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Всеукраїнська Рада Цер-
ков і релігійних організацій 
висловила готовність до 
діалогу та співпраці з керів-
никами і всім суддівським 
корпусом України задля 
встановлення справедли-
вості в державі на основі 
верховенства права.

У середині ХІХ століття 
в невеликому голланд-
ському містечку Рурмонді 
сталася незвична історія. 
Бравий полковник кавале-
рії ван Горкум, протестант, 
зустрів панночку-католич-
ку зі шляхетної родини ван 
Афферден. Зустріч вияви-
лася доленосною – вони 
покохали одне одного й 
вирішили одружитися.

На жаль, міжконфесійні 
шлюби, та ще й між людь-
ми з різних станів (а наш 

полковник міг похвалитися 
лише військовими заслугами, 
а не знатністю роду) у ті часи 
суспільство аж ніяк не заохо-
чувало.

Однак це не збентежило 
наших героїв, і, всупереч усім 
злим язикам, вони в 1842 році 
одружилися й жили душа в душу 
майже півстоліття, зберігши 
кохання до глибокої старості.

Ван Горкум помер у 1880 
році, а дружина пережила його 
на вісім років. Вони обоє дуже хотіли бути 
похованими поруч, але через належність 
до різних конфесій їм судилося бути по-
хованими в різних частинах кладовища, 
розділених високою стіною. Полковник 
повинен був спочивати в протестант-
ській частині, а його дружина – у фа-

мільному склепі на католицькій стороні.
Та дружина знайшла дотепний вихід, 

заповівши поховати її прямо біля стіни, 
яка розділяє частини цвинтаря, поруч із 
могилою чоловіка. Так і з'явився цей не-
звичайний пам'ятник, який з часом пере-
творився мало не на головну цікавинку 
невеликого голландського містечка.

Публіцист, священик Української Автокефаль-
ної Православної Церкви Яків Кротов зазначив, 
що немає чуда сходження «благодатного вогню» 
в Єрусалимі, оскільки справжній вогонь Духа 
Святого вчить критичному науковому мисленню. 
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, 
повідомляє Католицький оглядач.

Релігійні діячі прийняли спільне 
Звернення щодо встановлення 
справедливості в Україні під час 
засідання Ради Церков, яке від-
булося 17 травня під головуванням 
старшого єпископа УХЄЦ Леоніда 
Падуна, повідомляє Інститут релі-
гійної свободи.

«Закликаємо українських суддів 

шукати справедливості у нормах 
законодавства, беручи до уваги 
не тільки букву, але й дух закону, 
оснований на справедливості, а 
також сміливіше знаходити в собі 
мужність відмежовуватись від не-
доброчесних колег – від осіб, чиї 
дії чи бездіяльність є несумісними 
з високим становищем судді», – на-

голошується у Зверненні ВРЦіРО.
Водночас Рада Церков засудила 

радикальні дії окремих діячів, які 
«розпалюють ненависть та зневагу 
до суду, підбурюючи людей до від-
верто незаконних, а іноді і злочин-
них, насильницьких дій проти суд-
дів». На думку релігійних діячів, такі 
дії нищать авторитет суду та повагу 
до нього, руйнують віру у справед-
ливість та право, стають перепоною 
на шляху судової реформи.

 Перед розглядом Звернення 
учасники засідання заслухали суд-
дю Конституційного Суду України 
Петра Стецюка, який розповів про 
етапи становлення судової системи 
України, столітню історію сучасного 
українського судівництва, виклики 
й особливості проведення судової 
реформи.

Глава УГКЦ верховний архієпис-
коп Святослав (Шевчук) підкреслив 
важливість консолідації зусиль 
ВРЦіРО як однієї з найбільших 
інституцій громадянського сус-
пільства в налагодженні діалогу та 
співпраці з керівництвом судової 
системи і всім суддівським кор-
пусом задля сприяння реформі 

судочинства, утвердження неза-
лежності суддів та справедливого 
правосуддя в Україні.

Помічник головного рабина 
Києва та України, кандидат юри-
дичних наук Геннадій Білорицький 
підкреслив важливу роль суддів 
у суспільстві, яка відведена їм у 
Священному Писанні. «Божа воля 
у цьому світі реалізується шляхом 
правосуддя, внаслідок чого люди 
кажуть: є Бог на цьому світі”» – на-
голосив він.

Під час засідання релігійні ді-
ячі також спланували міжнародні 
заходи на цей рік. Зокрема, було 
вирішено здійснити в найближчому 
часі візит офіційної делегації Всеу-
країнської Ради Церков і релігійних 
організацій до Республіки Польща 
задля укріплення добросусідських 
відносин та налагодження стосунків 
між громадянськими суспільствами 
України та Польщі.

Відповідно до Положення, голо-
вування у ВРЦіРО на наступний 
піврічний період перейшло до голо-
ви Всеукраїнського союзу церков 
євангельських християн-баптистів 
Валерія Антонюка.

Релігійні діячі виступили за незалежне Релігійні діячі виступили за незалежне 
і справедливе судочинствоі справедливе судочинство

«Немає ніякого чуда сходження вогню. Є хвороба 
«поблажливості» до забобонів, яка плавно пере-
ходить в гріх маніпуляції забобонами. 

Кротов зазначив, що забобони треба вивчати, а не 
терпіти. «Справжній вогонь – це вогонь Духа Святого, він 
палить забобони, руйнує храми, де забобони множать, 

вчить критичному науковому мисленню. Забобони треба 
вивчати, а не терпіти в ім'я єдності Церкви. Розриви в 
церкві лікуються терпеливістю до чужої віри, а не терпе-
ливістю до чужих забобонів. Досить, вже розіп'яли Христа 
на хресті, то не спалюймо Його на «благодатному вогні», 
– пише він.

Священик Яків КРОТОВ: Немає ніякого чуда сходження 
«благодатного вогню»

Пам'ятник у Рурмонді

l БЕЗ ЗАБОБОНІВ

Молитва за УкраїнуМолитва за Україну
Я не окраїна, я не руїна,Я не окраїна, я не руїна,
Я – Україна, я – Україна!Я – Україна, я – Україна!

Навік обрала собі дорогу:Навік обрала собі дорогу:
Іду до Бога, іду до Бога.Іду до Бога, іду до Бога.

Нас порятує від зла і кровіНас порятує від зла і крові
Голос Любові, голос Любові.Голос Любові, голос Любові.

Мій шлях ізмірить єдина міра –Мій шлях ізмірить єдина міра –
Святая віра, святая віра.Святая віра, святая віра.

Вже час позбутись лиха-сваволі,Вже час позбутись лиха-сваволі,
Плекаймо волю, плекаймо волю!Плекаймо волю, плекаймо волю!

Пора звільнитись нам від прокляття –Пора звільнитись нам від прокляття –
Єднаймось, сестри, єднаймось, браття!Єднаймось, сестри, єднаймось, браття!

Плакати годі, годі тужити –Плакати годі, годі тужити –
Нумо творити, нумо творити!Нумо творити, нумо творити!

Будем служити Богу одномуБудем служити Богу одному
І більш нікому, більше нікому!І більш нікому, більше нікому!

Лиш перед Богом я на колінах,Лиш перед Богом я на колінах,
Я – Україна, я – Україна.Я – Україна, я – Україна.

Тетяна Тетяна ДОМАШЕНКОДОМАШЕНКО..
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Напевне, усі ми ми пам’ятаємо з 
уроків географії у школі про най-
більшу на земній кулі океанічну 
западину на заході Тихого океану 
– Маріанську западину, або Маріан-
ський  жолоб. Останні дослідження 
показали глибину найглибшої точ-
ки  цієї западини, яка має назву 
«Безодня Челенджера», – 10 994 
м з точністю±40 м. Таким чином, 
ця западина розміщена дальше 
від рівня моря, ніж гора Еверест 
над  ним.

   

Перше занурення людини на дно Марі-
анського жолобу здійснили 23 січня 
1960 року лейтенант ВМС США й океа-

нолог Дон Волш і дослідник Жак Пікар на 
батискафі «Трієст». 26 березня 2012 року 
відомий голівудський режисер Джеймс 
Кемерон став третьою людиною в історії, 
яка досягла найглибшої точки світового 
океану – дна Маріанської западини  на 
одномісному апараті «Deepsea Challenger», 
обладнаному всім необхідним для фото- та 
відеозйомки згідно з останніми досягнення-
ми в цій сфері. Кінозйомка велася в форматі 
3D, для цього батискаф було оснащено осо-
бливим світловим обладнанням. 

Через вісім місяців після того, як «Deep-
sea Challenger» завершив свою експедицію, 
команда оголосила про попередні резуль-
тати наукових досліджень. Аналіз фото-
графій і проб, зібраних під час занурення 
в Маріанський жолоб (а також під час 12 
інших занурень батискафа і 19 безпілотних 
модулів), виявив різні форми життя. Тільки 
з дна западини було піднято 20 тисяч мі-
кроорганізмів. Серед зібраної фауни були 
ізоподи і шість видів креветкоподібних 
амфіпод.  

Батискаф, на якому спускався Кемерон, 
досяг глибини ділянки «Безодні Челлендже-
ра» – 10 908 метрів. Тиск води біля дна цієї 

западини сягає 108,6 МПа, що більш ніж у 
тисячу разів перевищує нормальний атмос-
ферний тиск на рівні Світового океану!

У своєму фільмі  Джеймс Кемерон роз-
мірковує, що коли би в корпусі батискафа 
утворився  невеличкий отвір, струмінь води 
міг би перерізати не тільки його самого, а й 
шестисантиметрову сталеву обшивку само-
го  апарата. 

Після спуску на глибину дослідження 
Кемерона довелося припинити, оскільки ви-
йшла з ладу частина обладнання батискафа 
та існувала небезпека нескидання баласту. 
Якби баласт не вдалося скинути, апарат не 
можна було би підняти з такої товщі води. 
А цей батискаф конструювали упродовж 
семи років, і на його  побудову Кемерону 
довелося витратити кругленьку суму – 12 
мільйонів доларів. 

35 «сімейних» бордів та 
сітілайтів появилися в Києві

У Києві стартувала рекламна кампанія фестивалю 
«Усі разом – за сім’ю!». Він відбудеться 4 червня на 
Поштовій площі. Кияни та гості столиці можуть уже 
планувати свою участь у цьому святі.

По всьому Києву розміщено 35 сітілайтів та біл-
бордів, які анонсують фестиваль «Усі разом – за 
сім’ю».

Зокрема, вони розміщені в таких місцях: вул. Теліги, 1; пл. 
Голосіївська; аеропорт «Київ» – Повітрофлотський проспект 
– Медова вул.; пр. Перемоги – вул. Туполева; пр. Червонозоря-

ний – вул. Кіровоградська; вул. Овруцька; пр. Оболонський – вул. 
Маліновського; пр. Науки – пл. Московська; вул. Старовокзальна, 
18; вул. Межигірська – ст. м. Тараса Шевченка; аеропорт «Київ» 
(чотири рекламні носії); пл. Контрактова, 9 (два рекламні носії); пл. 
Контрактова, 2 (два рекламні носії); пр. Перемоги (три рекламні 
носії); пл. Перемоги, 3; б-р. Шевченка (чотири рекламні носії); 
вул. Інститутська, біля м. «Хрещатик» (два рекламні носії); вул. 
Івана Мазепи – пл. Слави; пл. Льва Толстого (два рекламні носії); 
пр. Бажана 30-26; вул. Підвисоцького, 4; вул. Набережно-Лугова 
– вул. Ярославська, 58; пр. Героїв Сталінграду, 64-56.

Нагадаємо, що цей фестиваль стане заключним серед анало-
гічних заходів по всій Україні та буде найбільш феєричним та 
масштабним.

Захід складатиметься з трьох основних блоків. З 12.00 до 18.00 
буде сімейний сервіс із спортивними локаціями, дитячим блоком, 
консультаціями та розвагами.

Удень відбудеться найчисельніша за всі роки існування фести-
валю хода тисяч сімей центральними вулицями Києва.

З 18.00 до 20.00 – вечірній концерт із зірками шоу-бізнесу, 
відомими ведучими, а також нагородження сімей-переможців 
у конкурсах на фестивалі «Усі разом – за сім’ю!». Подарунки 
будуть вручені багатодітним сім’ям, сім’ям-переселенців та сім’ям 
учасників АТО.

Організатори зазначають, що Київ як столиця покликаний стати 
обличчям позитивних і відповідальних вуличних дійств – задля 
блага українських сімей і українського народу.

«Організовуючи такі події, ми стаємо творцями сильної і 
успішної української держави, з міцними сім’ями, відповідальними 
батьками та щасливими дітьми», – наголошує коаліція громадських 
організацій.

Триває формування волонтерських команд учасників. Усі охочі 
стати волонтером фестивалю «Усі разом – за сім’ю!» можуть запо-
внити відповідну анкету за цим посиланням: https://docs.google.
com/forms/d/1aVap5Zn0mfemoWN4GLTF37PqIe56soQINDNn7SA-
mVqo/edit?usp=forms_home

В Австралії можуть ввести 
довічну заборону на куріння людям, 

народженим після 2001 року
Міністр охорони здоров'я австралійського штату Квін-

сленд Кемерон Дік запропонував ввести довічну заборону 
на куріння для народжених після 2001 року, передає 
The Guardian.

«Очевидно, що куріння стає соціально неприйнятним 
у Квінсленді», – повідомив Дік.
Передбачається, що така заборона приведе до того, що в майбут-

ньому люди в штаті перестануть курити повністю.
Нещодавно австралійський парламент ухвалив закони, які забо-

роняють куріння на зупинках автобусів і таксі, у громадських місцях, 
а також у дитячих навчальних закладах, закладах оздоровлення та 
відпочинку і біля таких закладів, поблизу спортивних майданчиків та 
скейт-парків.

