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Геловін – свято Геловін – свято 
відьом і злавідьом і зла

«Раніше я питав: «Чому я? 
Чому це сталося зі мною?». 
Але тепер я кажу: «А чому б 
це не мало зі мною статися?». 
Ці слова Ніка Вуйчича, лю-

дини без фізичної досконало-
сті, однак із неймовірно широ-
ким серцем, змушують задума-
тися, щоб переоцінити, за що 
справді варто бути вдячним.

* Станьте другом, коли вам потрібні друзі. 
Даруйте надію, коли самі її потребуєте.

* Якщо ніхто не відчиняє, стукайте відразу 
в кілька дверей.

* Усі ми можемо знайти один в одному щось 
погане або недосконале. Але я волію шукати 
крупинки золота.

* Поводьтеся так, щоб власні вчинки вас 
надихали.

* Ми не повинні жити в очікуванні того, що щастя 
настане, коли ми досягнемо мети або придбаємо 

якусь річ. Щастя має бути з нами постійно, а 
щоб досягти цього, потрібно жити в гармонії 
– духовній, психологічній, емоційній і фізичній.

* Ви повинні зрозуміти, що відразу отри-
мати відповіді часом неможливо.

* Коли ви не готові прийняти себе, то ще 
менше готові прийняти інших людей.

* У світі багато проблем, які мене не торк-
нулися. Я впевнений, що моє життя в тисячу 
разів легше, ніж життя багатьох людей.

* Я дуже рано засвоїв, що просити про до-
помогу можна і потрібно. Нормальне у вас тіло 
чи ні, але є речі, з якими неможливо впора-
тися самотужки.

* Спробуйте зазирнути в кінець власно-
го життя, а потім почніть жити так, щоб, опи-
нившись в цій точці, ні про що не шкодувати.

* Любові немає діла до того, що ти можеш 
і чого не можеш, ким є і ким не можеш бути. 
Справжня любов дивиться прямо в серце!

* Зіткнувшись з будь-якими труднощами, 
знаходьте в них чисту радість.

* Вважайте ставлення до світу пультом дис-
танційного керування. Якщо програма, яку ви 
дивитеся, вам не подобається, ви просто ха-
паєте пульт і перемикаєте телевізор на іншу 

програму. Так само і зі ставленням до життя: 
коли ви незадоволені результатом, змініть 
підхід незалежно від того, з якою проблемою 
ви зіткнулися.

* Ті, хто вважає себе невдахою, – це люди, 
які не розуміють, наскільки близько до успі-
ху перебували, коли склали руки і здалися.

* Ідеальна зовнішність нічого не означає, 
якщо душа розбита.

* Зовсім не обов’язково затівати грандіоз-
ні проекти, щоб сіяти добре насіння. Навіть 
малі справи можуть багато значити для ін-
шої людини.

* Одна з найбільших радостей життя – ста-
ти частиною чогось більшого, ніж твоє власне 
життя і особистий досвід.

* У стресовій ситуації, відчуваючи немож-
ливість зібратися з силами, дуже важливо ві-
докремити те, що сталося з вами, від того, що 
відбувається всередині вас.

* Життя може бути хорошим, якщо ми оби-
раємо це.

* Ще один день – ще одна можливість!

«Один раз не рахуєть-
ся», – говорить диявол, 
спокушуючи людину грі-
хом. Так часто говорять і 
люди, погоджуючись на гріх.

Раз – це нестрашно, Бог простить. Інші 
грішать набагато більше. Надалі я 
буду доброю, порядною людиною, 

уникатиму гріха, але один раз можна 
згрішити – це ж лише раз.

Та чи правда це? Чи правда, що не-
добра справа, зроблена лише раз, не 
має ніякого значення для нашого жит-
тя і тим більше для вічності?

Поміркуйте самі…
Адам лише раз згрішив у раю, але че-

рез нього загинуло все людство.
Каїн лише раз убив Авеля й назавж-

ди став братовбивцею.
Дружина Лота лише раз не послуха-

лася й озирнулася – і залишилася стояти 

соляним стовпом аж до страшного суду.
Ісав лише раз знехтував своїм 

первородством, і Бог залишив його.
Юда лише раз зрадив Христа, але на-

писано, що краще було б такій людині 
не народитися.

Ананій і Сапфіра лише раз виріши-
ли сказати неправду Святому Духові й 
потрапили під вічний осуд.

Ісус Христос лише раз умер на Гол-
гофі й воскрес також лише раз. І лише 
раз Він прийде за Своєю Церквою, лише 
раз сяде на престолі слави судити світ.

Грішник лише раз повинен прийняти 
рішення йти вслід за Христом або зали-
шитися Його супротивником.

Друже, лише раз тобі доведеться 
вмерти й стати перед Богом і лише раз 
ти одержиш або вічне блаженство, або 
вічні муки.

Нехай Господь допоможе тобі мудро 
прожити земне життя, адже воно даєть-
ся лише раз.

Геловін – свято, яке 
ще зовсім недавно ши-
роко відзначали лише 
в США. Тепер же воно 
дедалі більше стає 
популярним і в Укра-
їні. Що ж це за подія?

Це старовинне кельтське свято 
відзначається в ніч з 31 жовт-
ня на 1 листопада. Його атри-

бут – світильник у вигляді голови 
з гарбуза. Діти, одягнені в страхіт-
ливі костюми, лякають дорослих, 
а ті відкуповуються від малень-
ких примар солодощами.

Історія свята нараховує тися-
чоліття починаючи від кельтсько-
го фестивалю Самхейн, римсько-
го дня Помони (богині рослин) і 
християнського «Дня усіх свя-
тих». Здебільшого люди вважа-
ють Геловін невинною розвагою. 
Але за його маскою ховається ти-
сячолітня історія бісівського зла, 
тісно пов’язана з окультизмом і 
сатанізмом.

У США це свято було поза зако-
ном до 1845 року. Але коли Аме-
рику наповнили емігранти з Ір-
ландії, що втікали з Європи після 
так званого «картопляного голо-
ду» 1845-1846 років, вони і при-
везли це старовинне свято друїдів.

В оригіналі це свято називало-
ся зовсім інакше. Воно зародило-
ся серед кельтів задовго до Різдва 
Христового. У них була традиція – 
святкувати кінець літа, приносячи 
жертви богу Саману. Він був «па-
ном смерті і злих духів». 

Кельти вважали 1 листопада 
днем смерті, тому що листя з де-
рев опадало, дні ставали корот-
шими, сонце сідало раніше, а тем-
ператуpa повітря різко падала. 
Вони вірили, що їх бог сонця Мак 
Олла починав втрачати силу че-
рез зростаючу силу пана смерті 

Самана. Ще вони вірили, що 31 
жовтня Саман збирав духів всіх 
померлих за останній рік. Вони, 
згідно з їх переконаннями, меш-
кали в тілах тварин, будучи пока-
раними за свої злі справи. Напе-
редодні фестивалю на честь Сама-
на – тобто 31 жовтня – цим духам 
дозволялося повернутися додо-
му і відвідати живих. Щоб захи-
стити людей, священики друїдів 
проводили диявольські церемо-
нії поклоніння темним силам, під 
час яких в жертву приносили ко-
ней, котів, чорних овець, буйво-
лів, а також людей. Їх спалювали 
на попіл, щоб задобрити Сама-
на. Тож історично Геловін – язич-
ницька традиція і день окультно-
го поклоніння. У ньому немає ні-
чого християнського.

Сучасні відьми і сатаністи про-
водять цього дня свої демонічні 
ритуали, у тому числі й сексуаль-
ні, а деякі групи приносять в жер-
тву тварин і навіть людей. Ось що 
говорить про це відомий дослід-
ник релігійної течії «Нова ера» 
Тексе Маррс: «Наші дослідження 
підтверджують, що в цю нечисту 
ніч відбуваються шабаші відьом, 

їх пиятики, танці, накладання про-
клять і заклинань, сексуальні ор-
гії, прийняття нових членів, а та-
кож приношення в жертву лю-
дей і тварин».

Вражає розповідь жінки, яка 
випадково знайшла щоденник 
свого сина, що називався «Кни-
га тіней» і був поцяткований са-
танинськими малюнками і симво-
лами. Її погляд зупинився на фра-
зі: «Минулого року на Геловін я 
викрав чиюсь машину і убив ди-
тину, переїхавши її всіма чотир-
ма колесами. Цього року на Гело-
він я планую зробити те саме!».

Друзі, Геловін – це день зла! Це 
свято прославляє сатану, пропа-
гує ідолопоклонство, розпусту, бі-
сівські ритуали і людські жертво-
принесення. Біблія попереджає: 
«Те, що в жертву приносять, де-
мону, а не Богу в жертву прино-
сять. . . Не можете пити чаші Го-
сподньої і чаші демонської; не 
можете бути спільниками Господ-
нього столу і столу демонського. 
Чи ми дратуватимем Господа?» 
(1 Коринтян 10:20-22).

Якщо ви брали участь у святку-
ванні Геловіна – покайтеся!
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Події, що відбуваються сьогодні у світі, створюють 
враження, що світ котиться до свого кінця і надходять 
останні часи. Усе частіше новини рясніють заголовка-
ми тривожного змісту: «Загроза Третьої світової: коли 
людство було на межі ядерної війни», «США: Загроза 
світової війни зросте до максимальних показників за 
п’ять років», «Північний захід США охопили масштабні 
пожежі», «Люди проти стихії: руйнівні наслідки урагану 
«Гарві» у США», «Урагани знищують міста та вбивають 
сотні людей. Звідки вони беруться», «Другий за два 
тижні землетрус у Мексиці вбив більше 200 людей».

Північна Корея пригрозила пе-
ретворити США на попіл. КНДР 
продовжує проводити ракетні 

випробування, незважаючи на за-
борони Ради безпеки ООН. У від-
повідь штати відправили до Корей-
ського півострова ударну групу ВМС. 
Америка оголосила готовність завда-
ти попереджувального удару по пів-
нічнокорейських військових об’єк-
тах, якщо Пхеньян наважиться на 
ще одне ядерне випробування. До 
цього варто додати агресію Росії та 
її світові амбіції. Список можна про-
довжувати і продовжувати.

«Численні урагани, лісові пожежі, 
землетруси та інші природні явища, 
які змінюють світ, служать нагадуван-
ням про те, що люди повинні бути го-
тові до повернення Ісуса Христа», – так 
недавно на своїй сторінці у Facebook 
написав євангеліст Франклін Грем.

Спостерігаючи за навколишнім 
світом, природними катаклізмами, 
подіями, що відбуваються на світо-
вій політичній арені, пригадую сло-
ва Ісуса, які Він сказав учням, від-
криваючи ознаки останнього часу 
та кінця світу. Христос передбачав, 
що в останні дні буде «тривога лю-
дей на землі, і збентеження від шуму 
моря та хвиль, коли люди будуть мер-
твіти від страху й чекання того, що 
йде на ввесь світ» (Луки 21:25-26).

Люди будуть відчувати страх від 
очікування близького кінця. Люди світу 
цього будуть розуміти, що час, відведе-
ний для землі, наближається до кінця.

З 1947 року американський журнал 

Bulletin of the Atomic Scientists за-
провадив проект, який має назву «Го-
динник Судного дня». Цей годинник 
показує символічний час, що відо-
кремлює людство від дня глобальної 
катастрофи (час до півночі). Рішення 
про переведення стрілок приймає 
рада директорів журналу і залуче-
них експертів, у тому числі 18 лау-
реатів Нобелівської премії. 

Іншими словами, вчені та науков-
ці спостерігають за розвитком сві-
тових події, за природними та по-
літичними змінами у світі й оціню-
ють рівень загрози, яка нависла над 
людством, – прогнозують час, що за-
лишився для його існування. 

За увесь час ведення такого роду 
вимірів з 1947 року Годинник Судно-
го дня переводили 23 рази. У 2015 
році, у зв’язку з «надзвичайними і без-
умовними загрозами неконтрольо-
ваного потепління клімату, модерні-
зації ядерної зброї по всьому світу і 
наявності значних ядерних арсена-
лів» The Bulletin of Atomic Scientists 
прийняв рішення перевести на дві 
хвилини вперед годинникові стріл-
ки, які показували час, що залиша-
ється до Апокаліпсису. Тоді годин-
ник показував за три хвилини північ.

Останній раз годинник перевели 
26 січня 2017 року – після заяви До-
нальда Трампа щодо ядерної зброї, 
а також у зв’язку із зростанням у 
світі націоналістичних настроїв. Те-
пер стрілки годинника показують 
23:57:30. Ближче до півночі стрілки 
годинника перебували лише в 1953 

році, коли СРСР вслід за США прове-
ли термоядерні випробування. Сьо-
годні події на планеті Земля знову 
змушують науковців занепокоїтися. 
«Ймовірність глобальної катастрофи 
досить висока» – попереджає комі-
тет журналу з науки і безпеки.

