що мав на увазі Павло, коли 
казав: «Я все за втрату вважав, щоб мені 
придбати Христа». 

Коли я так тішився у присутності Ісуса, 
раптом кат зняв свій капюшон і сказав: «Я 
більше не вб'ю нікого з цих людей». І сон 
закінчився.

Народження згори
Я прокинувся в дикому стані о пів на 

шосту ранку. Підхопившись, списав сім 
сторінок, намагаючись зафіксувати всі 
деталі сну, і пішов з цим до знайомого 
християнина, щоб той пояснив мені, що 
це все означає.

Він прочитав перші дві сторінки і 
сказав: «Тобі потрібне спасіння, причому 
негайно». Я запитав, що це таке. «Тобі 
потрібно народитися згори, від Духа 
Божого».

Я був римо-католиком. І жодного разу 
не чув, що треба «народитися згори», 
щоб «спастися». Я перепитав: «Мені 
треба стати таким, як ти?». – «І так, і ні», 
– відповів він.

– Слухай, друже, ти знаєш, як я живу, 
– сказав я. – Мені подобається веселе 
життя. А в тебе життя не таке вже й 
веселе.

– Кене, це того варте, – відповів він. 
– Скажи: мені доведеться залишити 

все, чим я зараз живу? Гулянки, випивку, 
гортання перед сном «Плейбоя»?

 – І так, і ні.
– Щось не второпаю, що ти говориш, 

хлопче, – розлютився я. 
І пішов звідти розчарований. А за два 

тижні моє життя розвалилося, я збанкру-
тував і вчинив би самогубство, якби думав, 
що католик після такого зможе потрапити 
на небеса. 

Та якось до мене прийшов мій найкра-
щий друг, який розповів, що він пережив. 
Його віддали до військово-морського 
суду за те, що він викрав автобус під дією 
марихуани, задумавши прокататися на 
ньому по пляжу Вайкікі. Його посадили в 
корабельний карцер. І там він почав пере-
осмислювати своє життя, в якому були і 
згвалтування, і наркотики... А потім він 
увімкнув радіо і потрапив на одну-єдину 
станцію. На жодну іншу переключитися не 
міг, хоча в Лос-Анджелесі, де це діялося, 
сотні станцій. Але працювала тільки одна 
– християнська. І там виступав якийсь 
проповідник. 

– І цей монотонний проповідник, – роз-
повідав мій друг, – каже: «Зараз ти пере-
буваєш в корабельному карцері. Ти можеш 
стати на коліна і попросити Христа увійти 
у твоє серце прямо зараз». Я здивувався 

і сказав, що коли це справді говорить 
Бог, то зараз проповідник ще раз це все 
повторить. І той тут же промовив: «Як я 
вже сказав, ти в корабельному карцері. 
Стань на коліна прямо зараз і попроси 
Христа увійти у твоє серце».

Мій друг це і зробив. І ось він розпо-
відає про це мені і запрошує піти з ним до 
церкви. Я відмовився, мовляв, католиком 
народився, католиком і помру. Та він 
наполягав. Врешті-решт я погодився і 
пішов. І пережив таке, чого не переживав 
ніколи доти.

Якийсь чолов'яга згріб мене в обійми 
біля входу до церкви, сказав, що любить 
мене, і назвав своїм братом. Мене це 
сильно розлютило: «Ти що – розумом ка-
ламутиш?». Ніколи з часу мого дитинства 
мене не обіймав жодний чоловік. А цей ще 
й говорить, що любить мене.

Почалося служіння. Люди стали під-
німати руки, говорити на якійсь латині. Я 
нічого дивнішого раніше не бачив. 

Ми сиділи на балконі, а внизу бігав 
туди-сюди проповідник з Біблією. Потім 
почали давати пожертви, і мені стало 
зовсім зле.

І раптом проповідник говорить: «Гос-
подь показав мені дещо про одну людину, 
яка сьогодні тут. Схиліть всі голови і за-
крийте очі. Святі, починайте молитися».

Святі? Тут немає ніяких святих. Ніякої 
святої Терези, святого Антонія (я став 
пригадувати все, що давно забув), святого 
Йосипа чи святої Марії. Що він плете? 
Святі все на небесах.

Усі схилили голови і почали молитися. 
А він взявся описувати того чоловіка, і я 
починаю розуміти, що мова – про мене. 
Він описує мене цілому натовпу людей. 
А їх десь дві тисячі осіб. Я сиджу на 
балконі і думаю: «Боже, про кого це він 
говорить?». А проповідник добирається 
вже до моєї сім'ї.

І тут мій розум починає тривожитися: 
«Забирайся звідси, ти ще встигнеш». Май-
же як «відречися від Нього». Та я був наче 
приклеєний до того місця. І так вчепився в 
поруччя, що руки побіліли.

А проповідник каже: «Юначе, Бог не-
давно говорив з тобою у сні про велику 
скорботу. Він показав тобі в деталях 
кінець. І твій у тому числі. Чи ти впевнений, 
що якби сьогодні був твій останній день 
на землі, то ти був би у вічності з Ісусом 
Христом?».

Про кого це він? І я почув голос: «Про 
тебе». – «Про мене?» – «Про тебе!». А я 
був тоді хіпі, проблемний хлопець з довгим 
кучерявим волоссям, з татуюванням блис-
кавки, в одязі з емблемами пива. Словом, 
зовсім пропащий.

І голос, який я почув, я впізнав – це був 
голос Того, Хто уві сні дивився мені в очі 
і казав: «Не бійся, бо смерть не втримає 
тебе». Усе моє єство почало волати: 
«Виходь наперед. Бігом». І я побіг. Став 
перед усією церквою і думаю: «Що я тут 
роблю?».

А проповідник каже: «О, слава Госпо-
ду! Ви хочете спастися? Хочете отримати 
вічне життя?». Я відповів, що поняття не 
маю, чому я тут. «Мені було сказано бігти 
сюди». Він зрадів: «Це Дух Божий».

Словом, я виголосив молитву, визнав 
Ісуса Господом і Спасителем свого життя. 
Я молився так вперше і почав плакати. І 
всі почали плакати. Я не розумів, чому. Я 
ніколи не бачив нічого подібного, не знав, 
що всі радіють, коли хтось народжується 
в Царство. 

І раптом відчув себе чистим. Я більше 
не почувався брудним. А проповідник 
запитав: «Чи ти хочеш отримати Святого 
Духа?». І пояснив, що це потрібно для того, 
щоб отримати силу Божу. 

Я погодився, він поклав руку на мою 
голову, і раптом я усвідомив, що молюся 
якоюсь незнайомою мовою. Більше того, 
починаючи з того самого дня я знову, як і 
в дитинстві, почав отримувати знання про 

каятися, Бог покарає нас через ці нації. 
Скажімо, ми увійшли в Корею і у В'єтнам 
без Божого дозволу.

Господь ясно показав мені також, 
що коли США до 2003 року не змінять 
свій політичний курс у бік Бога, Бог буде 
судити Америку як розпусну націю-козла. 
(Як відомо, США не тільки не взяли курс 
у бік Бога, а й ще більше віддалилися від 
Нього, узаконивши гомосексуальні шлюби 
на всій території. – Ред.).

Незабаром почнеться суд над містами 
США, які не покаялися. Ще у 1989 році 
Бог показав мені дуже великий град і 
сказав: «Цей град буде скинений з самих 
небес. Я принесу або благословення в 
Дусі, або суд через природні катаклізми 
на регіони, що не будуть каятися. І ті 
регіони Я знищу». І я бачив ці величезні 
вогняні градини, що падали на цілі міста 
і знищували всіх до єдиного людей у   цих 
містах. 

А в регіонах, які відгукнулися на за-
клик Духа Святого, запанували єдність 
і любов. Бог завоює цілі міста, якщо ми 
будемо ходити в любові і молитися за 
єдність. Псалом 132 говорить: «Оце яке 
добре та гарне яке – щоб жити братам 
однокупно!». Коли п'ятидесятники, ха-
ризмати, баптисти, методисти припинять 
ворогувати між собою в Тілі Христа, при-
йде благословення Боже.

І ще одне. Бог дає нам цю інформацію 
про кінець світу не для того, щоб ми воло-
діли ексклюзивними знаннями. А для того, 
щоб спасати Його людей, що потрапили в 
оману. Так Авраам волав про порятунок 
Лота, якого жадібність привела в Содом. 
Якщо ви не б'єте на сполох, тоді кров 
грішників буде на ваших руках. 

Нації почнуть об'єднуватися. Китай, 
Корея, Японія і весь Тихоокеанський 
регіон приєднаються до Ліги націй Сходу. 
Африка та Південна Америка стануть 
«націями для Ісуса». 

Регіони Америки, якими править 
розпуста, спіткають суди. Багато років 
тому я запитав Господа, коли Його гнів 
виллється на нашу націю. Він сказав: 
«Прочитай про Авраама. Я ніколи не 
починаю судити Содом, поки Содом не 
почне завдавати шкоди Моїм святим». 
Лот запропонував збоченцям двох своїх 
дочок-дів, але ті відмовилися, вимагаючи 
Божих посланців, які заночували в домі 
Лота. І тоді Бог послав суд.