До речі,  Австралія – перша країна у світі, яка вжила жорстких заходів 
у боротьбі з курінням. Тут введено значні податки, заборону на куріння 
в громадських місцях. Крім того, заборонено брендовані привабливі 
упаковки сигарет. Тютюнова продукція на території цієї країни про-
дається в простих уніфікованих пачках. Сигарети там можуть купувати 
лише особи старші від 18 років.

Куріння під час вагітності 
впливає на ДНК дитини

У дітей, народжених жінками, які курили під час вагіт-
ності, відбувається така ж хімічна модифікація ДНК, як і у 
дорослих курців.

При проведенні дослідження автори роботи проаналізували дані 13 
когортних досліджень, що об'єднали 6685 матерів та їх новонароджених 
немовлят, пише Ремедіум. Шляхом опитування були виділені: 13% жінок, 
що курили щодня під час вагітності; 25% матерів, які періодично курили 
чи кинули курити на початку вагітності; і 63% учасниць, які взагалі не 
курили під час вагітності.

Вчені виявили понад 6 тисяч модифікацій ДНК у дітей, народжених 
від матерів, які курили. Близько половини цих змін пов'язані з генами, що 
відповідають за розвиток та функціонування легенів і нервової системи. 
Зміни в ДНК спостерігаються також у генах, що асоційовані з розвитком 
онкологічних захворювань та вроджених фізичних дефектів.

Куріння під час вагітності вчені завжди пов'язували з підвищеним 
ризиком порушень розвитку, низької маси тіла при народженні, синдрому 
раптової смерті немовляти і астмою.

УНІАН.

Чи куріння — гріх?
Біблія ніколи прямо не гово-

рить про куріння. І все ж кілька її 
розділів однозначно стосуються 
куріння. Найперше Біблія ре-
комендує не дозволяти нашим 
тілам бути підвладними чому-не-
будь: «Усе мені можна, та не все 
на пожиток. Усе мені можна, але 
мною ніщо володіти не повинно» 
(1 Кор. 6:12). 

Немає сумніву в тому, що куріння 
— це серйозна проблема. Далі в 
тому ж тексті говориться: «Хіба ви 

не знаєте, що ваше тіло — то храм Духа 
Святого, що живе Він у вас, якого від 
Бога ви маєте, і ви не свої? Бо дорого 
куплені ви. Отож прославляйте Бога в 
тілі своєму та в дусі своєму, що Божі 
вони!» (1 Кор. 6:19-20).

Куріння, безумовно, завдає шкоди 
вашому здоров’ю. Доказано, що куріння 
вражає легені і дуже часто серце.

Чи можна вважати куріння «пожит-
ком» (1 Кор. 6:12)? Чи можна говорити 
про те, що куріння — це «прославлення 
Бога в тілі своєму» (1 Кор. 6:20)? Чи 
може людина курити «на славу Божу» 
(1 Кор. 10:31)?

Без сумніву, відповідь на всі три за-
питання — «ні». Куріння — це гріх, і тому 
його не можуть практикувати послідов-
ники Христа.

Деякі заперечують цю думку, апе-
люючи до факту, що багато людей спо-
живають нездорову їжу, а це така сама 
залежність, яка також шкідливо впливає 
на тіло. Скажімо, багато людей настіль-
ки залежні від кофеїну, що просто не 
можуть нормально функціонувати без 
ранкового горнятка кави.

Та навіть якщо це й правда, то як це 
виправдовує куріння?

Куріння — це гріх, від якого люди по-
винні відмовитися і з Божою допомогою 
перемогти його. І куріння прощається так 
само, як і будь-які інші гріхи (1 Ів. 1:9).

Відео про цей спуск можна переглянути 
в Інтернеті. Воно знято в стилі Голівуду 
–  ось успішна  людина, для якої немає ні-
чого неможливого і яка підкоряє океанські  
глибини. Сама назва батискафа – «Deepsea 
Challenger» – перекладається як «Той, що 
кидає виклик морській безодні», проте, 
слава Богу, все обійшлося нормально…

Вдалий спуск батискафа, створеного за 
останнім словом науки й техніки, на таку ве-
личезну глибину за технічними масштабами 
порівнюють з подорожжю на місяць. А грун-
товне дослідження дна Маріанської запади-
ни може дати певні наукові відкриття, і це 
вражає. Проте коли я читав про цю останню 
експедицію, найбільше мене вразило те, що, 
попри такий високий тиск і на такій глибині, 
там вдалося знайти життя. 

Під товщею води на глибині майже 11 

Про Маріанський жолоб і велич Божу

кілометрів спокійнісінько плавають рако-
подібні амфіподи та ізоподи.

Сталевий монстр, який людина спромо-
глася зробити за сім років, ледве витримав 
той тиск, а ці ракоподібні плавають собі 
та й плавають – тому що їх створила не 
людина, їх створив Господь! І цю безодню 
створив Бог!

Ось як псалмоспівець говорить про 
Боже творіння – сушу та океан: «Землю Ти 
вґрунтував на основах її, щоб на вічні віки 
вона не захиталась, безоднею вкрив Ти її, 
немов шатою. Стала вода над горами…» 
(Пс. 104:5-6).

Господь – Творець не тільки землі та оке-
ану, а й всього живого на землі, і  життя, яке 
Він дає, – досконале. Згадуються ще рядки 
з Книги псалмів: «Алілуя! Хваліть Бога в 
святині Його, хваліте Його на могутнім Його 
небозводі! Хваліте Його за чини могутні 
Його, хваліте Його за могутню величність 
Його! Все, що дихає, хай Господа хвалить! 
Алілуя!»(Пс. 50:1, 5-6).

Воістину все , що дихає , хай славить 
Бога!

P. S. Цікаво, що один з представників 
амфіподів з дна Челленджера виробляє 
хімічну сполуку, яку нині тестують як ліки 
від хвороби Альцгеймера.

Борис ВИШИНСЬКИЙ.
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Тарас Дятлик

Якби Христос не воскрес, не 
було б ніякого сенсу молитися, 
співати про Нього, читати Біблію, 
страждати за Нього, як стражда-
ли безліч мучеників і отців Церк-
ви. Не було би сенсу писати про 
Нього вірші, якби Він не воскрес. 
Але, щоб воскреснути, Христо-
ві спершу довелося пережити 
страждання і смерть, тому що 
воскресіння без смерті немає.

Бог у Своєму Слові попереджає, що ми 
всі помремо – незалежно від того, по-
добається нам це чи ні. Як би ми не на-

магалися продовжувати життя, поліпшуючи 
здоров'я за допомогою різних методик, Бог 
обмежив людське життя певним віком.

Це даність життя, яку ми не можемо 
змінити, ми можемо лише прийняти її як 
факт. Але можемо змінити ставлення до 
смерті і зробити вибір: ми помираємо з 
Богом чи без Бога.

Бог довірив нам дорогоцінний час на 
землі, щоб ми могли зробити вибір, який 
визначить нашу вічність з Ним чи без Нього. 
Смерть прийде однозначно, якщо тільки 
ми не дочекаємося другого приходу Ісуса 
Христа. Тоді ми змінимось і постанемо 
перед Ним. Але якщо другий прихід відкла-
деться, ми однозначно помремо. Питання 
лише в тому, в яких стосунках з Богом ми 
тоді будемо.

Біблія – основа 
нашої віри

Основою нашої віри є Біблія. У ній Бог 
нам відкриває Себе, з неї ми довідуємося, 
Хто Він, Який Він, для чого Він створив світ 
і нас, людей, у чому сенс нашого життя.

І цей сенс Бог відкриває уже з перших 
сторінок Біблії: у Книзі Буття ми читаємо, 
як Бог творив світ і як Він творив людину. 
І найперше дізнаємося, що Він створив 
людину для спілкування.

Бог самодостатній – як Отець, Син і Дух 
Святий, як Свята Трійця. Він самодостатній у 
стосунках з Собою. Але Він захотів створити 
людину, щоб мати з нею стосунки любові, 
причому добровільні стосунки. 

Перед тим як створити людину, Бог 
створює всесвіт. Створює землю як центр 
всесвіту для людини, творить ті недосяжні 
зорі, планети, галактики, щоб людина могла 
споглядати цю дивовижну красу, осягнути 
яку досі не здатна наука. І ми читаємо в 
Бутті, що Бог мав звичку у денній прохолоді 
прогулюватися з Адамом і Євою, розмовля-
ючи на якісь певні теми.

Та ще до того, як Бог створив світ, один із 
анголів, якого звали Люцифер («світлонос-
ний») – нині він більше відомий під іменем 
диявол (тобто «той, хто проти людини, хто 
зводить людину») – підняв повстання проти 
Бога, захотівши і собі такої влади, яку мав 
Бог. Він був Божим творінням, він не був 
всюди присутній, всемогутній, він не міг 
творити і не все знав, однак захотів стати 
богом. І ми читаємо, що разом із ним проти 
Бога повстала третина ангелів.

Обман про Бога – 
природа гріха 

і спокуси
І цей спокусник і бунтівник через змія 

підступив до людини, що жила в саду, який 
для неї створив Бог. У тому саду росло дере-
во, плоди якого Бог заборонив людям їсти. 
І суть була не в дереві, суть була в послуху. 
Бог хотів, щоб людина була послушна  Йому 
у світі, де не було гріха.

Та до людини підступив диявол. Ось як 
це було: «Але змій був хитріший над усю 
польову звірину, яку Господь Бог учинив. І 
сказав він до жінки: Чи Бог наказав: Не їжте 
з усякого дерева раю? І відповіла жінка 
змієві: З плодів дерева раю ми можемо 
їсти, але з плодів дерева, що в середині 
раю, Бог сказав: Не їжте із нього, і не до-
торкайтесь до нього, щоб вам не померти. 
І сказав змій до жінки: Умерти не вмрете! 
Бо відає Бог, що дня того, коли будете з 
нього ви їсти, ваші очі розкриються, і ста-
нете ви, немов Боги, знаючи добро й зло» 
(Буття 3:1-5).

Уже в самому запитанні диявола був 
закладений обман. У питанні про те, чи 
правду сказав Бог, і захована природа гріха 

і спокуси. Коли ми сумніваємося в тому, 
що Бог добрий, що Він нас любить, що Він 
говорить правду, ми у спокусі. Бо з тих пір і 
досі диявол щодня намагається переконати 
нас у тому, що Бог обманює. Тому що ціль 
диявола – згубити якомога більшу кількість 
людей. І та машина смерті, яка була запу-
щена ще в Едемському саду через непослух 
людини, і сьогодні вбиває мільйони людей, 
через аборти, через невиліковні хвороби, 
через війни, вбивства, наркотики, алкоголь, 
знищення сім'ї і шлюбу, забираючи їх у 
пекло. Тому що люди вірять дияволові і не 
хочуть вірити Богові.

Жінка відповіла змієві на питання – вона 
вступає з ним в діалог. Так і сьогодні, коли 
диявол говорить людині не вірити тому, 
про що говорить Біблія, вона часто вступає 
з ним в діалог.

Чи правду сказав Бог, що люди, спробу-
вавши заборонений плід, помруть? Так, але 
мова йшла насамперед про духовну смерть. 
Тобто про розрив стосунків з Богом. І до 
сьогодні диявол намагається переконати 
людину в тому, що те, що написано в Біблії, 
– неправда, те, що ми чуємо в проповідях, 
– неправда. Не вір, це неправда, ти не по-
мреш, ти просто зникнеш, розчинишся, ніякої 
вічності нема.

Самі собі боги?
Диявол обдурив перших людей, обі-

цяючи їм, що, не послухавшись Бога, вони 
стануть такі, як боги. Тобто коли вони по-
слухають його, а не Бога, вони самі стануть 
богами.

Правда полягає в тому, що як би людина 
не бунтувала проти Бога, Богом вона ніколи 
не стане. Це обман. І повірити в цей обман 
нас закликає диявол. Він нашіптує, що ми 
самі можемо вибирати для себе, що добре, 
а що погано, самі здатні вибирати, що таке 
щастя. І якщо тобі потрібне щось, що є в 
іншого, – забери це. Неважливо, що він при 
цьому переживає, важливо, щоб тобі було 
добре. Приносять інтимні стосунки поза 
шлюбом щастя – живи так, як тобі добре. 
Завагітніла дівчина – хай робить аборт, 
навіщо дитина має псувати вам життя. Не 
хочете одружуватись – не треба, живіть 
собі на своє задоволення. Живіть сьогодні, 
будьте для себе богом сьогодні.

А потім  ми плачемо від наслідків гріха 
і ображаємося на Бога, мовляв, навіщо 
Він допустив це в нашому житті? А Бог нас 
спитає: а навіщо ти вигнав Мене зі свого 
життя? Навіщо віриш дияволу і ставиш під 
сумнів Мою любов до тебе? Я хочу бути з 
тобою, благословити тебе, зробити тебе 
щасливим, а ти шукаєш щастя в наркотиках, 
в алкоголі, у позашлюбних стосунках.

Твоє щастя – у справжній любові чоло-
віка і дружини, у правді Божій. А диявол 
каже: не вір, ти сам можеш бути богом 
свого життя. Бог хоче від вас щось сховати. 
Він хоче вас обмежити.

Чому він так говорить? Тому що він сам 
повстав проти Бога і програв битву. Він ду-
мав, що коли Ісус Христос помре на хресті, 
це буде для Бога кінець. Він вирішив, що 

коли Бог втілився в людину, можна цю лю-
дину вбити і тим самим поставити крапку 
в тій війні, яка почалася ще до створення 
світу. Але смерть Христа на хресті стала 
кінцевою перемогою над дияволом.