Як тут не погодитися з висловлю-
ванням одного зі священнослужите-
лів: «Своїми геніальними відкриття-
ми світ не задовольнився, відчуваю-
чи все більше страх перед власними 
витворами. Дивна річ світової ідео-
логії: вона все робить за біблійни-
ми пророцтвами (проте всупереч 
біблійному вченню), а саму Біблію 
не визнає».

Християни завжди повинні жити 
в есхатологічному очікуванні (в очі-
куванні Другого приходу Христа). У 
такому стані жили християни пер-
шоапостольської Церкви, жив апо-
стол Павло. Коли в громадах віру-
ючих втрачається це відчуття, спо-
стерігаються духовне охолодження, 
безпечність, втрата сили та мораль-
не розбещення.

Дивлячись на життя багатьох хри-
стиян, їхнє ходження у світі, стиль та 
характер зібрань, ніяк не скажеш, що 
їхній Господь «стоїть при дверях», на-
томість відчувається безпечність та 
легковажність. Мовою біблійної прит-
чі, нині настав період, коли «молодий 
забаривсь» (Матвія 25:5) і всі споді-
вання та очікування Його близького 
приходу розвіялися. Саме в цей час 
з’являються «із насмішками глузії», 
які відкидатимуть вчення про близь-
кий прихід Христа й казатимуть: «Де 
обітниця Його приходу? Бо від того 
часу, як позасинали наші батьки, усе 
залишається так від початку творін-
ня» (2Петра 3:4-5).

А й справді, сьогодні якось не так 
активно в проповідях звучить тема 
Другого приходу Христа. До початку 
нового тисячоліття серед віруючих 
активно звучали думки на цю тему. 
Пригадуються слова досить популяр-
ної у ті часи пісні, в якій передавався 
тогочасний настрій християн: «Дві ти-
сячі років ось-ось проминають, життя 

на планеті іде до кінця… І скоро, так 
скоро у славі (Христос) прийде», а 
далі лунали застереження про важ-
ливість підготовки до цієї зустрічі, 
щоб, бува, не запізнитися. 

Напевно, кожен християн з тих ча-
сів ще й досі пам’ятає пісню «Я вірю 
– прийде судний день» . Саме під цю 
мелодію вечорами віруючі збирали-
ся біля приймачів послухати христи-
янську радіопередачу.

Я вірю: прийде судний день,
Тоді зблідніють з жаху люди;
Замовкне хор гучних пісень,
І всюди скорбно й страшно буде.

Темрява чорна землю вкриє,
Погасне сонце, згаснуть зорі.
Заграють сумно води моря,
І вітер в темряві завиє.

Великий жах на світ повіє,
Заграють ангели у труби,
З могил устануть мертві люди,
Все змовкне раптом, заніміє.
Християни жили в есхатологіч-

ному очікуванні. Але згодом, поба-
чивши, що «пан забарився прийти», 
раби «зачали бити товаришів сво-
їх, їсти та пити з п’яницями» (Мат-
вія 24:49) – іншими словами, втра-
тивши відчуття близького приходу 
Христа, почали провадити легковаж-
не, подвійне життя, а в довіреному 
паном домі влаштовувати розваги 
та концерти, що, у свою чергу, при-
звело до негативної репутації дому 
пана і, як наслідок, його поступово-
го опустошення.

Протягом усіх століть християни 
поділялись на дві групи: «мудрі» та 
«немудрі». Останні характеризува-
лися тим, що, втративши відчуття ре-
альності, перебувають у стані духов-
ного сну. Такі люди були колись, і такі 
люди будуть перед самим приходом 
Христа. Не звертаючи уваги на Сві-
товий годинник, політичні події на 
світовій арені, природні катаклізми, 
очевидність пророцтв Біблії, які збу-
ваються в наш час, ці люди так і не 
зможуть пробудитись від свого сну. 
А прихід Христа близький! «Стороже, 

яка пора ночі?.. «Настав ранок, а все 
ж іще ніч» (Ісаї 21:11-12).

Президент Українського Біблійно-
го Товариства Григорій Комендант в 
одному інтерв’ю зазначив: «Останнім 
часом я все більше говорю про події, 
які вершаться навколо нас і вказу-
ють на світовий годинник – Ізраїль. 

Я бачу, як на наших очах все вико-
нується. Я готовий говорити на всіх 
рівнях і для всіх служителів: усе це 
добре, що ми робимо, але треба ба-
чити, в який час ми живемо, і треба 
готувати віруючих до зустрічі з Го-
сподом. Треба глянути ввись і ска-
зати: «Господи, усе, що Ти говорив у 
Своєму Слові, сьогодні виконується 
на наших очах. Допоможи нам бути 
готовими до зустрічі з Тобою».

Одні лякаються приходу страшно-
го суду і Апокаліпсису,  інші радіють 
і тішаться, очікуючи зустрічі з Богом 
і настання Божого Царства на землі.

Усім, хто пізнав Господа, імена 
яких записані у Книзі життя, через 
навколишні події Господь нагадує про 
Свій близький прихід, про те, що Він 
готовий взяти вас у небесні оселі. 

А як щодо тих, хто ще не готовий 
до цієї зустрічі?

Я б не хотів, о Боже мій, 
Щоб Ти Прийшов в оцю ось мить –
Спасіння вхід відкритий ще,
Та люд До нього не спішить.

Чекаєш Ти, бо любиш всіх 
І кличеш всіх на небеса,
На жаль, не всі почули клич, 
Не манить їх Твоя краса.
Ось-ось збудуться слова Ісуса: «І 

побачать тоді Сина Людського, що 
йтиме на хмарах із силою й вели-
кою славою!» (Луки 21:25-27). Хто 
відповідальний за те, щоб нагадува-
ти про це з новою силою? Чи не ми?

«На мурах твоїх, Єрусалиме, Я по-
ставив сторожу, – ніколи не буде мов-
чати вона цілий день та всю ніч. Ви, 
хто пригадує Господа, не замовкніть 
– і перед Ним не вмовкайте…» (Ісаї 
62:6).

Олександр ГЕНІШ.

Стефан Густавсон – генераль-
ний секретар Шведського Єван-
гельського Альянсу, дирек-
тор Credo Academy – христи-
янського освітнього центру в 
Стокгольмі. Автор кількох книг 
з християнської апологетики 
і християнського світогляду.

– Одним з гасел Євромайдану в 2013 році 
було: «Україна – це Європа». У чому 
суть європейських цінностей, що ле-

жить в їх фундаменті?
– Європейські цінності закладалися ще в 

XVI столітті, над ними працювали покоління 
європейців. І будувалися вони на пізнанні бі-
блійної істини про Христа. Наприклад, усві-
домлення божественної природи людини при-
вело до розуміння цінності людського життя, 
рівності між чоловіком і жінкою, скасування 
рабства, прояву милосердя через відкриття 
госпіталів тощо. А оновлений погляд на при-
роду стимулював розвиток науки. Християни 
внесли в розвиток науки більше, ніж думає 
сучасна людина.

– Сучасна людина думає, що наука є антагоністом 
християнської віри, адже  був спалений 
Дж. Бруно за свої геліоцентричні погляди.
–  Я не виправдовую дій Церкви. Але спер-

шу розглянемо факти. Коперник, Галілей, Нью-
тон, Кеплер, Бойль, Декарт, Мендель, Планк 
були вченими-християнами, які внесли вели-
чезний вклад в розвиток науки. Язичницькі ж 
спільноти вірили в божественність природи і 
не досліджували її, а їй поклонялися. Тому в 

Китаї та Індії ми бачимо лише проблиски на-
уки, тоді як саме в християнській Європі вона 
набула характеру систематизованого процесу.

 Геліоцентричну теорію всесвіту описав 
польський священик Миколай Коперник в кни-
зі «Про обертання небесних сфер». Папа рим-
ський схвально прийняв її. І через 70 років, 
коли судили Дж. Бруно, не існувало заборо-
ни на теорію Коперника. Отже, причини його 
страти були іншими. (Статтю «За що спалили 
Джордано Бруно» читайте у №9(224)  газети 
«Вірую». – Ред.).

– Освіченість – це так само європейська цінність?
– При протестантських церквах відкрива-

лися недільні школи, і за 10 років рівень гра-
мотності європейців досяг більше 90%. Поя-
вою університетів світ так само зобов’язаний 
християнам. Девіз Оксфорда – це цитата з 
псалма: «Бог – мій Світло!», а Гарварда – «Іс-
тина для Христа і Його Церкви».

До речі, базові демократичні принципи сво-
боди совісті та відокремлення Церкви від дер-
жави мають християнські, а не античні джере-
ла. Реформатори впровадили в життя те, що 
колись сформулював Тертуліан.

– Яка роль держави у вільній країні?
– Одна з функцій – обмежити дію зла і дати 

можливість добру зростати. Але ми помиляє-
мося, якщо думаємо, що держава повинна за-
безпечити всіх усім. Бог створив цей світ, але 
не дав людям багато хліба, багато книг, мос-
тів, човнів. Він доручив створити ці речі нам 
самим. Бог наповнив свій світ можливостями, 
а потім створив людей з уявою та інтелектом і 
сказав, щоб вони розвивали всі його ресурси.

Тому добробут залежить від нас – ми повин-
ні створювати все необхідне для свого життя. 

– Протестантська етика праці сформувала 
новий тип господарювання – капіталізм з його 
вільним ринком і правом приватної власності. 
Але виглядає на те, що нині в поглядах на 
економіку Європа полівішала. Чи так це?
– Думаю, що ні. Звичайно, у багатьох євро-

пейських країнах існують свої соціал-демокра-
тичні партії, але жодна з них не хоче привести 
країну в соціалізм. Здебільшого національні єв-
ропейські уряди дотримуються правих поглядів.

–  У країнах колишнього СРСР у поглядах на 
політику та економіку у християн зберігається 
радянський світогляд, і українці не виняток. 
Яка ситуація серед європейських християн?
– Я б сказав, що схожа на українську, тіль-

ки комуністична спадщина не є проблемою 
для європейців, в Європі християни змішують 
християнські принципи зі світським світогля-
дом, наприклад, з індивідуалізмом, коли осо-
бистість ставлять в центр усього. 

Християнство робить акцент на особисто-
сті і балансі між її здібностями, можливос-
тями і обов’язками. Воно оберігає світогляд 
від крайнощів індивідуалізму або панування 
колективізму. Свобода індивідуума обмеже-
на любов’ю до ближнього. Новий Заповіт чіт-
ко говорить, що коли ти не працюєш, то й не 
їж. Звичайно, якщо людина не має можливо-
сті працювати, то це зовсім інша річ. Їй тре-
ба допомогти. Але основний закон полягає в 
тому, щоб самому працювати, дбати про себе 
і свою сім’ю, а також допомагати тим, хто не 
може допомогти собі самостійно.

– Такі європейські цінності, як верховенство 
права, громадянські права та свободи, 
економічний добробут тощо, які є результатом 
християнської віри і біблійного світогляду, 
приваблюють українців в Європі. Але її сучасна 
секулярність і ліберальні цінності частині 
українського суспільства не подобаються. Чи 
можна стверджувати, що європейці остаточно 
відмовилися від християнських цінностей?
– Коли християнському світогляду стали 

протиставлятися дуже схожі на біблійну істи-
ну принципи гуманізму (девіз Французької ре-
волюції – «Свобода, рівність, братерство»), а 
пізніше й комунізму (згадаємо Маркса з його 
мріями про рівність і свободу), європейські 
апологети не вважали за потрібне вести ін-
телектуальні дискусії для захисту християн-
ської віри. Така пасивність призвела до сум-
них результатів – до секуляризації європей-
ського суспільства. 

Я чекаю, що епоха постмодернізму закін-
читься, знову підніметься правда і почнеться 
новий етап європейської історії. 

– Чи є в України надія бути з Європою не 
тільки територіально, а й ментально?
– Українцям варто орієнтуватися на влас-

ну культуру, відсікаючи все шкідливе і не від-
повідне християнським принципам, і розви-
вати її сильні сторони. Це вимагає часу і на-
дії. Надія ж черпається в прикладах людей, 
які боролися, хай навіть поодинці, і перемог-
ли. Для мене таким прикладом боротьби за 
скасування рабства стала історія життя Ві-
льяма Вілберфорса.

Розмовляла Ірина РОЖКО.