Поки ще не чути, щоб в Америці гомо-
сексуалісти вбивали християн, але треба 
бути пильними, тому що пропаганда 
гомосексуалізму стає дуже агресивною. 
Америка затвердить «нові закони і часи». 
Церква втратить свій безподатковий 
статус. Багато духовних лідерів будуть 
викриті, поки Бог не побачить Свою 
Церкву чистою, без плями і вади (1 Петра 
4:16-19). За рік до падіння Джиммі Сва-
герта Бог сказав мені, що змістить його, 
якщо той не покається у своєму суді над 
Його людьми.

Біблія говорить: «Не суди і тебе не 
судитимуть». А той чоловік майже на 
кожному своєму служінні судив інші 
служіння, інших людей, і Бог його викрив. 
Бог творить чисту Церкву, і ніякі фокуси 
з Царством Божим не пройдуть. 

Прийдуть суди на іпотечний бізнес. 
Землетруси почастішають, зросте їх руй-
нівна сила і, відповідно, кількість жертв. 
Час, що гряде, ознаменується голодом, 
лихами, повенями і катастрофами, най-
більшими за всю історію людства. І це 
наростатиме і наростатиме.

Температурні аномалії стануть звич-
ними. Бог показав мені, що через ураган 
«Ель-Ніньо» покарає фермерів, які роз-
крадали Його землі. 

Значно почастішають заколоти і на-
сильство в беззаконних регіонах, де осо-
бливо нехтують Богом і Його законами. 
Різко зросте число мучеників, аж поки 
Церква не почне молитися. Пам'ятаєте, 

стали висвячувати пасторів гомосексуа-
лістів і лесбіянок, і Бог прибере Свою руку 
від них. Бог відкрив також, що буде судити 
деяких популярних телепроповідників за 
те, що вони привласнили Його послання 
благодаті і потоптали, вирішивши, що 
можуть розлучитися з дружиною, бо, 
мовляв, Бог бажає їм щастя.

Але Бог запровадив шлюб не для того, 
щоб його розривати. Тому краще розіпніть 
свою плоть і поправте свій шлюб, щоб не 
підпасти під суди Бога живого. Ми занад-
то довго гралися з благодаттю.

Суди прийдуть на фермерів Америки 
за те, що вони не шанують Бога врожаїв. 
Він сказав, що позбавить Америку родю-
чого шару ґрунту, якщо ті не покаються.

Як готуватися
Найперше треба потурбуватися, щоб 

не потрапити в пастку заборгованості 
за споживчими кредитами. Тому що для 
боржників вже готують в'язниці. Далі 
– вийти з «вавилонської системи», тобто 
залишити Гада і Мені – богів процвітання 
і долі в культурі Вавилону (згідно з Ісаї 
65:11-15). 

Чи набереться серед вас хоча б 
десять осіб, які можуть сказати, що ви-
конують Богом визначену долю? Ви не 
змінюєте жодне покоління людей, тому 
що вас пограбував Вавилон.

Усім нам треба повернутися до пер-
шої любові до Ісуса Христа. Не до Його 
Слова, пророцтв чи дарів, але насампе-
ред до Нього Самого. Згадаймо Ісусові 
слова: «... маю на тебе, що ти покинув 
свою першу любов. Отож пам'ятай, 
звідки ти впав, і покайся, і вчинки давніші 
роби. Коли ж ні, то прийду незабаром і 
зрушу твого свічника з його місця, якщо 
не покаєшся» (Об. 2:4-5).

Християни повинні любити свого 
ближнього, уникати духа нетерпимості 
та ненависті. У жодному разі не можна 
ганятися за знаменнями, інакше легко 
потрапити в оману. Терміново відкиньте 
ідолопоклонство в усякому вигляді. По-
чніть постити і молитися, освячуйтеся, 
не будьте нерозумними дівами з притчі 
про десять дів. 

Діліться своєю вірою щодня. Дух 
Божий сказав мені: «Лідери говорили Мо-
єму народові, що вони можуть свідчити 
лише своїм життям. Де таке є в Писанні? 
Мій Син свідчив про істину Отця кожному, 
кого зустрічав». І те саме робили Його 
учні. Чому ж ми думаємо, що нас це не 
стосується? Чому боїмося ділитися своєю 
вірою? Боїмося свідчити? 

Свої активи вкладайте в золото і 
срібло. Тому що от-от закінчиться фінан-
сове благополуччя на фондовому ринку. 
Він уже стає дуже хитким, уже є перші 
симптоми.

Ще Бог відкрив мені, що потрібно всі-
ляко уникати технологічних новинок, які 
роблять людей підконтрольними. Тому не 
купуйтеся, скажімо, на такі милі новинки 
мобільних заправок, коли досить внести 
необхідну інформацію, і ось бензин вже 
сплачений. Насправді це збирає особисті 
дані для підконтрольності.

Не переставайте вивчати Слово Боже, 
щоб самому зростати духовно і навчати 
інших. «Силкуйся поставити себе перед 
Богом гідним, працівником бездоганним, 
що вірно навчає дороги правди (2 Тим. 
2:15). Лише Його Слово – світло для нашої 
стежки і світильник для наших ніг. Звідки 
ми знатимемо, що робити, якщо не пере-
буватимемо у Слові? Стіймо в проломі, 
палко молімося, і Господь відповість.

«І впокоряться люди Мої, що над 
ними кличеться Ім'я Моє, і помоляться, 
і будуть шукати Ім'я Мого, і повернуть зі 
злих своїх доріг, то Я вислухаю з небес і 
прощу їхній гріх та й вилікую їхній край!» 
(2 Хр. 7:14).
Закінчення. Поч. у № 6 (197) – 7 (198)

за червень-липень 2015 р.

«Я«Я  бачив бачив велику скорботу»велику скорботу»

Кен Пітерс – знаний у християнському світі Божий 
пророк. Багато його пророцтв виконалися з винятковою 
точністю. Недавно він розповів про два сни, які бачив 
більше 20 років тому і в яких йому було відкрито про 
світові події останніх часів.

Відкриття Кена Пітерса про близьке майбутнє люд-
ства пропонуємо увазі наших читачів.

людей, тобто отримав дар слова знання.

Події майбутнього
Дух Божий дещо відкрив мені про 

прийдешні події. Він показав, що всім тим 
країнам, куди США увійшли проти волі 
Божої, Бог дозволить вживати відповід-
ні дії проти США. Якщо ми не почнемо 

коли був убитий Яків, Ірод посадив до 
в'язниці і Петра. Однак Петро не загинув, 
бо Церква почала молитися. Скільки ще 
мучеників повинно померти, перш ніж 
ми порозумнішаємо і станемо всерйоз 
молитися?

Церкви, що допускатимуть компромі-
си, повністю загинуть. Це церкви, в яких 



N 8 (199), СЕРПЕНЬ 2015 РОКУN 8 (199), СЕРПЕНЬ 2015 РОКУ

5ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ХРИСТИЯНСЬКА МІСІЯ «ДОБРИЙ САМАРЯНИН»ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ХРИСТИЯНСЬКА МІСІЯ «ДОБРИЙ САМАРЯНИН»

C
 —

 б
ла

ки
тн

ий
   

М
 —

 п
ур

пу
рн

ий
   

Y 
—

 ж
ов

ти
й 

  В
 —

 ч
ор

ни
й У розпал літніх канікул 2010 

року на екрани вийшов муль-
тфільм «Нікчемний я». Картина 
розповідала юним глядачам про 
суперлиходія, якому на деякий 
час довелося стати прийомним 
батьком, від чого він змінився 
і став добрим. Основний задум 
мультфільму, однак, полягав у 
потішних помічниках головно-
го лиходія — «міньйонах» (від 
англійської — «прислуга».

Маленькі жовті чоловічки, що роз-
мовляють незрозумілою мовою і 
поводяться досить дивно, зразу 

привернули увагу глядачів. У результаті в 
«Нікчемного я» появилося продовження, 
міньйони стали брендом.

І що може бути шкідливого в малень-
ких потішних чоловічках? Насправді в 
самому бренді міньйонів і їх історії повно 
дуже неоднозначних натяків і смислів.

Якщо в перших мультфільмах ще не 
було зрозуміло, хто вони такі і звідки взя-
лися, то трейлер нового повнометражно-
го фільму дає відповідь на ці запитання: 
міньйони, за легендою, були на землі з 
прадавніх часів починаючи щонайменше 
з епохи динозаврів. Оскільки трійця з 
«Нікчемного я» також брала участь в 
подіях ХVII століття, стає зрозумілим, 
що вони — безсмертні.

При цьому живуть вони тільки заради 
одної мети — служити лиходіям. Без під-
корення злочинцю міньйони впадають в 
депресію. Вони знаходять найлютішого 
і віддають себе під його керівництво, 
служачи йому вірою і правдою, поки він 
не помре, а далі шукають наступного. Їх 
не назвеш народом, тому що міньйони 
не мають дітей, старих і жінок. 

Трейлер до нового мультфільму 
про них вельми красномовний. Окрім 
того, що ми вже знаємо про міньйонів, 
за три хвилини нам показали: декілька 
смертей підряд; переодягання міньйо-
нів у жінку з видатним бюстом, який 
вона продемонструвала перехожому; 
одягання жіночого купальника; вусатого 
батька сімейства в яскравому червоно-
му платті і з макіяжем; насмішку над 
хворим чоловіком і удар в пах; яскраву 
демонстрацію катівні і там же гру з ши-
беницею; міньйона в стрингах і міньйона, 
що цілує в джакузі те, що він сприймає 
за двох жінок.