Коли людина вступає в діалог із дияво-
лом, вона починає сумніватися, чи правду 
каже Бог. І починає вірити, що вона може 
стати господарем свого життя. І вже не Бог 
є джерелом її добра, джерелом пізнання 
добра і зла, не Бог є тим благословенням, 
яке навчає в прохолоді дня і дає інфор-
мацію.

Поле битви – 
твій розум

Основна битва, яка відбувається сьогод-
ні, – це битва в розумі, це діалог з дияволом. 
Ворог постійно спонукує нас сумніватися 
в правдивості Божих слів. І як тільки ми 
прийняли його думки, ми програємо цю 
битву.

Якщо ми повірили дияволу, рано чи 
пізно наша віра в нього матеріалізується і 
приведе до біди. Зміняться наші стосунки, 
наше життя, зміниться наше очікування 
смерті.

Коли ми віримо Богові, у цьому очіку-
ванні не буде страху і муки, це буде радість 
очікування зустрічі з Тим, хто створив тебе, 
щоб любити, щоб турбуватися про тебе і 
спілкуватися з тобою.

Сховатися неможливо
Диявол обманув людину, вона йому пові-

рила, і очі її відкрилися. Рано чи пізно наші 
очі відкриються. Коли це стається пізно, 
ми шалено про це жаліємо. Чим пізніше 
відкриваються наші очі, тим більше ми 
жаліємо про той час, який прожили з за-
критими очима і без Бога, не розуміючи, 
Хто Він насправді, не знаючи Його як Бога 
любові.

Люди прозріли, побачили, що вони нагі, 
і зшили собі пояси з листя смоківниці, щоб 
сховати наготу від Бога. Це перша реакція 
людини на усвідомлення свого гріха. Ви-
являється, я не бог, не володар свого життя. 
І ми починаємо виправдовуватися, почина-
ємо прикриватися чимось, пояснювати собі 
і Богові, чому ми так вчинили. І починаємо 
ховатися від Бога.

А диявол тут як тут, нашіптуючи, що 
надії немає, Бог тобі не пробачить, треба 
ховатися від Нього, бо Він тебе знищить. 
Він тебе не прийме, Він тебе не любить, ти 
ніколи не зможеш заплатити за свій гріх. 
Тому втікай!

Що робить Бог, коли людина вчинила 
непослух і усвідомила, що насправді не 
стала богом? Він виходить назустріч, Він 
шукає людину.

Він все знав наперед. Знав, що людина 
згрішить, що задля її спасіння доведеться 
послати Єдинородного Сина на жахливу 
смерть на хресті. І все одно нас створив. 
Щоб спілкуватися з нами, бо Він сильно 
нас любить.

І Він першим робить крок назустріч 
людині, яка згрішила. Він гукає: «Адаме, 
де ти?», «Тарасе, де ти?», «Маріє, де ти?», 
«Василю, де ти?». . . Як би ми далеко від 
Нього не ховалися у своєму гріху, Він шукає 
нас. Він любить нас і хоче відновити з нами 
стосунки, хоче дати нам те, що запланував 
дати до закладин світу, – нове небо, нову 
землю. 

Але диявол нас також шукає. Шукає, 
щоб сказати: не вір Богові, Він тебе шукає, 
щоб покарати, щоб знищити. Він насправ-
ді не добрий і не любить. Тому живи як 
живеш. А потім помреш – і на цьому все 
скінчиться.

Та Бог виходить нам назустріч і шукає 
– у підвалах, у дворах, шукає на війні, в 
абортаріях. . . І скрізь питає: «Де ти? Чому 
ти тут? Чому ти втік аж сюди? Я хочу по-
вернути тебе до Себе».

Як не боятися суду
На заклик Бога Адам відповідає: «Боже, 

я почув Твій голос, як Ти ходив по раю, і 
злякався, бо я нагий, і сховався». Адам зля-
кався і визнав це. Якщо ми шукаємо Бога, 
то найперше мусимо визнати, що ми Його 
боїмося. Боїмося Його суду і ховаємося від 
Нього. І, обмануті дияволом, не знаємо, що 
час на землі – це час, щоб зробити правиль-
ний вибір і прийти до Бога. Ісус обіцяє, що 
кожен, хто вірить в Того, Хто послав Його, 
тобто в Небесного Батька, має вічне життя 
і на суд не приходить, але переходить від 
смерті в життя.

Ось правда! Діти Божі, які довірили себе 
Божій любові, не приходять на той суд, де 
Бог буде оголошувати вирок людям, які під 
час земного життя втікали від Нього і ві-
рили в обман диявола, що Бог їх не любить 
і хоче знищити.

Правда полягає в тому, що знищує нас не 
Бог, а гріх. Якщо ми виганяємо Бога з наших 
шкіл, чому дивуватися, що діти ворогують у 
школах. Якщо ми виганяємо Бога з наших 
сімей, якщо вбиваємо дітей через аборти, 
чому дивуватися, що так багато нещасливих 
людей в нашому суспільстві. Що так багато 
хвороб, які є наслідками позашлюбного 
інтимного життя. І чому тоді ображатися 
на Бога?

Коли ми крадемо на роботі і приходить 
за це відповідальність, чому тоді обража-
тися на Бога? 

Коли ми обманюємо, не бажаючи, щоб 
Бог був правдою нашого життя, чому тоді 
ображаємося на Нього?

Стосунки любові, 
а не страху і смерті
Це не Бог привів нас до гріха. І насильно 

Він не хоче мати з нами стосунки. Він хоче 
стосунків любові, коли ми добровільно кори-
мося Його волі і слухняні Йому. Він хоче, щоб 
ми повернулися до Нього і любили Його.

Коли людина відступила від Бога, вона 
стала на дорогу смерті. І всі ми йдемо цією 
дорогою. Через непослух Богові смерть 
увійшла в наш світ. І те, що відбувається сьо-
годні на сході України, – це лише маленьке 
вогнище її діяльності. Події на Близькому 
Сході, в Африці, природні катаклізми через 
порушення законів природи – це теж на-
слідки дії смерті. 

Бог поважає наш вибір. Поважає настіль-
ки, що насильно в наше життя не втручається. 
Але Ісус і сьогодні кличе: «Прийдіть до Мене 
всі, стомлені і обтяжені, і Я заспокою вас».

Правда про Бога проявляється в тому, 
що Він не тільки вийшов нас шукати. Бог-
Син втілився в людину, щоб разом з нами 
прожити частину життя, переносити те, що 
переносимо ми, – хвороби, зради, вбивства, 
безсоння, сльози, смерть близьких друзів. . . 
Він став людиною, тому що Йому не все 
одно, що з нами буде після смерті. Він став 
людиною, тому що настільки любив нас, що 
був готовий померти за нас і пролити Свою 
кров, щоб повернути нас до Себе, щоб від-
новити з нами стосунки.

І святкування Воскресіння Ісуса Христа 
– це нагадування про Божу любов до нас: 
«Так-бо Бог полюбив світ, що віддав Сина 
Свого Однородженого, щоб кожен, хто 
ввірує в Нього, не загинув, але мав життя 
вічне».

Божий Син не тільки помер за наші гріхи 
– Він воскрес для нашого оправдання, щоб 
ми мали вічне життя. І ми воскреснемо, як 
воскрес Він.

Ми воскреснемо, тому що Він отримав 
перемогу над смертю і пеклом. Усі ми ста-
немо колись перед Ним. І що ми тоді Йому 
скажемо, якщо тут, на землі, вибрали вірити 
дияволу.

Що ми Йому скажемо, коли Він нагадає, 
скільки разів стукав у наше життя, хотів 
турбуватися про нас, а ми Його відкидали, 
заявляючи, що все це неправда.

Він нагадає, що давав нам Своє Слово, 
а ми відмовилися його читати. Посилав на 
наші дороги людей, які хотіли про Нього 
розповісти, а ми їх не слухали. Що ми Йому 
тоді скажемо?

Божий заклик ще звучить до усіх нас. Ми 
не знаємо, що буде завтра з нами і нашими 
дітьми. Але якщо сьогодні скажемо Богові 
«так», наше завтра опиниться в Його турбо-
тливих і надійних руках.

Чи готові ми сказати Йому «так»? Чи 
готові прийняти Його любов і Його правду? 
Рішення за нами.
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Перед тим, як поділитися з 
читачем своїм невеликим дослі-
дженням, хочу висловити пару 
аксіоматичних тверджень, що 
спираються на Святе Письмо. Пер-
ше. Світ живе в  часи очікування 
скорого приходу Ісуса Христа. 
Друге. Напередодні Його з'явлен-
ня на землі має з’явитися великий 
правитель, котрий на певний пе-
ріод наведе лад у розбурханому 
суспільстві. Це буде сам сатана в 
образі людини.

Гадаю, ніхто не буде сперечатися з тим, 
що будь-яку серйозну справу не можна 
починати без ґрунтовної попередньої 
підготовки. Перед тим, як мав прийти 

на землю Ісус, Бог послав Івана Предтечу, 
пророка в дусі Іллі, щоб той приготував 
шлях для Спасителя. Великий правитель, 
очевидно, теж не з’явиться там, де не буде 
для нього належних умов.

Як би він мав діяти? Як права рука лу-
кавого, який, не маючи творчого таланту, 
завжди намагається копіювати Творця , 
– у своєму дусі, звичайно, – він, швидше за 
все, скористався б так званим принципом 
дзеркального відображення. 

Цей метод добре відомий. Уперше ге-
неральну апробацію у нас він пройшов на 
Майдані у Києві, його взяли на озброєння 
«антимайданівці», потім – російсько-се-
паратистські формування на Донбасі та в 
інших місцях. Лукавий безсоромно намага-
ється відображати Боже у своєму кривому й 
брудному дзеркалі й досягає певних успіхів 
там, де Бога не знають або ґрунтовно забули 
про Нього. 

Отже, перед появою антихриста на землі 
має здійснити велику працю «предтеча», 
сповнений духом самого князя світу цього. 
Ні, він не творитиме ніяких чудес, як не 
творив їх і Іван Хреститель, не вражатиме 
світ своєю геніальністю та надлюдською 
силою; його завдання інше – виконавши 
чорну  роботу, приготувати шлях для  при-
ходу свого  володаря. 

У відчинені ворота
А тепер уявимо, як би мав діяти анти-

предтеча в сучасних умовах. Сьогодні 
майже ніхто з дослідників Біблії не запе-
речує, що антихрист, швидше за все, може 
з’явитися в об’єднаній Європі. Отже, перша 
ціль – Європа. Найкращі умови для анти-
христа – це безлад, хаос, ворожнеча, не-
примиренне протистояння різних етнічних 
груп тощо. Умови для цього вже сьогодні 
дуже вдалі. 

Свого часу Німеччина висунула нібито 
слушну ідею створити на континенті таку 
собі подобу Сполучених Штатів Америки, 
де представники різних народів світу 
могли б насолодитися всіма благами демо-
кратії, справедливості, свободи та високої 
культури. Відкрили кордони, й почалося 
тихе «гвалтування» бабусі Європи досить 
ще молодим і сильним ісламом. 

Чудова можливість для антипредтечі 
здійснити свої глобальні плани! Для цього 
не так вже й багато потрібно зусиль: у від-
чинені ворота Євросоюзу нагнати якомога 
більше тих, хто, власне, його завжди нена-
видів. І все. Далі процес піде сам собою, 
згідно з планом, накресленим у генераль-
ному штабі піднебесних сфер. 

Ідеальним станом для антипредтечі 
була б світова війна, та людство поки ще 
не готове. Але інтенсивна підготовка до неї 
розгортається на всіх континентах. 

Друге  завдання  ворога  – довести 
мешканцям Старого світу, що їхня фор-
ма демократії абсолютно застаріла й не 
здатна вирішити навіть простих  питань 
складного сьогодення. І запропонувати 

свою нібито абсолютно нову модель пере-
будови світу.

Міна уповільненої дії
Іван Хреститель мав від Бога конкретне 

завдання, що складалося з двох пунктів: 
перший із них – це «привернути серця 
батьків до дітей» (Лк. 1:17). Йдеться про 
глибинні зміни стосунків у сім’ї на прин-
ципах любові. Очевидно, що й лукавий не 
міг пройти мимо однієї з фундаментальних 
засад суспільного життя. Заглянемо в його 
криве дзеркало. І що ми там побачимо? А 
побачимо гендер! 

Гендер – це слово сьогодні на слуху у 
громадськості, але далеко не всі знають 
його справжнє значення. Дуже спрощено 
його можна окреслити так. Від моменту 
створення світу й донині є два роди лю-
дей: чоловічий рід – він, і жіночий – вона. 
Гендер же означає «жоден із двох», «ні 
той ні інший». Якщо ж не він і не вона, то 
буде воно. 

Сучасні слуги диявола – політики, іде-
ологи, філософи та інші вбачають у поділі 
людства на дві нібито постійно конфрон-
туючі половини величезну нерівність і 
пропонують жінкам та чоловікам рішуче 
порвати з застарілими поняттями й пе-
рейти у розряд «воно». Це подається як 
найвище досягнення гуманізму та сучасної 
демократії. Звідси, будь-яка сексуальна 
орієнтація є нормою.

Далі: пропаганда гетеросексуальності 
(підтримка нормальної сім’ї) прямо по-
трапляє в розряд дискримінації стосовно 
тих, хто називає себе «воно». Звідси по-
тужний розвиток ЛГБТ-руху, що активно 
підтримується в багатьох країнах, у тому 
числі й на законодавчому рівні. До цього 
можна було б додати ще багато чого, адже 
написано десятки книг, проведено безліч 
засідань та круглих столів, прийнято чи-
мало різного роду постанов і законів, аби 
переконати непоступливе суспільство в 
тому, що саме «нова людина», позбавлена 
будь-яких моральних комплексів, виведе 
мешканців планети на світлі простори. 
Содомське болото виходить  зі своїх іс-
торичних берегів і розливає отруйні води 
по всіх континентах землі. 

