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Р

З 10 по 13 травня у Вашинг-
тоні, округ Колумбія (США), 
проходив Всесвітній саміт 
на захист переслідуваних 
християн. Українську Цер-
кву представляла ціла група 
священнослужителів, зокре-
ма старший єпископ УЦХВЄ 
Михайло Паночко.

О
рганізатор саміту – Асоціація Біллі Гре-
ма. У заході взяли участь понад 600 
учасників зі 130 країн світу, які мали 

нагоду продемонструвати задокументова-
ні свідчення про утиски і переслідування.

«Важливо доносити до громадськос-
ті те, що відбувається геноцид. І запро-
понувати спосіб, в який ми можемо пра-
цювати з Організацією Об’єднаних Націй 
та іншими державними структурами, аби 
забезпечити захист релігійних свобод», 
– сказав всесвітньо відомий благовісник 
Франклін Грем, вітаючи форум.

Він також зазначив, що лише торік у 
світі загинуло понад 90 тисяч осіб за віру 
в Ісуса Христа. Мільйони людей продов-
жують жити під постійною загрозою за-
лякування, фізичного нападу або спричи-
нення шкоди родині.

Привітав учасників саміту і віце-прези-
дент США Майк Пенс, який наголосив: «Ми 
будемо стояти за кожним, хто бореться за 

свою свободу та просте бажання бути віль-
ним у своїй країні. Навіть якщо для цьо-
го потрібно задіяти усі сили, які в нас є».

Віце-президент зазначив, що тероризм 
та пригнічення людської гідності в полоні, 
утиски віруючих людей будуть завжди во-
рогом, з яким потрібно боротися глобально. 

«У цьому ми тверді як ніколи. Бог не-
хай нам допомагає!» – підкреслив він.

Із промовою до учасників саміту звер-
нувся старший єпископ УЦХВЄ Михайло 
Паночко, який розповів про ситуацію в 
Україні та повідомив про факти переслі-
дувань і вбивство священнослужителів 
на сході нашої держави під час росій-
ської агресії. А потім закликав присутніх 
до молитви за постраждалих та їхні сім’ї.

Палата депутатів парламен-
ту Румунії проголосувала за 
внесення змін до Конститу-
ції країни, якими визначила 
шлюб як союз одного чоло-
віка і однієї жінки.

П
ро це інформує сайт руху «Коаліція 
за сім’ю». Саме цей рух став ініціато-
ром загальнонаціонального референ-

думу в Румунії на захист традиційної сім’ї, 
повідомляє Інститут релігійної свободи.

За такі зміни до Конституції 
проголосували 232 члени палати депутатів 
парламенту Румунії з усіх 270 депутатів.

Нова редакція пункту 1 статті 48 
Конституції Румунії тепер проголошує:

«Сім’я ґрунтується на вільній згоді шлюбу 

між чоловіком і жінкою, на їх рівності і на 
праві та обов’язках батьків виростити дітей, 
забезпечити їх виховання і навчання».

До цього моменту цей пункт 
визначав: «Сім’я ґрунтується на шлюбі, 
укладеному за вільною згодою…»

Таке формулювання в Конституції Румунії 
робить неможливим визнання одностатевих 
союзів  як шлюбу, за що і виступає «Коаліція 
за сім’ю». Сенат парламенту Румунії 
також повинен підтвердити ці зміни.

Варто зауважити, що «Коаліція за 
сім’ю» зібрала близько трьох мільйонів 
підписів громадян Румунії замість 500 000 
необхідних для просування зазначених змін 
у парламенті. Крім того, Конституційний суд 
Румунії одноголосно схвалив ініціативу 
щодо загальнонаціонального референдуму 
з цього питання.

Нагадаємо, що 51-ша стаття Конституції 
України має таку ж норму щодо визначення 
шлюбу: «Шлюб ґрунтується на вільній згоді 
жінки і чоловіка».

Водночас у процесі розробки в Україні 
конституційних змін Всеукраїнська Рада 
Церков і релігійних організацій виступила 
за збереження норми про шлюб як союз 
чоловіка і жінки у новій редакції Конституції 
України.

Найбільше молитовне зібран-
ня в Південній Африці відбу-
лося 22 квітня цього року. По-
над 1 700 000 віруючих зібра-
лися в Блаумфонтейні, щоб 
заступитися за свою країну і 
молитися проти недобросовіс-
ного управління і пересліду-
вання християн, повідомляє 
Християнський Мегапортал 
invictory.com із посиланням 
на Impacto Evangelistico.

О
дин з організаторів — євангеліст із 
Зімбабве Ангус Бучан назвав цю по-
дію «найбільшим молитовним зібран-

ням, зареєстрованим в Африці». У моли-
товному заступництві за країну взяли 
участь представники різних деноміна-
цій, рас і культур.

«Це день молитви для всіх південно-
африканців, чоловіків і жінок незалеж-
но від раси і віросповідання. Ми тут, щоб 
позбутися ненависті, насильства, вбивств 
і корупції в країні, — заявив Бучан. — Ми 
волаємо до Бога, щоб Він приніс спра-
ведливість, мир і надію в нашу рідну Пів-
денну Африку».
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РУМУНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ 
ВИЗНАЧИВ У КОНСТИТУЦІЇ 
ШЛЮБ ЯК СОЮЗ 
ЧОЛОВІКА ТА ЖІНКИ

18-19 травня 2017 року в Націо-
нальному заповіднику «Давній Га-
лич» відбулася науково-практич-
на конференція «Авраамічні релігії 
і Реформація: формування про-
тестантського символу віри й іде-
ології нової суспільної реформації 
(європейський та український кон-
тексти ідентичності)», присвячена 
500-річчю Реформації.

У 
конференції взяли участь науковці з Києва, 
Запоріжжя, Івано-Франківська, Галича та ін-
ших міст України, представники Міністерства 

культури України, Івано-Франківської обласної і 
районних державних адміністрацій, керівниц-
тво та співробітники Національного заповідни-
ка «Давній Галич», представники регіонального 
духовенства УГКЦ.

Взяла участь в конференції і делегація від про-
тестантських духовних очільників України, При-
карпаття та представники Івано-Франківського 
обласного оргкомітету з відзначення 500-річчя 
Реформації. Із вітальним словом до присутніх 
звернулися заступник старшого єпископа Укра-
їнської Церкви Християн Віри Євангельської, 
старший пресвітер Івано-Франківського облас-
ного об’єднання церков ХВЄ єпископ Юрій Ве-
ремій, пастор церкви ХВЄ з м. Бурштина Назар 
Яківчук, координатор Івано-Франківського об-
ласного оргкомітету з відзначення 500-річчя Ре-
формації в Україні, кандидат медичних наук Олег 
Шеремета, координатор обласного медіа-відді-
лу оргкомітету з відзначення 500-річчя Рефор-
мації Олександра Банах. 

Україна не стоїть осторонь світового процесу 
відзначення 500-річчя Реформації, про що засвід-
чує Указ Президента України «Про відзначення 

в Україні 500-річчя Реформації» – констатува-
ли учасники конференції. Демократизація сус-
пільно-політичного та культурного життя неза-
лежної України посилила інтерес до наукових 
досліджень релігійної тематики. Значне місце в 
наукових дослідженнях відводиться питанням 
діяльності протестантських церков. 

Науковці  працювали за такими напрямками:
1. Реформація. Формування течій раннього 

протестантизму в контексті європейської релі-
гійної ідентичності.

2. Протестантизм в Україні та його вплив на 
розвиток релігійних процесів в інших аврааміч-
них релігіях.

3. Видатні постаті європейської Реформації та 
українського християнства.

4. Дослідження впливу Реформації на розви-
ток сакральної культури і мистецтва в Україні.

За результатами конференції була схвале-
на Резолюція із зверненнями до представників 
усіх релігій, державних інституцій, людей доброї 
волі щодо об’єднання зусиль, спрямованих на ду-
ховно-моральне оздоровлення України. Конфе-
ренція закликала всі церкви консолідувати свої 
зусилля у питанні виховання молоді на духов-
но-моральних цінностях, а також звернулася до 
органів державної влади з проханням ефектив-
но використовувати можливості соціальної ре-
клами для впровадження духовних цінностей в 
українське суспільство. 

Як констатував доктор філософських наук, про-
фесор Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН 
України Петро Яроцький, протестантські церкви 
сучасності сприяють утвердженню конфесійної 
рівноваги, толерантності й стабільності в укра-
їнському суспільстві, виступаючи водночас про-
ти національної обмеженості, шовінізму, расиз-
му, екстремізму в будь-яких формах.

Наш кор.



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

№ 5 (220), ТРАВЕНЬ 2017 РОКУ№ 5 (220), ТРАВЕНЬ 2017 РОКУ

Молода 26-річна держава Україна. Більшість на-
селення – християни. В Україні живуть мільйони 
християн. Християни мають свій власний орієнтир, 
вік якому – тисячі років: Біблію, Слово Боже. Ти-
сячолітню Книгу, на якій присягають президенти 
десятків країн сучасного світу. В якій  міститься 
неодноразовий прямий Божий указ – молитися і 
дбати про країну, в якій живеш. Слова Того Бога, 
відповідальність перед Яким вказана у преамбу-
лі Конституції молодої держави України.

Д
оросле місто Івано-Франківськ, 
355-річне, з населенням 200 з 
лишком тисяч жителів, більшість 

з яких теж називають себе христи-
янами. Травневий іменинник Іва-
но-Франківськ цьогоріч до дня сво-
го народження отримав багато по-
дарунків. А ще – одну дискусію, яка 
схвилювала всіх, і християн, і «хри-
стиян», і нехристиян. Особливо схви-
лювала творчу інтелігенцію – пост-
модерністську, інтелектуальну, ту, яка 
питає, сумнівається, має думку, гаря-
че критикує, аж глузує... І яка – саме 
така, яка вона є – така характерна 
для молодого державництва, роз-
христаного, з основами, які чомусь 
часто пливуть-хитаються...

Увіковічнити в громадському 

просторі ідеї з дитячого фентезі – 
із відьмами, закляттями, магією, зна-
ками, символами... Такого ультрапо-
пулярного, гостромодного фентезі з 
безпрецедентно дивною, блискави-
чно поширюваною прихильністю се-
редньостатистичного читача... Спожи-
вача, для якого головне – щоб було 
просто і цікаво, естетично й мистець-
ко, а ще – лоскотало емоції. Навіть 
якщо це химерно і десь глибоко в 
душі тихенько ворушиться непри-
ємний осад... Головне – щоб пост-
модерново, мейнстрімово, тоталь-
но лояльно і максимально мульти-
культурно... Древня Церкво, десь не 
модна, десь скомпроментована, не 
втручайся і мисли ширше! 

Митці, ковалі чи літератори, 

інтелектуали – прогресивний цві-
те нації, а може, і тобі варто мисли-
ти ширше? Може, таки дійсно є сфе-
ри, які варто дослідити, а дослідив-
ши, бути з ними обережними? А ще 
в громадському просторі, від імені 
цілого міста, 200 з лишком-тисячно-
го міста, де більшість таки назвуть 
себе християнами... А якщо ще й ти 
сам називаєш себе християнином... 
У час війни у рідному домі. У час на-
вали деструктивних постмодерніст-
ських хвиль на молоду державу, чу-
дернацьких новшеств, задавнених 
нерозв’язаних вузлів, через що віч-
ні цінності, які несуть життя і добро, 

тепер потребують захисту та охорони.
У 21 сторіччі ми дійшли до того, 

що мусить захищатися право дити-
ни бути не вбитою власною матір’ю 
чи право на кохання і сім’ю між чо-
ловіком і жінкою, право того, хто ві-
рує в християнського Бога, вислови-
ти свою позицію. А що далі?

Реальний, істинний, живий хри-
стиянин – це людина, яка рухається 
любов’ю. Бо Сам Бог є любов. А ще 
Бог – це абсолютна мудрість, кон-
структив, мир і добра надія. У дав-
ньому, мудрому 355-річному Іва-
но-Франківську мудрі люди, що ду-
мають на добро одне одному, а не 

на зло, обов’язково вийдуть назу-
стріч одне одному. В ім’я миру, бла-
гополуччя і добра одне для одного. 

Життя без праці – це злодійство, 
а життя без мистецтва – це варвар-
ство. Слова народної мудрості. Хай 
бурхливим багатогранним цвітом 
розквітає мистецтво молодої Украї-
ни. Хай всі християнські Церкви мо-
лодої України несуть гідно і якісно 
свою місію: відкривати людині жи-
вого, вічного Бога, шлях до Нього та 
суть життя і вічності з Ним. Хай святе 
тисячолітнє Євангеліє, на якому при-
сягають президенти молодої Украї-
ни, діє в житті українців. Хай нам, су-
часним українцям, не буде соромно 
перед Богом – Єдиним Богом, Отцем, 
Сином і Святим Духом, і перед влас-
ною совістю, попередніми, нинішнім 
та прийдешніми поколіннями, відпо-
відальність перед якими прописана 
в преамбулі Конституції нашої мо-
лодої держави України. 