Але найбільше вражає навіть не те, 
що головні герої дитячого мультфільму 
зображають то хлопчиків, то дівчаток 
і усвідомлено служать злу, а те, що 

вони показані позитивними, веселими 
і кумедними персонажами, з яких дітям 
неодмінно захочеться брати приклад.

З попередніх мультфільмів уже 
відомо, що міньйони не тільки чинять 
зло, а й творять добро. За все своє 
існування вони допомагали злочинцям 
всіх епох, але завдяки їм лиходії най-
частіше гинули: вони спалили Дракулу, 
застрелили Наполеона. Вони б’ються, 
а потім мило виступають на весіллі, ку-
медно їдять морозиво і відправляються 
красти Місяць. Підкоряються лиходію 
і виявляють величезне захоплення від 
його злочинних планів, а пізніше з таким 
же азартом захоплюються його планами 
спасіння світу.

Спробуйте зачитати цей список вчин-
ків дитині, а потім запитайте (це часто 
мучить дітей при перегляді фільмів і 
мультфільмів): міньйони хороші чи погані, 
добрі чи злі?

Відповідь дитина вам дати не зможе, 
та й дорослому також буде складно ви-
значитися в цьому питанні. Таким чином, 
у дитячій психіці, а мультфільм призна-
чений для аудиторії «6+», поняття добра 
і зла будуть розмиті. Можна бути малим, 
але битися за банан з тим, кого знаєш 
багато років, брати чуже і допомагати 
злочинцям.

У світі стрімко зростає кіль-
кість підлітків, які десятками 
годин підряд сидять перед екра-
нами і забувають навіть спати і 
їсти. Не кажучи вже про ванну. 
Багато дітей рвуться з реально-
го світу в цю «підробку», і їх вже 
не повернути, зазначає The New 
York Times.

Китайські лікарі вважають це явище 
клінічним розладом особистості. По 
всій країні вже почали будувати 

реабілітаційні центри, куди посилають за-
лежну від Інтернету і гаджетів молодь.

Заходи перевиховання там радикаль-
ні: підлітки на довгі місяці залишаються 
без своїх девайсів. У рамках цієї «дра-
конівської» терапії «хворим» не дають 
можливості навіть дивитися телевізор. 
Взагалі ніяких новин і ніяких ЗМІ! Наскіль-
ки це ефективно, поки не ясно, тому що 
китайці не дуже привітно ставляться до 
західних вчених і журналістів.

Але в більшості країн західного світу 
інтернет-залежність — це, поки що, 
не клінічний діагноз. У той же час в 
експертів і медиків немає жодних сум-
нівів: ящо підліток витрачає на Інтернет 
кілька годин на день, про «нормаль-

ний» розвиток мозку годі й мріяти.
Особливо тяжкі наслідки в тих дітей, 

кому батьки вручили смартфони і план-
шети в «довербальному» віці — тобто до 
того, як малюки почали говорити. Така 
дитина звикає розважати сама себе у вір-
туальному світі і може повністю втратити 
інтерес до реальності навколо неї.

Американська академія педіатрії 
наводить шокуючі цифри: середня аме-
риканська дитина у віці від 8 до 10 років 
дивиться на екран в середньому вісім 
годин на день. Під екраном тут мається 
на увазі все взагалі: ТБ, смартфони, 
планшети, ПК. Але ще гірше те, що під-
літки і старшокласники користуються 
цифровими пристроями ще активніше: 
близько 11 годин на день.

А ось ще вражаючі цифри. Серед-
ній американський підліток відправляє 
за місяць 3 364 текстових повідомлень. 
Більше сотні на день!

У XX столітті «нянькою» для дітей був 
телевізор, але від нього шкоди для не 
зміцнілої психіки набагато менше, ніж від 
гаджетів, — переконані спеціалісти.

І ще один шокуючий факт: дві третини 
сучасних батьків взагалі ніяк не обмеж-
ують дітей у користуванні медійними 
гаджетами. Ніяких правил!

«Раніше батьки вчили дитину заспо-
коюватися. Адже діти зазвичай влашто-
вують істерики, коли їм нудно, а не коли їм 
погано. Тепер все інакше: дитина нудьгує 
— і їй тут же дають айфон. Лиш би від-
чепилася. Це погано, тому що в дитини не 
буде ніяких навиків самоконтролю, коли 

Притча про 
похмурого 
чоловіка

Їде похмурий чоловік в тролейбу-
сі і думає: «Навколо нічого доброго, 
суцільний сум. Жінка вічно бурчить, 
діти — бешкетники, начальник 
— лиходій...»

За його спиною стоїть ангел-
охоронець з блокнотом і ручкою. 
Записує і думає: «Суцільний сум, 
начальник — лиходій, жінка вічно 
бурчить, діти — бешкетники... Ніби 
було вже... І навіщо йому це все? 
Але якщо замовляє — доведеться 
виконувати...»

Задовольняйтесь тим, що маєте, 
радійте всьому, що відбувається, 
дякуйте Господу за все. Думайте 
завжди про хороше, і навколо все 
буде прекрасно!

вона виросте. Результат 
— ціле покоління психопа-
тів», — розмірковує Кетрін 
Штайнер-Адер, клінічний 
психолог з Гарварду.

Вона впевнена,  що 
доти, поки дитині не мине 
два роки, ніякі електронні 
пристрої давати їй до рук 
взагалі не можна. Амери-
канська академія педіатрії 
дотримується тієї ж думки: 
«Мозок дитини швидко розвивається 
протягом перших років. І діти навчаються 
краще, коли взаємодіють з іншими людь-
ми, а не з екранами».

Підліткам академія рекомендує ви-
трачати на медійні пристрої і сервіси не 
більше двох годин на день. І радить біль-
ше часу проводити на свіжому повітрі.

Залежність від гаджетів має негативні 
наслідки поведінки в соціумі, впливає на 
здоров’я і успішність у школі.

І хто б там що не говорив, серйозні клі-
нічні дослідження підтверджують, що чим 
більше сцен насильства дитина бачить на 
екрані (не важливо, відеоігри це чи кіно), 
тим агресивнішою стає їх поведінка. Плюс 
до всього — знижується здатність дитини 
до емпатії і співчуття.

Ще одна проблема — нездатність 
сконцентруватися і надмірна залежність 
від багатозадачності. Діти, які активно 
користуються електронікою, просто 
не можуть зосередитися на якомусь 
аспекті свого життя. Це заважає роз-
витку глибокого мислення і здатності 

І ще один момент — назва міньйонів, 
як вже було сказано, походить від сло-
ва «слуга», і їх безумовне підкорення 
лиходію, який в одній ситуації цілком 
може виготовляти знаряддя вбивств, а 
в іншій — морозиво, лише підтверджує 
цю назву. Вони — слуги, створені, щоб 
служити, вони носять робочу форму, 
вони не обдумують накази і тільки під 
вечір дозволяють собі зайнятися своїми 
справами — найчастіше це бійки, злі 
жарти і збиткування один над одним.

Чи це не той образ типового пред-
ставника суспільства споживання, який 
активно нав’язує нам сучасна масова 
культура? Однакові істоти, що не мають 
ні власної думки, ні сенсу життя, ні будь-
яких морально-етичних рис, а бажають 
лише прислуговувати.

Судячи з імен, головні герої — Стю-
арт, Боб і Кевін — явно чоловіки, їм 
властиві чоловічі риси характеру. Іноді 
вони навіть «закохуються»: у мультфіль-
мі «Нікчемний я - 2» міньйон влюбився в 
жінку. Однак автори навмисно часто за-
гострюють увагу на тому, що при бажан-
ні міньйони можуть бути і дівчинкою.

У новому трейлері міньйон виходить з 
води і, побачивши, що всі в плавках, а він 
ні, в страсі кидається у воду і виходить з 
неї в бюстгалтері. Отримавши удар в ді-

лянку паху, міньйон спочатку дивується, 
а потім просто сміється, демонструючи, 
що йому зовсім не боляче.

Автори чітко дають зрозуміти: мінь-
йони двостатеві, при бажанні вони 
можуть бути і хлопчиком, і дівчинкою, 
як їм захочеться, як їм буде вигідно. 
Ще раз нагадаємо, що основна цільова 
аудиторія таких мультфільмів — це діти, 
і саме в їх свідомість через такого роду 
образи закладається думка не тільки про 
толерантність до збочень, а й про те, що 
змінювати свою стать — це абсолютно 
нормально.

А тепер про те, як міньйони спілку-
ються один з одним. Хоча головні герої 
знайомі без перебільшення тисячу років, 
їх стосунки ніяк назвати дружніми не 
можна. Вони постійно сперечаються, 
кепкують один над одним, сміються над 
будь-якою помилкою чи невдачею свого 
товариша.

Як буде поводитися дитина після 
перегляду таких сцен? Чого вони на-
вчають? Явно не дружбі, турботі чи 
взаємодопомозі. Хоча ці жовті персонажі 
можуть в окремих ситуаціях об’єднувати 
свої зусилля, наприклад, коли їм потрібно 
вчинити якийсь злочин, мова не йде про 
командну роботу, тому що й тут не об-
ходиться без спроб підставити товариша 
і виділитися на фоні інших. Протягом од-
ного мультика вони б’ються за штурвал 
літака, за комп’ютер, а інші, побачивши 
конфлікт, що розгорівся, підхоплюють 
клич «файт-файт» (бійка-бійка) і з вели-
ким задоволенням спостерігають. Під 
час бійки міньйони можуть не тільки бити 
один одного руками, а й бити головою об 
стіл, застосовувати підручні предмети.