Антипредтечі лишається тільки вдоволе-
но потирати руки, спостерігаючи, як люд-
ство наполегливо довбає фундаментальні 
принципи свого існування, аби підкласти 
під них потужну вибухівку. 

Напередодні жнив
Другим пунктом завдання, поставленого 

Богом перед Іваном Хрестителем, було 
«привернути непокірних до образу думок 
праведників» (Лк. 1:17). Непокірних Слову 
Божому у світі більш ніж достатньо, і чим 
же їх можна привернути до правди? Лише 
правдою. Пропагуванням у суспільстві 
справедливості, законослухняності, подан-
ням у ЗМІ не спотвореної на догоду комусь 
інформації, популяризацією здорового, 
чесного способу життя, твердим і справед-
ливим громадським порядком. 

Антипредтеча, звичайно ж, кинув би свої 
потужні сили на те, аби в жодному разі не 
допустити цього, й не пошкодував би ніяких 
коштів на відповідну антидію. Він розв’язав 
би шалену пропагандистську кампанію, 
перш за все, у своїй країні, потім, звичайно 
ж, у Європі, а потім і по цілому світові. І він 
би мав певний успіх. 

Дивна річ! Невже нормальні, освічені, 
цілком психічно здорові люди не здатні 
побачити у пропаганді лукавого відверту, 
нахабну, абсолютно безсоромну брехню?

Відповідь є, друзі. Ісус одного разу роз-
повів притчу, здійснення якої наблизилося 
до нас упритул (Мт. 13:25-30), – притчу про 
те,  як трудівник-землероб посіяв на полі 
своєму добре зерно. Коли люди пішли спо-

чивати, ворог там же посіяв кукіль. Так і 
проросли вони разом. «Поле – це світ, – ска-
зав Ісус. –  Добре насіння – це сини Царства, 
а кукіль – сини лукавого» (Мт. 13:38).

Коли з’явилися колоски, відразу стало 
видно, хто є хто. Саме в такий час ми з вами 
й живемо. Кукіль приніс свій плід. І він не 
шкодує ні коштів, ні сили, аби впровадити 
у світ свою ідеологію, що ґрунтується на 
простій сатанинській тезі:  зло – це добро, 
а добро – зло. 

Ісус свого часу не дозволив ангелам ви-
рвати отруйні сходи, і «кукіль» залишиться 
серед нас до кінця віку. На превеликий 
жаль. Сини лукавого не будуть сидіти склав-
ши руки. Вони будуть невтомно працювати. 
Будуть шукати серед нас розчарованих, де-
моралізованих, стомлених, інтелектуально 
обмежених, тих, що збираються кинути цю 
країну, тих, кому все остогидло, й вони хо-
чуть спокою за будь-яку ціну… І нестійких, 
звичайно, зваблять.

Абсолютно не маю бажання навішувати 
комусь якісь ярлики, саме життя точно по-
казує, хто є хто. Але незаперечно те, що 
сини лукавого приймуть за чисту правду 
будь-яку брехню, будь-яку ідеологію, бо 
серця їхні пристосовані саме до цього. 
Саме тому вони відкидатимуть всі аргумен-
ти здорового глузду, не піддадуться ні на 
обґрунтовані докази, ні на очевидні факти 
власного існування.  

Є, звичайно, величезна армія людей зі 
слабким  характером, несформованими 
поглядами, не надто далекоглядних і не 
твердих у своїх переконаннях. Милостивий 
Господь обов’язково дасть їм можливість 
стати на бік істини, але сини лукавого, на 
жаль,  очевидно залишаться непохитні до 
кінця. Хоча  і їх не варто викидати віруючим 
зі своїх молитовних списків. Господь наш 
– Бог чудес. 

Накреслення звіра
 Усе впевненіше  наближається людство 

до того моменту, коли, як сказано у Івана (13
:16): «всім… буде накладено тавро на правій 
руці їхній або на чолі…». Дуже поступово 
наближається, дуже обережно, з таким роз-
рахунком, аби люди звикли до численних 
технічних новинок, що справді полегшують 
наше життя в сучасному напруженому світі, 
навчилися ними користуватися, забажали 
ще досконаліших пристроїв, а коли вони 
з’являться , прийняли їх без особливих 
роздумів та сумнівів. Це дуже схоже на 
наркотик. Спочатку травичку або якусь без-
невинну пігулку – о, як класно! Потім більше, 
а потім несподівано виявляється, що ти вже 
у надійних лещатах, і з них визволити тебе 
ніхто, окрім Господа Бога, не може.

Як полегшили нам побут оті штрих-коди 
на товарах! Куди поділися класичні совкові 
черги? Де пропали хитрі продавці, котрі так 
вправно нас обважували та обраховували? 
Немає, і слава Богу, кажемо.

Потім з’явилися дисконтні картки, – ще 
краще. Потім ми стали власниками вну-
трішніх ID-паспортів. Усе нормально, ніякі 
ріжки звідти ніби не стирчали. Далі ще одна 
радісна подія: значно ширше відчиняють-
ся двері у великий світ і, щоб полегшити  
будь-якій людині перетнути будь-який 

кордон, їй треба обзавестися біометричним 
паспортом.  

І ось тут нам варто зупинитися й дуже 
уважно розібратися в тому, що ж воно 
таке – оце новітнє технічне диво, хто ним, 
крім нас власників, може скористатися, які 
таємниці ховаються у чипі за вашим фото. 
І якщо при оформленні такого паспорта ще 
не наносять штрих-код на лоб власника (у 
чому немає жодної впевненості), то з по-
явою біометричних паспортів ми впритул 
підходимо до цього акту. 

Стосовно можливості подорожей по ці-
лому світові. Лукавий настільки відвертий, 
що прямо заявляє: наявність такого паспор-
та аніскільки не гарантує нам безвізових 
поїздок, навіть у недалеку Європу, а лише 
наближає до них

 (Детальніше можна ознайомитись на 
сайті http://religions.unian.net/rus/deta-
il/13471).

Хто перший підставить 
лоба?

Звичайно, сини лукавого. Ті, хто свого 
часу погодився з тим, що біле то чорне, а 
чорне –  біле. Вони беззастережно вірять 
своїм вождям, вони абсолютно впевнені, 
що така чудова й мудра людина, як їхній 
«імператор», нічого поганого не підсуне 
своєму народові, який так його любить. 
Звичайно, буде чимало викривальних ма-
теріалів від тверезих громадян, хтось буде 
волати до людей, закликаючи подивитися 
правді  у вічі, але «кукіль» рішуче відмах-
неться, радіючи швидкому покращенню 
свого життя.

У принципі , ці люди ґрунтовно під-
готовлені потужною пропагандою, що діє 
вже сьогодні, вони вже налаштовані на 
потрібний лад, і якщо почнеться відкрите 
маркування, пропаганда сатани, твердо 
опираючись на своїх, впевнено візьметься 
за діло й доведе розпочате до кінця. Актив-
но будуть розписуватись переваги таких 
дій, рекламуватиметься добровільність 
отримання цього посвідчення.

Навіть отримавши його, скажуть вам, 
ви можете від нього відмовитись, у чіп 
вноситимуть лише ті дані, що їх ви самі 
бажаєте внести, і нічого більше, а якщо не 
захочете, то й зовсім вам не ставитимуть 
електронного носія. 

Надавати відбитки пальців – це право 
а не обов’язок. Діючі закордонні паспорти 
ніхто відбирати не буде. Доступ до бази 
Єдиного демографічного реєстру вкрай 
обмежений, і жодний хакер туди влізти не 
зможе. Проте всі злочинці будуть як на до-
лоні у правоохоронних органів. І так далі, 
й так далі…

Така чудова пісня, хотілося б слухати її 
й слухати без кінця. Лише одне запитання 
лишається без відповіді: чи не полопають 
усі ці яскраві мильні бульбашки, коли різко 
зміняться життєві обставини і раптом дій-
сно нікому нічого не можна буде ні купити, 
ні продати, крім того, хто має відповідне 
накреслення (Об. 13:17)? Чи буде тоді у нас 
хоч якийсь вибір? Чи зможемо ми ставити 
хоча б якісь свої умови, коли нам дуже, 
дуже захочеться їсти? 

Отож будьмо пильні!
Віктор КОТОВСЬКИЙ.

Предтеча антихриста, або Предтеча антихриста, або 
Криве дзеркало сатаниКриве дзеркало сатани
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Тишу уроку порушив різкий, 
скрипучий голос Зої Васи-
лівни:

— Голубченко! Що це? Ти при 
своєму розумі?!

Ми всі як один підняли голови 
від своїх зошитів. Клас писав твір 
на тему «Мій улюблений герой». Я 
вже написав перші слова: «Мій улю-
блений герой — чудовий розвідник 
Микола Кузнецов». І раптом. . .

— Голубченко! — Я тебе запи-
тую! Встань!

З-за першої парти перед розгні-
ваним класним керівником підві-
вся Олексій Голубченко — малень-
кий на зріст, худенький, в окулярах 
з сильними лінзами.

Він був об’єктом насмішок всьо-
го класу, хлопчиків і дівчат, тому 
що ніколи не брав участі в наших 
пустощах, був сором’язливим, дещо 
незграбним. Після уроків він за-
вжди поспішав додому (говорив, 
що в нього дуже хвора мама). 
Його тихий голос чути було лише 
біля дошки. У класі з ним ніхто 
не дружив, а навпаки, його часто 
ображали, дражнили «Голубком» 
і нерідко ховали його речі, корис-
туючись слабким зором Лесика. 
Але він, на мій подив, ніколи не 
сердився, не огризався, а тільки 
якось беззахисно усміхався. У такі 
хвилини мені було його дуже жаль, 
але через безглузду солідарність 
з іншими я ніколи не ставав на 
його захист.

І ось тепер Лесик, понуривши 
стрижену голову, стояв під презир-
ливим поглядом Зої Василівни. Усі 
з цікавістю дивилися на цю сцену, 
бажаючи знати, що ж викликало 
таке обурення вчительки . Але 
вона сама відповіла на наше німе 
запитання:

— Ви тільки подивіться на нього! 
Знаєте, про кого він пише?! Його 
улюблений герой — Ісус Христос!

Клас загудів. Хтось розсміявся, 
радіючи, що нещасний Голубченко 
вчинив нечувану дурість. Хтось на-
віть свиснув: «Оце дає!». А дехто 
покрутив пальцем біля скроні. 
Справді, вибрати собі такого героя 
в наш чудовий час! На календарі 
1970 рік, час прогресу, «ера світлих 
років», а тут. . .

Вчителька продовжувала свою 
звинувачувальну промову:

— Тепер мені все зрозуміло: і 
чому ти досі не піонер, і чому не 
береш ніякої участі в громадсько-
му житті класу. І не соромно тобі 
— завжди посилаєшся на хвору 
маму! Виявляється , ось у чому 
справа, ось в тебе які герої! Яке 
вже тут громадське життя!

У відповідь почувся тихий голос:
— Зою Василівно, у мене справ-

ді дуже хвора мама. . .
Керівничка схаменулася: сцена 

затягнулася, а час уроку спливає.

— Ну, все, продовжуємо писати. 
А ти, Олексію, — змінила вона гнів 
на милість, — негайно перекресли 
це... І пиши, як всі діти: про справж-
нього героя, про справжню чудову 
людину! Подумай і пиши.

Вона повернула Лесику зошит 
і, вважаючи інцидент вичерпаним, 
сіла за учительський стіл. Ми також 
повернулися до своїх «опусів», на-
магаючись наверстати згаяний час.

Але Олексій чомусь продовжу-
вав стояти, схиливши голову. Вчи-
телька, звичайно, це помітила. 

— У чому справа, Голубченко? 
— тон її був незадоволеним. — Тобі 
щось не зрозуміло?

І знову я ледь почув тиху від-
повідь:

— Вибачте, Зоє Василівно, я не 
можу. . . про іншого героя.

— Що-о? Що таке?
Зоя Василівна підвелася зі сво-

го місця і всією своєю громіздкою 
поставою навалилася на Лесика. 
Він здавався таким маленьким і 
мізерним перед нею. Клас знову 
завмер в очікуванні.

— Що означає «не можу»? У тебе 
нема іншого улюбленого героя?

— Ні. . . іншого немає.
— Це не герой, а видумка нео-

свічених, темних людей. У наш час 
навіть смішно говорити про це. 
Але ми з тобою поговоримо про 
це — поговоримо окремо. А тепер, 
будь такий добрий, сідай і пиши, як 
всі діти. Ясно?

— Так. . . Ясно.
Лесик сів за парту і почав щось 

писати. Зоя Василівна поверну-
лася на своє місце, кілька разів 
поглянула на нього з підозрою і 
заспокоїлась. . .

Оглушливо задзвенів шкільний 
дзвінок, змусивши здригнутися тих, 
хто не встиг дописати. Але ось всі 
здали, нарешті, свої зошити, і клас 
спорожнів. Та історія з Голубченком 
на цьому не закінчилася. Я вже був 
у коридорі, як раптом почув:

— Голубченко, повернися! — тон 
класного керівника не обіцяв нічо-
го доброго.

Олексій повернувся до класу, і 
через напіввідчинені двері я по-
бачив, як він став біля стола Зої 
Василівни, схиливши голову. До 
мене донеслося:

— Отже, ось ти як! На зло вчите-
лю, на зло всім! Все-таки, написав 
про цього. . . Про свого. . . Вирішив 
показати впертість! Так?

— Ні, Зою Василівно, я не на 

зло. . , — голос в Лесика був слабким 
і тремтячим.