«Боже великий, єдиний! Нам Укра-
їну храни, волі і світу промінням Ти 
її осіни. Світлом науки і знання нас, 
дітей, просвіти...» 

А час... Час на боці Того, Хто його 
створив.

Олеся БАНАХ.
м. Івано-Франківськ.

Історія знає багато прикладів, 
коли зникали цілі народи. Але 
не вороги їх погубили. Ці наро-
ди руйнувалися зсередини – їх 
погубили аморальність, нечес-
ність, жадібність і гордість.
Можливо, хтось із наших сучас-

ників вже не бачить, де закін-
чується християнство і почина-
ється світське суспільство. Хо-
роше життя тепер невіддільне 
від споживання – максимально-
го споживання речей.

М
и дуже слабко уявляємо собі, що таке 
християнство. У принципі, ми не проти 
релігії загалом, не проти головуючої ролі 

Бога, але наші уявлення про те, що це все оз-
начає, дуже невизначені. 

Оскільки така точка зору поширена, ми про 
все це не дуже замислюємося і продовжуємо 
обертатися на своїх власних орбітах, надаючи 
перевагу тому, щоб нічого не знати про тра-
гедію, що гряде.

Біблія багато разів нагадує нам про кінець 
історії – у тому вигляді, якою ми її знаємо, і 
про те, що ми повертаємося до допотопно-
го стану – зростання гріха і зла у світі. Біблія 
розповідає про людей за часів Ноя: «І бачив 
Господь, що велике розбещення людини на 
землі, і ввесь нахил думки серця її тільки зло 
повсякденно» (Бут. 6:5).

«... Як було за днів Ноєвих, так буде і при-
хід Сина Людського. Бо так само, як за днів до 
потопу всі їли й пили, женилися й заміж ви-
ходили, аж до дня, коли Ной увійшов до ков-
чегу, і не знали, аж поки потоп не прийшов та 
й усіх не забрав, так буде і прихід Сина Люд-
ського» (Мт. 24:37-39).

Рядки з послання апостола Павла до Ти-
мофія також звучать дуже сучасно: «Знай же 
ти це, що останніми днями настануть тяж-
кі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, гро-
шолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, 
батькам неслухняні, невдячні, непобожні, не-
любовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жор-
стокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, 
бундючні, що більше люблять розкоші, аніж 
люблять Бога, вони мають вигляд благочестя, 
але сили його відреклися. Відвертайсь від та-
ких!» (2 Тим. 3:1-5).

Те, що відбувається, не залишає нам варіан-
тів – такий світ наближує природні катакліз-
ми, які ознаменують кінець історії.

Багато людей запитують: чи дійсно ми жи-
вемо в останні часи? Я не знаю. Останні часи 
можуть настати через сто чи навіть тисячу 

років. Але дуже багато ознак того, що ми жи-
вемо у фінальний період історії. І Біблія по-
переджує, що день той наближається, і нам 
потрібно покаятися і повернутися до Христа.

Усі стародавні цивілізації загинули че-
рез гріх. Згадаймо, як Рим прямував до свого 
кінця – так само, як і світ сьогодні. Імператор 
Нерон здійснив самогубство в 68 році нашої 
ери. До падіння Риму залишилося трохи біль-
ше 400 років. Ось ми бачимо Рим у всій його 
силі, а в наступний момент його вже немає – 
він знищений.

Сучасний світ котиться тією ж дорогою. Амо-
ральність і нечистота оволоділи владою так, 
як колись  римськими вождями і старійшина-
ми. Як і той, так і наш світ погруз у розпусті.

Найкращі і найчистіші почуття людей сьо-
годні піддаються жорстокому випробуванню. 
Безпринципність перейшла всі межі. Протес-
ти ні до чого не доводять –  ті, хто свідомо об-
рав шлях гріха і смерті, свідомо їх ігнорують.

Часи Ноя повертаються на землю, і гло-
бальна катастрофа очікує тих, хто відмовить-
ся увійти в ковчег спасіння – до Ісуса Христа.

Ной знайшов милість у Божих очах. Він був 
великим серед людей, Божий обранець, він 

залишився вірним Богу, незважаючи на глу-
зування людей, вражених гріхом. Один за од-
ним друзі і родичі Ноя, які вірили в Бога, по-
мирали – а потопу не було.

Теслі, які допомагали Ною будувати ковчег, 
самі в підсумку не були врятовані. І це – попе-
редження всім тим, хто належить до Церкви 
сьогодні. Ви належите до Церкви? Але чи ви 
вважаєте Ісуса Христа своїм Господом і Спа-
сителем? Пригадайте слова Христа, Він по-
переджував: «... багато хто скажуть Мені того 
дня: Господи, Господи, хіба ми не Ім’ям Твоїм 
пророкували, хіба не Ім’ям Твоїм демонів ми 
виганяли, або не Ім’ям Твоїм чуда великі тво-
рили? І їм оголошу Я тоді: Я ніколи не знав 
вас... Відійдіть від Мене, хто чинить беззакон-
ня!» (Мт. 7:22-23).

Сьогодні тисячі людей можуть бути обма-
нуті, вони даремно думають, що можуть бути 
християнами, живучи так, як їм хочеться. Їхнє 
життя нічим не відрізняється від життя людей 
світу цього. Так, вони можуть часто відвідува-
ти церкву, можливо, зробили багато доброго, 
але вони не знають Господа, у них немає віри, 
яка могла би свідчити про їхнє життя з Богом.

Біблія вчить, що шанс на спасіння можна 

втратити. Боже Слово попереджує, щоб ми 
не робили твердими свої серця щодо Бога. 
Господь попереджав  про це ще в часи Ноя: 
«І промовив Господь: Не буде Мій Дух пере-
магатися в людині навіки, бо блудить вона…» 
(Бут. 6:3). Ви можете прийти до Ісуса Христа 
відразу, як тільки почуєте голос Духа Свято-
го, що торкається вас.

Ті, хто залишився поза ковчегом, бороли-
ся за життя, чіплялися за уламки дерев, поки 
невмолима рука смерті не досягнула їх і не 
поховала під хвилями вод потопу. Усі загину-
ли. Жодна душа не врятувалася поза ковче-
гом. У них був шанс, але вони його втратили. 
У той день сотні людей були поруч із ковче-
гом, і всі вони загинули.

Ця жахлива сцена з Біблії – лише тінь того, 
що колись прийде на наш світ. Біблія каже: «… 
І як людям призначено вмерти один раз, по-
тім же суд…» (Євр. 9:27).

Ковчег – символ Ісуса Христа. Сьогодні, 
коли хмари великого Суду починають згуща-
тися, наше сховище – у Христі. Ви маєте пе-
рейти поріг і увійти в ковчег. Прийміть Христа 
як свого Спасителя, поки ще не пізно.

Ви вже увійшли в ковчег? Можете бути по-
руч, але чи ви у ньому всередині? Зовсім ско-
ро настануть дні, подібні до Ноєвих. Чи готові 
ви до Страшного суду?

Навіть якщо ви не застанете кінця світу, 
то кінець вашого життя буде для вас кінцем 
світу. Світ, у якому ви живете, помре разом із 
вами. Ви готові до смерті? Чи готові ви до суду, 
який настане в той момент, коли для вас поч-
неться вічність?

Історія повторюється. Те, що трапилося ти-
сячі років тому, відбудеться знову. Є ймовір-
ність, що це станеться у цьому столітті, мож-
ливо, навіть у цьому десятилітті. Але поки жит-
тя триває, є надія. Дух Господній, як і раніше, 
стукає у ваші двері. Якщо ми покаємося, ви-
правимо свою дорогу і залишимо гріхи, то 
ще можемо бути корисними Богу, щоб нести 
зцілення і допомогу цивілізації, яка вмирає.

Дозвольте вас запитати: чи знаєте ви Хри-
ста? Він єдиний, хто може звільнити нас. Але 
перш ніж Він увійде у двері нашого серця, 
наші серця мають скоритися і покаятися пе-
ред Ним. Біблія каже, що у часи кризи в Ізра-
їлі Бог шукав людину, яка б побудувала мур і 
стала перед Ним в проломі за землю Ізраїлю, 
але Він не знайшов такої. Чи хочете ви бути 
такою людиною, яка стане у виломі, щоб зу-
пиняти потоки зла, які ллються у світ?

Впустіть Христа у своє серце сьогодні. І 
тоді ви будете спасенні. Шторм може поча-
тися будь-якої хвилини. Але він не торкнеть-
ся вас, якщо будете заховані в Христі.

Б. Г.

На чиєму боці час?На чиєму боці час?

Історія знає багато прикладів, 
коли зникали цілі народи Але

втратити. Боже Слово попереджує, щоб ми
не робили твердими свої серця щодо Бога.

Тільки ХристосТільки Христос
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Біблія у моєму житті

Під час відкриття Х Всеукраїнської олімпіади 
«Юні знавці Біблії»  27-28 квітня 2017 р. у На-
ціональному університеті «Острозька акаде-
мія» сталася унікальна подія. Молитву «Отче 
наш» було прочитано 24 мовами, серед яких 
китайська, японська, іврит, есперанто, і на-
віть арамейська – мова, якою розмовляв Ісус 
Христос. Це вже усьоме Острозькій академії 
вдалося встановити рекорд України у кате-
горії «Масові заходи», повідомляє сайт вишу.

М
асовим читанням молитви 
«Отче наш» різними мо-
вами ми хочемо проде-

монструвати спільність мораль-
но-духовних цінностей у людей 
різних національностей Украї-
ни та інших країн світу, різних 
історичних періодів і народів. 
Острозька академія – потужний 
майданчик міжкультурної ко-
мунікації. На факультеті рома-
но-германських мов студенти 
вивчають близько десяти іно-
земних мов, у нас постійно пе-
ребувають закордонні гості», –  
зазначив організатор олімпіади, 
настоятель студентсько-викла-
дацького храму преподобного 
Федора Острозького, професор 
Василь Жуковський.

Крім учасників олімпіади і 

студентів, до масового читан-
ня молитви Господньої долу-
чилися іноземці. Китайською і 
японською молитву прочитала 
волонтер-викладач китайської 
мови, китаянка із Шиньянсько-
го університету Ао Лан, поль-
ською – докторантка Сілезько-
го університету у місті Катові-
це Евеліна Сушек, французькою 
та корейською – волонтер-ви-
кладач корейської, докторант-
ка гуманітарного факультету 
університету «Париж VII імені 
Дені Дідро» Солен Шарпантьє.

Рекорд зафіксував пред-
ставник Національного про-
екту «Книга рекордів України» 
Олександр Шустерук. Він зазна-
чив, що Острозька академія ди-
вує не тільки своєю унікальною 

історичною спадщиною, а й ці-
кавими подіями. «Тут встанов-
лені рекорди України, які мали 
значний резонанс. Нагадаю, 
що в Острозькій академії від-
булося наймасовіше письмове 
вшанування української пісні. 
Саме тут студенти, викладачі 
та усі охочі оригінально вша-
новували пам’ять Тараса Шев-
ченка, читаючи 19 діб поспіль 
його невмирущий «Кобзар». За 
це Острозька академія потра-
пила також до Книги рекордів 
Гіннеса і є на сьогодні єдиним 
вищим навчальним закладом 
в Україні, який має таке досяг-
нення», – прокоментував пан 
Олександр.

chve.org.ua.

В Острозькій академії встановили 
черговий рекорд України, прочитавши 

молитву «Отче Наш» на 24 мовах

Відзначаючи цього року 
великий ювілей Реформа-
цї, слід думати не тільки 
про їхню Реформацію, але 
й про Реформацію нашу, 
про нас самих, про від-
носини західної та схід-
ної християнських тра-
дицій, Європи й України.

В 
українській культурі сприйняття 
Реформації було суперечливим. 
Однозначність була тільки в од-

ному: Реформація – це зустріч з ін-
шим християнством та іншою Євро-
пою. Але ця зустріч могла бути не-
безпечною чи корисною, дружньою 
чи конфліктною.

Для масової свідомості, що пе-
ребуває під впливом православної 
ідеології та культури, Реформація ви-
глядала як зазіхання на чужі терито-
рії, як небезпечна пошесть. Мартіна 
Лютера іменували «лютим»: «По исти-
не же он Лютером словяше, ибо лю-
тую ересь всея». У чому полягала ця 
«єресь», крім того, що представляла 
інший образ християнства і його від-
носини з владою, схоже, залишалося 
незрозумілим. Але вже цієї «іншості» 
було цілком достатньо, щоб бачити в 
Реформації загрозу для державної, 
церковної та громадської безпеки. 
Хіба свобода совісті – це не єресь? 
Що буде, якщо кожен почне читати 
і тлумачити Біблію? Як можна кри-
тикувати cвяту Церкву? Хіба мож-
на змінювати порядок речей, який 
встановив Бог?