Такі слова, як честь, совість чи гід-
ність просто не входять в коло їх понять. 
Міньйони віддані тільки злому хазяїну 
і своєму его і більше схожі на клубок 
щурів, готових зжерти один одного за 
винагороду і будь-яку подачку з боку 
господарів. Саме такі моделі поведінки 
виховує цей мультфільм.

Пімдсумуємо: бренд «міньйони» 
— це:

— розмиття понять добра й зла: мінь-

вирішувати складні  інтелектуальні задачі.
А ще в західному світі розвивається 

справжня епідемія підліткового ожиріння. 
І це також пов’язують з гаджетами. Так 
само, як і епідемію проблем з суглобами 
і звуженими кровоносними судинами в 
очах. Біль в спині і шиї традиційно вва-
жався проблемою дорослих, а тепер вже 
й підлітки страждають часто від нього!

І ось ще зазначає доктор Штайнер-
Адер: «Діти повинні багато часу про-
водити в суспільному просторі і знати, 
що життя чудове і красиве не тільки на 
екрані. Діти повинні цікавитися іншими 
людьми, спілкуватися з ними, просити 
старших розповісти їм цікаві історії. 
Лише так розвивається наш емоційний 
інтелект. А він, як відомо, має вирішальне 
значення в тому, досягне людина успіху 
в житті чи ні».

Тому якщо ваша дитина постійно вима-
гає уваги і дратується, коли їй стає нудно, 
не підсовуйте їй планшет. Не калічте її! 
Краще погуляйте з нею, розкажіть цікаву 
історію або почитайте казку.

йони — лиходії і допомагають лиходіям, у 
цьому смисл їх безсмертного існування, 
однак вони зображені симпатичними і 
кумедними, звершують як добрі, так і по-
гані вчинки, розмиваючи цим у свідомості 
юного глядача поняття добра і зла;

— пропаганда збочень — міньйони 
можуть бути і хлопчиками, і дівчатками, 
за бажанням чи настроєм;

— виховання безумовного і бездум-
ного послуху. Самі міньйони — це просто 
прислуга, причому, як вже було зазначе-
но, їм все одно, яким ідеалам служити. 
Виходить, що бренд нових кумирів для 
дітей, розкручуваний по всьому світу, 
це — «кумедна прислуга» без будь-яких 
моральних орієнтирів;

— виховання індивідуалізму і супер-
ництва заради дрібних цілей. Міньйони 
дуже задиристі і хвалькуваті, вони 
б’ються один з одним просто щоб по-
хизуватися перед хазяїном чи заради за-
доволення. Хоча міньйони знайомі тисячі 
років, у них немає дружніх стосунків;

— пропаганда вульгарності. Міньйони 
вкрай аморальні діти, у кадрі вони натя-
кають на такі речі, які ніяк не вписуються 
в рейтинг «6+».

CNLnews.tv.

«МІНЬЙОНИ»«МІНЬЙОНИ»:: жовті шкідники, 
які руйнують психіку дитини

Не калічте дітей!Не калічте дітей!
l ЖАРТОМА 
       ПРО СЕРЙОЗНЕ
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Мій шлях до Бога був доволі склад-
ним, але Господь сказав: «Я твій 
вірний Друг, і Я тебе ніколи не 

залишу».
Я народилася і живу у м. Львові. Сім’я 

в якій я народилася, розпалася, а мама 
відмовилася від мене і мого чотирирічного 
брата, коли мені було близько двох років, 
і віддала нас у притулок.

Тато створив собі нову сім’ю, але за 
наполегливим проханням моєї бабусі 
(татової мами) забрав нас із притулку. 
Так ми з братом почали жити із татом і 
«новою» мамою.

Роки минали… Я була звичайною дити-
ною. У дитячому садочку мріяла лише про 
одне: ось зараз відчиняться двері й увійде 
моя мамочка, та, яку я навіть не пам’ятаю, 
але я її неодмінно впізнаю, адже я схожа 
на неї. Вона обійме мене міцно-міцно і 
скаже: «Моя доню, я так тебе люблю, я 
вже ніколи не залишу тебе!».

У школі мене постійно нагороджували 
грамотами та похвальними листами, які 
я збирала та берегла, щоб, коли прийде 
мама, показати їй, що я старанна, чемна 
і навіть староста класу.

Мій тато працював експедитором 
на винному заводі, а це означає, що не 
він панував над алкоголем, а алкоголь 
панував над ним. Через що вдома були 
постійні сварки, неспокій, повна руйнація 
нормального та мирного життя.

Поруч із нами жила старша жінка. 
Вона часто розповідала мені про Ісуса, 
Який віддав за мене життя. Я з братом 
та іншими сусідськими дітьми нічого не 
розуміла, але ми слухали заради того, 
щоб потім ця бабуся дала нам цукерки 
або щось солодке.

Ця жінка справді була світлом у на-
шому домі. Вона ніколи не сварилась із 
сусідами, навіть якщо правда була на її 
боці. Я її поважала, але часто втікала 
від неї, бо не хотіла слухати ті нудні роз-
повіді. Тим паче, Той Бог, про Якого вона 
говорила, мене не любить і не бачить, 
незважаючи на всі мої грамоти та високі 
досягнення. Якщо рідна мама відмовилася 
від мене, то й Богу нема ніякого діла. Я 
зробила остаточний висновок: «Бог – це 
добре, але це не для мене».

Після школи я здобула вищу освіту, 
отримала диплом з відзнакою. Так макси-
мальними зусиллями я прокладала собі 
дорогу в майбутнє.

За час навчання була в різних ком-
паніях. Гучна музика, алкоголь, цигарки, 
багато «щедрих» і «добрих друзів». Хоча 
це й було чужим для мене, але діватись 
нікуди: вдома ніхто особливо не чекав, 
а заглушити біль і заповнити внутрішню 
порожнечу можна тільки в оточенні «лю-
блячих» друзів.

Я знала, що добре, а що ні, тому не 
гралася з вогнем. Сьогодні я розумію, 
що це Господь уже тоді оберігав мене від 
згубних пасток.

Одразу після закінчення навчання ви-
йшла заміж. У нас народилася донечка, 
але, як часто буває в світі, згодом ми з 
чоловіком розлучилися.

Моє життя руйнувалося, і, здавалося, 
це було останньою гіркою краплею, яку б 
довелося мені випити.

«Де шукати відповіді на всі мої питан-
ня? Що робити? Як жити далі? Можливо, 
якби в мене була мама, мені б не довелося 
робити помилки та шукати того, що мені 
не потрібно», – думала я. Майже 20 років 
я чекала на маму і, не дочекавшись, ви-
рішила піти до неї сама. Знайшла її адресу, 
приїхала. Серце розривалося від страху – і 
ось вона, моя мама – з холодним поглядом 
і закам’янілим серцем. «Моя рідненька, 
як мені розтопити той лід? Я прийшла до 
тебе, а значить, незважаючи ні на що, я 
люблю тебе».

У моєму житті були самі провали, нічо-
го гіршого, здавалося, вже не придумаєш. 
У серці порожнеча, в душі біль, а вихід 
лише один – пливти за течією і злитися в 
потоці розчарувань.

Та мій Господь не відкинув мене, навіть 
коли я свідомо відкидала Його. Він не до-
пускав, щоб моє серце і душу наповнила 
темрява. Він протягував руку навіть після 
того, коли я в сотий раз утікала від Нього, 
а Він все-одно терпів, любив і чекав.

Ми з донечкою залишилися жити 
самі. На той час я думала, що все гірше 
вже позаду. Коли донечці було півтора 
року, я знайшла роботу за спеціальністю, 
почала оформлювати документи, здава-

лося, що все поступово налагоджується.
Зима 2001 року прийшла швидко. Ви-

пав перший сніг, а з ним і страшний вирок 
– у мене відмовили обидві нирки. Усе 
сталося дуже швидко, в голові крутилися 
різні думки. І усвідомлення того, що у свої 
22 роки треба прощатися з життям, ніяк 
не вкладалося в голові. Померти в такому 
молодому віці. Як це могло трапитись зі 
мною? Я ніколи не хворіла, я не знала, що 
таке лежати в лікарні чи терпіти болючі 
уколи. Боже, де Ти?

У тяжкому стані мене привезли до 
Львівської обласної клінічної лікарні, де 
одразу встановили двосторонній під-
ключичний катетр і під’єднали до апарата 
«штучної нирки» (гемодіаліз – очистка, 
фільтрація крові від шлаків). У відділі 
гемодіалізу панував дух смерті, у повітрі 
чувся їдкий запах крові. Не було сили 
ходити, говорити, підняти руку чи голову. 
Здавалося, що я приклеїлася до лікарня-
ного ліжка. Було настільки страшно… І 
де поділися мої «віддані друзі»? Де моя 
сім’я? І, нарешті, де Той Всевидючий Бог, 
про Якого розповідала сусідка?

На моїх очах щодня помирали люди, 
здебільшого зовсім юні хлопці та дівчата. 
Через кілька днів я зрозуміла, що моє жит-
тя повністю залежить від апарата «штуч-
ної нирки». Але й на нього надій було мало, 
адже в той час уся техніка й устаткування 
на діалізі були застарілі, несправні, а зна-
чить, діаліз був неякісним, що негативно 
відбивалося на здоров’ї і так приречених 
людей. Батьки хворих дітей продавали 
житло, автомобілі, інші коштовні речі, 
були готові заплатити будь-яку ціну, аби 
врятувати життя своїй дитині. 