ППППоПодідідііііїїїїїї що відбуваються сьогодні у світі створюють році коли СРСРвслід за СШАпрове- на планеті іде до кінця І скоро так яка пора ночі? «Настав ранок а все

На світовому годиннику – заНа світовому годиннику – за  
дві з половиною хвилини північдві з половиною хвилини північ
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Іван Хоменко народився на Вінниччині 115 років тому, у родині 
греко-католиків. Навчався у Київському університеті, пізніше ви-
кладав у гімназії та в університетах Відня і Риму. У 1918-1920 ро-
ках працював у міністерстві закордонних справ Української На-
родної Республіки, головним чином, у складі посольства у Відні.

За кордоном він і познайомився з ми-
трополитом Андреєм Шептицьким, під 
впливом якого почав вивчати теоло-

гію і здобув у 1925 роцi ступінь докто-
ра філософії. А у 1940-му Іван Хоменко 
прийняв чернечий постриг, і саме того 
року взяв на себе надзвичайно склад-
ну і довготривалу працю – почав робо-
ту над перекладом Біблії, яка тривала до 
кінця його життя.

Після Другої світової війни Хоменко 
емігрував до Італії і надовго – у зв’язку 
з поганим станом здоров’я – поселився 
на островi Капрі, де продовжив перекла-
дати Святе Письмо українською мовою.

За основу перекладу було взято не 
якийсь один список Біблії, а оригіналь-
ні арамейські (семітська мова юдеїв Па-
лестини часів Ісуса), давньоєврейські та 
давньогрецькі тексти.

Що стосується Нового Заповіту, то тут 
о. Іван Хоменко користувався так звани-
ми критичними текстами, реконструйо-
ваними на основі порівнянь з існуючи-
ми найдавнішими Євангеліями та інши-
ми книгами Нового Заповіту.

Іван Хоменко працював над перекла-
дом 23 роки і закінчив його в 50-х ро-
ках минулого століття.

Клара ГУДЗИК.

«І сталось по деякім 
часі, і приніс Каїн Богові 
жертву від плоду землі. 
А Авель, він також при-
ніс від своїх перворідних з 
отари та від їхнього лою. І 
зглянувся Господь на Аве-
ля й на жертву його, а на 
Каїна й на жертву його не 
зглянувся» (Бут. 4:1-11).

Авель і Каїн – діти Адама і Єви 
– принесли жертву перед ли-
цем Божим.

Приносячи Богові жертву, брати 
усвідомлювали, що все – від Бога. 
Обидва принесли те, що мали, над 
чим працювали. Чому ж Господь при-
йняв жертву Авеля, а жертву Каїна 
не прийняв? 

Можливі різні варіанти відпові-
ді, мовляв, «Каїн давав не з добрим 
серцем», «Авель приніс кровну жер-
тву», «Каїн приніс не найкраще» тощо. 
Особисто для мене найприйнятні-
ше тлумачення наступне: Каїн при-
ніс від проклятої землі, і серця його 
не було в цій жертві. Авель, як напи-
сано в Євр. 11:4, приніс кращу жер-
тву через віру, він зрозумів свою 
гріховність, зрозумів, що винен пе-
ред Богом, що має пролитися кров, 
і в жертву було принесено найкра-
ще – первородна вівця. Отже, нашу 
подяку визначає стан нашого серця.

Каїн нічого поганого не зробив 
під час жертвоприношення, він теж 
приніс подяку Богові. Але Господь не 
прийняв його жертви і не звернув 
на неї уваги. Чому? Бог дивиться на 
серце того, хто приносить Йому по-
дяку, наша подяка відкриває наше 
серце. Вдячність без віри – це лише 
лицемірство.

ВДЯЧНІСТЬ – ЦЕ 
НАБЛИЖЕННЯ ДО БОГА
Вдячність – це наближення до Бога 

серцем, а вже потім устами, ділами, 
жертвами, служінням. Тому нам усім 
важливо розуміти, з чим ми сьогодні 

наближаємося до Бога, з чим прихо-
димо перед Його лице.

У Першому листі до Тимофія апо-
стол Павло пише: «Великий же зиск 
– то благочестя із задоволенням» (1 
Тим. 6:6). Задоволення – це дефіцит 
сучасності. Але ж незадоволене й 
ображене серце не може принести 
гідної подяки Богові!

Подивіться на приклад Каїна, який 
викриває справжній стан його сер-
ця. Бог попереджає його, Бог бачить, 
що лежить перед дверима його сер-
ця, Він знає, чим усе це закінчується, 
Він бачить наміри його серця, тому 
каже: «Каїне, зупинися!». А що ж Каїн? 
Зверніть увагу на тон його розмови з 
Богом. Чи був Каїн задоволений Бо-
гом? Звичайно, ні, у розумінні Каїна 
Бог був злим і жорстоким. «Як Він 
так міг зі мною вчинити?».

Каїн був злий не лише на Бога, 
але й на невинного Авеля. Подивіть-
ся на його ставлення до Авеля. За-
мість радості за успіх брата він пе-
реповнився заздрістю. Каїн неза-
доволений Авелем і в серці своєму 
виношує страшний план. Він почав 
шукати задоволення в помсті.

Крім того, Каїн був незадоволений 
обставинами, він не захотів змири-
тися з тим, що сталося, і почав здійс-
нювати свій підступний план. Його не 
задовольняла ситуація, в якій опи-
нився, він був незадоволений Бо-
гом, Авелем (людьми), обставинами 
навколо себе. Причиною незадоволе-
ного серця є ненаситне людське «я».

Є багато речей, які можуть викли-
кати в нас незадоволення. Напри-
клад, Бог не здійснює мої плани, не 
чує молитви, Бог робить усе, що Він 
хоче, мені це не подобається.

Ми часто незадоволені людьми, 
які нас оточують. «Як так можна ро-
бити?» – часто обурюємося.

Коли людина фокусується на не-
доліках інших і починає цим жити, 
вона ніколи не буде задоволеною і 
щасливою.

Якщо людина живе всім тим пога-
ним, що бачить у людях, вона просто 

нещасна. У нас багато обставин, які 
викликають невдоволення: хвороби, 
низька зарплата, відсутність власно-
го житла, сімейні негаразди. Є без-
ліч речей, яких не маємо, але які нам 
потрібні. А у когось вони є. Чому така 
несправедливість?

ЗАДОВОЛЕНЕ СЕРЦЕ – 
ВДЯЧНЕ СЕРЦЕ

Справжня, приємна Богові подяка 
виходить лише з благочестивого і за-
доволеного серця. Запитаймо себе: 
чи я – задоволена людина? Чи за-
доволений я своїм життям? А сво-
їм достатком? А своїм рівнем життя 
й усім, що маю? Апостол Павло ра-
дить: «Як маємо поживу та одяг, то 
ми задоволені будьмо з того», а пе-
ред тим вказує причину: «Бо ми не 
принесли в світ нічого, то нічого не 
можемо й винести» (1 Тим. 6:7-8). 
Якщо Бог дав нам їжу й одяг – сла-
ва Богові.

З іншого боку, маємо розуміти, 
від чого наше задоволення похо-
дить. Ніяка річ на землі не здатна 
нас задовольнити. Ніяка. Якщо у ко-
гось є мрія, що саме ця річ зробить 
його щасливим, повністю задоволь-
нить, знайте: нічого в цьому світі вас 
не задовольнить: ні хороша машина, 
ні будинок чи квартира, ні престиж-
на робота. Рано чи пізно ви відчує-
те розчарування.

Чи задоволений я людьми довко-
ла себе і як я ставлюся до них? Це 
дуже серйозне запитання. Це важли-
вий елемент моєї віри: як я налаш-
тований стосовно людей, які оточу-
ють мене. Постійно зауважую і під-
креслюю їхні недоліки чи вчуся бути 
задоволеним тими, кого Бог послав 
мені на шляху, і благословляю навіть 
негідних людей. Лише серце, яке вміє 
благословляти, може про інших гово-
рити добре, а не осуджувати.

Якщо ми шукаємо фундамент для 
задоволення в людях, рано чи пізно 
наша будівля зруйнується. Потрібно 
«виробляти» задоволення у своєму 
серці, а не отримувати його через 
людей. І це дуже велика і важлива 

різниця.
Наступне і вкрай важливе запи-

тання: чи задоволений я Богом? Кож-
ному варто запитати себе: «Чи задо-
волений я Господом? Чи наповню-
ють моє серце Його краса, Його сила 
і благодать? Чи достатньо мені Його 
любові для щастя, Його прийняття 
– для повноти і спокою? Чи достат-
ньо мені того, що Бог мене любить, 
про мене турбується, і я не прагну 
нічого шукати в людях?».

Якщо я Богом не задоволений, 
моя віра і подяка будуть лицемір-
ними. Тільки від Нього наше серце 
наповнюється небом, і ми розуміє-
мо, що все, що пропонує світ, – об-
ман, це просто шлях в нікуди, шлях 
до розчарування, до краху надій і 
мрій. Тільки Бог –справжнє джере-
ло насолоди, життя в радості!

ХРЕСТ – ВИЯВ БОЖОЇ 
ЛЮБОВІ ДО НАС

Чи задоволений я тим, як Бог до 
мене зараз ставиться? Чи задово-
лений я тим, що Його Син дві тися-
чі років тому пішов на хрест, страж-
дав, умер за мене? Чи задовольни-
ла, заспокоїла моє серце Його кров, 
Його смерть? А чи й досі я живу з тя-
гарем гріха на плечах? Чи справді я 
повірив, що Божий Син усе зробив 
для мого вічного спасння, і лише че-
рез віру Бог звільняє мене від гріха.

Для кожного, хто довіряє Бого-
ві і задоволений Богом, смерть – це 
надбання і Царство Боже – мета, за-
ради якої ми живемо, куди ми вза-
галі прагнемо. Немає кращого сер-
ця, ніж у Нього, ніхто не може вас 
більше любити, приймати, прощати, 
як Він. Не існує нікого іншого, хто б 
так знав вас. Давид говорить: «Ти 
виткав мене в утробі матері моєї» 
(Пс. 138:13). 

Як Його не любити? Усе створін-
ня, все, що нас оточує, свідчить про 
те, що Бог нас любить. І, звичайно, 
найголосніше про Божу любов го-
ворить нам хрест Його Сина. Якщо 
я у цю любов не вірю, то значить, я 
просто Бога ігнорую.

ТРАГЕДІЯ ЛЮДСТВА – БУТИ 
ПОЗА ХРИСТОМ

Найстрашніший гріх – це коли я 
байдужий до того, що відбулося на 
хресті. І Бог у вічності каратиме лю-
дей за те, що вони усе своє життя були 
байдужими до Євангелія. Чули, зна-
ли, відвідували служіння час від часу, 
але Христос був поза їхнім серцем. 
І в цьому трагедія всього людства.

Чи зцілює Бог моє незадоволення 
Своїм Сином Ісусом Христом? Чи за-
спокоює мене Ісус, Який у мені живе, 
від моїх незадоволень? Чи запалює 
моє серце та істина, що Царство Боже 
наблизилося?

Скільки людей у світі сміються 
з Бога, пишуть про Нього всякі ні-
сенітниці, книжки видають жахли-
ві, брехливі, а Бог їх благословляє, 
у них здорові діти, достаток, добре 
здоров’я – тому що Він добрий на-
віть до злих, неправедних і невдяч-
них. Але Він радий бачити Своїх ді-
тей слухняними, справді вільними 
від влади світу.

У ЦЕНТРІ НАШОГО ЖИТТЯ – 
ВІН, А НЕ МИ

Що ми несемо сьогодні на Божий 
жертовник? Вдячне вірою серце чи 
гарно «нафарширований» язик, сер-
дечну вдячність чи релігійні слова? 
Приносячи Богові жертви хвали, поч-
німо з подяки за Сина Божого, Який 
узяв на Себе наш гріх і, проливши 
кров, став мостом між нами і Богом, 
подякуймо Богові за достатність Його 
любові і турботи про нас, які роблять 
нас благочестивими і задоволеними.

Визнаймо, що не наша освіта, не 
міць наших рук, не добрі люди, а 
саме Бог, лише Він є причиною всіх 
наших благословень, всього добро-
го, що є в нашому житті.

Бог – центр нашого життя, поча-
ток, причина і кінець усіх наших по-
дяк. Отож підходьмо до престолу з 
гідною жертвою – хвалою і подя-
кою від серця.

Олександр КАЛІНСЬКИЙ.

Бог – Святий, а лю-
дина грішна. Цар Да-
вид, автор псалмів, на-
голошує: «Святий Го-
сподь, Бог наш!» (Пс. 
98:9). Апостол Пав-
ло пише: «Всі згріши-
ли і позбавлені Божої 
слави» (Рим. 3:23).