«Мартін Лютий» був не просто ін-
шим, він був незрозумілим, чужим, 
жахливим. Реформацію бачили як 
витівку антихриста останніх днів, 
як знак кінця світу, що надходить.

По-іншому Реформацію бачили 
інтелектуали. Михайло Драгоманов 
з тугою говорив про Реформацію. 
Для нього вся українська історія – 
перервана («обірвана») історія, а іс-
торія української Реформації – істо-
рія перерваної Реформації.

Україна могла розвиватися разом 
із Європою, якби наша Реформація 
вдалася. Але замість Реформації в 

українській історії зяючий розрив, 
«розрив і руїна». Ці думки Драго-
манов висловлює у зв’язку з харак-
теристикою Шевченка, який не був 
європеїстом і виявив залишки па-
тріотизму в селянстві.

Сам Драгоманов не бачив пер-
спективи в бунтарстві, швидше за 
все – у проєвропейськи орієнтова-
ній міській культурі та реформова-
ній Церкві. Без Реформації – «роз-
рив і руїна», казенна Церква і руй-
нівне гайдамацтво. З Реформацією 
– повернення на європейський шлях 
розвитку, церковне відновлення, ши-
рокий громадянський рух.

Якщо Драгоманов бачив Рефор-
мацію як певний обов’язковий пункт 
в історії, який не можна оминути, до 
якого так чи інакше доведеться по-
вертатися, то для Грушевського вона 
була рушійною силою: «Український 
корабель плив повними вітрилами 
під вітром реформації і спустив віт-
рила, коли цей вітер опав і не стало 
ні цих сміливих союзників, ні їх ба-
дьорих прикладів!».

Для нього «вітер Реформації» 
опав, і Україна сама по собі нічого 
не може з цим поробити – змінилися 
історичні обставини. Поки вітер дув, 
був унікальний шанс змінити курс і 
просунутися в правильному напрям-
ку. Вітер стих – шанс упущено. Ціка-
во, що раніш, ніж опав вітер, укра-
їнці «злякалися суперечливих течій 
тієї бурхливої епохи» і самі кинули 
«якір», так і не ризикнувши «тісніше 
зв’язатися з євангельським рухом» і 
відірватися «від православних тра-
дицій, від гасла «руської», національ-
ної Церкви, від патріархату, який слу-
жив їй і всій традиції, немов якорем 
на глибокій воді».

Утім, не всі шанси були втрачені. 
Дещо реформувати вдалося. Про це 
у своїй новій книзі «Брама Європи» 
нагадує наш сучасник, гарвардський 
історик Сергій Плохій. Якщо Україна – 
це «брама Європи», то вона поєднує 
в собі різні світи, у тому числі різні 
християнські традиції. Вона не тільки 
«брама», вона і «міст» (коли брама від-
крита). Як стверджує Плохій, в Україні 
відбулася «східна Реформація», що 

створила Греко-Католицьку Церкву 
й оновила київське православ’я, тому 
в результаті перетворень і боротьби 
за різні варіанти розвитку «сформу-
валася нова плюралістична політич-
на і релігійна культура, що дозволя-
ла обговорення і незгоду».

Дивно, що поряд із греко-като-
ликами, які синтезували східне і за-
хідне християнство в національному 
дусі, історик не помічає самостійної 
ролі протестантських громад, начеб-
то «східна Реформація» мала спра-
ву тільки з православ’ям.

Нехай так, подальша історія по-
казала поразку «православної Ре-
формації» і знову дала шанс про-
тестантам. Те, що не вдалося зробити 
кальвіністам першої хвилі Реформа-
ції, вдалося зробити лідерам хвилі 
другої – штундистам-баптистам. Ос-
танні сформували впливову грома-
ду, вписали її на конфесійну карту 
та зробили свою версію протестан-
тизму невід’ємною частиною україн-
ської національної ідентичності. Вони 
знову впіймали «вітер Реформації» 
і продовжили «перервану історію».

Наші протестанти «другої хвилі» 
були своєрідними. Якщо судити про 
протестантизм за Максом Вебером, 
то українських протестантів можна 
не впізнати. Ніякого духу капіталіз-
му вони не нюхали. Ніяким розча-
клуванням світу не займалися. Та й 
Кальвіна не читали як слід. Без сум-
ніву, вони засвоїли базові істини Ре-
формації, але швидше інтуїтивно, 
ніж із книжок.

Хоч книги відіграли свою роль. 
Як і зв’язок із європейськими про-
тестантами. Найкраще цей вплив вид-
но в історії Івана Рябошапки – «апо-
стола баптизму в Україні». Лютера-
ни-колоністи розповіли селянинові 
з Любомирки про важливість Пи-
сання й особисті стосунки з Богом. 
У тій же колонії Рябошапка придбав 
два Нові Заповіти – собі та своє-
му другові. Навчився читати і почав 
відвідувати біблійні заняття коло-
ністів – так звані «бібельштунден». 
1870 року він прийняв «водне хре-
щення по вірі» від Юхима Цимбала, 
якого раніше охрестив німецький 

баптистський проповідник. А потім 
почав хрестити інших українців і їз-
дити з «благовістю».

Рябошапка був учасником бага-
тьох знаменних подій. Одна з них 
відбулася в колонії Рюкенау 1882 
року – спільний з’їзд німецьких та 
українських баптистів. Інша – 1884 
року в Петербурзі, де він представ-
ляв південноруських баптистів на 
з’їзді євангельського руху і ледь не 
залишився за дверима у своєму се-
лянському вбранні.

Пресвітер-селянин вирізнявся і 
на тлі євангельської аристократії, і 
на тлі православного священства. 
Разом із декількома проповідника-
ми Рябошапка склав «визнання віри» 
(1880 р.), що охоплює і православ’я, 
і баптизм. Один із пунктів проголо-
шує: «Ми визнаємо, що все, сказа-
не в Символі православної Церкви, 
є правильним, і з усім погоджуємо-
ся, бо там усе згідно зі Святим Пись-
мом». Інший пункт уточнює: «А все, 
що не написано у Св. Письмі, ми не 
визнаємо».

Сповідуючи водне хрещення по 
вірі, Рябошапка більше говорить не 
про нього, а про подальше життя у 
спільноті. «Прийняття нових членів 
відбувається більшістю голосів, якщо 
спільнота побачить у нового чле-
на, який прагне приєднатися, нове 
життя і живу віру в Христа. Новий 
член, що входить до спільноти, обі-
цяє взяти на себе всі подвиги, за-
значені у Св. Письмі (1 Петра 4:18)». 
Катехізис нагадував і про дисциплі-
ну – про виключення і можливе по-
новлення. «Нове життя і нову віру» 
треба було не тільки виявити одно-
го разу, але і постійно зберігати та 
підігрівати – незважаючи на гонін-
ня. Штундо-баптисти стали відомими 
не тільки завдяки своїй сектантській 
«єресі», але також завдяки працьо-
витості, тверезості, міцним і великим 
родинам, взаємодопомозі, біблійній 
грамотності.

Церква в Любомирці зустрічала-
ся в сараї, хоч нараховувала до 300 
членів. Прикметно, що цей сарай було 
побудовано за фінансової участі ві-
домого аристократа і євангельського 

християнина полковника Пашкова, 
який раніше приймав Рябошапку в 
Петербурзі.

Непримітне село Таврійської гу-
бернії стало вогнищем могутньо-
го євангельського руху. Лютерани 
розбудили православних. Справу 
віттенберзького професора продо-
вжив український селянин.

Друга хвиля Реформації на укра-
їнських землях охопила і розбуди-
ла селян. Вплив німецьких колоніс-
тів дав початок широкому духовному 
руху «штундистів», які вивчали Бі-
блію групами і хрестилися «по вірі», 
тобто наново, уже в зрілому віці. Го-
ніння з боку царського уряду і дер-
жавної Церкви призвели до того, що 
вчорашні православні селяни усві-
домили себе окремою церковною 
спільнотою, спорідненою як із пра-
вославною традицією, так і з захід-
ними баптистами. Надалі це відме-
жування українських протестантів 
від держави і державної церкви по-
силилося і стало частиною їхньої со-
ціально-богословської ідентичності.

Очевидно, що дві «хвилі» про-
тестантизму в Україні не змогли змі-
нити докорінно справ речей у домі-
нуючих конфесіях та суспільстві в 
цілому. Вони породили специфічні 
типи протестантських течій (елітар-
ний та маргінальний), але не вийш-
ли на більший, національний масш-
таб. Виникає запит на «третю хвилю», 
яка змінила б православну Церкву, 
а також повернула б протестанські 
спільноти в масштаб загальноцер-
ковних перетворень. 

Залишається питання: чи може 
нова Реформація відбутися під зна-
ком примирення та єдності навко-
ло Євангелія. На це питання мають 
відповісти як протестанти, так і пра-
вославні. Для України відповідь ос-
танніх буде критично важливою. Що 
буде з православ’ям, із його «розри-
вом і руїною»? Чи ризикне знятися 
з «якоря» і вирушити в майбутнє? 
Чи зважиться воно відкрити «бра-
му Європи» і зустрітися з «Марті-
ном Лютим»?

Михайло ЧЕРЕНКОВ.
РІСУ.
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Реформація в Україні:Реформація в Україні:
від «Мартіна Лютого» до Івана Рябошапки

У столичній книгарні «Є» від-
булася презентація книги укра-
їнського семітолога Віталія Чер-
ноіваненка «Кумран і рукописи 
мертвого моря: ідентифікація, 
авторство, історіографія». 

А
втор книги – Віталій Черноіваненко, 
український сходознавець-гебраїст. 
Президент Української асоціації юда-

їки. Головний редактор щорічника «Judaica 
Ukrainica». Викладає на кафедрі історії і ко-
ординує магістерську програму з юдаїки в 
Києво-Могилянській академії.

Кумранські рукописи – це списки юдей-
ських релігійних текстів, датованих II ст. до 
н.е.  – I ст. н.е. Їх знайшов місцевий бедуїн 
у печері в районі м. Кумран біля Мертво-
го моря. Перші тексти були виявлені в 1947 
р., та згодом – у 50-х та 60-х рр. минулого 
століття були відкриті ще кілька рукописів. 

Майже до початку 90-х років ХХ ст. на ці 
тексти існувала монополія дослідницької 
групи, що їх вивчала, і тільки чверть століт-
тя тому вони потрапили у відкритий доступ.

Увесь корпус текстів вчені розділяють на 
три групи: біблійна, апокрифічна та сектант-
ська. Перша група – це давні списки Священ-
ного Писання, точніше, Старого Заповіту. Ці-
каво, що до того найдавнішим списком були 
середньовічні Септуагінта, Вульгата і Масо-
ретський кодекс. Однак, знайшовши кум-
ранські рукописи, вчені порівняли їх з се-
редньовічними текстами Біблії і не виявили 

суттєвої різниці. Тобто сучасний текст Ста-
рого Заповіту максимально автентичний та 
достовірний.

Друга група – це тексти апокрифічні та 
тексти псевдо-авторства. За традицією ан-
тичного та середньовічного суспільств, щоби 
надати твору значущості, йому приписува-
ли авторство видатної особи. Так, напри-
клад, появилася книга з I ст. до н. е. автор-
ства пророка Ісаї, який жив у VIII ст. до н. е. Ці 
тексти присвячені релігійним подіям, однак 
вони не входять до канону Святого Письма.

Третя група – сектантська література. Вона 
відображала релігійну свідомість маргіналь-
них груп, до яких вчені, перш за все, відно-
сять єсеїв, одну з соціально-політичних пар-
тій тогочасної Палестини.

Цікаво, що, проводячи історичну рекон-
струкцію, науковці все більше схиляються до 
версії, що Кумран став місцем збереження 
літератури різних юдейських груп, які муси-
ли піти в пустелю після невдалого повстан-
ня проти римлян і зруйнування Єрусалим-
ського храму в 70 р. I ст. Віддати сакральні 
тексти язичникам вони собі б не дозволи-
ли, а от сховати «до кращих часів» цілком 
могли. За іронією долі ці «кращі часи» на-
стали за рік до утворення держави Ізраїль.

Власне про всі цікаві історії та несподі-
вані факти можна прочитати в презентова-
ній книзі. Приємним бонусом слугують по-
дані в додатку переклади українською ок-
ремих кумранських текстів.

РІСУ.