Але смерть не милостива. На обличчях 
хворих можна було прочитати – «я труп», 
в їхніх очах була розгубленість, пустота, 
невизначеність і безпорадність. Це все 
було таким страшним і чужим для мене… 
Але виходу не було – лише очікувати, коли 
прийде моя черга помирати.

Протягом року я звикла до нового 
способу життя, звикла до страху, болю, 
різного роду ускладнень. Коли відводила 
донечку до ясел, то щоразу міцно обіймала 
і цілувала її, як востаннє, немов прощаю-
чись. А вона лише вслід за мною питала: 
«Мамо, ти прийдеш за мною?». Серце роз-
ривалося від болю: як пояснити двохрічній 
дитині, що її мама помирає? Невже моя 
дитина буде рости без мами, як і я?

Найгіршими ставали не самі сеанси 
гемодіалізу, а ускладнення після них. За 
весь час мого перебування на діалізі лікарі 
ставили мені різні страшні, невиліковні 
діагнози, але після повторних обстежень 
жоден із них не підтверджувався. Коли в 
тілі вже не було сил, а в легенях – дихан-
ня, останніми були мої претензії до Бога: 
«Боже, якщо Ти є, візьми мене до Себе. 
Боже, Ти мене чуєш?».

Господь, певна річ, мене чув, але я не 
хотіла чути Його. Через якийсь час я поча-
ла замислюватися, де я буду після смерті. 
Тоді почала сама шукати Бога: надокучала 
своїй сусідці-місіонерці різними запитання-
ми, шукаючи істину та зміст життя.

Мене цікавило все: для чого народжу-
ються люди, що хоче Господь особисто 
від мене, якою Він хоче мене бачити, яка 
правильна дорога та хто в цьому світі 
має слушність. Мало-помалу моє життя 
почало наповнюватися чимось добрим, 
світлим, теплим і рідним.

Фізично мало що змінювалося, але моє 
спрагле серце та душа наповнювалися 
першими краплинами, що давали мені 
нову силу та свободу. У скрутні моменти 
Господь почав говорити мені: «Я твій ві-
рний Друг, і Я тебе ніколи не залишу!».

Через деякий час я вирішила спробу-
вати звільнитися від гемодіалізу і зробити 
операцію пересадки донорської нирки. На 
сумісність крові та нирки здавали аналізи 
тато, брат і навіть мама. Усі результати 
були негативними. Потім я вирішила 
спробувати стати в чергу на трансплан-
тацію трупної нирки в Києві. Але й тут 
був провал.

Тоді вирішила, що так в моєму житті 
діє Господь, хоча з цим погодитися було 
доволі складно. Важко було змиритися з 

тим, що не можна було вживати 
рідину (зовсім!), не можна було 
вживати саме ті продукти, в 
яких містилося найбільше віта-
мінів і мікроелементів, бо інакше 
дуже погіршувалося самопочут-
тя. Усе мало бути під контролем, 
але в нагороду за слухняність 
і обережність – низький гемо-
глобін, відсутність сил і повна 
безвихідь.

Незалежно від того, дотри-
мувалася я всіх застережень і 
правил чи ні, результат одна-
ковий – погано. Під час діалізу 
в мене неодноразово падав 
артеріальний тиск, не раз мене 
повертали до життя. У мене 
опускалися руки, зникло бажан-
ня боротися за життя, хотілось 
просто кудись утекти, зникнути або роз-
чинитись у повітрі. Та кожного разу, як би 
важко не було, Господь завжди був поруч 
і завжди нагадував: «Я твій вірний Друг, і 
Я тебе ніколи не залишу!».

У 2003 році я покаялась і прийняла 
святе водне хрещення по вірі. Наскільки я 
прагнула і шукала Бога, настільки Він від-
кривався мені. Яка радість наповнювала 
мене, коли я почала дякувати Богу за все, 
що маю, за той стан, в якому перебуваю, 
адже тепер я знаю, що чи то життя, чи 
смерть – все одно з Господом.

У результаті гемодіалізу пошкоджу-
ються та знищуються всі внутрішні 
органи, та й саме втручання у кров вкрай 
небезпечне, не кажучи вже про неякісні 
апарати. Тому у більшості випадків люди 
не витримували діаліз.

З певних обставин мій лікар звільнився 
з роботи на два роки. Повернувшись, із 
25 своїх пацієнтів в живих застав лише 
мене одну. Пам’ятаю той день, коли він 
побачив мене і зі слізьми на очах сказав: 
«Який я радий бачити тебе…» Як пояснити 
це, адже були як старші, так і молодші за 
мене люди. Господь зберіг моє життя. Я 
це заслужила чи це випадковість?

З Божою допомогою я пережила вісім 
років діалізу, і сьогодні я дякую Йому, 
адже знаю, що в моєму житті все за 
волею Бога. На восьмому році життя на 
діалізі мій виснажений організм припинив 
його сприймати. Після кожного перели-
вання крові підвищувалась температура 
до 40° С, яку просто неможливо було 
жодними препаратами збити. Крутило 
ноги, викручувало все тіло. Я не думала, 
що доведеться помирати молодою, та ще 
й так боляче. Але смерть не приходила. Я 

просила Бога, щоб Він забрав уже мене 
до Себе, бо сил терпіти не було.

Мій лікар не міг зрозуміти, у чому річ. Я 
пройшла різні обстеження – всі результати 
були добрими, пояснити мій тяжкий стан 
ніхто не міг. Зрозуміло було лише одне 
– особиста непереносимість гемодіалізу 
внаслідок виснаження організму.

Тоді лікар сказав: «У тебе два варі-
анти: або смерть, або трансплантація 
донорської нирки». Але на початку за-
хворювання, вісім років тому, мою сім’ю 
вже обстежували, та результати були 
негативними. Виходу не було: вирішили 
ще раз обстежити тата. Але, враховуючи 
його «гаряче» минуле, він навряд чи міг 
допомогти.

Так думаємо ми, люди, але в Бога 
немає жодної неможливої речі. При 
повторному обстеженні виявилося, що 
татова нирка підходить. Вісім років тому 
не підходила, а тепер підходить! І 23 груд-
ня 2009 року мені зробили операцію, під 
час якої було також немало ускладнень, 
але молилася наша церква, інші церкви 
Львова, Одеси, Луцька.

Протягом 2009 року було проведено 
чотири трансплантації нирок: оперували 
двох молодих хлопців і двох жінок (мене 
та жінку мого віку). Мене оперували 
останньою.

Кожне операційне втручання вкрай 
небезпечне, і результат залежить від 
ступеня тяжкості захворювання. Але 
при операціях пересадки органів більш 
вагомим є період приживання органу (як 
інородного тіла), тобто післяопераційний 
період.

Шансів у двох юнаків і жінки були 90% 
зі 100%, так як на діалізі вони були порів-

няно недовго, молодість і сили не повинні 
підвести, організм не знищений діалізом. 
Мої шанси на успіх були 10% зі 100%, все-
таки, вісім років перебування на «штучній 
нирці» не пройшли марно.

Готували їх довго, майже два роки, а 
мене з батьком підготували за два місяці, 
бо всі обстеження підтверджували, що 
немає ніяких відхилень. 

Із чотирьох трансплантованих лише 
в мене одної без всіляких ускладнень і 
труднощів прижилася донорська нирка, 
добре пройшов рік післяопераційного 
періоду. Двоє людей внаслідок ускладнень 
померли, в одного організм нирку відтор-
гнув, і хворий змушений був повернутися 
на діаліз.

У мене не було знайомств з лікарями, 
тим більше з трансплантологами, не було 
грошей на операцію, але був Бог, Який про 
все попіклувався завчасно.

Бог вкотре благословив мене і пода-
рував життя. Я живу з татовою ниркою, 
яка добре прижилась. Господь не порушив 
Свою обіцянку – що Він мій вірний Друг, і 
Він мене ніколи не залишить. Він керував 
усіма обставинами: послав людину, яка 
повністю профінансувала витрати на 
операцію, людей, які доглядали і допома-
гали мені та моєму батькові після операції, 
людей, у яких жила моя донечка. Господь 
благословив тата, який швидко відновив 
сили і добре почувається. Бог поблаго-
словив руки шістьох хірургів, а також мій 
післяопераційний період.

Мій шлях до Бога був доволі склад-
ний, але, все ж таки, цей шлях проклав 
Господь, щоб спасти мене від вічної за-
гибелі, щоб подарувати мені Свою любов 
і сказати: «Я твій вірний Друг, і Я тебе 
ніколи не залишу».

На землі все непостійне і мінливе. 
Невблаганно минають роки, різні події 
змінюють одна одну. Одні покоління від-
ходять, інші народжуються, і здавалось 
би, немає нічого стабільного, такого, на що 
б можна було покластися, на чому можна 
було б побудувати своє життя.

Але є Той, Хто стоїть над простором і 
часом, Той, Хто незмінний! Він не тільки 
над землею і поза її межами – Він тут 
і тепер. Він із кожним із нас у будь-якій 
точці простору і в будь-який момент часу. 
Він прийшов на землю. Неосяжним чином 
у Ньому поєдналося вічне з дочасним: «І 
Слово сталося тілом і перебувало між 
нами…» (Ів. 1:14).