Гріх – це більше, ніж обман, кра-
діжка чи аморальний спосіб 
життя. Це наш відхід від Бога 

і життя на свій розсуд. Гріх ство-
рює між нами і Богом величезну 
безодню, здолати яку не допо-
можуть навіть найблагородніші 
справи. Це робить неможливим 
особисте спілкування з Ним.

 Ісус Христос – єдина мож-
ливість викуплення гріхів, яку 
нам дав Бог.

У Старому Заповіті описується, 
як євреї приносили жертви свя-
щенику: бездоганне ягня, голубку 
чи теля. Тварину вбивали, свяще-
ник розбризкував його кров на 
жертовнику, щоб тимчасово по-
крити гріх. Такі жертвоприношен-
ня символізували те, що одного 
разу прийде Боже Ягня, Чия кров 
не тільки приховає людський гріх 
до часу, але змиє його назавжди.

Виконалося це пророцтво в 
Новому Заповіті. Ісус каже: «Жер-
тви й приношення Ти не схотів, 
але тіло Мені приготував. Ціло-
палення й жертви покутної Ти 

не жадав. Тоді Я сказав: Ось іду, 
в звої книжки про Мене написа-
но, щоб волю чинити Твою, Боже! 
(Євр. 10:5-7).

Бог послав Свого єдиного Сина, 
Агнця Божого, Ісуса Христа про-
лити кров на хресті для відку-
плення наших гріхів. Бог полю-
бив усіх нас, незалежно від того, 
якими б грішниками ми не були, 
так сильно, що послав Свого Сина 
померти на хресті, щоб ми мали 
вічне життя.

Подібно до засудженого, який 
очікує неминучої страти, але яко-
го раптом звільняють, ми може-
мо отримати прощення за свої 

гріхи завдяки смерті і воскре-
сінню Ісуса Христа.

Така висока любов неосяжна 
для людського розуміння. Божа 
любов безумовна, її не можна за-
служити, це Божа милість і благо-
дать. Він любить нас, незважаю-
чи на наше свавілля, гріхи, слаб-
кість і егоїзм. Він хоче звільнити 
нас, щоб ми жили в радості. Нам 
не потрібно боятися Того, Хто лю-
бить нас так бездоганно. Ми мо-
жемо довіряти Йому.

Через Свою безумовну любов, 
Бог дарує нам повне прощення, 
очищає і назавжди забуває про 
наші гріхи.

ЛЮДИНА, ЯКА ВСЕ ЖИТТЯ 
ПЕРЕКЛАДАЛА БІБЛІЮ

ЛИШЕ ІСУС МОЖЕЛИШЕ ІСУС МОЖЕ  
ПРОСТИТИ НАШІ ГРІХИПРОСТИТИ НАШІ ГРІХИ

«І сталось по деякіііім наближаємося до Бога з чим прихо нещасна У нас багато обставин які різниця Т

ВДЯЧНЕ СЕРЦЕВДЯЧНЕ СЕРЦЕ
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Олівер Кромвель (1599-1658) – 
один із найвидатніших політичних 
і громадських діячів Англії, лідер 
Англійської революції, в якій пар-
ламент і народ здобули перемогу 
над абсолютною владою короля.

Кромвель навчався в Кембриджі на юри-
дичному факультеті, у коледжі Сідней Сак-
сес, який визначався сильними пуритан-

ськими впливами. По смерті батька в 1617 
році Олівер був змушений покинути коледж 
без диплома, щоб опікуватися матір’ю і та сі-
мома сестрами.

У 1620 році він одружився з Елізабет Бу-
чер, донькою лондонського торговця шкура-
ми. У родині Олівера і Елізабет народилося 
дев’ятеро дітей.

Олівер був переконаним пуританином і від-
значався сильною біблійною вірою. 1628 року 
його обрали до парламенту від його рідного 

міста Ханцінгдона. Але в 1629 році парламент 
був розпущений королем і наступного разу 
скликаний тільки через 11 років.

У 1631 році Кромвель займався фермер-
ством і належав до індепендентів – пуритан-
ської релігійної громади, яка виступала за са-
мостійність місцевих громад без вищого цен-
тралізованого церковного або політичного 
керівництва. Індепенденти домагалися сво-
боди віри для не католиків.

У 1642 році почалася перша громадянська 
війна між прихильниками парламенту (кругло-
головими) і прихильниками короля (рояліста-
ми). Кромвель очолив парламентські війська. 
У 1644 році він створив армію нового роду, 
яка мала високу дисципліну і де солдати не 
пили, не лихословили, але багато уваги при-
діляли вивченню Слова Божого.

У червні 1645 року війська Кромвеля пере-
могли королівські війська у вирішальній битві 
при Незьбі, зупинивши абсолютистські праг-
нення короля. Владу передали парламенту. 

Але коли депутати парламенту, обрані у 1640 
році, у 1653 році вирішили закріпити за со-
бою право довічного членства в парламенті, 
то Кромвель за допомогою своєї гвардії розі-
гнав їх і встановив власний протекторат, став-
ши лордом-протектором.

У час його правління в країні були прове-
дені важливі реформи і встановлені добрі від-
носини з багатьма європейськими держава-
ми, крім Іспанії. Кромвель залишався главою 
держави до своєї смерті, яка настала у 1658 
році через хворобу.

Хоча по його смерті монархія в Англії була 
відновлена і останки Кромвеля зневажені, але 
сама перемога парламенту над абсолютною 
владою короля стала важливим кроком в іс-
торії цього народу, а ініціативи і час правлін-
ня Кромвеля високо оцінюють багато англій-
ців. Успіхи його боротьби і управління були 
безпосередньо пов’язані з його ревною вірою 
в Бога і розумінням відповідальності перед 
Ним за свій народ.

Мені було років із вісім, коли я, повернувши з під’їз-
ду в бік катка, ковзала по сніговій доріжці у своїх бі-
лих ковзанах. Помітивши позад себе жінку з донькою 
приблизно мого віку, я доклала всіх зусиль, щоб не-
знайомі тітонька й дівчинка оцінили мої успіхи; і по-
пливла по засніженій сцені, відчуваючи глядача сво-
єю спиною. Через мить я почула аплодисменти у фра-
зі: «Дивись, як у дівчинки гарно виходить!». Мені так 
захотілося закріпити цей момент слави, що я одра-
зу ж влаштувала показовий виступ і, змахнувши ру-
кою та ногою, без ознак грації та витонченості здій-
снила незаплановане приземлення на «п’яту точку»...

Бажання виділитися й похвалитися 
вирує в нас із дитинства. Тоді ми 
набивали собі ціну в маленькій 

дитячій пісочниці, а пізніше перемі-
стилися в просторі дорослі пісочниці, 
факт перебування в яких виявляв, що 
дорослішання – не завжди найкращі 
ліки від стійкої сверблячки заявити 
про себе, видатися крутим, успішним, 
талановитим і «просунутим».

Бажання похвалитися, як закваше-
не тісто, весь час норовить виповзти за 
межі скромності та зависнути нестри-
мними патьоками, порушуючи автор-
ське право щодо дарів і здібностей, 
як це було у випадку з прародичем 
гордовитої закваски. Люциферу було 
чим гордитися. Він так думав. Тому, ще 
не закінчивши мріяти про сходжен-
ня по службових сходинках, по тих же 
сходинках він скотився в протилеж-
ний кінець, і мрії про самозвеличення 
завершили свій віраж на короткому 
шляху від слави до безслав’я.

Коли талант (чи позиція, досягнен-
ня, успіх, перемога) змішується з горді-
стю й «понтами», він починає смерді-
ти, сяйво – згасати, а сприйняття себе 
перестає відображатися в адекватно-
му дзеркалі. Пам’ятаєте, як два персо-
нажі Г. Х. Андерсена хизувалися один 
перед одним? Перо кричало: «Пише 
перо!». Чорнильниця перечила: «Чер-
пають з мене!». Вислухавши супереч-
ку цих «значимих» персон, автор на-
писав притчу про майстра та інстру-
мент – про те, що скрипка й смичок 
не значать нічого без Майстра. Ця іс-
торія ілюструє один мій улюблений 
вірш з Біблії: «Що ти маєш, чого б ти 
не взяв? А коли ж бо ти взяв, чого чва-
нишся, ніби не взяв?». Хіба ми щось 
маємо, чого не отримали від Бога? 
Він дав, тому ми й маємо. Дали нам в 
руки перо та чорнильницю чи скрипку 
і смичок – ми користуємося; не дали 
– нічим користуватися.

Гордість проявляє себе не тільки в 
кричущих формах. Її можна виявити 
у своєму серці, тихо прихиленому до 

задоволення від тих дарів, якими ви 
наділені, до задоволення від власної 
потрібності, до ситості від досягнутого 
успіху… Недавно, проходжуючись біля 
затоки Тихого океану, я спілкувалася 
з одною жінкою. Служіння, яке вони з 
чоловіком розпочали ще в колишньо-
му Союзі, достатньо добре виросло і 
невдовзі стало відомим. У ту пору їй 
здавалося, що вони досягли піку, під-
нявшись на вершину гори. . . А Бог, не 
погодившись із цим, підмітив, що Він 
ще навіть нічого не починав робити в 
їхньому житті… І відірвав їх від мни-
мого успіху, знявши з уявної найви-
щої точки гори, переселивши в зем-
лю, де треба було все починати з нуля.

Вона ділилася зі мною історією, яка 
певною мірою перекликалася з нашою 
історією, де Бог також завбачливо від-
ключив кнопку швидкого успішного 
старту, відкинув нас з чоловіком на-
зад і відправив на, як виявилося, не-
обхідну перепідготовку, включивши 
суворий режим повільної швидкості. 
І, прощаючись з усіма «заслугами пе-
ред батьківщиною», ми почали повзти 
не до фінішу, а до старту.

Іноді Бог забирає нас від дітища, 
яке ми народжували, любили та лелія-
ли, щоб його очевидний зріст не за-
крутив нам голову і ми не вдивляли-
ся у привид своєї значимості. Вивів-
ши з комфортного задоволення, Він 
мудро поселяє нас у місце похован-
ня нашого імені. 

Це непросте місце, тому що, коли 
ти перебуваєш там, люди дійсно за-
бувають твоє ім’я. Це й хороше місце, 
тому що коли Бог тебе звідти забирає, 
ти виходиш вже без імені й без пре-
тензії його мати.

Узявши в супутники смирення, не 
уподібнюючись Перу та Чорнильни-
ці, ми усвідомлюємо, що наші талан-
ти, дари, здібності й успіхи не є атри-
бутами нашого імені, тому що є тіль-
ки одне Ім’я, яке за всім цим стоїть.

Марина МИРОНОВА.
Журнал «Благовісник».

Вперше про спочинок в Слові Божому згадуєть-
ся тоді, коли Господь завершив справу творіння.  
Коли Він скінчив усе і побачив, що вельми добре 
усе, то «відпочив у дні сьомім від усієї праці Своєї, 
яку був чинив. І поблагословив Бог день сьомий, і 
його освятив, бо в нім відпочив Він від усієї праці 
Своєї, яку, чинячи, Бог був створив» (Бут.  2:2-3).

Очевидно, що у період шести 
днів творіння світу, які описа-
ні в біблійній книзі Буття, Бог 

був по-особливому уважним, зайня-
тим, у постійному очікуванні ново-
го, у захопленні від втілення Своїх 
бажань та задумів, які знаходили 
вираження в промовлених словах.

І коли все сталося так, як Він цьо-
го хотів, то можна було просто на-
солодитися побаченим. Серце Са-
мого Бога наповнилось спокоєм 
від споглядання створеного, адже 
в цьому було здійснення Його волі, 
втілення Його думок і мрій, про-
яв творчості та можливостей. Бог 
благословив той день, коли при-
йшов спочинок

Для нас спокій –це  врівнова-
жене становище душі, відсутність 
тривоги, сумніву, хвилювання, гніву, 
турбот, сердечний мир… Що може 
бути кращим за такий спокій? 

Ісус Христос закликав Своїх 
сучасників і сьогодні звертаєть-
ся цими ж словами абсолютно до 
кожного: «Прийдіть до Мене, усі 
струджені та обтяжені, – і Я вас 

заспокою!» (Мт. 11:28). З Ним при-
ходить мир у серце, тільки в Ньому 
знаходимо справжнє заспокоєння.