У Києві презентували книгу
про рукописи Мертвого моря
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Не все так просто з Гаррі ПоттеромНе все так просто з Гаррі Поттером
Можливо, ви чули про те, що християни всього сві-

ту виразили своє занепокоєння продукцією з торго-
вельною маркою «Гаррі Поттер». З чим це пов’язано? 
Запевняю, це не релігійний фанатизм, як постарали-
ся піднести хвилю протестів деякі засоби масової ін-
формації. Якщо  вникнути в глибину такого явища, як 
«Гаррі Поттер», то ви можете самі зробити певні ви-
сновки. Що стосується літературної сторони справи, 
то деякі намагаються поставити книгу Джоан Роулінг 
в один ряд з найвідомішими творами для дітей. Але 
чимало літературних критиків проти цього, ствер-
джуючи, що книга не має ніякої літературної цінно-
сті і навіть не вписується в жанр літературної казки.

З
вісно, судити про це звичайному 
читачеві, що має за плечима лише 
курс літератури середньої шко-

ли, складно. Але пропонуємо гляну-
ти на цей твір свіжим оком.

Окультне дитинство
Усім нам в дитинстві розповідали 

казки. Соціологи, психологи стверджу-
ють, що в дитинстві закладаються мо-
ральні основи людини, передається 
культурний і духовний досвід цивілі-
зації. На повсякденно-практичному 
рівні ці найважливіші функції вико-
нують і казки. Казки для дітей – це не 
просто небилиці, це образний спосіб 
показати маленькій людині, що таке 
добро і зло, що добром необхідно пе-
ремагати зло. При цьому завжди ви-
користовували певні образи для ви-
значення «добрих» і «поганих».  Ми 
точно знаємо, що Баба Яга, Кощій Без-
смертний – це символи зла. І нікому 
й до голови не прийде приписувати 
цим героям якісь позитивні якості. 

У середньовічній Європі дітей ля-
кали легендами про гоблінів, гномів, 
демонів – традиційних персонажів се-
редньовічного епосу. Зверніть увагу 
на те, що всі ці персонажі уособлю-
вали зло. Сьогодні нерідко можна 
побачити чиєсь чадо, яке ніжно при-
тискує до своїх грудей якогось ляль-
кового вампірчика чи з хворобли-
вим азартом в грі добиває чергово-
го демона-покемона.

Що це? Що сталося з людьми? 
Можливо, сучасні люди, розбестив-
шись в оманливому усвідомленні 
величі і могутності людського розу-
му, не помітили, як чорне почали на-
зивати білим, зло вважати не таким 
вже й злом, а добро – не більш ніж 
утопією? Словом, «називаючи себе му-
дрими, вони потуманіли» (Рим. 1:22). 
Звабивши таких людей, диявол, «не-
правдомовець і батько неправді» (Ів. 
8:44), сьогодні спритно підмінює ав-
торитети. Особливо щодо дітей. І це 
цілком закономірно, адже серед сьо-
годнішніх малюків є майбутні полі-
тики, президенти, керівники – тобто 
люди, які визначатимуть хід новітньої 
історії, ті, хто будуватиме майбутнє.

Нам кинули виклик
Творіння Джоан Роулінг – автор-

ки книги про Гаррі Поттера, це від-
вертий виклик не тільки моральним 

цінностям людського суспільства, а й 
духовним традиціям світової літера-
тури загалом. Річ у тім, що вже з пер-
шої сторінки авторка описує дійсність 
як щось сіре, брудне, смутне і похму-
ре. При цьому люди виступають ви-
ключно негативними персонажами 
– заздрісні, злі, навіть підлі. Але зате 
сам Гаррі Поттер, ворожбити, гоблі-
ни – ледь чи не найсвітліше і найці-
кавіше, що є у світі. 

Що може з усього цього винести 
маленька людина? Дитина, в якій 
щойно лише починають складатися 
ціннісні орієнтири, може «перене-
сти» враження від книжкового світу 
на світ реальний, і тоді не варто ди-
вуватися тому, що діти стають замкну-
тими, агресивними.

Головний герой книги Гаррі Поттер 
– майбутній чарівник. І це вам не до-
бродушна тітонька-фея з казки про 
Попелюшку, це образ справжнісінь-
кого мага, що використовує чародій-
ство, магічні ритуали і зілля, причому 
справжні! Передусім дорослим необ-
хідно усвідомити, що магія, як би її 
не називали – ворожінням, білою чи 
чорною – це зло, а ті, що займаються 
цим, служать дияволу. Господь чітко 
говорить: «Не будете ворожити, і не 
будете чарувати!» (3 М. 19:26) і ще: 
«Не звертайтесь до духів померлих 
та до ворожбитів, і не доводьте себе 
до опоганення ними» (3 М. 19:31). 

Ті, хто називає себе чарівниками 
чи просто ворожбитами, знахарями, 
екстрасенсами, за своєю суттю бо-
жевільні. Це слова Господа, Котрий 
«робить безглуздими чарівників» (Іс. 
44:25). Про чоловіка, який займається 
цим, Він говорить: «Він годується по-
пелом! Звело його серце обманене – 
і він не врятує своєї душі, та не скаже: 
«Хіба не брехня у правиці моїй?» (Іс. 
44:20). Частка таких – в озері вогнян-
ному: «А лякливим, і невірним, і мерз-
ким, і душогубам, і розпусникам, і ча-
рівникам, і ідолянам, і всім неправ-
домовцям, – їхня частина в озері, що 
горить огнем та сіркою»  (Об. 21:8). 

Усім необхідно усвідомити, на-
скільки небезпечний дотик до будь-
яких окультних речей, чи то книга, чи 
фільм, чи будь-яка продукція з мар-
кою «Гаррі Поттер». Не ризикуйте сво-
їм життям і життям своїх дітей, тому 
що: «Господь, Бог твій, Бог заздрісний, 

що карає провину батьків на синах, 
на третіх і на четвертих поколіннях 
тих, що ненавидять Мене» (5 М. 5:9). 
Ви, як батьки, повинні оберегти своє 
дитя від смертельних кайданів тем-
ряви. Інакше ваша дитина буде для 
Господа нечистою. «Для безбожних 
спокою немає, говорить Господь» (Іс. 
57:21). «Я вилив на них Свій гнів, ог-
нем пересердя Свого повигублював 
їх, їхню дорогу Я дав на їхню голо-
ву, каже Господь Бог» (Єз. 22:31). Ваш 
батьківський обов’язок – виявити твер-
дість і оберегти своє дитя від впливу 
продукції під маркою «Гаррі Поттер».

А в чому, власне, 
небезпека?

Навіть вчені підтверджують небез-
печність всього, що пов’язане з «Гаррі 
Поттером». Спеціальні дослідження 
показали, що чародійне зілля, рецеп-
ти якого описані в книзі, складаються 
зі справжніх рослин, а приготовлені 
вказаним способом стають дуже не-
безпечними для здоров’я! Уже відо-
мі випадки отруєння дітей зіллям, яке 
вони приготували самі. Деяких вря-
тувати не вдалося. А що, коли магічні 
ритуали також справжні? У будь-якому 
разі, якщо дитина повторить що-не-
будь з описаного в книзі, це послу-
жить сигналом для темних сил – так 
мовби малюк повісив на себе таб-
личку: «Приходи до мене. Я готовий 
служити тобі». І злий дух не упустить 
такого запрошення. 

Цікаво, що авторка чомусь вико-
ристала у своїй книзі цілком реальні 
назви вулиць, міст, містечок у «старій 
добрій Англії», ніби кажучи між рядків: 
«Прогуляйся цими вуличками, мож-
ливо, знайдеш що-небудь чарівне». І, 
між іншим, натовпи божевільних під-
літків вже бродять вулицями Лондона, 
шукаючи заповітні чарівні закапелки. 
А деякі відправляються в англійське 
містечко Глостер на спеціальному і, 
до речі, цілком справжньому поїзді.

Ще одна цікава деталь. У цьому 
стародавньому англійському містеч-
ку є англійський собор, що пам’ятає 
не одного англійського монарха. Цей 
собор і пригледівся творцям філь-
му «Гаррі Поттер і філософський ка-
мінь» – дуже вже він нагадував шко-
лу магів, описану в книзі. Цей неймо-
вірний (і навряд чи випадковий) збіг 
і спонукав творців фільму звернути-
ся до влади міста за дозволом зняти 
там кілька епізодів. 

Англійська громадськість була про-
сто обурена тим, що з Господнього 
дому, нехай навіть тільки на екра-
нах, хочуть зробити цитадель магії. 
Християни Глостера зробили спро-
бу не допустити такої богозневаги. 
Очевидно, ці люди читають Біблію і 
знають, що Бог говорить: «А коли вам 
скажуть: «Запитуйте духів померлих 

та чародіїв, що цвірінькають та мур-
кають», то відповісте: «Чи ж народ не 
звертається до свого Бога? За живих 
питатися мертвих?». До Закону й сві-
доцтва!» (Іс. 8:19-20).

А Закон говорить: «А душа, що звер-
тається до померлих духів та до ча-
рівників, щоб блудити за ними, – то Я 
зверну Своє лице проти тієї душі, – і 
винищу того з-посеред народу його» 
(3 М. 20:16). І напевне, вони читали й 
ці рядки: «А чоловік або жінка, коли 
будуть вони викликати духа мерців 
або ворожити, – будуть конче заби-
ті...» (3 М. 20:27).

Але з невідомої причини власник 
собору, яким виявилася Англіканська 
Церква, дозволила перетворити дім 
Божий на школу магів. А шануваль-
ники Гаррі Поттера все їдуть і їдуть 
в Глостер – і зовсім не для того, щоб 
оглянути великі й вельми цінні віт-
ражі собору, і не за тим, щоб помо-
литися в місті, де колись коронували 
одного з британських монархів. Зате 
прибутки від відвідин і пожертв по-
мітно виросли відтоді, як це англій-
ське містечко стало своєрідним міс-
цем паломництва для поттерманів з 
усього світу.

Наслідки тривожать
Тут доречно згадати ще одну нема-

ловажну і вельми тривожну деталь: з 
моменту виходу у світ першої книги 
ряди сатаністів поповнила значна кіль-
кість хлопчиків і дівчат, причому мо-
лодшого і середнього шкільного віку. 
Яке відношення має Джоан Роулінг до 
сатаністів? Складне запитання, але де-
які засоби масової інформації відвер-
то назвали пані Роулінг сатаністкою. 
Спростування від неї не надходило.

Під вплив окультизму сьогодні по-
трапляють багато людей. Згадаймо про 
криваві події в США, коли невідомий 
снайпер вбив понад десяток чоловік. 
На місці злочину він залишив одну 
містичну карту таро, на зворотньому 
боці якої писав, що вважає себе бо-
гом. У цьому випадку зв’язок з окуль-
тизмом очевидний, це визнали навіть 
слідчі і психологи ФБР. 

А ось ще один печальний приклад. 
У зверненнях одного з інформацій-
них агентств була наведена наступна 
інформація; якийсь молодий чоловік 
на ймення Метью Гарман вбив свою 
90-літню сусідку, щоб з’їсти її серце. 
У ході  розслідування він стверджу-
вав, що «лише трохи захоплювався 
окультизмом», дещо вичитав в Інтер-
неті і вирішив повторити. Що спону-
кало молодого чоловіка на цей жах-
ливий злочин, і де гарантія того, що 
діти, прочитавши книгу, яка просто на-
пхана окультними ритуалами, не ста-
нуть такими ж «трохи захопленими»?

Такої гарантії ніхто не дасть, 
та й практика засвідчує печальні  

результати. Є над чим задуматися. А 
якщо вам здається, що це все дур-
ниці, то у вас камінне серце – гіркий 
спадок людської цивілізації. Про вас 
говорить Господь: «Та вони не хотіли 
слухати і відвернули своє рамено від 
Мене, а вуха свої вчинили тяжкими, 
щоб не слухати, і серце своє зроби-
ли кременем, щоб не слухати Зако-
ну, та тих слів, що послав Господь Са-
ваот» (Зах. 7:11-12). 

Звучить, ніби вирок, і це саме так: 
«Я виявлю про справедливість твою 
та про вчинки твої, – та вони не по-
можуть тобі!» (Іс. 57:12). Але дві тися-
чі років тому Бог, що сотворив небо і 
землю, Всемогутній Творець і любля-
чий Отець вирішив Сам заплатити за 
всі наші мерзоти, за все кровопро-
лиття з часів Каїна і Авеля, за нашу 
озлобленість, нелюбов і ненависть 
до подібних собі, за те, що ми, Божі 
створіння, більше полюбили гріх, за 
те, що ми, закривши вуха і ожорсто-
чивши серце, говорили: «Нема Бога!».