— Ні, саме на зло! Тобі було 
сказано: писати, як всі діти, — про 
героїв війни, піонерів-героїв, та 
про кого завгодно! Чи мало в нас 
чудових людей, на яких потрібно 
рівнятися, старатися бути схожими 
на них. А ти? Хто такий цей Ісус 
Христос? Це навіть не казковий 
герой. . . Та зрозумій ти, що такої 
людини ніколи не було! Це все по-
півські вигадки, в які вірять неосві-
чені, темні люди. І ти, радянський 
школяр, повторюєш байки обма-
нутих бабусь? А я вважала тебе 
розумним хлопчиком. Соромся!

Зоя Василівна перервала свій 
монолог, очевидно, щоб набрати 
повітря для продовження. Але тут 
почувся тремтячий голос Лесика:

— Це неправда! Ісус Христос. . . 
Він жив, потім Його розп’яли, Він 
помер. . . Але Він ожив. . . Тобто во-
скрес. . . Він і зараз живе. Усі герої 
померли, а Він живе!

Настала пауза. Я міг тільки уяви-
ти обличчя Зої Василівни, але й сам 
був вражений. Так заперечувати 
класному керівнику яка самим по-
глядом могла змусити «проковтну-
ти язика» будь-кого! І хто — тишко 
Голубченко!

Але ось Зоя Василівна прийшла 
до тями, і голос її загримів у тиші 
порожнього класу:

— Ти думаєш, що говориш? Твоє 
щастя, що тебе ніхто не чує! Ти де 
живеш, Голубченко? В якій країні? 
В якій школі вчишся? У радянській 
школі чи в київській бурсі?..

Дихання Зої Василівни почало 
зриватися, голос перейшов майже 
на вереск.

Твір на тему: 
«Мій улюблений герой»

— «Він живе», — передражню-
вала вона. — Та ти знаєш, що наші 
вчені вже давно довели, що Бога 
нема?! Ісус Христос — просто ви-
гадка, розумієш? Ви-гад-ка! А ство-
рили її хитрі люди, щоб обманути 
таких, як ти. . . Може, ти й до церкви 
ходиш?

Запитання вимагало відповіді. 
І вона прозвучала, так само тихо і 
так само твердо:

— Так, ходжу. . . З бабусею. А Бог є, 
і Ісус Христос — Божий Син, і Він по-
мер за наші гріхи, і третього дня. . .

— Досить! Не бажаю чути цю 
маячню! Збирайся, йдем до дирек-
тора, нехай він вирішує, що з тобою 
робити. Хоч би маму пожалів!

Я подумав, що вони зараз ви-
йдуть, і відскочив від дверей, зби-
раючись втекти. Але, на мій подив, 
із-за дверей почувся зовсім інший 
голос вчительки — м’який і якийсь 
вкрадливий:

— Лесику, послухай! Заради 
твоєї мами вирішимо цей. . . цю 
ситуацію по-іншому. Тут тільки 
ти і я, нехай все залишиться між 
нами. Адже якщо всі дізнаються, 
твоїй мамі буде тяжко, адже вона 
так страждає, бідолашна. . . Ти мені 
зараз щось пообіцяєш, і ми все 
забудемо, добре?

— Добре, — зрадів Лесик. — А що 
пообіцяти?

— Скажи мені так: Зою Василів-
но, пробачте мені, будь ласка. . . Це 
ти можеш?

— Так, можу. Зою Василівно, про-
бачте мені, будь ласка.

— Ну ось, молодець. І ще скажи: 
я дуже помилявся, ніякого Ісуса 
нема, і я даю вам чесне слово, що 
більше ніколи не буду писати чи 

промовляти це ім’я. Ось і все, що я 
хочу від тебе почути. Домовились?

Я приготувався слухати Голуб-
ченкове вибачення. Сам я, чесно 
кажучи, легко відрікся б від усього... 
Але тут я почув зовсім не вибачення.

— Ні, Зою Василівно, — голос 
Лесика несподівано зміцнів і зо-
всім не тремтів. — Нас тут не двоє! 
Тут ще Він Сам, Ісус Христос! Він 
живий. . . І Він чує все і бачить все. 
Він помер за мене, Зою Василівно! 
Як же я скажу, що Його нема? Я 
тоді буду зрадником, як Юда. А я не 
хочу бути зрадником. . . і не буду. . . 
Простіть мені. . . — і Лесик, усе-таки, 
розплакався.

У мене самого клубок в горлі 
застряг — жаль було Голубченка, 
що ж йому тепер буде?..

Те , що відбулося далі , мене 
просто приголомшило. До тихо-
го схлипування Лесика додалося 
ридання. . . Зої Василівни. Це було 
так несподівано, що я просто 
перестав щось розуміти . Мені 
здалося, що все відбувається не 
по-справжньому, а просто я слу-
хаю радіовиставу, де всі плачуть, 
і я також. Ніби через якусь пелену 
я почув переривчастий, хрипкий 
голос Зої Василівни:

— Лесику, милий мій хлопчику. . . 
Ти прости мені, старій, нерозум-
ній. . . Адже я не знала. . . Я сама ні-
чого не знаю. . .  Лесику, ти навіть не 
усвідомлюєш, який ти хороший. . . 
Прости. . .

Вона помовчала хвильку і до-
дала:

— Ти вір. Без віри не можна в 
цьому житті. . . А я. . . прости мені!

... Я зрозумів, що мені необхідно 
піти, свідки тут більше не потрібні. 
Задумавшись, я навіть не помітив, 
як вийшов зі школи і побрів до-
дому. . . Того дня я багато чого не 
зрозумів, але від чогось щеміло 
серце. Я відчував, що доторкнувся 
до чогось такого, чому нема по-
яснення, до якоїсь таїни, світлої і 
чистої, як сльози тих двох у класі.  
Того дня для мене відчинилися 
двері в невідоме, неземне. . .

Відтоді минуло багато років, 
майже людське життя. Я навіть не 
знаю, де зараз Олексій Голубченко, 
чи жива ще наш класний керівник 
Зоя Василівна Вербицька. Та й я 
вже немолодий. Але чітко пам’ятаю, 
як вперше почув Ім’я, яке для мене 
тепер дорожче за всі імена. І як 
вперше став свідком твердого 
сповідання цього Імені з уст ма-
ленького непоказного хлопчика. 
І як це Ім’я виявилося здатним 
пробити броню черствості і без-
божжя в людському серці, розто-
пивши в ньому багаторічний лід 
неправди.

Дякую тобі, Лесику! Слава Тобі, 
Господи!

А. Н.

Якось мені потрібно було по-
фарбувати автомашину, яку я 
купив на аукціоні. Друзі дали мені 
номер телефону чоловіка, який за-
ймається фарбуванням, сказавши, 
що хлопець цей — професіонал. У 
п’ятницю я зателефонував йому 
і запитав, чи можна до нього 
під’їхати. Він погодився взятися 
за фарбування, тільки сказав, 
щоб я пригнав авто до заходу сон-
ця... «При чому тут захід сонця?» 
— подумав я. Але, розуміючи, що 
чоловік — фахівець своєї справи, я 
був радий, що він погодився, тому 
відразу помчав до нього. Поки 
їхав, молився, щоб не стемніло. На 
щастя, я встиг.

Той хопець виявився суботником. «Я 
знаю, що ви не працюєте в суботу, 
але сьогодні лише п’ятниця», — почав 

я. «Наша субота починається в п’ятницю 
ввечері», — пояснив він. 

«Чому так? — подумав я. — Для мене 
новий день починається тоді, коли я про-
кинувся».

«І сказав Бог: «Хай станеться світло!» 
І сталося світло. І побачив Бог світло, що 
добре воно, — і Бог відділив світло від тем-
ряви. І Бог назвав світло: «День», а темряву 
назвав: «Ніч». І був вечір, і був ранок, — день 
перший. . . І назвав Бог твердь «Небо». І був 
вечір, і був ранок — день другий» (1 М. 
1:3-5, 8).

Буквально дві думки з цієї історії.
Як ми бачимо, дні Божого творіння по-

чинаються з вечора. Кожного разу, коли ви 
читаєте про дні створення світу, то там є такі 

слова: і був вечір, і був ранок, а не ранок 
і потім вечір. Коли, наприклад, Бог творив 
сонце на четвертий день, Він починав з 
вечора: «І був вечір, і був ранок, — день 
четвертий» (1 М. 19). Коли творив чоловіка 
на шостий день, Він починав з вечора: «І був 
вечір, і був ранок, — день шостий» (1 М. 1:31). 
Запитайте будь-якого равина, коли почина-
ється субота, і він скаже — до заходу сонця в 
п’ятницю. Це дуже важливо розуміти.

Коли Бог починає творити щось нове у 
твоєму житті, Він починає з вечора. Коли Бог 
веде тебе до якої-небудь мети, то перше, з 
чим ти стикнешся, — це тиск, проблеми і тем-
рява. Люди тебе не розуміють, появляються 
фінансові труднощі, у сім’ї якісь негаразди. І 
ми починаємо думати: у чому справа?

Пам’ятаю, як у нашій церкві одна жінка 
свідчила, що як тільки почала молитися за 
спасіння невіруючого чоловіка, він почав 
випивати. Я відповів: а ви продовжуйте 
молитися. Через кілька тижнів вона при-
йшла з ним до церкви. Того дня він вийшов 
на покаяння.

Бог сказав Давидові, що він буде царем, 
і відразу в його житті почалися пересліду-
вання від Саула. Бог дав сон Йосипу. Це був 
позитивний і багатообіцяючий сон, в якому 

всі Йосипу поклонялися. Бог не попереджав 
його про тяжкий період в його житті. 

Але чому? Йосипу було б набагато легше, 
якби він все знав наперед. Але Бог показав 
йому лише щасливий кінець покликання. І 
тут настав вечір. . .

Коли Бог створював світ, Він чинив це в 
кілька етапів. Наш Бог — всемогутній, Він 
міг би за один день створити все: і сонце, 
і землю, і звірів, і людей, і ще й відпочити 
би встиг. Але Бог чинив все поетапно, за 
шість днів.

Іноді ми просимо в Бога чогось і хочемо 
отримати все й відразу, а Він відповідає 
поетапно. Іноді під час молитви ми отри-
муємо тільки частину відповіді. . . І тоді 
пам’ятай — ти на дорозі до свого чуда! Не 
здавайся! Коли Ісус перебував на землі, 
деякі люди отримували чудо миттєво, а 
деякі поступово.

Якщо є вечір, отже, буде й ранок! В якій 
би важкій ситуації ти не опинився — ранок 
настане! Усі люди з великим покликанням 
проходять підготовку, тому що покликання 
починається з «п’ятниці».

Якою б темною не була ніч — ранок 
обов’язково настане!

Р.С.

Якщо є вечір, то 
буде й ранок
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 Книги Нового Заповіту 
— це найбільш ранні христи-
янські тексти, котрі ми маємо. 
Одне з основних питань у 
дискусії про канон Нового 
Заповіту — питання про те, 
чому в канон увійшли саме ці 
тексти.

На це можна дати багато 
відповідей, але зосередимося 
лише на одній. Вона стосува-
тиметься часу написання цих 
книг. Ці писання відрізняються 
від інших тим, що це найбільш 
ранні християнські тексти, 
які у нас є, а отже, вони най-
ближчі до історичного Ісуса і 
першої Церкви.

Якщо ми хочемо з’ясувати, 
яким було перше християн-
ство, то повинні спиратися на 
тексти, найближчі за часом до 
того періоду.

Цей принцип стає очевидним, 
коли мова заходить про чотири 
Євангелія: Матвія, Марка, Луки та 
Івана. Лише ці чотири книги були 
написані в І ст. Щоправда, деякі 
вчені намагалися датувати першим 
віком і Євангеліє від Хоми, але їм це 
не вдалося. Після того, як академічна 
пилюка розвіялася, навіть критично 
налаштовані вчені визнали, що ці 
чотири Євангелія — найперші роз-
повіді про Ісуса, які в нас є.

Я не заявляю, що ці книги стали 
канонічними лише тому, що вони на-
писані в І ст. Є й інші християнські тек-
сти, написані в той період, але вони, 
однак, не стали канонічними. Проте 
всі канонічні тексти написані в І ст. 

Кожен християнин мусить знати: 
книги Нового Заповіту особливі, 
тому що це найперші християнські 
писання. Більш ранніх документів 
не існує. 

Усі ж апокрифічні тексти написа-
ні або у ІІ столітті, або ще пізніше. Ці 
тексти не включені в канон Нового 
Заповіту, хоч написані в тих же 
жанрах, що й канонічні книги. Їх 
авторство часто приписують відо-
мим людям. Наприклад, відомо про 
Євангеліє від Петра, Євангеліє від 
Хоми, Дії Івана тощо.

Усі апокрифи об’єднує одна риса: 
вони датуються не швидше ніж ІІ 
століттям. Багато з них — третім і 
навіть четвертим століттями.

Цей простий і зрозумілий факт 
ставить під сумнів всі сенсаційні 
заяви про те, що апокрифи начебто 
містять «справжню» версію хрис-
тиянства.

Достеменно відомо, що деякі 
апокрифи — явна підробка, тобто їх 
авторство приписується людині, яка 
ніяк не могла їх написати. Багато 
апокрифів містять очевидні пере-
більшення і легенди. Наприклад,в 
Євангелію від Петра говориться, 
що Ісус вийшов з гробу у вигляді 
велетня, чия голова торкалася хмар, 
і що за ним йшов хрест, який до того 
ж ще й розмовляв! Багато апокрифів 
містять гностичне богослов’я, яке ви-
никло не раніше ІІ ст. і тому не може 
відображати християнство І ст.

Автори книг Нового 
Заповіту — апостоли
Усі канонічні тексти безпосеред-

ньо пов’язані з діяльністю апостолів. 
Ісус закликав апостолів, щоб «із Ним 
перебували, і щоб послати на пропо-
відь їх» (Мр. 3:14). Коли Ісус посилав 
Дванадцятьох проповідувати, Він 
сказав їм: «... не ви промовлятимете, 
але Дух Отця вашого в вас промов-
лятиме» (Мт. 10:20). Саме на цій під-
ставі Ісус застерігає тих, хто відкине 

авторитет апостолів: «А як хто вас 
не прийме і ваших слів не послухає, 
то. . . легше буде країні содомській й 
гоморрській дня судного, аніж місту 
тому» (Мт. 10:14-15).