Одного разу гармонія всесвіту 
була порушена: люцифер здійняв 
проти Бога бунт і був скинутий на 
землю, перші люди вчинили не-
послух і втратили мир із Творцем, 
земля потрапила під прокляття… 

Бог шукає місця спочинку для 
Себе : «… говорить Господь: не-
беса – Мій престол, а земля – то 
підніжок для ніг Моїх: який же то 
храм, що для Мене збудуєте ви, і 
яке ото місце Його відпочинку? Та 
ж усе це створила рука Моя, і так 
все це сталось, говорить Господь! І 
при тому дивлюсь Я на вбогого та 
на розбитого духом, і на тремтя-
чого над Моїм словом» (Іс. 66:1-2).

Місцем перебування, місцем спо-
чинку для Нього є серце тієї люди-
ни, яка глибоко впокорюється перед 
Ним, визнає та шанує Його Слово. 

Колись Бог звів потоп на усю зем-
лю, і тільки праведний Ной із своєю 
сім’єю та по парах кожної  звіри-
ни і худоби перебували в ковчезі. 

Коли вода заспокоїлась, Ной «по-
слав від себе голубку, щоб поба-
чити, чи не спала вода з-над зем-
лі. Та не знайшла та голубка місця 
спочинку для стопи своєї ноги, і 
вернулась до нього до ковчегу, бо 
стояла вода на поверхні всієї зем-
лі» (Бут. 8: 9).

Голубка – біблійний символ Свя-
того Духа – зображена в цій істо-
ричній події як та, що шукала міс-
ця, щоб осісти серед стихій світу. І 
коли його знайшла, то «більше до 
нього (тобто до Ноя) вона не вер-
нулася» (Бут. 8:12).

Сьогодні Дух Святий, як і тоді, 
«коли земля була пуста та порож-
ня, і Дух Божий ширяв над поверх-
нею води»  (Бут. 1:2) витає над кон-
тинентами та державами, містами 
та селами, домами нашими і шу-
кає прихистку для Себе. Йому по-
трібне місце, яке було б вільне від 
стихій світу, в яких потонула пере-
важна більшість людей.

Дух Святий принижений та стур-
бований в середовищі, де непоко-
ра та непослух Богові, де зло і без-
законня. Апостол Павло в Послан-
ні до ефесян (4:30-31) пише: «І не 
засмучуйте Духа Святого Божого, 
яким ви запечатані на день викупу. 
Усяке подратування, і гнів, і лютість, 
і крик, і лайка нехай буде взято від 
вас разом із всякою злобою». Там, 
де є такого роду прояви, не може 
бути спокою для Святого Духа.

Яскравим прикладом того, як не-
покоїться Бог, коли не може знай-
ти спочинку для Себе, є поведінка 
Ісуса Христа: «І коли Він наблизив-
ся, і місто побачив, то заплакав за 
ним, і сказав: «О, коли б ти хоч у 
цей твій день зрозумів, що потріб-
но для миру твого! Та нині це за-
крите від очей твоїх» (Лк. 19:41-
42), – так описуються переживан-
ня Ісуса Христа незадовго перед 
Його розп’яттям. 

А як «Він у храм увійшов, то став 
виганяти продавців і покупців у 
храмі, і поперевертав столи гро-
шомінам та ослони – продавцям 
голубів» (Мр. 11:15).

Коли був збудований храм Бо-
жий в Єрусалимі, то Господь на-
повнив його хмарою присутності 
Своєї – Він там міг знайти в той час 
спокій. Та й сам Соломон в молитві 
благословення і посвячення хра-
му міг промовити: «Устань же, о Го-
споди, Боже, на свій відпочинок, Ти 
й ковчег сили Твоєї!» (2 Хр. 6:41).

Сьогодні в кожному із нас Го-
сподь хоче бачити храм для Духа 
Святого, Який хотів би перебува-
ти у ньому. Тому приготуймо міс-
це спочинку для Господа.

Ігор КРОЩУК.

Олівер Кромвель – 
видатний політичний і 

громадський діяч Англії

Олівер ККККККроророромвель (1599-1658) – міста Ханцінгдона. Але в 1629 році парламент Але коли депутати парламенту, обрані у 1640 

Гортаючи сторінки історіїГортаючи сторінки історії

Привид власної Привид власної 
значимостізначимості

МІСЦЕ СПОЧИНКУ ДЛЯ БОГАМІСЦЕ СПОЧИНКУ ДЛЯ БОГА



№ 10 (225), ЖОВТЕНЬ 2017 РОКУ№ 10 (225), ЖОВТЕНЬ 2017 РОКУ

5ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ХРИСТИЯНСЬКА МІСІЯ «ДОБРИЙ САМАРЯНИН»

1 серпня 2017 року в шта-
ті Вісконсін 40 працівникам 
компанії Three Sguare Market 
був введений маленький мі-
крочіп під шкіру на руці...
Кілька місяців до того на-

чальство цієї компанії вирі-
шило замовити в шведській 
компанії Biohax маленькі 
чіпи для своїх співпрацівни-
ків для того, щоб випробувати 
нові технології майбутнього.

Маючи чіп, введений під шкіру, вже не 
потрібно носити з собою кредитні кар-
точки, готівкові гроші, ключі від офісу 

і навіть посвідчення особистості. Праців-
ник, прийшовши на роботу, просто підста-
вить свою руку з чіпом до сканера, і двері 
відчиняться, а також автоматично почнеть-
ся відлік його часу перебування на роботі!

Ніяких карточок і бейджиків, які часто 
губляться і які легко можна вкрасти чи під-
робити. Якщо працівник захоче випити га-
зованої води або з’їсти чіпси з торговель-
них апаратів, він просто підставить руку з 

чіпом і – розрахувався!
І це ще не все. Тепер не треба буде за-

пам’ятовувати пароль для комп’ютера і 
для спеціальних сайтів компанії, тому що 
вся інформація безпечно буде зберігати-
ся на руці!

Маленький чіп працює як Apple Paу. 
Його можна використати при розрахун-
ку в магазині, навіть якщо людина забула 
свою кредитку чи посвідчення особи! Зруч-
но, практично і безпечно. У чіпі не сідають 
батарейки, його неможливо загубити, і най-
головніше – ніхто не може його вкрасти!

Але й це ще не все. Один аеропорт вже 
пристосований до зчитування чіпів, ведуть-
ся переговори з цього приводу з іншими 
аеропортами. Підійшовши до стійки реє-
страції, треба буде просто підставити свою 
руку під сканер, і квиток з ідентифікацією 
особистості перевірено!

Тепер походи до крамниць, банків та 
в аеропорти будуть набагато легшими і 
безпечнішими.

Для чіпізації в компанію Three Sguare 
Market був запрошений професійний та-
туювальник, який скрупульозно вводив під 
шкіру мікрочіпи всім працівникам. Після 
цього відбулося грандіозне свято, роби-
ли фото на пам’ять та брали інтерв’ю для 
передових статей американських видань 
– адже вони перші, хто був чіпізований 
в Сполучених Штатах (поки що це слово 
комп’ютер підкреслює як неправильне, але 
в найближчому майбутньому, я певний, пе-
рестане його виправляти).

Чіпи для цієї компанії були закуплені в 
Швеції, де їх почали практикувати набага-
то раніше. На початку двохтисячних років 
колишній татуювальник заснував компа-
нію Biohax, яка почала виготовляти елек-
тронні мікрочіпи. Спочатку їх випробува-
ли на тваринах, потім почали вставляти і 
людям. За свідченнями чіпізованих, їхнє 
життя значно полегшилося.

За даними компанії Biohax, на сьогод-
ні у Швеції вже близько трьох тисяч лю-
дей мають чіпи в руці. Тепер готівкові гро-
ші, коди і документи – це все в минулому!

На думку USA Todau, бачачи, які вигоди 
приносять чіпи, введені під шкіру, багато ін-
ших великих компаній також планують на-
слідувати приклад Theree Sguare Market...

Друзі! Друге пришестя Христа набага-
то ближче, ніж ми думаємо. Чи буде Цер-
ква на землі під час гонінь, а чи буде під-
хоплена – невідомо, але в одному ми мо-
жемо бути впевнені: Господь гряде! Нині 
не час просто сидіти склавши руки або 
метушитися. Нині час для кожгого з нас 
очиститися і проповідувати Євангеліє з 
новою силою!

«Ото, незабаром приходжу, і зо Мною 
заплата Моя, щоб кожному віддати згідно 
з ділами його!» (Об’явлення 22:12).

Р. С.

Сучасна культура виховує в нас поклоніння геро-
ям. Те, як ми витрачаємо свій час, гроші, емоції і ен-
тузіазм, є показником поклоніння. Нашу увагу лег-
ко привернути до знаменитостей, чия слава така 
приваблива і так не схожа на наше буденне життя.
Однак Божі герої далеко не такі. Герої нашої віри не-

рідко стають вигнанцями. Часто це звичайні люди, які 
звершують надзвичайні вчинки для Бога. Іван Хрести-
тель – один з таких непрославлених героїв. Його при-
клад кидає нам виклик – стати героєм заради Бога.

Третій розділ Євангелія від Луки 
починається з перерахування 
семи політичних і духовних лі-

дерів того часу. Усі вони були зна-
менитими і впливовими людьми, чиї 
профілі появлялися на монетах і ста-
туях, що прикрашали міські спору-
ди. А далі нам показують абсолютну 
протилежність – Івана Хрестителя.

Перше, що ми дізнаємося про Іва-
на, – це те, що він несе своє служін-
ня у зовсім нетиповому місці. Сло-
во Боже прийшло до нього в пусти-
ні. Регіон Мертвого моря був сухим, 
запиленим, пустинним і безплідним 
місцем. Та й не тільки місце служін-
ня Івана було нетиповим – він сам 
був нетиповою людиною.

Сказати, що Іван був ексцентрич-
ним, – це не сказати нічого. Він був 
дивним. Він був дивакуватим. Носив 
одежу з верблюжого волосу і ремін-
ний пояс. Навряд чи ви побачили би 

такий стиль одягу на кафедрі церкви 
чи в модному каталозі.

Іван навмисне носив таку оде-
жу, щоб відділитися від зручностей 
і комфорту нормального життя. Його 
життя і поведінка підкресювали ту 
новину, яку він ніс. Тому і проповіді 
його також були нетиповими.

Іван вчив, що Царство Боже на-
близилося. Ця реальність змушува-
ла поспішати щось робити, і він пе-
реконував людей, що їм необхідно 
покаятися у своїх гріхах. Єврейська 
культура включала в себе ритуаль-
не занурення у воду. Але в Івано-
вому хрещенні був новий ритуал, 
пов’язаний з єврейським хрещен-
ням поган-прозелітів.

Уявіть, як Іван говорить євреям, що 
вони повинні навернутися до Бога 
так, як це зробили би погани. Це не 
тільки не типово, це, без сумніву, зву-
чало жахливо. Не найкращий спосіб 

завести друзів і впливати на людей. 
Іван не використовував євангеліза-
цію за допомогою дружби. Він пере-
давав термінове послання кожному, 
хто його слухав.

Але погляньте на результати: «Тоді 
до нього виходив Єрусалим, і вся 
Юдея, і вся йорданська околиця, і в 
річці Йордані христились від ньо-
го, і визнавали гріхи свої» (Мт. 3:5-
6). Незважаючи на різкий і виклич-
ний тон, люди натовпами стікалися 
з Єрусалима, щоб дізнатися, що там 
відбувається.

Якби Іван приваблював натов-
пи людей своїм служінням сьогод-
ні, ймовірно, репортери й папараці 
почали б вишукувати пікантні по-
дробиці про сім’ю Івана, сина Заха-
рії. Можливо, агенти запропонували 
би йому контракт на книгу чи фільм. 
Рекламні агенти, ймовірно, спробу-
вали б просувати нову лінію одежі з 
верблюжого волосу. Сарана і дикий 
мед стали б останнім писком моди в 
найпопулярніших місцях розваг мо-
лоді в Єрусалимі. Це можливо! Ти – 
в центрі уваги, це твій шанс, Іване!

Але що робить Іван? Він безапе-
ляційно вказує на Христа: «Я хрищу 
вас водою на покаяння, але Той, Хто 
йде по мені, потужніший від мене: я 
недостойний понести взуття Йому! 
Він христитиме вас Святим Духом й 
огнем. У руці Своїй має Він віячку, і 
перечистить Свій тік: пшеницю Свою 

Він збере дозасіків, а полову попа-
лить ув огні невгасимім» (Мт. 3:11-12).

Ось у чому полягає по-справж-
ньому героїчне служіння: всю увагу 
з себе перевести на Ісуса. На жаль, 
сьогодні багато служителів хоч і по-
чинали з проповіді Христа, тепер про-
повідують лише самі себе.

Коли дещо пізніше учні Івана по-
жалілися йому, що всі люди, які йшли 
за ним, пішли за Ісусом. Іван дивує 
їх, кажучи: «Він має росли, я ж – ма-
літи» (Ів. 3:30).