Ісус за все заплатив. Ми заслуго-
вуємо на смерть, а Він дав нам життя. 
Тепер Він говорить: «І покроплю вас 
чистою водою – і станете чисті; зо всіх 
ваших нечистот і зо всіх ваших бов-
ванів очищу вас. І дам вам нове сер-
це, і нового духа дам у ваше нутро, і 
викину камінне серце з вашого тіла, 
і дам вам серце м’ясне. І духа Свого 
дам Я до вашого нутра, і зроблю Я те, 
що уставами Моїми будете ходити, 
а постанови Мої будете стерегти та 
виконувати... і будете Мені народом, 
а Я буду вам Богом!» (Єз. 36:25-28).

«Нехай не знайдеться між тобою 
такий, хто переводить свого сина чи 
дочку свою через огонь, хто ворожить 
ворожбу, хто ворожить по хмарах, і 
хто ворожить по птахах, і хто чарів-
ник, і хто чорнокнижник, і хто викли-
кає духа померлого та духа віщого, 
і хто питає померлих. Бо гидота для 
Господа кожен, хто чинить таке...» (5 
М. 18:10-12).

«І прийде на тебе лихе, що відво-
рожити його ти не зможеш, і на тебе 
нещастя впаде, що не зможеш його 
окупити, і прийде на тебе раптово 
спустошення, про яке ти не знаєш... 
Ставши же із своїми закляттями та з 
безліччю чарів своїх, якими ти мучи-
лася від юнацтва свого, – може змо-
жеш ти допомогти, може ти настра-
хаєш!.. Хай же стануть і хай допомо-
жуть тобі ті, хто небо розрізує, хто до 
зір придивляється, хто провіщує кож-
ного місяця, що має на тебе прийти! 
Ось стали вони, мов солома: огонь їх 
попалить, – не врятують своєї душі з 
руки полум’я, – це не жар, щоб погрі-
ти себе, ані полум’я, щоб сидіти біля 
нього...» (Іс. 47:11-14).

Підготувала
Влада КАРПОЧЕВА.

«Їхній кінець – то загибіль...» (Фил. 3:19).
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Не кожен, хто каже до Мене: 
«Господи, Господи!», увійде в 
Царство Небесне, але той, хто 
виконує волю Мого Отця, що на 
небі. Багато хто скажуть Мені 
того дня: «Господи, Господи, 
хіба не Ім’ям Твоїм пророкува-
ли, хіба не Ім’ям Твоїм демонів 
ми виганяли, або не Ім’ям Твоїм 
чуда великі творили?». І їм ого-
лошу Я: «Я ніколи не знав вас... 
Відійдіть від Мене, хто чинить 
беззаконня!» (Мт. 7:21-23).

А 
учні пішли та й зробили, як звелів їм Ісус. 
Вони привели до Ісуса ослицю й осля, і 
одежу поклали на них, – і Він сів на них. 

І багато народу стелили одежу свою по до-
розі, інші ж різали віття з дерев і стелили до-
рогою. А народ, що йшов перед Ним і поза-
ду, викрикував, кажучи: «Осанна Сину Дави-
довому! Благословенний, хто йде у Господнє 
Ім’я! Осанна на висоті!». А коли увійшов Він 
до Єрусалиму, то здвигнулося ціле місто, пи-
таючи: «Хто це такий?». А народ говорив: «Це 
Пророк, Ісус з Назарету Галілейського!». По-
тому Ісус увійшов у храм Божий і вигнав усіх 
продавців і покупців у храмі, і поперевертав 
грошомінам столи та ослони – продавцям го-
лубів. І сказав їм: «Написано: «Дім Мій – буде 
домом молитви», а ви робите з нього «пече-
ру розбійників». І приступили у храмі до Ньо-
го сліпі та криві – і Він їх уздоровив. А пер-
восвященики й книжники, бачивши чуда, що 
Він учинив, і дітей, що в храмі викрикували: 
«Осанна Сину Давидовому», обурилися, та й 
сказали Йому: «Чи ти чуєш, що кажуть вони?». 
А Ісус відказав їм: «Так, Чи ж ви не читали ні-
коли: «Із уст немовлят і тих, що ссуть, учинив 
Ти хвалу»? І покинувши їх, Він вийшов за мі-
сто в Віфанію і там ніч перебув» (Мт. 21:6-17».

У наведених текстах ми бачимо ставлення 
людей до Ісуса. Усі ці люди мали можливість 
відчути дії Бога. І ніхто з них не залишався 
байдужим – всі вони зреагували на це. Пи-
тання лише в тому, як зреагували.

Біблія говорить, що «нема нічого нового 
під сонцем». Усе повторюється: можливо на 
новому, якісному рівні, але сам принцип за-
лишається тим самим. Люди за своєю суттю 
не змінюються. Змінюються технології, тради-
ції, культура, але люди залишаються такими ж 
самими. І те, що відбувалося в часи, описані 
в Біблії, повторюється й сьогодні. На прикла-
ді ставлення різних категорій людей до Хри-
ста під час Його урочистого в’їзду в Єрусалим 
можна побачити ставлення до Христа сучас-
ного людства.

Учні Христа
Учні – це люди, які відізвалися на заклик 

Христа йти за Ним і змінили своє життя, під-
корившись Його волі. Це не означає, що вони 
зразу все зрозуміли, що в них не було сумні-
вів, що вони не допускали помилок і не грі-
шили. Але при всьому цьому вони продов-
жували йти за Христом. Падали, піднімали-
ся і йшли знову. Задавали багато запитань, 
сперечалися між собою, у чомусь розчарову-
вались, але не залишали Христа. У підсумку 

вони стали Його апостолами і понесли звіст-
ку Євангелія всьому світові, виконуючи дору-
чене служіння до самої смерті (здебільшого 
мученицької). Чи йшли вони за Ісусом? Так, 
йшли до самого кінця.

І сьогодні є такі люди. Зустрівшись із Хри-
стом, вони відзиваються на Його заклик і йдуть 
за Ним. Ці люди щирі у своїх відносинах з Бо-
гом і керовані Духом Святим. Це ті, хто бажає 
виконати Його волю і шукає, як прославити 
Бога. Саме цих людей ми називаємо справж-
німи християнами.

Народ
Натовпи людей з радістю зустрічали Христа. 

Вони або були свідками того, що Він звершу-
вав, або чули про це. Що й привело їх у захо-
плення. І поводилися вони по-різному: хтось 
стелив одежу, хтось – різав віття з дерев і сте-
лив по дорозі. Чому вони так поводилися? Пе-
редусім слід зазначити, що народ не стільки 
розумів вчення Христа, скільки звертав ува-
гу на зовнішні дії – оздоровлення, насичен-
ня голодних, вигнання демонів і т. д. Бачачи 
надприрордні вчинки, спрямовані на допомо-
гу людям, люди в цьому пориві були готові на 
певні дії щодо Христа. Частина з них була го-
това пожертвувати Йому щось своє власне – 
вони знімали одежу і стелили дорогою. Інші 
також були готові зробити щось, що не буде 
їм надто дорого обходитися. Тому вони зріза-
ли з дерев віття і клали його під ноги Христу, 
Який їхав на ослі.

Чи йшли вони за Христом? На перший по-
гляд, йшли. Але якщо проаналізувати, то це не 
зовсім так. Вони йшли не стільки за Христом, 
скільки за чудами й ознаками. Вони були під 
враженням дії сили Божої. Але народ в цьо-
му випадку не постійний – його думка зале-
жить від зовнішніх обставин. І буквально че-
рез кілька днів цей же народ, який кричав 
«Осанна», кричав: «Розіпни!».

Якщо провести паралель з сучасним сус-
пільством, то можна спостерігати таку ж кар-
тину. Народ реагує на дію божественної сили. 
Хтось, отримавши допомогу від Бога, у пори-
ві вдячності і визнання жертвує кошти на бу-
дівництво церкви і на доброчинність. Хтось 
готовий підтримати на словах, висловивши 
своє схвалення.

Але народ не постійний. Він зайнятий сво-
їми справами. Захоплення проходить, і люди 
повертаються до колишнього життя, де на пер-
шому місці стоїть їх власне матеріальне бла-
го. Ми можемо спостерігати пориви народно-
го захоплення на християнські свята, можемо 
бачити їх прославлення Бога там, де зверши-
лося чудо. Але життя їх не змінюється. Вони як 
жили для себе, так і живуть. Зовні вони релі-
гійні, вони вірять в Бога, можуть вважати себе 
християнами, вони жертвують на храм, але 
вони не йдуть по-справжньому за Христом. 
Зміниться ситуація – зміниться ставлення до 
Церкви, і цей же народ буде з гнівом виража-
ти своє незадоволення християнськими цін-
ностями чи навіть діяти проти християн і Бога.

Ті, хто в храмі
Сам храм виступає прикладом того, як міс-

це справжнього поклоніння Богові перетво-
рилося на просто релігійний об’єкт. При цьому 
ми бачимо кілька типів людей у храмі.

Увійшовши в храм, Христос зіткнувся з 

продавцями і покупцями. Для тих, що продава-
ли, храм був місцем бізнесу. Вони використо-
вували релігійні почуття людей для особисто-
го збагачення. Вони не позиціонували себе із 
звичайними підприємцями – усе виглядало так, 
ніби вони є службовцями в храмі, що допо-
магають людям виконувати їх обов’язки щодо 
Бога. Насправді все це було заради наживи. 
Природно, вони не йшли за Христом. Більше 
того, вони були вигнані з храму. 

Кажучи про покупців, слід зауважити, що 
це були люди, які певною мірою прагнули до-
годити Богові і виконати релігійні ритуали за 
рахунок своїх грошей, зробивши це макси-
мально дешево. Одна річ – вкласти свій труд 
у вирощування овечки, проявити про неї тур-
боту, можливо, навіть певною мірою прив’яза-
тися до неї, а потім привести в жертву Богові. 
І зовсім інше – просто маючи гроші, прийти 
і вибрати на вигляд відмінну вівцю, поторгу-
ватися і, купивши її, принести в жертву Богові. 
Для таких людей головне – виконати ритуал 
і заспокоїти себе тим, що я вже віддав Боже 
Богові. Чи йшли вони за Христом? Не думаю.

Якщо оцінити наш час, то можна сказати, 
що при Божій Церкві (але не в ній) є люди, що 
продають і купують. Продавці – це ті, хто на 
вірі людей заробляє собі гроші. Це ті релігій-
ні діячі, головною метою служіння котрих ста-
ло матеріальне процвітання. Звичайно, вони 
не говорять про це відверто. Усе відбувається 
під благочестивою маскою: хочеш духовного 
зростання – приходь до мене на семінар, за-
плати гроші за нього і отримаєш благодать. 
Бог дав мені об’явлення для тебе. Щоб його 
одержати, приїжджай на мою конференцію. 

Але є й покупці – ті, хто збирається отри-
мати благодать за свої пожертвування. Ті, хто 
шукає зовнішньої атрибутики, особливої міс-
тики. Їм не стільки важливі Бог і особисті сто-
сунки з Ним, скільки важливо заспокоїти себе 
тим, що я виконав те, що треба, і моє спасіння 
практично гарантоване. Вони готові купува-
ти «святий єлей», книги з «особливими об’яв-
леннями від Бога» і т. д.

У храмі були також сліпі і криві, яких Хри-
стос уздоровив. Ці люди потребували допо-
моги. Вони шукали її всюди, і храм був їх ос-
танньою надією. У підсумку вони отримали до-
помогу від Бога. Чи пішли вони за Христом? 
Складно сказати однозначно. Писання тут ні-
чого не говорить про це.

Але якщо згадати інші подібні історії, то 
можна побачити, що лише невелика кількість 
з тих, кого зцілив Христос, пішла за Ним. Чому 
ж Він їх оздоровлював? Тому що Бог любить 
всіх і не байдужий до благань людей, навіть 
якщо вони потім й не підуть за Ним.

Якщо говорити про сучасних людей, які з 
якоюсь бідою ідуть до храму (церкви), то це ті, 
хто щиро просить у Бога про допомогу і розу-
міє, що більше одержати її вони вже ніде не 
зможуть. Вони можуть бути в будь-якій сучас-
ній церкві будь-якої конфесії і щиро просити 
Бога про допомогу. Але отримавши її, мало їх 
залишаються далі з Богом. Багато людей шука-
ють Бога лише в біді, а коли  все добре, то Бог 
їм не потрібний. І так до наступної проблеми.