Він прийшов для того, щоб освятити 
Собою наше марнотне життя, наповнити 
новим змістом, надати йому ціль і зміст. 
А ми можемо не тільки читати про Нього 
в Євангелії. Ми можемо відкривати Його 
присутність у своєму житті, спілкуватися 
з Ним, бачити діла Його рук, Його участь 
у наших досягненнях, скорботах та ра-
дощах. «Ісус Христос учора, і сьогодні, і 
навіки Той Самий!»

Ілона СОБОЛЬ.
«Два слова».

м. Львів.

l СВІДЧЕННЯ

Я просила у Бога смерті
«Бог готовий кожного часу, але ми не готові; Бог до нас близький, але ми далекі; 

Бог всередині, але ми назовні; Бог у нас удома, але ми чужі» (М. Екхарт)

Вантаж, вартістю 680 тисяч доларів вже 
дістався Дніпропетровська. Проект став можли-
вим завдяки зусиллям єпископа церкви «Нове 
життя» Анатолія Калюжного. Він після Майдану 
поїхав до США та знайшов релігійні організації, 
готові допомагати українцям у нелегкий час. 
Таким чином вдалося вийти на Project C.U.R.E. 
Саме її волонтери збирали коштовний медичний 
вантаж. Перед відправкою в Україну визначили-
ся, куди саме попрямує обладнання.

«Ми проїхали київський шпиталь, харківський, потім при-
їхали до Дніпропетровська. І зрозуміли, що це саме те місце, 
куди треба привозити допомогу в першу чергу», – зазначив 
Анатолій Калюжний.

Американці поділилися медичним обладнанням з Дніпро-
петровською обласною лікарнею ім. Мечникова та Дніпропе-
тровським військовим шпиталем. Від початку бойових дій на 
Сході країни через обласну лікарню пройшло вже більше 1600 
тяжкопоранених бійців. Тож сюди доставили операційні столи, 
рентген- та ультразвукові апарати.

Більшість техніки вживана, однак не старша п'яти ро-
ків. Перед відправкою до України, запевняють волонтери, 
усе обладнання перевірили. Усе справне. Устаткування 
слугуватиме для проведення термінових операцій. Його 
також отримають відділення хірургії, нейрохірургії, трав-
матології та ЛОР-органів. Заступник головного лікаря ОКЛ 
ім. Мечникова Катерина Духовенко сказала, що дніпропе-

тровські медики брали участь у формуванні замовлення.
«Це справді робилося під наше замовлення. Дуже багато 

медичного інструментарію, що важливо. Там є пульсоксиметри, 
набори для хірургічних операцій, офтальмологічний хірургічний 
набір, операційні столи, освітлювачі», – уточнила лікар.

Організували такий масштабний збір двоє українців, які нині 
живуть у США – Віталій Дубіль та Павло Федоренко. Співорга-
нізатором допомоги від громадської організації Project C.U.R.E. 
та проекту Support Ukraine for Hospitals виступила вірянка однієї 
з протестантських церков США, волонтерка Джинні Мартін. 
Вона розповіла, що до Дніпропетровська приїхало 942 позиції 
медичного обладнання та матеріалів.

Завдяки співпраці на найвищому рівні товар вдалося 
розмитнити у найкоротші строки – протягом п'яти годин. 80 
відсотків допомоги волонтери залишили в обласній лікарні ім. 
Мечникова, решту передали до військового шпиталю. Гроші 
для закупівлі вантажу жертвували як громадські організації, 
так і звичайні американці.

«Ми любимо Україну та українців і хочемо підтримувати 
вас у цей важкий час, чим можемо. Багато людей долучилися 
до проекту. Вони жертвували від 25 доларів до 50 тисяч, і 
завдяки цьому ми змогли здійснити нашу місію», – сказала 
Джинні Мартін.

Американські волонтери зустрілися також із лікарями опіко-
вого центру Дніпропетровська. Після спілкування визначилися 
– наступний контейнер з медичним обладнанням отримає саме 
цей заклад вже наприкінці цього року. 

Софія БОГУЦЬКА.
 РІСУ.

РЕЛІГІЙНІ ГРОМАДИ У США ПРИДБАЛИ МЕДИЧНЕ 
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЛІКАРЕНЬ УКРАЇНИ 
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Йшов сильний осінній дощ. 
Великі важкі краплі падали на 
мокру бруківку, барабанили по 
сірих калюжах, били по вже опа-
лому листю.

Навіть ці великі клени, що звикли 
до негоди, здавалося, дрібно 
тремтіли, з заздрістю зазираючи в 

затишні вікна сусідніх будинків. І їх можна 
було зрозуміти.

На вулиці порожньо. Тільки біля 
одного будинку з ґанку сумно виглядав 
промоклий сенбернар. Собака дивився 
на дорогу, чекаючи з роботи своїх гос-
подарів. Він знав, що тоді його пустять в 
теплий дім і нагодують смачною їжею. 

Нарешті собака побачив машину, що 
під’їжджала до дому, радісно закрутив 
хвостом і голосно загавкав. З автівки 
вийшов молодий чоловік, випустив пса, 
і вони швидко побігли у напрямку дому. 
Двері за ними зачинилися … 

Чотирнадцятирічний Кевін Келлі з 
тугою подивився їм услід. Затерплими від 
холоду руками Кевін підняв важку сумку і 
пішов далі мокрою похмурою вулицею. 

Уже довгі місяці хлопчик щодня ходив 
від будинку до будинку, від дверей до две-
рей, пропонуючи різні товари, щоб якось 
оплатити своє навчання в школі. Ось і 
цього дня, незважаючи на негоду, він, 
повернувшись зі школи, взяв величезну 
сумку і почав свою нелегку працю. 

Сьогодні він уже обійшов кілька ву-
лиць, втомився і сильно промок. До того ж 
йому страшенно хотілося їсти. Але додому 
він йти не міг. Через погану погоду люди 
не хотіли нічого купувати і майже відразу 
зачиняли перед ним двері, не бажаючи 
стояти на холодному порозі. Тому цього 
дня він майже нічого не продав. 

Кевін вирішив обійти ще кілька остан-
ніх на цій вулиці будинків. Він намагався 
не думати про голод, але це йому не 
дуже вдавалося. «А якщо я постукаю в 
який-небудь будинок і попрошу поїсти?» 
– подумав він. Нічого іншого Кевінові, 
мабуть, не залишалося – його сили майже 
вичерпалися. 

Він довго не міг наважитися – йому 
було соромно просити, адже він звик за-
робляти собі на життя сам. Нарешті він 
зважився, швидко підійшов до одного з 
найближчих будинків і постукав у двері. 
Через кілька секунд двері відчинились, 
і на порозі стала гарна молода дівчина. 
Від несподіванки Кевін сильно знітився і 
почервонів. Йому було соромно говорити 
про своє прохання такій дівчині. Після не-
зручного мовчання Кевін вимовив: 

– У вас не знайдеться склянки води 
для мене? 

– Звичайно, – відповіла дівчина і зни-
кла за великими дубовими дверима. 

За хвилину вона появилася на порозі з 
великою склянкою теплого молока. 

Кевін пив його повільно, насолоджу-
ючись кожним ковтком. Він намагався 
не показувати свій голод. Коли склянка 
спорожніла, він, з усіх сил намагаючись 
виглядати гідно, запитав: 

– Скільки я вам винен? 
– Нічого не винні, – відповіла дівчина. 

– Мама навчила нас не брати грошей за 
доброту. 

– Тоді я вдячний вам від усього серця, 
– сказав Кевін на прощання. 

Тепер він почувався набагато краще. 
Він йшов вулицею, вже не помічаючи 
ні сильного дощу, ні величезних сірих 
калюж, і дякував люблячому Господу за 
чудову відповідь на його потребу. Того дня 
Кевін ще довго молився за ту дівчину і за 
її добре серце … 

Минули роки. Дівчина, а тепер вже мо-
лода жінка, серйозно захворіла. Місцеві 
лікарі не могли ні поставити їй діагнозу, ні, 
тим більше, призначити якесь лікування. Її 
стан був критичним. Зневірившись, вони 
відправили її у велике місто і зв’язалися 

з фахівцями, щоб ті вивчили її рідкісну 
хворобу. 

Доктор Кевін Келлі був у числі за-
прошених лікарів, які зібралися з усього 
міста на цей консиліум. Коли він почув, з 
якого міста привезли хвору, дивне світло 
спалахнуло в його очах. Звільнившись 
від усіх справ, він пішов у палату, в якій 
лежала молода жінка. 

Він впізнав її відразу. Повернувшись 
до свого кабінету, Кевін вирішив зробити 
все, щоби врятувати її життя. І почалася 
битва, яка тривала дні і ночі.

Доктор Келлі практично не бував 
удома, проводячи весь свій час у клініці. 
Були моменти, коли, здавалося, що битва 
програна, але доктор Келлі не здавався. 
Новітні дослідження і препарати, привезе-
ні з інших клінік і дослідницьких інститутів, 
а також щоденна молитва лікаря за свою 
пацієнтку зробили свою справу. Смерть 
була переможена. Діагноз «невиліковно 
хвора» був замінений на «цілком здоро-
ва». Молода жінка одужала і була готова 
виписатися додому. 

Доктор Келлі сидів у своєму кабінеті 
і дивився з вікна на невеликий дворик 
своєї лікарні. Була весна, і дворик цвів. 
Кучеряві яблуньки вже квітли, а акуратно 
підстрижені кущі щойно зазеленіли тією 
свіжою зеленню, яка буває лише навесні. 
Настрій у доктора був прекрасний. 