Якби й ми могли сказати це від 
чистого серця! Якби й ми могли жити 
за цим принципом кожного дня! «Він 
має рости, я ж – маліти». І Іван малів. 
З якогось моменту він опиняється за 
кадром. Наприкінці свого життя він 
опинився у в’язниці, розчарований і 
невпевнений. Натовпи людей пішли, 
залишилося лише кілька вірних учнів. 
У кінцевому підсумку, йому відруба-
ють голову через примху п’яного ти-
рана, перелюбника, що прагнув по-
мсти, і безсоромної дівчини-підлітка.

Як принизливо! І це те, що ми 
одержуємо за своє посвячення са-
мовідданому служінню?..

Однак згадаймо, що Сам Ісус ска-
зав про Івана: «Як вони ж відійшли, 
Ісус про Івана почав говорити на-
родові: «На що ви ходили в пусти-
ню дивитися? Чи на очерет, що ві-
тер гойдає його? Та на що ви ди-
витись ходили? Може, на чоловіка, 

у м’які шати одягненого? Адже ж ті, 
хто носить м’яке, – по палатах цар-
ських. По що ж ви ходили? Може, ба-
чити пророка? Так, кажучи, – навіть 
більш, як пророка. . . Поправді кажу 
вам: Між народженими від жінок не 
було більшого над Івана Христите-
ля!» (Мт. 11:7-9, 11).

Ці слова звучать як справжній 
виклик.

Приклад Івана заохочує регулярно 
перевіряти себе, думати, чи не втра-
тив я Бога заради вигод і стандар-
тів цього світу. 

Те, як і де ми вибираємо жити, 
як сильно ми дозволяємо собі йти 
на повідку своїх власних бажань, 
може відбитися на розумінні сво-
го життєвого обов’язку все робити 
на славу Божу. 

Хтось сказав, що людина може 
легко стати занадто великою для 
того, щоб Бог її вживав, але ніколи 
не стане надто маленькою для цьо-
го. Бог часто вживає щось незначне 
для Своїх цілей. 

«Він має рости, я ж – маліти». Як 
би виглядала Церква Ісуса Христа, 
якби ми дотримувалися цього кре-
до? Яка співпраця процвітала б між 
служіннями, церквами і окремими 
особами, якби люди турбувалися не 
про свою репутацію, і свій авторитет, 
а про те, щоб жити згідно з принци-
пом: «Він має рости, я ж – маліти».

Давид БРІКНЕР.

Сьогодні серед багатьох віруючих людей по-
бутує думка, що алкоголь – це нормально. Тут 
і там можна почути, що люди, які народилися в 
сім’ях, де алкоголь був під забороною, можуть 
дозволити собі баночку пива чи бокал вина. 
Ви запитаєте: а що тут поганого? І взагалі, 
де в Біблії написано про заборону алкоголю?

ОСЬ СІМ ПРИЧИН, 
ЧОМУ Я НЕ ВЖИВАЮ 

АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ
Причина перша: мої батьки 

ніколи не пили. Я виховувався у 
п’ятидесятницькій сім’ї, де алко-
голь був під повною забороною. 
Ви запитаєте: як тоді ми розсла-
блялися під час свят? Дуже про-
сто. На Пасху в нас був компот, 
на Різдво – кисіль! А інші свята 
ми не відзначали. І скажу чесно, 
що я надзвичайно цьому радий 
і дуже вдячний своєму батько-
ві, що він не пив і навчив мене 
своїм прикладом! 

Тому друга причина – я хочу 
бути прикладом для своїх дітей. 
Коли мої діти виростуть, я б хо-
тів, щоб вони також пишалися 
мною, як і я – своїм татом, і мог-
ли сказати: я не п’ю спиртного, 
тому що мій батько мене цьо-
го навчив!

Будьмо чесними. Наші діти 
спостерігають за нами. Чи хотіли 

би ви, щоб ваші діти-підлітки на 
свята перехиляли чарку? Тому 
не будемо лицемірити. Якщо 
ви сьогодні дозволяєте собі сто 
грамів, то не дивуйтеся, що коли 
ваші діти підростуть, то також 
собі це дозволятимуть. Або й 
навіть більше.

Третя причина: кожен, хто 
вживає алкоголь, ходить по краю 
прірви. Де гарантія, що ти не зір-
вешся в неї? Один відомий аме-
риканський пастор, церква яко-
го налічувала 30 тисяч членів, 
раніше завжди підкреслював, 
що пити вино – це круто, якщо 
ти себе контролюєш. Дійшло 
до того, що він навіть висмію-
вав тих, хто дотримувався «су-
хого закону».

І ось в липні цього року весь 
християнський світ потрясла 
шокуюча новина: цього пасто-
ра зняли зі служіння за. . . п’ян-
ство. Якщо пастор 30-тисячної 
церкви не зміг себе контролю-
вати, а запив і втратив служіння, 

повагу, зарплату і сім’ю, то не-
вже ви думаєте, що, попиваю-
чи в ресторані вино, ви – най-
мудріші і зможете встояти, іні-
коли не переберете зайвого? 
Не смішіть мене.

Четверта причина: я не п’ю, 
тому що хочу бути прикладом 
для інших! У нашій церкві ми 
багато працювали з п’яницями! 
Коли люди проходили реабілі-
тацію, то ми казали їм не тільки 
не пити, але навіть не дивити-
ся в бік алкоголю. Тому що ба-
гато людей, одержавши свобо-
ду від Бога, скочуються назад до 
старого життя, тому що одного 
разу вирішили випити трошки, 
всього 50 грамів.

Ти не можеш вчити інших 
не пити, якщо сам потихеньку 
попиваєш.

П’ята причина: алкоголь на-
лежить до напоїв, які виклика-
ють залежність. Жоден алкоголік 
не планував стати алкоголіком. 
Усі казали: я себе контролюю, 
я знаю міру, я лише трошки – 
на свята.

Шоста причина: дія алкоголю 
спочатку викликає хтиві думки, а 
потім – розпусні вчинки. Навіть 
якщо після 100 грамів ти не по-
чав буянити, але чи тобі не со-
ромно за свої думки? Невже ти 
думаєш, що Духу Святому спо-
стерігати за твоїми фантазіями?

І, остання, сьома причина – 
найважливіша: проти алкого-
лю виступає Біблія. Або скажу 
по-іншому: Біблія забороняє ал-
коголь. У ній ясно написано: п’я-
ниці Царства Божого не вспад-
кують! (1 Кор. 6:10).

Ви скажете: та я ж не п’яниця. 
Я лише зрідка випиваю, лише на 
свята. Але поспілкуйтеся з п’я-
ницями: жоден не визнає себе 
п’яницею. Усі стверджують, що 
ситуація під контролем і вони 
можуть кинути пити, коли тіль-
ки захочуть.

Але є одна проблема: вони 
ніяк не можуть захотіти. . .

ГРЯДИ, ГОСПОДИ ІСУСЕ!ГРЯДИ, ГОСПОДИ ІСУСЕ!
В АМЕРИЦІ ПОЧАЛИ ВСТАВЛЯТИ ЧІПИ

ЧИ МОЖНА ВІРУЮЧИМ 
ВЖИВАТИ АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ?

Сучасна культура виховує в нас поклоніння геро завести друзів і впливати на людей Він збере дозасіків а полову попа- у м’які шати одягненого? Адже ж ті
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Одного суботнього дня, перед тим, 
як йти додому, пастор вирішив зате-
лефонувати своїй дружині. Була вже 
майже десята вечора, але дружина 
не брала слухавку. Пролунало 20 гуд-
ків, однак дружина не відповідала.

Через деякий час він 
знову набрав домаш-
ній номер, і дружина ві-

дразу відповіла. Пастор за-
питав, чому вона так довго 
не брала слухавку, коли він 
телефонував перший раз, 
але вона відповіла, що ні-
якого дзвінка не було.

Цей випадок був би за-
бутий, якби через два дні 
в кабінеті пастора не про-
лунав телефонний дзвінок. 
Чоловік, що телефонував, 
говорив про якийсь дзві-
нок з цього номера в субот-
ній вечір. Пастор довго не 
міг зрозуміти, про що йде 
мова. Тоді чоловік сказав:

– Хтось зателефонував 
з вашого номера, але я так 
і не підняв слухавку. . .

Раптом пастор згадав 
про казус, що трапився з 
ним, і відразу вибачився 
за те, що потурбував цьо-
го чоловіка. Він пояснив, 
що хотів зателефонува-
ти додому, але, очевид-
но, набрав неправильний 
номер. . .

Чоловік, не дослухавши, 
перебив служителя:

– Дозвольте мені роз-
повісти, що тоді сталося. 
Бачите, суботнього вечо-
ра я збирався покінчити 
з життям. Але перед тим, 

як звершити намічене, я 
звернувся до Бога в мо-
литві, сказавши, що якщо 
Він є і якщо Він чує мене, 
то нехай подасть мені знак. 
Саме в цю мить у мене за-
дзвонив телефон. Я підій-
шов до апарата і поба-
чив на цифровому табло 
телефона надпис: «From: 
Almighty God...» (Від: Госпо-
да Всемогутнього. . .)

Я зі сльозами дивився 
на телефон, що дзвонив і 
дзвонив, і не зміг підняти 
слухавку.

P. S. Церква, в якій слу-
жив цей пастор, нази-
вається «Almighty God 
Tabernacle» (Господа Все-
могутнього Обитель). Саме 
цей надпис був зареєстро-
ваний в місцевій телефон-
ній станції, яка й вивела 
його на екран телефона 
цього чоловіка.

Кажете, збіг обставин?..

Зайнявшись вивченням топографії Малої Азії, ар-
хеологи повністю змінили свої погляди на досто-
вірність творів авторства Луки. Ось що вони сказа-
ли: «Лука – це першокласний історик; ми говоримо 
не лише про те, що всі його фактичні свідчення 
гідні довіри... Цей автор заслуговує бути постав-
леним у ряд з найвеличнішими істориками світу».

У всіх згадках зовнішніх фак-
тів автор Дій святих апосто-
лів був настільки ретельний 

і точний, як може бути лише су-
часник.

Раніше існувала думка, що Лука 
зовсім не мав рації, коли описував 
події, що супроводжували Різд-
во Христове (Лк. 2:1-3). Критики 
запевняли, що в той час не було 
переписів, що Квіріній в ті роки 
не був правителем Сирії і що жи-
телі не повинні були повертати-
ся до місця свого народження.

Проте археологічні відкриття 
свідчать, що римляни вели постій-
ний облік платників податків, а 
також кожні 14 років проводи-
ли переписи населення, початі 
ще за імператора Августа (або 
в 23-22 р. , або у 9-8 р. до Різдва 
Христового). Саме цей останній 
перепис і згадує Лука.

Є також свідчення, що Квіріній 
був правителем Сирії у сьомому 
році до Р. Х. Про це йдеться в на-
писі, виявленому в Антіохії. Після 
цього відкриття ми можемо ду-
мати, що він займав пост двічі – 
спочатку в сьомому році до Р. Х. , 
а потім в шостому році від Р. Х. 
(цю дату згадує Йосип Флавій).

Нарешті, щодо обліку плат-
ників податків, то в Єгипті було 
знайдено папірус, що містив ін-
струкції по проведенню перепи-
сів. У ньому говориться наступне: 
«У зв’язку з майбутнім переписом 
населення необхідно, щоб всі, 
хто з тієї чи іншої причини живе 
поза власним домом, були гото-
ві негайно повернутися під вла-
ду своїх урядів, щоб усією сім’єю 
зареєструватися для перепису і 
зберегти за собою оброблювані 
землі, що належать їм».

Наступний факт. Археологи 
сумнівалися в тому, що, як мало-
ся на увазі в Луки, Лістра і Дер-
вія були розташовані в Лікаонії, 
а Іконія – ні (Дії 14:9).

Справді, римські автори, на-
приклад, Ціцерон, писали, що 
Іконія розташована в Лікаонії. 
Таким чином, археологи почали 
вважати Дії апостолів ненадій-
ним джерелом. Однак в 1910 році 
сер Вільям Рамзі виявив пам’ят-
ник, з якого стало зрозуміло, що 
Іконія була фригійським містом. 
Цю знахідку підтвердили наступ-
ні відкриття.