У храмі було також священство: первосвя-
щеники – безпосередні виконавці всіх релі-
гійних ритуалів, і книжники – ті, хто тлума-
чив Писання, давав коментарі і коментарі на 

коментарі. Для цих людей традиція і форма 
були понад усе. Вони мали власне розуміння 
Бога і суворо карали будь-яку дію, що вихо-
дила за їх розуміння. Вони відчували власну 
винятковість і вірили в особливе становище 
перед Богом. І коли бачили, що люди зверну-
ли увагу на Христа, дії Якого не вписувалися 
в їх систему традицій, – вони обурилися. При-
родно, що вони не пішли за Ісусом. Більше 
того, вони стали ініціаторами Його розп’яття.

І сьогодні є багато релігійних законників з 
власним розумінням Бога, ті, хто створює свою 
релігійну імперію. Вони не мають справжніх 
стосунків з Богом, не знають Його сили і бла-
годаті. Вони опираються будь-яким діям, які не 
вписуються в їх систему. Вони вважають себе 
справжніми представниками Бога, а всіх ін-
ших – сектантами.

До речі, священство того часу певною мі-
рою було в згоді з системою римської влади 
і навіть використало цю владу, щоб розп’я-
ти Христа. Сьогодні деякі релігійні діячі теж 
йдуть на змову з системою світської влади і 
їх сприйняттям світу. Інакше як можна пояс-
нити благословення такими «пастирями» од-
ностатевих шлюбів та інших гріхів.

У храмі були також діти, які прославляли 
Бога. Вони з радістю зустрічали Христа, щиро 
славили Його і йшли за Ним. І хоч вони були 
частиною релігійної системи, вони прийняли 
Христа як Спасителя і Месію.

І сьогодні в релігійних місцях, зашкарублих, 
на наш погляд, у своїх традиціях і обрядах, є 
люди, яких можна назвати дітьми, – так щиро 
вони прославляють Бога. Вони не все розумі-
ють, але поклоняються Богові від всього сер-
ця. І Господь відповідає їм. Він відкривається 
їм, і вони йдуть за Ним.

Як під час урочистого в’їзду Христа, так і 
нині всі, що бачать це, звертаються до Бога. 
Але не всі йдуть за Христом повсюди. Хтось 
йде тільки там, де все добре. Хтось йде тільки 
там, де сповнюють лише його власні бажання. 
А хтось йде всюди, куди б не повів Бог. І є ті, 
хто думає, що йде за Христом, і навіть бачить 
чуда, але при цьому не є справжнім христия-
ном. Як таке може бути? Чудеса не є підтвер-
дженням справжності, так, як і згадування 
Імені Ісуса Христа не є свідченням того, що 
ця людина служить Богові. Умова – виконан-
ня Божої волі, яка відкривається нам насам-
перед через Біблію, Слово Боже.

На жаль, в останній час буде багато не-
правдивих чудес і ознак, які будуть припи-
суватися діям Божим, і саме через це сатана 
намагається спокусити тих, кого вже вибрав 
Христос. Ось чому так важливо правильно ро-
зуміти, яким повинен бути християнин і в чому 
полягає Божа воля.

Тому досліджуйте Писання і дотримуйтесь 
написаного в ньому. Йдіть за Ісусом, про Ко-
трого говорить Біблія, а не за чудами чи оз-
наками або за тим «Богом», який створений 
задумом того чи іншого релігійного діяча.

І лише коли ми будемо справжніми учня-
ми Христа, що йдуть за Ним і виконують волю 
Отця Небесного, ми можемо бути впевнені, що 
Христос скаже нам: «Увійдіть в радість Пана 
свого», а не: «Відійдіть від Мене».

Сергій ПОДНЮК.
Ректор Теологічного інституту.
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Протягом останніх 20 
років ісландські підлітки 
майже припинили вжи-
вати алкоголь та нарко-
тики й курити тютюн. Як 
країні це вдалось?

П
’ятниця, третя дня. У Рейк’явіку со-
нячно. Однак Лауґардалурський 
парк біля центру міста практич-

но порожній, хіба що зрідка можна 
натрапити на дорослого з малюком 
у візку. Довкола чимало багатоквар-
тирних і приватних будинків, уроки 
в школі закінчились. Де ж усі діти?

Разом зі мною парком ідуть міс-
цевий психолог Ґудберґ Йонсон та 
Гарві Мілкмен, професор психоло-
гії зі США, який також викладає в 
Рейк’явікському університеті. 20 ро-
ків тому, пригадує Ґудберґ, у парках 
було інакше. Ісландські підлітки пили 
алкоголь активніше за однолітків із 
будь-якої іншої країни Європи.

«Ви просто не могли пройти цен-
тром міста в ніч із п’ятниці на суботу: 
це було небезпечно. Вулицями веш-
тались зграї геть п’яних тінейджерів».

Підходимо до великої будівлі. «А 
тут у нас крита ковзанка», — каже 
Ґудберґ. Кілька хвилин тому ми про-
йшли майданчики для бадмінто-
ну й пінґ-понґу. Іще в парку є стаді-
он для легкої атлетики, плавальний 
басейн із геотермальним підігрі-
вом, і нарешті діти – на штучному 
газоні захоплено грають у футбол.

Молоді на лавках немає, тому що 
якраз проходять позашкільні занят-
тя. Або ж діти займаються в музич-
них, танцювальних чи художніх гурт-
ках. Чи поїхали з батьками за місто.

Сьогодні в Ісландії найменший 

відсоток дітей зі шкідливими звичка-
ми з-поміж усіх країн Європи. Спо-
сіб, у який країна цього досягла, ра-
дикальний, але ґрунтується лише на 
фактах. «Стрес у житті підлітків тут до-
слідили ретельніше, ніж я будь-коли 
бачив, – каже Мілкмен. – І те, як кра-
їна скористалась результатами до-
слідження, вражає. Якби так зроби-
ли й інші, можна було б покращити 
емоційний та фізичний стан мільйо-
нів дітей, знизити витрати на охоро-
ну здоров’я та, приміром, на бороть-
бу зі злочинністю».

Гарві Мілкмен знає, що каже. Вже 
майже півстоліття він досліджує тему 
шкідливих звичок серед підлітків. Про 
це Мілкмен написав докторську дис-
ертацію. І зробив висновок: люди оби-
рають героїн чи амфетамін залежно 
від того, як вони звикли долати стрес.

1991 року Мілкмена запроси-
ли в Ісландію. Він став консультан-
том першого місцевого центру по 

боротьбі з наркозалежністю, ство-
реному в столичному районі Тіндар. 
«Там усе ґрунтувалось на ідеї запро-
понувати дітям кращі способи про-
ведення часу», – каже науковець. 

Мілкмен став регулярно відвіду-
вати Ісландію з виступами. На осно-
ві опитувань та висновків наукових 
досліджень було розроблено новий 
національний план. Він отримав наз-
ву «Молодь в Ісландії».

Влада змінила закони. Стало не-
легальним продавати тютюн дітям до 
18 років і алкоголь тим, кому менше 
за 20. Заборонено й відповідну ре-
кламу. Зміцнено зв’язок між батька-
ми та школами: в кожній школі орга-
нізовувались батьківські організації.
Батьків заохочували відвідувати лек-
ції про те, як важливо не просто раз 
на тиждень сходити кудись із діть-
ми чи пограти разом у гру, а прово-
дити з ними багато часу. На лекціях 
переконували, що варто говорити з 

дітьми про їхнє життя, знати їхніх 
друзів, і що не варто випускати їх 
на вулицю увечері.

Окремо було прийнято закон, який 
заборонив дітям у віці від 13 до 16 
років перебувати поза межами сво-
їх помешкань після десятої вечора 
взимку й після опівночі влітку. Ця 
норма діє й досі.

Національний координатор бать-
ківських організацій, розробив уго-
ди, які батьки мали підписати. Бать-
ки підлітків зобов’язувалися не доз-
воляти дітям проводити вечірки без 
нагляду дорослих, не купувати їм ал-
коголь і пильно слідкувати за їхнім 
психічним станом.

Держава виділила більше грошей 
на заняття спортом, музикою, малю-
ванням, танцями та на інші клуби. А 
щоб участь у заняттях могли взяти 
й діти з бідних родин, для них було 
передбачено допомогу. Наприклад, у 
Рейк’явіку, де проживає більше тре-
тини населення країни, видають так 
звану Картку дозвілля. Незаможні 
сім’ї щороку отримують на неї по 
35 тисяч ісландських крон (близь-
ко 5040 гривень) на кожну дитину, 
щоб платити за позашкільні занят-
тя чи секції.

А результати такі. Між 1997 і 2012 
роками відсоток дітей у віці 15–16 
років, які кажуть, що часто чи майже 
завжди проводять свій час на тижні 
з батьками, виріс удвічі — з 23% до 
46%. Відсоток тих, хто брав участь у 
групових спортивних заняттях при-
наймні чотири рази на тиждень, ви-
ріс із 24 до 42. Паралельно серед 
дітей цього віку різко впали показ-
ники куріння цигарок та канабісу й 
розпиття алкоголю.

Є наочні приклади того, що може 

статись завдяки активному втручан-
ню на кшталт ісландського. Один із 
них – литовський Каунас. Починаю-
чи з 2008 року місто провело опиту-
вання п’ять разів. Школи, батьки, ор-
ганізації з охорони здоров’я, церкви, 
поліція та соціальні служби об’єдна-
ли зусилля, щоб покращити самопо-
чуття дітей та знизити рівень вжи-
вання шкідливих речовин. Примі-
ром, щороку батьки відвідують 8–9 
лекцій щодо поводження з дітьми, а 
бюджет міста виділяє додаткові кош-
ти установам та організаціям, які по-
пуляризують здоровий спосіб життя 
чи допомагають долати стрес. Поза-
торік по понеділках, середах і п’ят-
ницях місто почало проводити без-
коштовні спортивні заняття. Є на-
віть плани запустити безкоштовний 
транспорт для тих дітей, які не ма-
ють грошей, щоб доїхати до місця 
проведення занять.

Між 2006 та 2014 роками кіль-
кість 15–16-річних каунасців, які 
кажуть, що були п’яними протягом 
останнього місяця, впала на чверть. 
Тих, хто щоденно курить, поменшало 
на третину. Кількість дітей-злочинців 
між 2014 і 2015 роками зменшилась 
теж на третину.

В Ісландії відстань між державою 
й народом дуже мала. Саме це й доз-
волило країні втілити ефективну на-
ціональну програму, істотно знизити 
рівень підліткового куріння й вжи-
вання алкоголю і в процесі допомог-
ти сім’ям стати дружнішими, а дітям 
– здоровішими в багатьох сенсах. 
Чи дійсно жодна інша спільнота не 
визнає, що переваги варті зусиль?

Емма ЯНҐ.
Переклад і редагування

Антона СЕМИЖЕНКА.

Ісландія знає, як зробити підлітків байдужими до 
алкоголю, цигарок і наркотиків. Але решта світу її не слухає

Уляна Супрун, в. о. мі-
ністра охорони здоров’я 
України, та  її радник Ста-
ніслав Грещишин відвіда-
ли головний офіс Укра-
їнської Церкви ХВЄ, щоб 
заручитися підтримкою 
у боротьбі з корупцією в 
медичній сфері.

С
тарший єпископ висловив підтрим-
ку щодо реформ, які пропонує ко-
манда нового керівника МОЗ.  Він 

зауважив: «Наше величезне бажання 
– щоб Україна воскресла, щоб люди 
найперше зверталися до Бога, адже 
покаяння – це зміна думок, оновлен-
ня мислення та здоров’я… Будемо лі-
кувати суспільство разом, кожен – у 
своїй сфері».

За словами пані Супрун, злама-
ти корупційну систему в Україні, при-
наймні у медичній сфері, можна, але 
для цього потрібна цілковита під-
тримка суспільства: «Стара система 
бореться проти змін і дуже багато де-
зінформації  видає… Тому ми зверта-
ємося до церков як до суспільних ін-
ституцій, які мають найвищий рівень 
довіри у суспільстві, щоб вони допо-
могли нам донести правду людям», – 
підкреслила вона.

За словами п. Супрун, нова коман-
да у МОЗ змушена вдаватися до не-
традиційних джерел, щоб донести ін-
формацію до людей, адже традицій-
ні джерела – телебачення та преса, на 
жаль, не дуже підтримують такі зміни, 
оскільки вони залежні від корупційних 
потоків, які були при старій системі.

«Ми бачимо зміни, які втілюємо, як 
продовження Революції гідності. Нині 
ні пацієнти, ні медпрацівники не від-
чувають своєї гідності: лікарі дивлять-
ся на людей як на гаманець, а люди 
не мають поваги до лікарів. Сама си-
стема неправильна… Ми зараз фі-
нансуємо заклади охорони здоров’я, 
але не фінансуємо допомогу пацієн-
ту. Зміна системи фінансування поста-
вить все з голови на ноги», –  переко-
нує пані Супрун.