Перемога над хворобою цієї молодої 
жінки була вже не першою його пере-
могою, але вона додала йому радості 
більше, ніж усі попередні. Доктор Келлі 
почувався справжнім переможцем. Зда-
валося, не було людини, яка б любила 
свою роботу більше, ніж він. Отож він 
підняв слухавку телефону і набрав номер 
свого менеджера. 

– Містере Браун, я прошу принести 
мені на підпис рахунок моєї пацієнтки 
з четвертої палати. Вона сьогодні ви-
писується. 

–  Через декілька хвилин до кабінету 
принесли рахунок. Доктор Келлі поди-
вився на нього і написав щось у куточку 
аркуша, потім підписався і звелів віднести 
рахунок в палату. 

Молода жінка сиділа на своєму ліжку. 
Її речі вже були зібрані і стояли біля две-
рей. Сама вона була одягнута і готова до 
того, щоб їхати додому, у своє рідне місто. 
Вона помітно нервувала, коли їй вручили 
запечатаний конверт. Було зрозуміло, 
що її страхівка вже давно закінчилася, 
а суму, яку вона винна цій клініці, їй, 
мабуть, доведеться виплачувати до 
кінця життя. 

Молода жінка довго сиділа, дивлячись  
на конверт і не наважуючись його відкри-
ти. Нарешті, зібравши всю свою мужність, 
вона відкрила його. 

Побачивши суму, вказану в рахунку, 
молода жінка заплакала. Ця сума була 
набагато більша за ту, яку вона очікувала 
побачити. Сльози засліплювали її очі так, 
що вона навіть не могла прочитати імені 
лікаря, котрий її лікував. 

Врешті-решт, узявши себе в руки і 
трохи заспокоївшись, молода жінка ще 
раз глянула на рахунок. Тільки тепер вона 
побачила якийсь напис навскіс у куточку 
рахунку. Вона витерла сльози і прочитала: 
«Повністю оплачено склянкою молока. 
Одна дівчина навчила мене не брати 
грошей за доброту». 

Сльози градом линули з її очей, але 
це вже були сльози щастя. Вона згадала 
мокрого хлопчика, що стояв на порозі 
її дому. 

Звівши очі до неба, вона ще довго 
дякувала люблячому Господеві, Який 
дивним чином відповів на її потребу, і 
молилася за свого лікаря і за його добре 
серце. Вона славила Всемогутнього Бога 
за те, що Його велика любов так явно по-
ширюється через людські руки і серця. Це 
був найщасливіший день у її житті!

Переклала Олена БОГУТ.

Що ж таке безстидства? У перекладі з грецької в цьому 
уривку Божого Слова синоніми до «безстидства» – це  «амо-
ральність, безсоромність, непристойність, хтивість»…

Пам’ятаю, як за часів «залізної завіси» дбали за «мораль-
ний вигляд трудівника соціалізму». Це стосувалось довжин 
спідниць в жінок і дівчат, їх зовнішнього вигляду, а також і 
зовнішнього вигляду чоловіків.

Зрозуміло, що вплив тоталітарного режиму базується на 
страху – страху перед людьми, страху бути покараним, від-
лученим від суспільства тощо. Це діє до певної межі й нагадує 
надування повітряної кульки, яку водночас стискають руками. 
До певної межі розширення кульки можна спинити, але якщо 
посилити тиск, то кулька просто лопне.

Щось подібне сталося і в Радянському Союзі починаю-
чи з часів так званої «перебудови»: спростили цензуру – і 
«лопла кулька», на екрани кіно та телебачення, у газети та 
журнали, на книжкові полиці вилились і розпуста, і перелюб, 
і безстидства.

Ніхто не каже, що розпусти чи перелюбу не було в Радян-
ському Союзі, вони були, але носили таку собі приховану, не 
афішовану форму. Кінець 80-х – початок 90-х ознаменувався 
початком нової ери останніх часів – узаконеної розпусти, 
перелюбу і того самого безстидства в головах і в реальному 
житті та поводженні людей на наших теренах.

Вдягаєшся скромно – ти не модна, не сучасна, не крута, і 
взагалі – кому ти  потрібна. Не випив для «хоробрості» перед 
дискотекою чи під час дискотеки (а нині – клубної вечірки) – і 
що ти за чоловік. На екрани і на вулиці повиходили дівчата, 
швидше роздягнені, аніж одягнені, жорстокість та вбивства 
– на межі одержимості. Процес пішов… І пішов по колії ще 
гіршої аморальності.  

З плином часу цей агресивний напір спав, і все набуло 
іншої, гіршої форми – до згаданих вже розпусти, перелюбу та 
безстидства в нашій країні просто звикли. Аморальність стала 
популярною, вона набрала певних законних форм.

Але гріх не минає для людей безслідно, і ось жахлива та 
сумна статистика. З'ясувалося, що нині при вступі до міського 
училища діти в переважній більшості при заповнені анкети в 
графі «батьки» вказують тільки одного з батьків, бо батьки 
розлучені. Сумно, чи не так? Може, для когось і не сумно, і не 

Зміни платівку!
«Наша пісня гарна й нова…», 

«Знову ти у своєму репертуарі…», 
– так і хочеться сказати друзям (а 
іноді й собі), які зводять усе спілку-
вання до пафосної декламації книги 
скарг невдоволеними споживачами 
послуг.

Грошей нема, чоловік не такий, діти 
неслухняні, начальник – ще той, погода 
жахлива, долар росте, гривня падає, 
нормальні босоніжки нереально знайти, 
світ котиться в прірву, персики на базарі 

Колись давно, як я була мала, 
класна керівничка повела нас у 
Дім художника на виставку доку-
ментальної фотографії. Анонсува-
ли фото з «Титаніка», але там були 
і фотографії з англійського життя. 
Вчителька була розчарована, а я 
– надзвичайно зацікавлена. Фото-
графії з життя «там» за часів пере-
будови можна було сприймати як 
запрошення в «те» життя.

Це був якийсь 1987 рік, і в нас про 
політичний популізм нічого не говорили. 
Принаймні я, дитина, не знала, що то таке. 
На тій виставці мене вразили не пейзажі 
з замками, а фотографії зустрічей Марга-
рет Тетчер із пересічними громадянами. 
Як вона не цуралася потиснути пересічній 
людині руку, зав’язати дитині шнурочки на 
черевиках. У нас Михайло Горбачов тільки 
починав «виходити в народ» і виводити «у 
люди» першу леді Раїсу Горбачову. При-
чому народу це не дуже подобалося.

Тепер я розумію, що, скоріше за все, 
ті фото з дитинства висвітлювали якусь 
політичну кампанію й переконували тих 
самих пересічних людей у людяності 
Маргарет Тетчер (прості люди так і не 
переконалися, і я була здивована, чита-

Склянка молокаСклянка молока
«А далі сказав Він: Що з людини вихо-

дить, те людину опоганює. Бо зсередини, 
із людського серця виходять лихі думки, 
розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, 
здирства, лукавства, підступ, безстидства, 
завидющеє око, богозневага, гордощі, 
безум» (Мр. 7:20-22).

 Безстидства Безстидства

страшно, але це  тільки для тих, хто не розуміє, якою цінністю 
для Бога є сім’я! 

Повернімось до поняття «безстидства». «Сором тут ні до 
чого, ти просто без комплексів» – так повчає молодь сучасний 
світ. «Це нормально, це навіть круто!». І як дівчині у спеку обі-
йтися без коротких-прекоротких шортів?.. 

Ще 20 років тому мені довелося спілкуватися з амери-
канцем в третьому поколінні, майбутнім професором історії 
Колумбійського університету США, який писав наукову працю і 
деякий час проживав у Львові. І він сказав, що більшість наших 
дівчат вдягаються, як їхні професійні «нічні метелики», такий 
одяг демонструє їхній статус, і з цього одягу визначають їх 
«професійну належність». 

Ще 20 років тому! А коли нині вийдеш на вулиці наших міст, 
то всюди бачиш ці «безстидства», про які говорив Христос. 
Ці безстидства появляються спочатку в голові, а згодом про-
являються в одежі, в спілкуванні, в поведінці…

Я не проти шортів, але одна річ – коли в шортах ходить 
на подвір’ї коло дому моя восьмирічна дочка, а інша – коли 
в шортах на вулиці в місті «красується» доросла дівчина чи 
заміжня жінка.

Не подумайте, що я хочу заклеймити когось, просто люди 
повинні розуміти, що коли вони називаються християнами і 
чинять  безстидства – вони і самі грішать, і призводять до гріха 
перелюбу чи блуду чоловіків і юнаків, які дивляться на них. 

Нагадаю ще одні слова Ісуса Христа: «Хто ж спокусить 
одне з цих малих, що вірують в Мене, то краще б такому було, 
коли б жорно млинове на шию йому почепити, і його потопити 
в морській глибині...» (Мт. 18:6).

Хтось, уперше читаючи цей вірш, може подумати, що 
Христос, говорячи про «малих», має на увазі  дітей, але це 
не так, тут мова саме про дорослих людей. Досить жорстко 
це прозвучало з уст Христа, але на те воно і Євангеліє – коли 
потрібно, воно втішає, а коли треба – і картає.

Тому, дорогі читачі, поміркуймо над прочитаними місцями 
з Біблії. Вдумаймося, будь ласка в ці слова Ісуса Христа, і не 
чинімо безстидства...