Серед інших історичних по-
силань у книгах Луки згадуєть-
ся Лісаній, який був тетрархом в 
Авіліні на початку служіння Іва-
на Христителя в 27 р. після Р. Х. 
(Лк. 3:1). Єдиний Лісаній, відо-
мий історикам, був вбитий у 36 
р. до Р. Х. Однак у надписі, вияв-
леному поблизу Дамаска, йдеться 
про «вільновідпущеника Лісанія 
тетрарха». Цей надпис належить 

до періоду між 14 і 29 роками.
У своєму Посланні до рим-

лян, написаному в Коринті, апо-
стол Павло згадує міського до-
морядника Ераста (Рим. 16:23). 
При розкопках в Коринті в 1929 
році на бруківці було виявлено 
напис: «Ераст, доморядник гро-
мадських споруд, поклав цю бру-
ківку за свій власний рахунок».

У Коринті був виявлений та-
кож уривчастий напис, що ко-
лись, як припускають, проголо-
шував: «Єврейська синагога». 
Найімовірніше, він був вибитий 
над входом до синагоги, де про-
повідував Павло (Дії 18:4-7). В 
іншому коринтійському написі 
згадуються «ятки м’ясні», про які 
йдеться в Першому посланні до 
коринтян (1 Кор. 10:25).

Таким чином, археологічні до-
слідження допомогли виявити 
більшість стародавніх міст, що 
згадуються в Діях апостолів. У 
результаті цих знахідок можна 
точно встановити маршрут ман-
дрівок апостола Павла.

Лука пише також про бунт в 
Ефесі і про народне зібрання 
на «видовищі», тобто у відкрито-
му театрі (Дії 19:23 і далі). Фак-
ти відповідають його розповіді. 
В одному із знайдених надпи-
сів йдеться про срібні статуї Ар-
теміди (Діани), які повинні бути 
встановлені «в театрі під час за-
гального народного зібрання». 
Розкопки виявили, що в Ефесі 
справді був відкритий театр на 
25 тисяч місць.

Лука пише і про бунт, що спа-
лахнув в Єрусалимі, коли Павло 
нібито ввів чужинця до храму (Дії 
21:28). У виявлених надписах ла-
тинською і грецькою мовами го-
вориться, що «жоден чужинець 
не повинен заходити за бар’єр, 
що огороджує храм і навколиш-
ню землю. Хто буде пійманий на 
цьому, сам накличе на себе свою 
смерть». Лука знову мав рацію.

Сумніву піддавалося також 
вживання Лукою деяких слів. На-
приклад, він пише про Филипи як 
про «частину» або «район» Ма-
кедонії. Ф. Хорт вважав, що Лука 
допустив помилку, адже слово 
«meris» перекладається як «ча-
стина», а не «район». Археологіч-
ні розкопки, однак, показали, що 
це слово використовувалося і для 
позначення частин району. Таким 
чином наука знову підтвердила 
точність євангельського автора.

Луку звинувачували і в неточ-
ному вживанні інших слів. Скажі-
мо, він, як вважалося, не повинен 
був називати правителів Фили-
пів «преторами». Мовляв, це місто 
управлялося двома «дуумвірами».

Але і тут Лука, як завжди, мав 
рацію. Археологічні відкриття 

засвідчили, що управителі рим-
ських колоній носили титул саме 
«преторів».

Вибір слова «проконсул» для 
Галліона (Дії 18:12) підтверджуєть-
ся знайденим в Дельфах написом, 
де згадується «Люцій Юній Галлі-
он, мій друг і проконсул Ахаї. . .»

Правителя Мальти Публія Лука 
називає «начальником острова» 
(Дії 28:7), буквально по-грецьки – 
«головним мужем острова». Точно 
так він іменується і в деяких на-
писах, виявлених при розкопках.

Слово «політарх» (в україн-
ському перекладі «міський на-
чальник»), як називає Лука пред-
ставників міської влади в Солу-
ні, не зустрічається в класичній 
літературі. Це слововживання 
також вважали помилкою Луки, 
поки не були виявлені надписи 
(на сьогодні їх 19), де згадуєть-
ся цей титул. Цікаво, що в п’яти з 
них мова йде саме про Солунь.

У 1945 році поблизу Єруса-
лима було виявлено два осуарії 
(сховища для кісток) з надписа-
ми, які їх відкривач Е. Сукеник 
назвав «першими згадками про 
християнство. Осуарії були вияв-
лені в гробниці, що використову-
валась до 50 р. від Р. Х. Окрім цих 
грецьких надписів, на них було 
накреслено чотири хрести. Оче-
видно, перший напис – це мо-
литва до Христа про допомогу, а 
другий – про воскресіння чоло-
віка, чиї кістки заховані в осуарії.

Не дивно,що Е. Блейклок, 
професор класичної філології в 
Оклендському університеті, прихо-
дить до висновку про те, що «Лука 
– досконалий історик, який займає 
почесне місце поруч з велики-
ми грецькими письменниками».

Гаввата – так по-єврейськи 
називається суд, де Пилат судив 
Христа (Ів. 19:13). Протягом сто-
літь не вдавалося виявити доку-
ментів, де згадувався би цей суд.

Вільям Олбрайт в книзі «Ар-
хеологія Палестини» показав, що 
мова йде про суд в башті Анто-
нія, де розташовувалось римське 
військове командування в Єру-
салимі. Ця башта була виявлена 
порівняно недавно.

Купальня в Віфесді – ще одне 
місце, що згадується лише в Но-
вому Заповіті, – також була, вреш-
ті-решт, виявлена. З достатньою 
впевненістю можна говорити, що 
ця купальня була розташована в 
північно-східній частині Старо-
го міста в першому столітті по Р. 
Х. Залишки її виявлені поблизу 
церкви Св. Анни при розкопках 
в 1888 році

Намагаючись доказати, що Пи-
сання не історичне і не надійне, 
вчені врешті-решт роблять висно-
вок в його історичній достовірно-
сті. Якщо вважати Біблію ненадій-
ною, тоді доведеться відкинути і 
майже всю літературу давнини.

Ось що написав один з архе-
ологів: «Чесно повинен сказати, 
що я почав ці дослідження без 
всякої упередженості щодо того 
висновку, який постараюся до-
вести читачеві. Навпаки, я навіть 
був налаштований проти нього, 
оскільки ніколи не був перекона-
ний в правильності Писання. Од-
нак не так давно мені довелося 
стикнутися з Діями апостолів як 
джерелом відомостей з топогра-
фії, пам’ятників стародавності і су-
спільства Малої Азії. Поступово 
я все більше й більше перекону-
вався в захоплюючій правдиво-
сті цієї розповіді щодо наймен-
ших деталей. Тому кожного разу, 
коли ви берете до рук Святе Пи-
сання, можете бути впевнені, що 
це – достовірна та історично на-
дійна книга».

«І сказав Давид до Ната-
на: «Згрішив я перед Го-
сподом!». А Натан сказав 
до Давида: «І Господь зняв 
твій гріх, – не помреш! Та 
що ти спонукав зневаження 
Господа цією річчю, то син 
твій, народжений тобі, кон-
че помре» (2 Сам. 12:13-14).

Ця історія сталася після того, як Да-
вид забрав в Урія дружину Вірсавію, 
а його послав на війну, на якій Урія й 

загинув. Після цього вчинку до Давида 
прийшов пророк Натан і докоряв йому.

Отож три думки з приводу цієї історії.
Перша думка. Давид, почувши докори 

пророка, відразу ж покаявся. Він визнав 
свій гріх і сказав: «Згрішив я перед Го-
сподом!». Він не почав виправдовувати-
ся, мовляв, Урія загинув в бою, з ким не 
буває. Давид завжди був дуже щирий з 
Богом. Коли він усвідомив свій гріх, то 
відразу щиро покаявся.

Друга думка. Після того як Давид по-
каявся, Бог відразу, тієї ж хвилини про-
стив йому. Пророк Натан сказав Да-
виду: «І Господь зняв твій гріх». Слово 
«зняв» означає забрав, забув, простив. 
Бог не чекав день, два чи тиждень. Зра-
зу ж, як тільки Давид покаявся, Бог йому 
простив! Навіть такий великий гріх Бог 
прощає миттєво!

Третя думка. Бог простив, але залишили-
ся наслідки... Натан сказав: «Та що ти спо-
нукав зневаження Господа цією річчю, то 
син твій, народжений тобі, конче помре».

Що відбувається після покаян-
ня? Чи залишаються наслідки? Чи 
платимо ми ціну за наші гріхи?

У нашій церкві покаявся один чоло-
вік, який перед тим натворив чимало діл, 
тому й ховався від поліції. Після свого 
покаяння він пішов і здався правосуд-
дю. . . Природно, що його заарештували і 
йому довелося відсидіти один рік в тюр-
мі. Бог йому простив миттєво, але треба 
було нести наслідки за свої старі вчинки.

Якщо говорити про наслідки, то я бачу, 
що сьогодні серед християн існують дві 
крайності: одні говорять про супербла-
годать, а інші все життя копаються в ко-
лишньому житті.

Недавно я прочитав історію про од-
ного знаменитого чоловіка, який трива-
лий час вів подвійне життя, паралельно 
продовжуючи нести служіння. Коли його 
гріх виявився, то служителі хотіли зня-
ти його зі служіння і дати йому випро-
бувальний термін, щоб побачити пло-
ди покаяння, але він обурився, посила-
ючись на те, що він вже й так покаявся. 
А після покаяння Бог все миттєво про-
щає і забуває. . .

Те, що Бог завжди прощає миттєво, 

– це правда. Однак потрібно принести 
плоди покаяння.

З другого боку, багато людей сьогодні 
опинилися у другій крайності. Деякі хри-
стияни копаються в минулому і шукають 
різного роду родові прокляття. Десять ро-
ків віруючий, а досі не знає, чи всі його 
гріхи прощені і чи несе він досі наслід-
ки свого колишнього життя. . .

Читаючи Біблію, я звернув увагу на 
один дуже цікавий вірш: «Боже слави 
моєї, не будь мовчазливий» (Пс. 109:1). 
Тут Давид дає Богові нове ім’я: Бог слави 
моєї. Що цікаво – Давид назвав так Бога 
не після того, як він став царем, не після 
того, як він переміг Голіафа, і навіть не 
після того, коли він одружився з Мелхо-
лою, дочкою царя Саула. Це, на думку 
деяких істориків, сталося тоді, коли він 
втікав від Саула. Рятуючи своє життя, він 
переховувався в печері, голодував і пе-
реживав зраду друзів. У цей час Давид 
благав Бога про допомогу, а Бог не від-
повідав. . . Але, незважаючи на ці обста-
вини, Давид, усамітнившись, пише Бо-
гові нову пісню і говорить: «Боже слави 
моєї, не будь мовчазливий».

Найтяжчі хвилини в нашому житті – 
не тоді, коли ми раптово втратили ро-
боту або коли переживаємо проблеми в 
сім’ї, і навіть не тоді, коли хворіємо. Най-
тяжчі хвилини – тоді, коли ми через все 
це проходимо, а Бог мовчить. Я думаю, 
що кожний з нас проходив через такий 
період, звертався до Бога, а Він не від-
повідав. Що робити в таких випадках?

Виявляється, у Давида було багато 
таких ситуацій. І ось коли він проходив 
найважчий період свого життя, а Бог в 
цей час мовчав, Давид вирішив зайняти-
ся своїм улюбленим ділом: хвалити Бога, 
не очікуючи відповіді! Він навіть дав Бо-
гові нове ім’я: Бог слави моєї!

Ти не можеш назвати Бога Богом тво-
єї слави, якщо прославляєш Його лише 
п’ять хвилин на тиждень, або лише на не-
дільному служінні. Чи тільки тоді, коли в 
тебе діла йдуть прекрасно. . . Давид про-
славляв Бога регулярно, незважаючи на 
обставини, і прославляв Його з усієї своєї 
сили! І дивлячись на його майбутнє, ми 
бачимо до чого це призвело. . .

Їдучи в авто, по християнському радіо 
я почув незвичну пісню. Приспів цієї піс-
ні настільки вразив мене, що прийшов-
ши додому, я вирішив відшукати її на 
YouTubе: «Навіть якби в мене не було 
голосу, якщби в мене взагалі не було 
мови, то тоді я би танцював перед То-
бою, як вранішнє сонце. . .»

Ми всі, як Давид, переживаємо важ-
кі ситуації в житті, і дуже часто нам зда-
ється, що Бог мовчить. Сьогодні, дивля-
чись на спадок Давида, ми вже знаємо, 
що нам робити. . .

Роман САВОЧКА.

Одного суботнього дндндня передедедедед тим як звершити намічене я

АЛЛО, ЦЕ БОГ?АЛЛО, ЦЕ БОГ?