Реформа передбачає, щоб замість 
того, аби утримувати заклади охоро-
ни здоров’я, почати  оплачувати по-
слуги. «Якщо я, як пацієнт, іду в ту лі-
карню, то і кошти йдуть в ту лікарню, 
якщо я йду в іншу лікарню, то і кошти 
йдуть за мною…» – пояснює п. Уляна.

На первинній ланці передбачаєть-
ся, що держава буде оплачувати кож-
ному сімейному лікареві або педіатру 
помісячно за кожного пацієнта, якого 
він опікував протягом року. Тобто на 

первинній ланці пацієнт не має нічого 
платити, бо держава платить за нього 
лікарю. Коли ж пацієнт захворів і му-
сить піти до вузькопрофільного спе-
ціаліста або лягти у лікарню – це вже 
вторинна ланка, тут існуватиме співо-
плата. Однак буде чітка стандартиза-
ція: лікар і пацієнт будуть розуміти – 
це коштує стільки-то, а це – стільки-то. 
Людина йтиме в лікарню без відчуття, 
що їй не знати що чекати: учора за-
платила тисячу, а завтра за цю ж мані-
пуляцію лікар запросить п’ять тисяч…

Михайло Паночко також висловив 
зацікавленість щодо поширення прав-
дивої інформації про медичну рефор-
му між віруючими. Крім того він, як го-
ловуючий у  Всеукраїнській раді Цер-
ков і релігійних організацій, висловив 
готовність публічно підтримувати за-
конопроекти МОЗ, які будуть розгля-
датися у парламенті, надіславши у ко-
мітети ВР відповідні листи.

chve.org.ua.
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Йоганн Себастьян 
Бах – великий 
композитор і 

чудовий сім’янин
Геніальний німецький композитор епохи баро-

ко, майстер поліфонії, видатний органіст та ім-
провізатор, автор величезної кількості орган-
них, клавірних, інструментальних та хоральних 
творів, за словами Бетховена – «батько гармо-
нії», батько 17 дітей. Людина надзвичайно ці-
леспрямована, працелюбна і побожна, ще й до 
того взірцевий сім’янин. Усе це – про Й. С. Баха.

Й
ого творчість, зокрема хорові 
твори, вказують на його близь-
ке сприйняття Бога, особисте 

переживання муки Ісуса Христа.
Всього Бах написав більше 

300 кантат на духовну тематику, з 
яких тільки 200 дійшли до наших 
днів. Часто кантата відкривається 
урочистим хоровим вступом, по-
тім чергуються речитативи і арії 
для солістів або дуетів, а завер-
шується все хоралом. Для речи-
тативу зазвичай беруться слова з 
Біблії. Речитативний виклад єван-
гельського тексту в Баха за тонкі-
стю передачі виразності деталей 

не має рівних в італійській опері.
Своїми успіхами композитор 

ніколи не хвалився, а коли його 
запитували, як він досягнув та-
кої досконалості, Бах відповідав: 
«Мені довелося старанно займа-
тися, і хто буде таким же старан-
ним, досягне того ж». 

Усім була відома привітна 
скромність Баха щодо інших му-
зикантів. Його велика музична 
чеснота прикрасилася ще біль-
шою чеснотою – привітністю і не-
лукавою любов’ю до ближнього.

christusimperat.org.
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Ч о м у  Л Г Б Т - і д е о л о г і я
шкідлива для суспільства?

Притча про несправедливого управителя не завжди 
зрозуміла читачеві Слова Божого, особливо останні 
слова: «І пан похвалив управителя цього невірного, 
що він мудро вчинив. Бо сини цього світу в своїм поко-
лінні мудріші, аніж сини світла» (Лк. 16:8). У цій історії 
управитель, якого Ісус прямо називає невірним, безпе-
речно є негативним образом. Його вчинки гідні осуду, і 
ми аж ніяк не можемо взяти з нього приклад, хоча пан 
цього чоловіка і похвалив його за хитрість. Та все ж 
Христос ставить отого несправедливого чоловіка нам 
за приклада. Чому ж ми можемо навчитися в нього? 
Як обманювати? Звичайно ж, ні. Ісус мав на увазі інше.

С
уть, мораль цієї притчі можна 
звести до наступного. Людина, 
яка мала немале становище в су-

спільстві, мала владу, фінанси, мала 
можливість жити без проблем, рап-
том зрозуміла, що в неї під ногами 
захиталася земля. І відразу ж спра-
цювала думка: а як мені бути далі? І 
людська мудрість, чи хитрість, чи лу-
кавство – назвіть як хочете – підка-
зують вихід із катастрофічної ситуа-
ції: користуючись сьогоднішнім ста-
новищем, владою, той чоловік робить 
так, щоб те, що він має сьогодні, пе-
рекласти у завтра.

Кажучи мовою бізнесу, він ро-
бить капіталовкладення у майбут-
нє. Це один із головних принципів 

як давнього, так і сучасного бізнесу: 
кошти, які є в мене сьогодні, потріб-
но вкласти в таку справу, яка прино-
ситиме прибуток завтра. Багато хто з 
людей цей принцип втілюють у життя 
нечесним, а то і злочинним шляхом. 
Нерідко можна читати чи чути в но-
винах інформацію про те, що такий-то 
чиновник, керівник чи високопостав-
лений представник влади притягну-
тий до відповідальності за зловжи-
вання службовим становищем. Маючи 
певну владу, людина різними прав-
дами та неправдами намагається за-
безпечити собі безхмарне майбутнє.

Часто можна чути від батьків: 
«Поки маю силу, можливість, добру 
роботу, треба вивчити сина, доньку, 

вивести їх в люди, забезпечити їм 
майбутнє». Це хороші капіталов-
кладення: у дітей. Правда, не завж-
ди вони себе оправдують, нерідко 
діти підводять батьків, які жертву-
вали собою заради їхнього щастя і 
власної спокійної старості.

У багатьох цивілізованих краї-
нах широко користуються послугами 
пенсійних вкладів: кожного місяця 
працівник відкладає якусь суму, щоб 
у старості мати додаткову пенсію.

Така людська мудрість. Це заува-
жив Христос: «Сини цього світу му-
дріші...» Він не мав на увазі, що ми 
заради досягнення якоїсь цілі повин-
ні керуватися такими методами, які 
використовує світ або отой неспра-
ведливий управитель. Він мав на ува-
зі сам принцип духовних капіталов-
кладень в майбутнє: отак, як цей чо-
ловік подбав про свій «чорний день», 
так і ми повинні дбати про «чорний 
день», який настане для усього світу. 
Коли людина здорова, має фізичну 
силу для праці, забезпечена матері-
ально, не має особливих проблем, то 
вона мало думає про духовний бік 
свого життя. Недаремно в народі ка-
жуть: «Як тривога, то до Бога, по три-
возі – то й по Бозі».

Парадокс: у спокійному житті, коли 
для цього є всі можливості, ми менше 
думаємо про свою душу, своє спасін-
ня, про бідних, нужденних, про тих,  
хто гине без Бога. Ми мало думаємо 
про своє майбутнє, про те, що свого 
часу нам потрібно буде дати відпо-
відь за своє життя перед Самим Бо-
гом. Тому Христос цією притчею за-
кликає нас до того, щоб ми вже за-
раз, коли маємо добрий час, подбали 
про своє майбутнє.

В іншому місці Спаситель навів 
іншу притчу: про дві категорії лю-
дей, які стояли перед Богом і дава-
ли відповідь за свої вчинки. Як для 
одних, так і для других несподівани-
ми були слова Творця: «Чому ви не 

відвідали Мене в лікарні, у в’язниці, 
не дали їсти, пити...» і: «А ви зроби-
ли це все Мені...» «Коли ж ми тебе 
таким бачили?». – «Те, що ви зроби-
ли одному з братів Моїх, те зроби-
ли Мені».

Ці слова потрібно розуміти ши-
рше: усе те добре, що ми можемо 
зробити людям, ми робимо для Са-
мого Бога. І не тільки для Бога, ми 
це робимо і для себе, щоб забезпе-
чити собі право увійти у вічне бла-
женство. Ми, живучи тут, на землі, 
ніби робимо капіталовкладення у 
вічне життя своїми добрими вчин-
ками для інших людей. Ми повинні 
вкладати у це наші фізичні, духовні 
та емоційні сили, наш час, наші гро-
ші, наше серце і душу.

Під час подій на Майдані я почув 
одну думку старшого чоловіка. На 
запитання журналіста, чого він тут, 
той відказав: «Я вже прожив своє 
життя, і мені небагато залишилося. 
Але я хочу ще зробити щось добре 
для своїх дітей та внуків, щоб вони 
жили в спокої, під мирним небом».

Він турбується про майбутнє сво-
їх дітей. А чи не важливіше потурбу-
ватися про свою безсмертну душу? 
Поки Господь дає нам сили, здоров’я, 
час, свободу, ми повинні вжити все 
це насамперед для того, щоб отри-
мати прощення та вічне спасіння, а 
потім жити так, щоб наші добрі вчин-
ки мали вагу у вічності.

Апостол Павло порівнює наше 
життя з будівництвом. Ми, як буді-
вельники, зводимо для вічності бу-
дівлю. Вона повинна мати міцний 
фундамент – Самого Ісуса Христа . Це 
наша віра. А наше практичне життя 
– це зведення самої будівлі. «А коли 
хто на цій основі будує з золота, срі-
бла, дорогоцінного каміння, із дерева, 
сіна, соломи, то буде виявлене діло 
кожного, бо виявить день, тому що 
він огнем об’являється, і огонь діло 
кожного випробує, яке воно є. І коли 

чиє діло, яке збудував хто, устоїть, то 
той нагороду одержить; коли ж діло 
згорить, той матиме шкоду, та сам він 
спасеться, але так, як через огонь (1 
Кор. 3:12-15).

Чи не станеться в нашому житті 
так, що, проживши в благополуччі 
все життя, ми врешті-решт виявимо-
ся духовними банкрутами? Бо нічо-
го не вклали у майбутнє. Те тимча-
сове, чим ми користувалися на зем-
лі, забереться, а що далі? Чи змогли 
ми придбати багатство «нетлінне», 
користуючись багатством «тлінним».

В обмінних пунктах можна обмі-
няти гроші однієї держави на інші. 
Виявляється, що земну, тимчасову 
«валюту», про яку часто віруючі ка-
жуть, що вона нічого не варта, мож-
на «обміняти» на «небесну валюту». 
Так, ми нічого не можемо взяти з со-
бою у вічність: наших грошей, будин-
ків, автомобілів, здібностей, але все 
це можемо використати на землі 
для того, щоб потім взяти у вічності 
з Божого «банку» неземну валюту.

Останнім часом фінансисти та 
аналітики за круглими столами об-
говорюють питання збереження ка-
піталу: у якому вигляді це робити. У 
доларах, євро, гривнях, акціях чи у 
нерухомості? Попробуй вгадай. Сло-
во Боже стосовно цього дає чітку від-
повідь: найкраще зберігати земні 
багатства, якими з Божої ласки ми 
користуємося, у «небесній» валюті. 
Віддаймо їх на Божу справу, на яку 
конкретно – нехай підкажуть серце 
і Дух Святий. Віддаймо свій час, свої 
сили, здібності та можливості на те, 
щоб через наше життя прославився 
Господь, щоб все це проросло щедри-
ми відсотками у житті інших людей, 
щоб всім цим ми могли скористати-
ся у Царстві Ісуса Христа.

«Добрий і вірний рабе, увійди у 
радість пана свого».

Юрій ВАВРИНЮК.

ЛГБТ-рух з перемінним успіхом 
продовжує крокувати планетою. 
У певних країнах вони здобули 
значну перемогу, узаконивши 
свій статус в національному за-
конодавстві, а в інших продов-
жують бути соціальною групою, 
яку переслідують.
Це питання через деякий час 

дуже гостро постане не тіль-
ки перед українськими політи-
ками, але і перед всім суспіль-
ством. І щоб правильно відпові-
сти на нього, нам варто глибоко, 
а не поверхнево вивчити сут-
ність ЛГБТ-ідеології та її вплив 
на суспільство.

Ч
асто ЛГБТ-спільноту сприймають як мо-
лодих, красивих людей, які по-інакшому 
люблять один одного. І це нормально, ба 

навіть добре, бо вони прогресивніші за інших 
– каже багато хто. Однак таке міркування по-
верхневе та хибне.

Потрібно розуміти, що основою утворен-
ня ЛГБТ-спільнот є нестандартні, нетипові, не-
природні способи задоволення своїх сексу-
альних забаганок. Саме на основі цього люди 
об’єднуються та вимагають додаткових прав, 
пропагуючи неприродне як «круте».

У принципі, кожен розуміє, що забороняти 
людині задовольняти свої сексуальні примхи 
у визначений спосіб за згодою двох осіб не 

варто, якщо це не порушує норм криміналь-
ного кодексу та норму цивільного кодексу: не 
порушує норму суспільної моралі.