Апостолів наділив авторитетом 
Сам Христос Вони були Його ру-
пором. Їх вчення поряд із вченням 
пророків стало основою Церкви. 
Павло говорить про церкви, «збудо-
вані на основі апостолів і пророків» 
(Еф. 2:20). 

Іноді тексти писали самі апос-
толи. Іноді їх писали супутники 
апостолів, що записували їхні слова. 
Ранні християни читали, копіюва-
ли і використовували в служінні 
якраз ті книги, які Церква вважала 
апостольськими. Саме ці книги й 
стали канонічними. Канон Нового 
Заповіту — це результат діяльності 
апостолів.

Особливе ставлення до апос-
тольських писань пояснює, чому в ІІ 
ст. і пізніше багато апокрифів при-
писували апостолам. Рання Церква 
настільки цінувала апостольські 
писання, що ті, хто займався ство-
ренням підробок, намагались на-
слідувати апостольські тексти, щоб 
набути авторитетності.

Таким чином, канон Нового Запо-
віту існує, тому що ранні християни 
вірили, що апостоли говорили від 
Імені Христа. І саме ці апостольські 
книги з часом сформували Новий 
Заповіт у вигляді, відомому нам 
сьогодні.

Новозаповітні автори 
цитують одні одних
Одна з найгарячіших суперечок 

ведеться щодо того, коли ці книги 
почали вважатися Писанням. Тобто 
коли вперше книги Нового Заповіту 
почали використовуватися як авто-
ритетне керівництво для Церкви. 
Тому християни повинні знати важ-
ливий факт: одні автори Нового За-
повіту цитують книги інших авторів 
Нового Заповіту як Писання. 

Найочевидніший приклад цього 
знаходимо в 2 Петр. 3:15-16, де Пе-
тро називає листи Павла Писанням 
— таким же, як Писання Старого За-
повіту. Характерно, що Петро згадує 
кілька листів Павла, отже, йому був 
відомий якийсь збірник послань 
Павла. Більше того, Петро припускає, 
що його читачі також знають про 
цей збірник.

Значення слів Петра важко пе-
реоцінити. Вони доводять, що в 
ранньому християнстві апостольські 
листи (в цьому випадку Павлові) 
володіли статусом Писання. Та й 
сам Петро писав, що вважає вчення 
апостолів таким же авторитетним, як 
і Старий Заповіт (2 Петр. 3:2). 

Відомо, що й Євангеліє від Луки 
використовувалося в ранній Церкві 
як Писання. Оскільки автори Ново-
го Заповіту цитували книги інших 
авторів Нового Заповіту як Писання, 
можна стверджувати, що канон — не 
пізня церковна ідея, а характерне 
явище для першого християнства.

Чотири Євангелія 
були остаточно 

прийняті до кінця ІІ ст.
Іриней Ліонський близько 180 р. 

нашої ери заявив: «Неможливо, щоб 
Євангелій було більше чи менше, ніж 
є. Бо є чотири сторони світу, в якому 
ми живем, і чотири головні вітри. . . 
Херувими мають чотири лиця. . .»

Іриней не тільки заявляє про 
канонічність чотирьох Євангелій, 
а й підкреслює, що Церква визнає 
тільки ці чотири Євангелія. Більше 
того, Іриней вважає, що число Єван-
гелій навіть підтверджується світо-

будовою — чотирма сторонами світу, 
чотирма основними вітрами і т. д.

Коли Іриней пише про чотири 
Євангелія, він не подає цю думку як 
нову і не просить своїх читачів при-
йняти нову ідею. Навпаки, він пише, 
припускаючи, що його читачі знають 
ці Євангелія і читають їх. Іншими 
словами, Іриней зовсім не пропонує 
розглядати ці книги як Писання. Він 
у цьому й не сумнівається.

Інші автори кінця ІІ ст. теж заявля-
ли про винятковість чотирьох Єван-
гелій. Серед них — автор канону Му-
раторі, а ще Климент Олександрій-
ський, Теофіл Антіохійський та інші. 

Будь-яка дискусія, що стосується 
канону, не обходиться без обгово-
рення канону Мураторі. Цей текст 
був названий на честь італійського 
вченого, котрий знайшов його, 
— Людовика Антоніо Мураторі. Він 
містить перелік книг Нового Запо-
віту. Сам фрагмент датується VII чи 
VIII ст. , але перелік був написаний 
грецькою мовою і датується кінцем 
ІІ ст. (близько 180 р.).

Цей канон включає чотири Єван-
гелія, Дії, всі 13 Послань Павла, По-
слання Юди, 1 Івана, 2 Івана, а також 
Об’явлення. Це означає, що вже дуже 
рано основна частина новозаповіт-
ного канону була сформована.

У каноні Мураторі згаданий і 
Апокаліпсис Петра. Однак автор 
фрагменту сам зазначає про сумніви 
щодо авторитетності цієї книги. Ці 
сумніви згодом переросли у впев-
неність: Апокаліпсис Петра ніколи 
не був поширений в ранній Церкві 
і так і не потрапив у канон.

Отже, християни час від часу спе-
речалися щодо канонічності деяких 
книг. Але саме існування цього пере-
ліку свідчить, що з самого початку в 
Церкві була згода відносно головної 
частини канону.

Перші християни 
використовували 

неканонічні писання
Для багатьох каменем споти-

кання стає той факт, що перші 
християнські автори інколи цитують 
неканонічні писання. Як пише один 
критик, перші християни читали 
«величезну кількість найрізнома-
нітніших» текстів.

Але потрібно пам’ятати про два 
моменти. Хоча християни часто по-
силалися на неканонічну літературу, 
вони дуже рідко сприймали її як 
Писання. Здебільшого вони вико-
ристовували ці книги, щоб краще 
пояснити свою думку чи подати 
моральний урок. Ми сьогодні роби-
мо те саме. Наприклад, проповідник 
може процитувати слова Клайва 
Льюїса, але ж це не означає, що 
тексти Льюїса володіють таким же 
авторитетом, як Писання.

Ще один фактор, яким нерідко 
нехтують, — це співвідношення 
кількості випадків цитування ново-
заповітних книг і неканонічних книг. 
Християни посилалися на перші на-
багато частіше, ніж на другі.

Новозаповітний канон 
не був прийнятий на 
церковному соборі
Вельми поширена точка зору, 

що канон Нового Заповіту був 
прийнятий на Нікейському со-
борі в 325 році н. е. в результаті 
змови церковників та імператора 
Костянтина. Але ця точка зору не 
відповідає дійсності. Нікейський 
собор не займався формуванням 
канону. На ньому вирішувалося 
питання про те, як віруючі повинні 
виявляти свою віру в божественність 
Ісуса. У результаті його роботи по-

явився Нікейський символ віри, 
відомий нині як молитва «Вірую».

А на якому ж тоді соборі це 
сталося? Адже не може бути, щоб 
канон не був затверджений якимось 
авторитетним церковним органом і 
офіційним документом! Виявилося, 
однак, що може. Склад новозапо-
вітного канону не був визначений 
шляхом голосування на соборі — він 
був визначений широким церков-
ним консенсусом.

Історія служить добрим нагаду-
ванням про те, що канон — це не 
просто плід діяльності людини. Він 
виник не в результаті політичної 
боротьби еліт і закулісних домов-
леностей впливових людей. Він по-
явився в результаті того, що народ 
Божий багато років читав ці книги, 
визнаючи їх авторитет.

Так само створювався і старо-
заповітний канон. Сам Ісус цитував 
Писання Старого Заповіту, жодного 
разу не натякнувши на те, що Він 
сумнівається в належності тої чи 
іншої книги до канону. Мало того, Він 
вимагав від Своєї аудиторії знання 
цих книг.

Суперечки щодо 
канонічності деяких 
новозаповітних книг
Історія формування канону була 

вельми непростою. Іноді суперечки 
велися навіть щодо канонічих книг. 
Наприклад, Оріген пише, що такі 
книги як 2 Петра, 2 і 3 Івана і Якова 
деякі його сучасники не визнавали. 
Діонісій Олександрійський розпові-
дає, що, на думку деяких, Об’явлення 
було написане не апостолом Іваном 
і тому повинно бути відкинене.

Важливо знати про подібні су-
перечки й не думати, що процес 
формування канону був легким. 
Канон не був посланий нам на золо-
тих скрижалях, його не приніс ангел 
з неба. Бог вирішив, що канон буде 
даний Церкві в процесі звичайного 
історичного розвитку. І цей процес 
не завжди проходив гладко.

На жаль, ці розбіжності сьогодні 
використовують як аргумент проти 
правомірності сучасного канону із 
27 книг. Чому ми повинні приймати 
цей канон, якщо деякі християни в 
минулі часи його не приймали, за-
питують вони.

У відповідь наведемо кілька 
міркувань. По-перше, не можна не-
хтувати тим фактом, що суперечки 
велися лише щодо деяких книг. Кри-
тики часто подають все таким чином, 
ніби незгоди були з приводу кожної 
книги. Це неправда. Більшість книг 
наприкінці ІІ ст. вже твердо увійшла 
в канон.

По-друге, не варто переоціню-
вати масштабність цих суперечок. 
Оріген, наприклад, пише, що авто-
ритетність цих книг деякі піддають 
сумніву. Але цілком очевидно, що 
сам Оріген приймав 2 Петра. Таким 
чином, нема підстав вважати, що 
переважна більшість християн, що 
жили в той час, відкидали ці книги. 
Навпаки, складається враження, що 
отці Церкви просто фіксували думку 
меншості.

По-третє, ми повинні розуміти, 
що в кінцевому підсумку Церква 
прийшла до повсюдного, глибоко 
усвідомленого і тривалого консен-
сусу щодо тих книг, які деякі підда-
вали сумніву. Практично вся Церква 
прийняла єдину точку зору.

Канонічні книги 
самі підтверджують 

свою істинність
Як ми можемо знати, яка книга 

від Бога, а яка — ні? На це питання 

є багато відповідей, і деякі з них 
ми вже розглянули. Зрозуміло, що 
апостольське авторство може до-
помогти визначити, що книга — від 
Бога. І думка Церкви щодо певної 
книги також істотна для відповіді 
на це запитання.

Але цікаво, що хоча отці Церкви 
і погоджувалися з тим, що апостоль-
ське авторство і думка Церкви ма-
ють першорядне значення, водночас 
вони відмічали ще один важливий 
фактор, який нині часто упускають. 
Вони звертали увагу на внутрішні 
свідчення цих книг.

Іншими словами, вони вважали, 
що певні якості цих книг дозволяють 
стверджувати, що їх дав Бог. Вони го-
ворили, що можуть чути голос свого 
Господа в цих конкретних книгах. 
Вони вірили, що канонічні книги 
самі засвідчують свою правдивість. 
Ісус сказав: «Мого голосу слухають 
вівці Мої, і знаю Я їх, і за Мною слід-
ком вони йдуть» (Ів. 10:27).

Оріген досить ясно пише про 
те, що божественні якості книг під-
тверджують їх походження: «Якщо 
подумати про пророчі слова . . . 
стане очевидно, що при їх читанні і 
уважному вивченні нашого розуму 
і почуттів торкається божественне 
дихання, і ми розуміємо, що слова, 
які ми читаємо, — це не слова люди-
ни, це слова Самого Бога».

В інших своїх творах Оріген по-
вторює ту ж думку. Він вважає, що 
Послання Юди канонічне, оскільки 
«сповнене цілющих слів небесної 
благодаті», а канонічність Євангелій 
він доказує тим, що «їх зміст воісти-
ну священний і божественний».

Ієронім захищає Послання до 
Филимона на тій підставі, що «в 
цьому документі так багато краси 
Євангелія», а це «ознака його бого-
натхнення». Златоуст стверджує, 
що в Євангелію від Івана «нема 
нічого підробного», тому що «його 
голос солодкіший і милозвучніший, 
ніж звук арфи чи будь-якої іншої 
музики. . .»

Климент Олександрійський го-
ворить, що можна відрізнити слова 
людини від слів Писання за такою 
ознакою: «Вмовляння жодного із 
святих не вплинуть на вас так, як 
слова Самого Господа».

Ці приклади (а їх можна навести 
багато) — достатній доказ того, що 
перші отці Церкви вірили: свідчення 
канонічності книг Біблії містяться в 
самих цих книгах. Інакше кажучи, 
канонічні книги самі підтверджують 
свою правдивість.

Хтось може запитати, чому тоді 
так багато людей їх відкидають? 
Відповідь прихована в ролі Святого 
Духа. Його завдання полягає в тому, 
щоб допомогти людям побачити 
об’єктивну правду про ці книги. Гріх 
так вплинув на розум (Рим. 3:10-
18), що людина не може виявити 
наявність цих доказів внутрішнього 
свідчення Святого Духа.

І це зрозуміло. Якщо християн-
ське вчення про гріхопадіння, перво-
рідний гріх, зіпсованість людського 
серця правдиве, то цілком природ-
но, що людина без Святого Духа не 
може розпізнати присутність Духа 
(почути, як Він говорить у книзі).

Це схоже на ситуацію, яка зустрі-
чається в житті. Деякі люди не воло-
діють музичним слухом і не можуть 
визначити, потрапляє в ноти той, хто 
співає, чи ні. Уявіть, що така людина 
скаже: «Усі ці розмови про фальш 
— видумка музикантів, які претенду-
ють на те, що володіють особливою 
здатністю чути музику». Однак прав-
да залишається правдою: музичний 
слух існує — незалежно від того, 
визнає це людина, якій ведмідь на-
ступив на вухо, чи ні.