Борис ВИШИНСЬКИЙ.
м. Червоноград Львівської обл.

Європа, будована добрими справами
ючи радісні коментарі щодо інформації 
про смерть «залізної леді»). Проте факт, 
що політик потребує таких фотографій, 
що він/вона бере до уваги думку демосу/
народу, – говорить про справжню демо-
кратію аристократичного Об’єднаного 
Королівства.

Кілька років тому я спілкувалася в 
Скайпі зі своїм знайомим із тої ж Англії, 
простим інженером-наладником побуто-
вої техніки. Так-от, він раз на місяць чергує 
на своїй парафіяльній кухні і готує без-
коштовні обіди для бідних. Я навіть пере-
питала здивовано: чому? Популізм у його 
випадку – абсолютно недоречне слово, бо 
жодних політичних амбіцій у нього немає.

І він сказав, що це традиція їхнього 
села й кожен має чергувати на парафіяль-
ній кухні. Ця розмова відбулася задовго до 
нашого Євромайдану, коли Україна ви-
бухнула різними волонтерськими ініціати-
вами. Проте мене гризе думка, що нам би 
не був потрібен Євромайдан, якби в кож-
ному селі, при кожній парафії була тра-
диція волонтерських чергувань на кухні.

Буквально днями прочитала в Інтер-
неті, що в нас уже поширюється рух «По-
путник», тільки їздити так іноді дорожче, 
ніж купувати квитки на поїзд. Люди 
спочатку домовляються про одну ціну, 

а при зустрічі виявляється зовсім інша 
ціна. Стало дуже прикро, бо пам’ятаю, 
що я всю Німеччину саме через аналог 
«Попутника» й проїхала. Водії там не за-
робляють на цьому, а економлять кошти 
на пальне. Суть полягає в тому, що ціну 
з пасажирів розраховують таким чином, 
аби вони сплатили вартість пального на 
подорож і не більше. Так і чую фразу, яку 
може сказати водій: «Так мені ж це не ви-
гідно!» – а йдеться зовсім не про вигоду.

Так само, як інформація в локальній 
мережі про години, які ти можеш безко-
штовно приділити на благо своєї громади. 
Скажімо, хтось може дві години на тиж-
день стригти, бо він перукар, хтось надає 
послуги електрика, хтось може посидіти 
з дитиною. Про цей рух мені розповідали 
іспанці, які радо користуються з таких 
ініціатив і охоче до них долучаються.

Хтось знову ж таки може заперечити, 
що в нас восени 2014-го все змінилося. 
Дуже хочеться в це вірити. Саме тому був 
Євромайдан. Але хотілося би, щоби добрі 
справи були частиною звичайного повсяк-
дення, а не реакцією на екстраординарні 
події. Щоби це була звичка, як гігієна, а 
не біг на коротку дистанцію.

Тетяна ДЗЯДЕВИЧ.
CREDO.

недозрілі продають, помідори продають 
дозрілі, але дорого, на ремонт грошей 
нема, на відпочинок нема часу…

Пора вже нарешті змінити цю «за-
їжджену» пісню! Але ж на яку, якщо весь 
наш репертуар зібраний роками, втрам-
бований, відкатаний і відрепетируваний 
перед різними аудиторіями.

І один із наших слухачів – Господь. 
Уявіть, як Йому оце слухати? Скарги, про-
хання і пропозиції. Одне й те ж кожного 
дня, роками, віками і вічністю!

«Слухай, поміняй тему», – кажу 
собі, вкотре готуючи подати на розгляд 
Всевишньому пакет зауважень і пропо-

зицій для кращої світобудови, портфель 
замовлень від невдоволеного споживача 
послуг, які хтось таки мусить надати для 
комфортного часопроведення на землі!.

«Співайте Господеві пісню нову!» 
– кілька разів закликає псалмоспівець. 
Про необхідність «нової пісні» каже і 
пророк Ісая. 

Але ж чому? Все просто. Тому, що 
«хвала Йому на зібранні святих» і «хвала 
Йому від краю землі». Пора змінити свій 
пафосно-драматичний репертуар тужли-
во-наївних пісеньок на три ноти. Змінити 
на щось, гідне слуху Всевишнього. 

CREDO.

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

 На CNL-Україна і на телеканалі РАІ (вівторок, четвер і субота о 8-й ранку)  На CNL-Україна і на телеканалі РАІ (вівторок, четвер і субота о 8-й ранку) 
дивіться християнську телепрограму «Одвічні істини».дивіться християнську телепрограму «Одвічні істини».

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:

Церква 
«Спасіння Боже»

Неділя: 12:00-14:00 
(Богослужіння)

Четвер: 20:00,

П’ятниця: 21:00
(розбір Біблії)

Субота: 18:00
(молитовне служіння)

Християнська церква
www.bethezda-church.org

За адресою: 
м. Львів, вул. 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»

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

Ця історія трапилася зі мною, коли мені було 13 років. У на-
шій церкві повинна була відбутися євангелізація, і я зі своєю 
подругою пішла розклеювати запрошення. А потім ми зайшли 
в гості до однієї сестри. Пили чай, спілкувалися, молилися і 
не помітили, як настав пізній вечір. Це був 1993 рік — початок 
свободи і розгулу злочинності.

Район, в якому жила та сестра, мав погану славу. Поруч містилися хліб-
завод, покинутий стадіон і багато гуртожитків, де постійно йшли «роз-
борки». Йти додому було страшно, і всю дорогу ми підтримували одна 

одну, згадуючи історії, як Господь охороняв і захищав Свій народ; цитували 
місця з Писання.

Назустріч нам зрідка траплялися одинокі перехожі, які обходили нас на від-
стані метра і боязко оглядалися. Коли ми підійшли до нашого дому, виявилось, 
що наші рідні стояли на вулиці, збираючись йти нас шукати.

Того вечора нам влетіло. Але що було дивно — вдома до пізньої ночі 
розпитували про якихось хлопців у шкіряних куртках спортивної статури, які 
йшли з нами і, провівши нас до будинку, зникли. Ми точно знали, що ніяких 
хлопців з нами не було.

Вночі я молилася, і Господь відповів:  «Ангелам Своїм  Я звелів оберігати 
вас». І мені стало зрозуміло, що це були за хлопці, яких бачили наші рідні і яких 
обходили перехожі, але яких не бачили ми.

Це здається неймовірним, але це було. І я не перестаю дивуватися моєму 
Богові.

Н. С.

Місіонер Даг Ніколс у 1967 
році лікувався в Індії від ту-
беркульозу. Хворі та персонал 
сприймали його як багатого 
американця, що зайняв чиєсь 
місце у їхній лікарні. Їхню воро-
жість було видно хоча б з того, 
що вони відкидали листівки з 
текстом Євангелія, які Даг про-
понував їм.

Якось о другій годині ночі один дуже 
старий хворий індієць намагався 
встати з ліжка й піти до туалету, та 

не міг цього зробити. Він був зовсім зне-
силений. Невдовзі сморід від його ліжка 
наповнив усю палату. Інші хворі почали 
сварити його. Медсестри також вислов-
лювали своє невдоволення, оскільки їм 
довелося прибирати за ним. Одна з них 
навіть вдарила старого. Наступної ночі 
трапилося те саме. Старий заплакав. 
Тоді Даг, сам дуже слабкий, підвівся, 

взяв його на руки і відніс до туалету, а 
потім приніс назад.

І як же ж змінилося ставлення до ньо-
го! Один хворий приніс Дагові горнятко 
запашного індійського чаю, прохаючи 
прочитати текст із Євангелія. Медсестри, 
фельдшери та лікарі почали просити 
Євангеліє від Івана. А дехто невдовзі на-
віть прийняв Христа.

Що привернуло їхні серця? Даг пока-
зав їм Спасителя, Який «умалив Самого 
Себе, прийнявши вигляд раба, ставши 
подібним до людини, подобою ставши, 
як людина» (Фил. 2:7).

Ми покликані до цього ж! Інколи 
любити ближнього неприємно, але саме 
тоді любов заявляє про себе на повний 
голос.

Любові без вчинків не буває. Тож 
почнімо, любі християни, зі своїх сімей, 
церков. Хай Господь допоможе нам 
зростати в любові!

Лідія ГОРОШКО.

Реалії Реалії 
нашого часунашого часу

На наших очах виросло поко-
ління, зовсім позбавлене релігій-
них переконань. Життя для такої 
людини не має кінцевої мети, та 
й звідки їй взятися, якщо їй все 
байдуже, вона ні про що серйоз-
но не думає і думати не бажає. 
Моральних цінностей для неї не 
існує. Основне правило моралі 
такої людини — «не попадайся». 
Юридичні закони і договори для 
таких людей — пустий звук.

Хитрі махінації, замасковане 
насильство — на цьому вони бу-
дують свою філософію. І кінець 
її — загибель.

Зовсім інша річ — люди, 
що вірять в єдиного живого і 
милосердного Бога. Якщо лю-
дина дасть у своєму серці місце 
Христу, на неї можна покласти-
ся, їй можна вірити. Такі люди 
керуються законом Божим, за-
коном любові і прощення. Вони 
— сіль землі, хоч з ними ніхто 
не рахується.

Церква Ісуса Христа пройде 
через великі випробування, але 
вийде з них переможницею.

l СВІДЧЕННЯ

Ангелам Ангелам 
звелю звелю 

оберігати оберігати 
васвас Любов проявляється Любов проявляється 

голосноголосно