Але пропагувати ці відносини на повний 
голос та вимагати своїх додаткових прав – 
це вже величезний виклик для суспільства.

Більше того, нині всіх переконують: якщо 
ти проти ЛГБТ-ідеології – ти відсталий і неро-
зумний. І це тільки «квіточки». У деяких держа-
вах вже садять у в’язницю, якщо люди публіч-
но заявляють про шкідливість цієї ідеології. 
Це і є перша шкода, яку несе ЛГБТ-ідеологія 
суспільству.

Гомосексуальні групи не терплять критичної 
оцінки щодо себе та своєї ідеології і вимага-
ють, щоб у національному законодавстві пе-
реслідували людей за доведення шкідливості 
ідеології гомосексуалістів. Тим самим, по-су-
ті, анулюються два фундаментальні і природні 
права людини, які утверджувалися століттями: 
право на свободу слова та право на вільний 
вираз свої поглядів та переконань.

Наступне, у чому полягає шкідливість ЛГБТ-
ідеології, – це безумовна дискримінація всіх 
інших членів суспільства, які «не такі», як вони, 
та отримання відповідних додаткових прав.

Варто відзначити, що ці люди як гро-
мадяни України вже наділені всіма пра-
вами, але вони вимагають більшого, щоб 
утверджувати свій пріоритет у суспільстві.

 ЛГБТ-ідеологія надзвичайно шкідлива 
для розвитку і зміцнення природної сім’ї. Усі 
розуміють, що нормальне виховання дитини 
може відбуватися лише при наявності батька 
та матері, які виконують свої унікальні функ-
ції. Пропагування ЛГБТ-ідеології  –прямий на-
слідок зменшення кількості сімей, які здатні 

народжувати та виховувати дітей.
ЛГБТ-ідеологія – причина зменшення кіль-

кості народжуваності. В Україні вже другий 
десяток років – мінусова демографічна си-
туація. Ми кожного року втрачаємо чверть 
мільйона громадян через низьку кількість на-
роджених дітей. 

Зменшення народжуванності однозначно 
негативно впливає на економічний розвиток 
країни, оскільки населення старішає і непрацез-
датних осіб значно більше, ніж працездатних. 

Саме ЛГБТ-ідеологія є найбільшим пропа-
гандистом сексуальної розпущеності. На їхніх 
вечірках особа за вечір може мати сексуаль-
ний контакт десятки разів. А це прямий шлях 
до поширення венеричних хвороб, особли-
во ВІЛ/СНІДу.

ЛГБТ-спільноти найбільш уражені цією 
проблемою. І коли Україна сьогодні опинилася 
на першому місці в Європі з поширення ВІЛ/
СНІДу, то виникає логічне запитання: а чи 
потрібна нашій державі активна пропаганда 
цього руйнівного для суспільства явища?

ЛГБТ-ідеологія утверджує та поширює си-
рітство. Гомосексуалісти не можуть народжу-
вати дітей, але хочуть їх виховувати. А щоб 
дати їм дитину, її потрібно в когось забрати. І 
забирають, позбавляючи дітей рідних батьків, 
впроваджуючи так звану ювенальну юстицію. 
А гомосексуалісти, як часто буває, пограються, 
а потім позбавляються дітей – занадто велика 
відповідальність, а вони об’єднуються не для 
відтворення людсього роду, а більше для фану.

ЛГБТ-ідеологія категорично суперечить 
християнським цінностям і переконанням ві-
руючих людей. За останніми даними опиту-
вання Центру Разумкова, понад 78% громадян 

України віруючі. Як показує практика США та 
Західної Європи, агресивно здійснюється об-
меження їх конституційних прав за принципом 
«закритого рота і сприйняття», навіть, якщо це 
суперечить їхнім глибинним переконанням.

 І чи не найголовніше – у ЛГБТ-ідеології не-
має жодного майбутнього, це ідеологія хво-
роби та смерті, ідеологія фальшивих яскра-
вих цінностей, які за обгорткою несуть не-
щастя та вимирання.

Нам варто це збагнути! Варто це зрозуміти 
політикам, щоб не спіткав українську землю, 
яка потребує здорових та повноцінних сімей, 
здатних виховувати свідомих та щасливих ді-
тей, новий – духовний «Чорнобиль».

 Сергій ГУЛА.
Адвокат.

ХОРОШИЙ ПРИКЛАДХОРОШИЙ ПРИКЛАД
поганої людинипоганої людини
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ЗАПРОШУЄМО НА СЛУЖІННЯ В ЦЕРКВАХ ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ: 
Івано-Франківська область:

БОГОРОДЧАНИ, вул. Шевченка, 13-б;  НЕДІЛЯ – 10 год., П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
БУРШТИН, вул. Міцкевича, 28;  НЕДІЛЯ – 10 год., ЧЕТВЕР – 19 год.;
ГАЛИЧ, вул. Вітовського, 30;  НЕДІЛЯ – 16 год., СЕРЕДА – 18 год.;
КОСІВ, вул. Горбового, 8;  НЕДІЛЯ – 10 год., ЧЕТВЕР – 18 год.;
КАЛУШ, вул. Козоріса, 20;  НЕДІЛЯ – 10 год., ЧЕТВЕР – 19 год.;
КОЛОМИЯ, церква «Віфанія», 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; 
ЧЕРВОНОГРАД, вул. Клюсівська, 18-а;  НЕДІЛЯ – 10 і 18 год., ВІВТОРОК – 18.30;
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.;
БІБРКА, вул. Шкільна, 5;  НЕДІЛЯ – 11 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 (румунською мовою); 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. 

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, 17 год., 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.;
ЗБОРІВ, вул. Козацька, 25; НЕДІЛЯ – 11, 17 год., 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. ГРИМАЙЛІВ, вул. Лук’яновича, 3; НЕДІЛЯ – 10 год.;
с. КАМ’ЯНКИ, вул. Тернопільська; с. СТРУСІВ, вул. Миру, 26;
ПІДВОЛОЧИСЬК, вул. Гончара, 2; НЕДІЛЯ – 10, 18 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.

Волинська область:
ЛЮБОМЛЬ, вул. Дружби, 34; НЕДІЛЯ – 11 год., ЧЕТВЕР – 19 год.

ПОЛЬЩА
ВАРШАВА, вул. Виборна, 20 (Warshawa, ul. Wyborna, 20, 03-68); НЕДІЛЯ – 16 год., СЕРЕДА – 17.30;
ВАРШАВА, вул. Клопотовського, 11 (зупинка «Парк Празький»)

                        (Warshawa,ul. Klopotowskiego, 11); НЕДІЛЯ – 14 год.;
ЛЮБЛІН, вул. Млинська, 11 (Lublin, ul. Mlynska, 11); НЕДІЛЯ – 11 год.

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

Щоб бути здоровими
     Т І Л О М  І  Д У Х О М

19  
травня в центрі Івано-Фран-
ківська на пішохідній вулиці 
– так званій «стометрівці», 

у самому серці міста, художники 
створювали символічну картину із 
зображенням Ісуса Христа над Іва-
но-Франківською ратушею.

Такий захід прикарпатська мо-
лодь організувала з нагоди Тижня 
молоді місяця Реформації. Худож-
ньо-мистецький флеш-моб із ду-
ховно-просвітницьким контекстом 
в рамках відзначення 500-річчя Ре-
формації на Прикарпатті зібрав ба-
гато глядачів. Адже Реформації, якіс-
ного оновлення потребує сьогод-
ні кожна сфера життя як окремого 
українця, так і суспільства загалом.  

15 
травня в Івано-Франківську 
в рамках регіональних за-
ходів із відзначення 500-

річя Реформації відбувся футболь-
ний турнір між командами різних 
християнських конфесій. За кубок 
змагалися шість команд.

Захід пройшов за участю відо-
мих українських футболістів Іва-
на Скіцка та Ярослава Ватаманю-
ка. Музичними гостями дійства 
був відомий прикарпатський гурт 
«5-й океан».

Переможцям були вручені наго-
роди, Кубок Реформації та пам’ят-
на Біблія. А подарунки від спонсо-
рів свята отримали всі учасники.

Щоб бути здоровими тілом, укра-
їнці вибирають спорт. Щоб бути 
здоровими духом – Слово Боже!

У кожній справі є люди, що 
досягли вершини. У злодій-
стві таким був Артур Бер-
рі — «принц злодіїв», жах 
нью-йоркських поліцей-
ських у 20-х роках минуло-
го століття. З його талан-
тами він міг досягти успіху 
в будь-якій справі, але ви-
брав крадіжки матеріаль-
них цінностей.

С
пеціалізувався Беррі на коштов-
ному камінні: грошей не брав, зо-
лото (після того, як виколупував 

камінці) викидав. За весь час жод-
ного разу він не застосував зброю 
і не вдарив нікого зі своїх, як він їх 
називав, «клієнтів». Якщо вони були 
вдома під час його візиту, він чем-
но просив їх самих дістати коштов-
ності — для економії часу. Грабував 
він лише багатих і впливових людей.

Врешті-решт бути обкраденим 
«злодієм-джентльменом» стало 

ознакою високого статусу. Винахід-
ливість він виявляв фантастичну. 
Штудіював каталоги коштовностей і 
колонки світської хроніки, ходив на 
прийоми, вивчав планування будин-
ків багатіїв і деталі встановлення сиг-
налізації. На одному світському рауті 
він зустрівся з принцом Уельським. 
Артур мило балакав кілька годин з 
майбутнім монархом про його роди-
чів, а через кілька днів у члена коро-
лівської сім’ї пропали дорогоцінності 
на 150 тисяч доларів. Особняк Рок-
феллера охороняла пара спеціаль-
но навчених лютих псів. Беррі зумів 
нейтралізувати псів, запропонував-
ши їм собачу «даму серця», і спокій-
но обчистив дім. Собачку він потім 
забрав  — щоб не залишати доказів.

Під час Першої світової війни Бер-
рі влаштував собі канікули, упродовж 
яких воював і навіть був нагородже-
ний Срібною зіркою. Жив на широ-
ку ногу, їздив на червоному кадила-
ку із власним водієм. Велику части-
ну своїх доходів витрачав на жінок.

Одна з них через ревнощі і зда-
ла його поліції. Беррі засудили до 
25 років ув’язнення, але в тюрмі він 
нудьгував. Він хитрістю пробрався 
в збройову кімнату, нейтралізував 
охорону, роздав зброю ув’язненим і 
вчинив бунт. Скориставшись метуш-
нею, що виникла, він втік.

Через три роки його знову спій-
мали, і він таки відсидів свій термін. 
Вийшовши з тюрми, Беррі оселився в 
невеликому містечку, де, попри своє 
минуле, користувався повагою і був 
обраний керівником місцевої орга-
нізації ветеранів війни.

Наприкінці життя його запитали, 
кого він обікрав на найбільшу суму. 
Артур подумав і відповів: «Себе. Я 
міг би стати біржевим маклером. 
Або викладачем. Або успішним біз-
несменом. Я міг би досягти вершин, 
принести користь суспільству, а нато-
мість провів дві третини найкращих 
років свого життя в тюрмі».

Може, усі ми в чомусь себе 
обкрадаємо?

Засновник —  Івано-Франківська християнська 
місія милосердя «Добрий самарянин»

Газета видається на добровільні пожертвування

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

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

 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 «Одвічні істини».субота о 8-й ранку) дивіться християнську телепрограму «Одвічні істини».

I програма Українського радіо:

ЩОПОНЕДІЛКА 
о 20.30 — «Жива надія»
ЩОСУБОТИ 
о 20.30 — «Віра. Надія. Любов»
ЩОНЕДІЛІ 
о 19.40 — «Відвертість»
ЩОСУБОТИ 
о 20.00 — «Вірую» 

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

Дорогі друзі! Слухайте 
ХРИСТИЯНСЬКІ РАДІОПЕРЕДАЧІ

ЩОПОНЕДІЛКА 
о 20.45 на хвилях «Променя» — 

передача для дітей «Стежинка»

Церква «Спасіння Боже»
Неділя: 12:00-14:00 

(Богослужіння)
Четвер: 20:00,

П’ятниця: 21:00
(розбір Біблії)
Субота: 18:00

(молитовне служіння)

ЗАПРОШУЄМО 
НА БОГО СЛУ ЖІННЯ 

в Івано-Франківській церкві 
християн віри євангельської:

ЩОСЕРЕДИ – 
о 19 год.,

ЩОНЕДІЛІ – 
о 9, 12 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. 

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»

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.

Івано-Франківськ — Івано-Франківськ — 
місто, де шанують Богамісто, де шанують Бога

Злодій, який обікрав себе