Отці Церкви дають нам важливий 
урок: новозаповітний канон був 
створений не в результаті махінацій 
церковного керівництва чи політич-
ної волі Костянтина, а завдяки тому 
фактові, що біблійні книги своїми 
внутрішніми свідченнями перекона-
ли Церкву у своїй авторитетності.

Майкл Дж. КРЮГЕР.

КАНОН НОВОГО ЗАПОВІТУ:
що про це повинен знати кожен християнин
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Надзвичайна, неперевер-
шена мудрість Соломона 
відома всім. Завдяки йому 
ми маємо Приповісті Соло-
мона – одну з біблійних книг, 
що стала надбанням усього 
людства.

Апостол Яків вказує на про-
стий шлях набуття мудрості: 
«А якщо кому з вас не стачає 
мудрости, нехай просить від 
Бога, що всім дає просто, та 
не докоряє, – і буде вона йому 
дана. Але нехай просить із 
вірою, без жодного сумніву» 
(Як. 1:5-6).

  

Оскільки мудрість розуміють і 
тлумачать кожен на свій лад, 
Яків зазначив її характерні 

особливості: «Хто мудрий і розумний 
між вами, нехай він покаже діла свої 
в лагідній мудрості добрим пово-
дженням! Коли ж гірку заздрість та 
сварку ви маєте в серці своєму, то не 
величайтесь та не говоріть неправди 
на правду, – це не мудрість, що ніби 
зверху походить вона, але земна, ті-
лесна та демонська. Бо де заздрість та 
сварка, там безлад та всяка зла річ! А 
мудрість, що зверху вона, насамперед 
чиста, а потім спокійна, лагідна, по-
кірлива, повна милосердя та добрих 
плодів, безстороння та нелукава» (Як. 
3:13-17). 

Отже, людина мудра вирізняється 
лагідністю, доброзичливістю, некон-
фліктністю, щирістю, співчутливістю, 
справедливістю. Щоб отримати від 
Бога мудрість, необхідно визнати, що 
її нам не вистачає.

Згадаймо, як набув мудрість Соло-
мон і які переваги й здобутки завдяки 
їй він отримав. 

Соломон приніс Богові надзви-
чайно великі жертви, і після цього «У 
Гівоні з’явився Господь до Соломона 
в нічному сні. І Бог сказав: «Проси, 
що Я маю дати тобі!» (1 Цар. 3:5). Бог 
готовий був виконати його бажання. 
І Соломон мав можливість вибрати 
що завгодно. Однак він усвідомлював 
своє високе становище і покладену 

на нього відповідальність за долю 
народу. Будучи людиною самокри-
тичною, яка не дбає про задоволення 
лише власних потреб, бажань та ін-
тересів, він відповів Богові: «А тепер, 
Господи, Боже, Ти вчинив Свого раба 
царем замість батька мого Давида, 
– а я недоросток, не знаю виходу 
та входу. А раб Твій серед народу 
Твого, якого Ти вибрав, – він народ 
численний, що його не можна злічити, 
ані зрахувати через многоту. Дай же 
Своєму рабові серце розумне, щоб 
судити народ Твій, щоб розрізняти 
добре від злого, бо хто потрапить 
керувати цим великим народом Тво-
їм?» І була та річ приємна в Господніх 
очах, що Соломон попросив оцю річ» 
(1 Цар. 3: 5-10).

Бажання Соломона виходило з 
інтересів ізраїльтян, і воно було по 
серцю Бога, Який ніколи не забував 
про Свій народ. А якщо ми прохаємо 
згідно з Його волею, то зазвичай 
отримуємо «значно більш над усе, 
чого просимо або думаємо» (Еф. 
3:20), що й трапилося із Соломоном. 
Бог відповів йому: «За те, що просив 
ти цю річ, а не просив для себе днів 
довгих та багатства, і не просив душ 
ворогів своїх, а просив собі розуму, 
щоб уміти судити, то ось зроблю Я за 
словом твоїм, – ось Я даю тобі серце 
мудре та розумне, так що такого, як 
ти, не було перед тобою й не встане 
такий, як ти, по тобі. А також те, чого 
не просив ти, Я даю тобі: і багатство, 
і славу таку, що такого, як ти, не було 
перед тобою й не буде нікого серед 
царів усе життя твоє» (1 Цар. 3: 10-13).

Отримавши бажане , Соломон 
відразу прославився надзвичайно 
мудрим рішенням. Дві жінки спере-
чалися про те, хто з них є справжньою 
матір’ю немовляти. Прийшли до нього 
на суд. Несподіваним був цей процес 
– цар наказав розрубати немовля на-
впіл і віддати кожній по частині. Одна 
жінка відразу погодилась, але справ-
жня матір стала благати, щоб дитину 
віддали іншій жінці. Соломон відразу 
зрозумів це і наказав віддати дитину 
їй. Люди побачили, що Соломон має 
Божу мудрість, завдяки якій він міг 
чинити правосуддя справедливо, 

об’єктивно та неупереджено.
Соломон здобув особливе ви-

знання та прихильність народу, його 
держава зміцнювалась, царський двір 
збагачувався: «А Соломон панував 
над усіма царствами від Річки аж до 
филистимського краю та аж до гра-
ниці Єгипту. Вони приносили дари та 
служили Соломонові по всі дні його 
життя» (1 Цар. 5:1). «І збільшилася 
Соломонова мудрість над мудрість 
усіх синів сходу та над усю мудрість 
Єгипту» (1 Цар. 5:10).

Слава про Соломона облетіла інші 
краї, навіть такі віддалені, як аравій-
ська Шева. Цариця Шеви прибула до 
Соломона, щоб побачити його славу, 
багатство і щоб випробувати глибину 
його мудрості. Її настільки вразили 
царева мудрість і достаток Ізраїлю, 
що вона почала вихваляти Бога за 
те, що Він посадив на трон такого 
мудрого керівника. Було очевидно, 
що мудрість Соломонові дісталася 
від Бога, що це не якась виняткова 
людська мудрість.

Правління царя Соломона було 
найбільш вдалим і мирним в історії 
стародавнього Ізраїлю: «А тепер 
Господь, Бог мій, дав мені відпочинок 
навколо, – нема противника, і нема 
злого випадку» (1 Цар. 5:18); «А 
Господь дав Соломонові мудрість, як 
обіцяв йому. І був мир між Хірамом та 
між Соломоном, і обидва вони склали 
умову» (1 Цар. 5:26). Ізраїльський на-
род, втомлений від багатьох війн, за 
царювання Соломона міг зітхнути з 
полегшенням.

Божа мудрість у Соломона прояви-
лась також в почутті прекрасного, в 
його спостережливості, творчості, по-
етичності його душі. Він став автором 
багатьох художніх творів, приказок, 
пісень: «І він проказав три тисячі 
приказок, а пісень його було – тисяча 
й п’ять. І говорив він про дерева, від 
кедру, що на Ливані, й аж до ісопу, що 
росте на стіні. І говорив про худобу, 
і про птаство, і про плазуюче та про 
риб. І приходили від усіх народів, щоб 
послухати Соломонову мудрість, від 
усіх царів краю, що чули про мудрість 
його» (1 Цар. 5: 12-14).

У своїх творах Соломон оспівував 

та звеличував Бога та Його прему-
дрість: «Набування премудрости – як 
же це ліпше від золота, набування ж 
розуму – добірніше від срібла» (Пр. 
16:16); «… Господь дає мудрість, з 
Його уст – знання й розум!» (Пр. 2: 
6). Він підкреслював  неперевершену 
роль мудрості в побудові хорошої 
сім’ї, держави, дружніх стосунків, 
відносин із Богом. Вказував на неї 
як на запоруку добра, достатку, щастя 
людини, вирішення безлічі різних 
життєвих потреб і проблем.

Одним із найвизначніших та най-
більших досягнень Соломона було 
будівництво храму Божого: «І ото я 
маю на думці збудувати дім Імени 
Господа, Бога мого, як Господь гово-
рив був моєму батькові Давидові, 
кажучи: Син твій, якого дам замість 
тебе на трон твій, він збудує той дім 
для Ймення Мого» (1 Цар. 5:19), «І 
збудував Соломон той храм та й 
скінчив його» (1 Цар. 5:14).

Ісус Христос вказував на похо-
дження Соломонової мудрості, на її 
джерело, яке Він зробив доступним 
для всіх: «Цариця з півдня на суд 
стане з родом оцим, і засудить його, 
бо вона з кінця світу прийшла Соло-
монову мудрість послухати. А тут ото 
Більший, аніж Соломон!» (Мт. 12:42).   

Згадуючи Соломона як людину 
надзвичайної мудрості, Ісус Христос 
зазначив, що існує ще більша му-
дрість – Його вчення, яке здатне зро-
бити мудрою кожну людину, яка Його 
визнає, в Нього повірить і Його науку 
сприйме. З цього приводу апостол 
Павло зазначав, що він проповідує 
«Божу мудрість у таємниці заховану, 
яку Бог перед віками призначив нам 
на славу, яку ніхто з володарів цього 
світу не пізнав… Бог нам відкрив це 
Своїм Духом» (1 Кор. 2: 7-10).

  На Господі Ісусі Христі спочив 
«Дух Господній – дух мудрости й 
розуму, дух поради й лицарства, дух 
пізнання та страху Господнього» (Іс. 
11:2), тому Він був виразом повноти 
Божої мудрості. Отже, Все найкраще, 
що потрібно християнинові, – пра-
вильні міркування, достаток, від-
сутність ворогів, збудування себе як 
храму для Бога, досягнення найкра-
щих  людських чеснот і почуттів стає 
можливим повною мірою лише тоді, 
коли він отримує «Духа премудрості 
та об’явлення» (Еф. 1:17). 

 Ігор КРОЩУК.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Скільки б нам не було ро-
ків, одержувати подарунки 
завжди приємно. Однак, 
будучи людьми дорослими, 
ми розуміємо, що те, що гар-
но запаковане зовні, може 
виявитися не таким уже й 
цінним. Натомість інші по-
дарунки, як, наприклад, ті 
що загортають для нас наші 
діти, можуть виглядати нео-
хайно, але вони дуже дорогі 
нашому серцю

Бог дарує нам, як Своїм всинов-
леним дітям, багато подарунків. 
Наше спасіння — це дар Божої 

благодаті, яким ми тішимося і який 
святкуємо щодня. Він не буває гір-
ким. Однак спасіння — це не єдиний 
подарунок від Бога. Ось деякі з Його 
дарів, якими ми схильні нехтувати.

Дар перешкод
«Тому то ось Я вкрию твою дорогу 

тернями, і обгороджу її огорожею, — і 
стежок своїх не знайде вона. І буде 
вона гнатися за своїми полюбовни-
ками, але не дожене їх, і буде шукати 
їх, та не знайде. І скаже вона: Піду я 
і вернуся до мого першого чоловіка, 
бо краще було мені тоді, як тепер» 
(Ос. 2:8-9).

Тут Бог говорить про Ізраїль як 
Свою примхливу наречену, що зби-
лася з дороги в пошуках брехливих 
і підробних богів. Як ми знаємо, у 
результаті Бог відіслав її в полон. 
Це був акт благодаті, щоб вона там 

покаялася і повернулася до своєї 
істинної любові.

Подібно до ізраїльтян, наші серця 
також примхливі. Ми також бігаємо 
за ідолами, женемся за враженнями, 
речами і тимчасовими насолодами, 
які, як нам здається, задовольнять всі 
наші бажання. Ми прагнемо знайти 
важливість, надію і радість у твориві, 
а не в Творцеві. І хоч ми не покло-
няємося ідолам, витесаним з дерева 
чи каменю, ми робимо ідолів з гро-
шей, роботи, сім’ї, успіху, комфорту і 
контролю. 

У Своїй благодаті Бог часто ста-
вить на нашій дорозі перешкоди, 
щоб зробити цю дорогу тяжкою для 
нас. Ці перешкоди — не покарання, а 
навчання, спрямоване на виправлен-
ня. Мета цих перешкод — з любов’ю 
зупинити нас, щоб ми покаялися і 
повернулися додому, до люблячого 
Батька.

Такою перешкодою може бути 
усунення з нашого життя того, що 
стало для нас ідолом. Бог може, 
наприклад, ставити перепони до 
здійснення наших планів. Або це 
можуть бути конфлікти чи обставини, 
що зупиняють нас. Дуже часто ми не 
сприймаємо такі перешкоди як дію 
Божої благодаті і засмучуємося. Іноді 
навіть починаємо сумніватися в Бо-
жій благодаті. І женемося за своїми 
ідолами з ще більшим завзяттям. 
Але Бог не задовольняється тим, щоб 
залишити нас там, де ми є. Він не від-
пускає тих, кого любить, і буде робити 
все, що необхідно, поставить будь-які 
перешкоди, щоб повернути нас туди, 
де ми призначені бути.

Дар страждань
Апостол Павло сказав: «Бо вчи-

нено вам за Христа добродійство 
— не тільки вірувати в Нього, але і 
страждати за Нього» (Фил. 1:29).

Слово «вчинено» в цьому тексті 
означає «подаровано». Нам по-
даровано не тільки спасіння. Наші 
страждання — це також прояв Божої 
благодаті. Ми надто часто нехтуємо 
цим даром. У нас виникає бажання 
«повернути його відправнику», на-
віть не прийнявши. Але Писання 
вчить, що Бог дає нам часи випробу-
вань і страждань заради Своєї слави 
і заради нашого кінцевого блага. 
Саме проходячи випробування, ми 
змінюємося на образ Христа.

Бог бажає досягнути нашої повної 
зміни. Його мета — не влаштувати 
нам комфортне і легке життя на 
землі, а підготувати нас до вічності. 
Тому Яків і писав: «Майте, брати 
мої, повну радість, коли впадаєте в 
усілякі випробування, знаючи, що 
досвідчення вашої віри дає терпе-
ливість. А терпеливість нехай має 
чин досконалий, щоб ви досконалі 
та бездоганні були і недостачі ні в 
чому не мали» (Як. 1:2-4).

Дар повсякденних 
роздратувань

Ще один дар Божої благодаті, який 
ми упускаємо з уваги, — це повсяк-
денні роздратування. Коли прямо 
перед нами вмикається червоне 
світло світлофора, коли черга до каси 
завдовжки у весь магазин, коли інший 
водій ігнорує наш сигнал і займає те 

місце на парковці, до якого ми на-
правлялися, коли діти «зносять дах» і 
не збираються засинати і коли ми вже 
втретє за тиждень губимо ключі, Бог 
забезпечує нас можливостями вияв-
ляти довіру, любов і послух Йому.

Саме цей дар ми часто взагалі не 
помічаємо. Ми сприймаємо всі ці роз-
дратування як щось таке, мимо чого 
потрібно пройти. Ми звинувачуємо у 
всіх цих незручних моментах інших 
людей. Вважаємо, що день минув 
би краще, «якби не. . .» (заповніть 
пропуск).

Але, як нагадує нам пророк Єремія 
(Плач Єремії 3:37-38), Бог править і 
панує над всім, включаючи найдріб-
ніші деталі нашого життя: «Хто то 
скаже — і станеться це, як Господь того 
не наказав? Хіба не виходить усе з уст 
Всевишнього, — зле та добре?».

Жодна мить нашого життя не 
минає даремно. Бог використовує аб-
солютно все, щоб змінювати нас — на-
віть дрібні дратівливі фактори нашої 
повсякденності. Кожен з цих факторів 
— це ланка в ланцюгу земного життя, 
де нам надається можливість шукати 
Його, довіряти Йому, слухатися Його; 
де ми вчимося насолоджуватись 
Ним і все більше надіятися на Його 
благодать.

Нам подобається одержувати по-
дарунки. Але потрібно пам’ятати, що 
Бог дарує не так, як люди. Він дарує 
нам те, чого ми найбільше потребує-
мо. Він дарує нам найцінніший пода-
рунок: Себе. І все, що Він дає, повинно 
сприйматися як дар Отця, що любить 
нас досконалою любов’ю.

ieshua.org

«Зроблене 
тобою до тебе ж 
і повернеться»

На початку ХХ століт-
тя один шотландський 
фермер, повертаючись 
додому, проходив повз 
болотисту місцевість. Рап-
том він почув крики про 
допомогу. Фермер кинув-
ся на крик і побачив хлоп-
чика, якого засмоктувала 
у свою жахливу безодню 
трясовина. Хлопчик на-
магався вибратися з паст-
ки, але з кожним рухом 
ще глибше занурювався 
у багнюку. Від відчаю і 
страху він кричав.

Фермер  швидко  зрубав 
товсту гілляку і протягнув 
її хлопчикові, допомагаю-

чи тому вибратися на безпечне 
місце. Хлопця трясло, він довго не 
міг вгамувати сльози, але головне 
— він був врятований!

— Ходімо до мене, — запропо-
нував фермер. — Тобі треба заспо-
коїтися, висушитися і зігрітись.

— Ні-ні, — хлопчик похитав 
головою, — мене чекає тато. Він 
дуже хвилюється, напевно.

Із вдячністю поглянувши в 
очі своєму рятівникові, хлопчик 
побіг. . .

Вранці фермер побачив, що до 
його дому під’їхала багата карета, 
запряжена породистими кіньми. З 
карети вийшов пан і запитав:

— Це ви вчора врятували життя 
моєму синові?

— Якщо той хлопчик — ваш син, 
то так, я, — відповів фермер.

— Скільки я вам винен?
— Не ображайте мене, пане. Ви 

мені нічого не винні, тому що я 
вчинив так, як повинна була вчи-
нити кожна нормальна людина.

— Ні, я не можу залишити це 
просто так, тому що мій син мені 
дуже дорогий. Назвіть будь-яку 
суму, — наполягав відвідувач.

— Я більше не хочу говорити 
на цю тему. Прощавайте. — Фер-
мер повернувся, щоб піти. І тут на 
сходи вибіг його син.

— Це ваш син? — запитав ба-
гатий гість.

— Так, — відповів фермер, об-
німаючи сина.

— Тоді зробимо так. Я візьму 
вашого сина з собою в Лондон і 
оплачу його навчання. Якщо він 
такий же благородний, як і його 
батько, то ні ви, ні я не будемо 
шкодувати про таке рішення.

Минуло кілька років. Син фер-
мера закінчив школу, потім — ме-
дичний університет, і незабаром 
його ім’я стало всесвітньо відо-
мим як ім’я людини, що винайшла 
пеніцилін. Його звали Олександр 
Флемінг.

Незадовго до Другої світової 
війни в одну з багатих лондон-
ських клінік привезли з тяжкою 
формою запалення легень мо-
лодого чоловіка. Це він колись 
тонув у трясовині. І що врятувало 
його життя цього разу? Так, пені-
цилін, який відкрив Олександр 
Флемінг.

Тим багатим паном, що дав 
освіту Флемінгу, був Рандольф 
Черчіль. Його сина звали Він-
стон Черчіль, і це він потім став 
прем’єр-міністром Англії. Вінстон 
Черчіль якось сказав: «Зроблене 
тобою до тебе ж і повернеться».І 
він знав що казав. 

«Давайте — і дадуть вам; мі-
рою доброю, натоптаною, струс-
нутою й переповненою вам у 
подолок дадуть. Бо якою ви мірою 
міряєте, такою відміряють вам»» 
(Лк. 6:38).

Мудрість наймудрішого...

Три дари, яких ми потребуємо і які не любимо одержувати
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I програма Українського радіо:

ЩОПОНЕДІЛКА 
о 20.30 — «Жива надія»

ЩОСУБОТИ 
о 20.30 — «Віра. Надія. Любов»

ЩОНЕДІЛІ 
о 19.40 — «Відвертість»

ЩОСУБОТИ 

о 20.00 — «Вірую» 

о 20.35 — «Людина і вічність»
о 22.45 — «Вірю і знаю»

Дорогі друзі! 
Слухайте 

ХРИСТИЯНСЬКІ 
РАДІОПЕРЕДАЧІ

ЩОПОНЕДІЛКА 
о 20.45 на хвилях «Променя» — 

передача для дітей «Стежинка»

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.;
ЖОВКВА, вул. Б. Хмельницького, 29;  НЕДІЛЯ – 10.30, ПОНЕДІЛОК, СУБОТА – 19.30;
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.;
ГОЩА, пров. Пекарський, 10; НЕДІЛЯ – 11 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 18 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.

м. Вінниця:
вул. П. Морозова, 21; НЕДІЛЯ – 10 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.

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

Хмельницька область:
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ: вул. Березнева, 5; НЕДІЛЯ – 9, 15 і 17 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
                                 вул. Миру, 92 б; НЕДІЛЯ – 17 год.,  ЧЕТВЕР 18 год.;
ЛЕТИЧІВ, вул. І. Франка, 35/1; НЕДІЛЯ – 10 год.; 
НЕТІШИН, вул. Шевченка, 6;  НЕДІЛЯ – 10, 18 год., ВІВТОРОК – 19 год.;
ВОЛОЧИСЬК, вул. Незалежності, 46; НЕДІЛЯ – 10, 17 год., ВІВТОРОК, ЧЕТВЕР, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ: 
                       Нігинське шосе, 8-а; НЕДІЛЯ – 10, 17 год., ПОНЕДІЛОК, СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 18 год.;
                       вул. Молодіжна, 16; НЕДІЛЯ – 10, 18 год., СЕРЕДА – 18 год.;
                       пр. Амбулаторний, 14-а; НЕДІЛЯ – 10, 17 год., ВІВТОРОК, СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 18 год.;
                       вул. Драгоманова, 4; НЕДІЛЯ – 9, 12 год., ЧЕТВЕР, П’ЯТНИЦЯ – 18 год.;
ГОРОДОК, вул. Індустріальна, 2; НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
ІЗЯСЛАВ, вул. Рози Люксембург,4; НЕДІЛЯ – 10, 17 год., П’ЯТНИЦЯ — 18 год.;
СЛАВУТА, вул. Михайлова, 27, НЕДІЛЯ – 10, 18 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 18 год.;
                   вул. Паперника, 94; НЕДІЛЯ – 10, 18 год., ЧЕТВЕР – 19 год.

Тернопільська область:
ТЕРНОПІЛЬ: вул. Квітова, 19; НЕДІЛЯ – 10, 18 год.;  
                       вул. Довженка, 4; НЕДІЛЯ – 10, 18 год.;
ШУМСЬК, вул.  Вілійська, 12-а; НЕДІЛЯ – 10 і 17 год.;
БУЧАЧ, вул. Коцюбинського, 2; НЕДІЛЯ – 10 год.;
ЗБАРАЖ, вул. Грушевського, 31; НЕДІЛЯ – 10 і 18 год.;
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
«ВІФЕЗДА»

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»

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

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

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. 
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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

Йосип зовсім недавно став 
християнином. Він приїхав у 
це індійське село як місіонер-
доброволець, бажаючи поді-
литися з іншими своєю вірою. 
Декотрі слухали, а декотрі 
були й незадоволені тим, що 
прийшов якийсь християнин і 
бентежить людей. Вони зна-
йшли дім, в якому жив Йосип, 
і вимагали вивести його.

Оточений розлюченим натовпом 
Йосип помолився і звернувся до 
лідера, який розмахував мечем.

— Брате, — сказав він, — я прийшов 
з миром і в Ім’я Ісуса Христа. Мій Бог 
хоче бути й вашим Богом.

Натовп притих, а лідер кинув 
Йосипу виклик:

— Моя маленька дівчинка вже 
багато років паралізована. Вона не 
рухається й не говорить. Якщо ваш 
Бог зможе зцілити мою доньку, ми 
залишимо вас у спокої. А якщо ні, ми 
тебе вб’ємо.

Чоловік повернувся і рушив до 
свого дому. Натовп змусив Йосипа 
йти вслід за ним. Вони увійшли в 
дім разом.

Йосип подивився на Камалу, дочку 
того чоловіка, і зрозумів, що тільки 
чудо поверне їй здоров’я і врятує 
йому життя. Він схилився на коліна і 
попросив Бога зцілити дівчинку, якщо 
на те є Його воля.

— Допоможи цій сім’ї зрозуміти, що 
Ти — Всемогутній Бог, — молився він.

Через кілька хвилин Камала пово-
рухнулася. Спочатку вона витягнула 

Молитви 
матері ТерезиНа межі життя і смерті

одну ногу, потім другу, а потім підняла 
руки і поволі сіла. Сім’я спостерігала, 
онімівши від радості, як Камала 
спустила з ліжка ноги, підвелася і 
зробила крок.

 Зі сльозами на очах чоловік, який 
годину тому ладен був убити Йосипа, 
обняв його.

— Я хочу знати все про вашого 
Бога, — сказав він.

Звістка про чудесне зцілення 
швидко поширилася селом. Багато 
людей хотіли послухати про Бога 
Йосипа. Чоловік, який розмахував 
мечем і планував вбити місіонера, 
тепер служить разом з ним, розпо-
відаючи іншим про Живого Бога. 
Десятки людей навернулися до Ісуса 
і тепер поклоняються Йому замість 
колишніх богів.

«Господи! Дай мені сили роз-
раджувати, а не бути розрадженою. 
Розуміти, а не бути зрозумілою; лю-
бити, а не бути любленою. Бо коли 
ми віддаємо, ми одержуємо. І про-
щаючи, набуваємо собі прощення. . .

Коли я голодна, пришли мені того, 
кого я можу нагодувати, а коли я хочу 
пити, покажи, кого я можу напоїти.

Коли мені буде холодно, пришли 
до мене того, кого я можу зігріти, 
коли я в печалі, пришли, кого я можу 
утішити.

Коли мені буде важко на серці, 
знайди мені когось, кого я змусила 
б усміхнутися.

Коли я боязка, пришли мені того, 
кого я можу похвалити.

Коли мені буде потрібна під-
тримка, покажи мені того, про кого 
я можу потурбуватися, а коли мені 
необхідне розуміння, покажи того, 
хто потребує моєї розради.

Коли я буду думати тільки про 
себе, приверни мої думки до тих, 
хто добрий.

Коли я збіднію, пришли мені того, 
хто терпить убогість.

Дозволь мені побачити Христа в 
очах кожного, кому я подаю їжу».

Дорогі друзі, шановні 
читачі, брати і сестри 
в Господі Ісусі Христі!
Наше знайомство на сторінках 

газети «Вірую» розпочалося півтора 
десятка років тому. З кимось із вас 
працівники редакції знайомі осо-
бисто, з кимось ми спілкуємося в 
телефонному режимі. 

Але незалежно від формату   
спілкування, незалежно від вашого 
сприйняття чи несприйняття порушу-
ваних на сторінках газети питань, ко-
жен читач для нас однаково цінний. 
Ми вдячні Богові за можливість ра-
зом із вами мандрувати сторінками 
Святого Письма, пізнавати Божу сут-
ність і Божу любов, ділитися свідчен-
нями про Його милості і змінюватися 
за Його образом і подобою.

А сьогодні звертаємося до вас із 
проханням. Напишіть нам про те, яку 
роль відіграє в вашому житті газета 
«Вірую», як наші публікації вплинули 
на вас, які теми вас хвилюють і про 
що б ви хотіли прочитати в наступних 
числах газети. Будемо вдячні за ваші 
побажання, прохання і поради.

Адреси, за якими чекаємо ва-
ших листів, вказані внизу на цій 
сторінці. Колектив редакції.