№ 10 (225), ЖОВТЕНЬ 2017 РОКУ№ 10 (225), ЖОВТЕНЬ 2017 РОКУ

7ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ХРИСТИЯНСЬКА МІСІЯ «ДОБРИЙ САМАРЯНИН»ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ХРИСТИЯНСЬКА МІСІЯ «ДОБРИЙ САМАРЯНИН»

Звідки взялися штундиЗвідки взялися штунди
У 1789 році уряд Катерини ІІ ви-

рішує заселити простори півдня 
України шляхом іноземної коло-
нізації. У результаті десятки ти-
сяч німців, здебільшого зі схід-
ної Прусії, ринули в Україну в 
спробах знайти там своє щастя.

Новим переселенцям були обіцяні дві великі 
пільги: звільнення від військової служби і сво-
боду віросповідання. Однак разом з цими при-

вілеями була висунута умова: не навертати у свою 
протестантську віру корінних православних жителів.

Після приїзду в Україну переселенці селилися в 
закритих колоніях і жили відокремлено від місце-
вих жителів. Як правило, вони спілкувалися німець-
кою мовою, поклонялися Богові в кірхах, вільно від-
відували свою батьківщину і користувалися іншими 
свободами, недоступними місцевому населенню.

Більшість переселенців за віросповіданням 
були менонітами. Багато років до того, ще в пе-
ріод Реформації, рух менонітів був одним із 
найпрогресивніших в реформованому христи-
янстві. Але з часом, як це завжди буває, при-
йшло охолодження, і більшість менонітів на 
той час вже стали номінальними християнами.

Але в 1845 році в німецьких поселеннях від-
булися великі духовні зміни. До колонії Нейгоф-
нунг неподалік від Бердянська приїхав один за-
пальний проповідник на ймення Едуард Вюст. З 
його приїздом і почалося велике пробудження, 
яке поширилося всіма німецькими колоніями.

Це пробудження дуже сильно вплинуло на ду-
ховне життя переселенців. Вони почали щоден-
но збиратися по домах на біблійну годину, яка 
німецькою мовою називалася Stunde (штунде).

Попри офіційну заборону проповідувати місце-
вому населенню оновлені пробудженням колоністи 
почали запрошувати місцевих селян, які працюва-
ли в них на полях, приєднатися до них на штунде.

Багато місцевих жителів охоче приймали за-
прошення німців і були дуже здивовані стилем 
проведення богослужінь. Ніякого цілування ікон, 
ніякого бурмотіння на важкозрозумілій мові, 
просте читання Біблії, молитви своїми словами 
і справжня, непідробна любов один до одного.

Так, регулярно відвідуючи біблійні години, один 
за одним селяни почали приходити до живого Бога. 
Першими новонаверненими були Іван Онищенко 
і Михайло Ратушний з села Основи біля колонії 
Рорбах Одеського повіту. Кинувши пити, Михай-
ло Ратушний відразу включився в євангельську 
роботу і почав приводити своїх односельців до 
Бога. Сотні людей відізвалися на його проповідь, 
і вже через кілька років Михайло став першим 
пастором-штундистом серед місцевого населення.

Коли пробудження набрало обертів, це ви-
кликало незадоволення православ’я. З само-
го початку православні священики намагали-
ся протистояти поширенню штундизму, але ні-
чого не могли вдіяти і перейшли до гонінь.

Православна церква була злита з держа-
вою. У церкві реєструвались шлюби, звершу-
валися похорони, хрестили і давали імена ді-
тям. І тут нові віруючі опинилися перед сер-
йозною проблемою. Коли вони зверталися до 
священика з проханням дати їм свідоцтво про 
шлюб, він відмовлявся, мотивуючи це тим, що 
вони відійшли від православ’я. А без свідоцтва 
їх шлюб вважався незаконним. Діти від такого 
шлюбу також вважалися незаконнонароджени-
ми, що позбавляло їх права вспадковувати май-
но батьків. Це було серйозною проблемою. Ще 
штундів відмовлялися ховати на кладовищах. 
Були випадки, коли трупи лежали в домі тижнями.

Забігаючи наперед, треба сказати, що не минуло 
й 50 років, як деякі ревні захисники православ’я, коли 
після жовтневого заколоту почалися переслідуван-
ня за віру, швидко забули про Бога і стали атеїстами.

Проти штундистів виступала і місцева поліція. 
Але попри всі переслідування і погрози Царство 
Боже поширювалося. Пробудження, що переки-
нулося від німецьких колоній на місцевих жите-
лів, буквально за короткий час, як вогонь, охо-
пило всю південну Україну. Сотні міст і сіл мали 
свої зібрання, і штундистів були тисячі. Зокрема, 
громада села Чаплинки, де пастором був Герасим 
Балабан, нараховувала понад 1000 віруючих!

Сьогодні, за оцінками експертів, пробу-
дження, принесене колоністами, вважаєть-
ся найпершим і одним з найсильніших єван-
гельських пробуджень на території України.

Нема нічого дивного в тому, що автори Нового Заповіту в 
найпохмуріших тонах змальовують чоловіка, який відомий як 
зрадник Ісуса, бо передав Його в руки влади, що спричини-
ло Його арешт, засудження і страту. Клеймо відступника ви-
явилося вічною ганьбою в очах тих, чиї свідчення ми сьогод-
ні читаємо – та зрада стала визначальною в його долі. Окрім 
зради, нам мало що відомо про цього чоловіка. Ми не знаємо 
нічого про його дитинство, про те, як його називали батьки, 
ніяких інших деталей, якими повне кожне людське життя.

Напевно, було б не зовсім справедливо 
дозволити за одним-єдиним вчинком 
Юди давати характеристику цьому чо-

ловіку, адже його життя не обмежилося са-
мою лише підлою зрадою. І все ж вчинок 
Юди, яким би він не був трагічним, – вели-
ке зло. Його глибоке жалкування про вчи-
нене вказує на те, що він навряд чи очі-
кував осудження і страти Ісуса в резуль-
таті своїх дій. Але свідомо зрадити Ісуса і 
Його друзів і передати в руки людей, що 
не приховували своєї ворожості і злих на-
мірів, могла тільки людина, яка була ціл-
ковито байдужа до їх долі або й бажа-
ла заподіяти їм лихо. І не можна зніма-
ти з Юди відповідальність за його злочин.

Але тут не обійтися без «непорозу-
мінь», адже його дії були необхідни-
ми. Хтось же повинен був зрадити Ісу-
са, комусь треба було стати зрадником. 
Цього вимагав божественний задум.

По дорозі в Єрусалим Ісус сказав Сво-
їм учням: «Син Людський виданий буде на 
розп’яття». Події Страстного тижня аж до їх 
кульмінації дозволяють нам зрозуміти, що 
хресні муки вразили не лише Тіло Ісуса, а 
й Його дух і навіть Його взаємовідносини з 
людьми. Вони нерозривно пов’язані з Його 
готовністю зазнати всю глибину відчуження 
від Бога, яка тільки може бути відома людині.

У той страшний час на Голгофі Син 
Божий і Син Людський повною мірою 
відчув Свою самотність, біль якої пря-
мо пропорційний близькості Його відно-
син з Отцем. Крик, що пролунав з хреста: 
«Боже Мій, Боже Мій, нащо Мене Ти поки-
нув?» виривається з грудей Людини, що за 
одну добу пережила найжахливіші муки.

І тут ми бачимо страшну іронію: в ту 
мить, коли Він найбільше наблизився до 
Бога Своїм послухом, до кінця виконавши 
волю Отця, Він став зрадженим і покину-
тим. І все ж заради нашого спасіння Він до-
бровільно приймає нестерпний біль зради.

В якомусь смислі можна сказати, що 
Бог не переставав переживати цей біль з 
моменту, коли Він створив людину, здатну 
на любов і дружбу, а отже, й на зраду. Але 
на хресті Богові довелось пережити щось 
інше. Бог Сам віддав Себе на смерть, мож-
ливо, з неусвідомленою, але добровільною 
допомогою Юди. Ісус передбачив зраду 
Юди. Тому коли той наблизився до Нього 
в Гетсиманському саду, Ісус не висловив 
здивування чи відчаю. Він очікував його 
появи і вийшов йому назустріч, за слова-
ми Івана, «відавши, що з Ним статися має».

У певному і дуже важливому значен-
ні Ісус Сам видав Себе в руки Своїх во-
рогів. Складається враження, що Юда зі-
грав у цьому взагалі другорядну роль. Для 
правильного розвитку подій треба було 
зрадника, але ним не обов’язково пови-
нен був стати Юда. Він лише уособлю-
вав собою все людство, готове відкинути 
Сина Божого і видати Його на розп’яття.

Хоча в Євангеліях Юда неодмінно несе 
на собі ганебну пляму зрадника, мало що 
в історії життя Юди робило його найімо-
вірнішим кандидатом для такого злодій-
ства. З опису Таємної Вечері ясно, що пе-
редбачення Ісуса усіх збентежило. Кож-
ний негайно задався питанням: «Чи не 
я, Господи?». Винним справді виявився 
Юда, але ніхто не міг передбачити цього.

Юда не був єдиним зрадником. Не мож-
на забувати, що після арешту Ісуса всі учні 
в страху порозбігалися. Петро, який по-
клявся, що помре, але не залишить Ісуса, 
під впливом обставин тричі відрікся від 
свого Учителя. Між зреченням і наступ-
ним покаянням Петра і зрадою й муками 
совісті Юди багато спільного. Ось тільки 
Юда піддався спокусі, яку, можливо, пе-
реживав і Петро: він покінчив життя са-
могубством. Тому він не бачив воскресло-
го Христа і не дізнався, що його гріх, при 
всій його підлості, по волі Божій послужив 
спасінню людства. Цікаво, з якими слова-
ми звернувся би до Юди Ісус, якби й він 

опинився тоді на березі з іншими учнями?
Петра Євангеліє описує зовсім по-ін-

шому: Петро першим вступив у розмову, 
першим починав будь-яку справу, часті-
ше бував у центрі уваги, часто вів за со-
бою інших. У нього було багато прекрас-
них рис. Він володів завидним поривом, 
мужністю і наполегливістю. Петро був 
безмежно і щиро відданий Ісусові і по-
над усе на світі хотів бути Його учнем. 

А все ускладнювалося тим, що Петро 
сприймав місію Ісуса по-своєму – пома-
занець Божий повинен був визволити Із-
раїль, і Петро готовий був Йому в цьому 
сприяти. Тому коли Ісус сказав учням, що 
дорога до відкуплення пролягає через 
Його страждання і смерть, Петро не хотів 
навіть чути про це, адже це означало би 
поразку. На Таємній Вечері він сказав, що 
заради Його спасіння не роздумуючи від-
дасть життя. Петро був готовий до всього. 
Адже наставав вирішальний момент, і Петро 
мав бути впевненим в успіху. Навіть якщо 
йому доведеться пожертвувати собою, він 
помер би героєм, впав за праведне діло.

Коли для арешту Ісуса в Гетсиманію 
прибув цілий загін добре озброєних во-
їнів, Петро виявив мужність, ризикуючи 
власним життям заради Ісуса. Він віддав 
би все, щоб врятувати Ісуса від хреста, але 
супроводжувати Його на хрест не зважив-
ся. Тому коли Ісус стримав його руку з ме-
чем, Петро втік разом з іншими учнями. 
Він хотів врятувати Ісуса, але коли Той від-
мовився від допомоги, Петро вже нічого 
не міг для Нього зробити. Однак і тоді він 
пішов за Учителем – розчарований учень 
«невдахи Месії». Але все ж учень. Він за-
лишився на подвір’ї первосвященика, 
щоб дізнатися про подальшу долю Ісуса.

У цю мить і відбувається падіння Пе-
тра. Чи справді ним керував страх? А може, 
сором, що він є послідовником того, кого 
вважали Месією, але хто явно не годився 
для цієї ролі? Адже були месії-самозванці, 
які обіцяли своїм послідовникам владу й 
золоті гори, але всі як один впали від рук 
римлян – коротке життя, безславна смерть. 

Можливо, ті, що зібралися у дворі пер-
восвященика, таким вважали й Ісуса. 
Петро зрікся Ісуса, не захотів стати пе-
ред усіма в ролі учня Месії, що прова-
лився. Але коли Ісус, відправляючись на 
хрест, глянув на Петра, який щойно за-
знав найжахливішої поразки у своєму 
житті, – коли погляд «Месії-невдахи» зу-
стрівся з поглядом «невдахи-учня», Пе-
тро нарешті пізнав істинну суть учнівства.

Саме поразка Петра, руйнування його 
помилкових уявлень про Ісуса вселяють 
в нас надію. Лише завдяки своїй поразці 
він одержав можливість стати справжнім 
учнем Ісуса на дорозі до хреста. Падіння 
перейшло в піднесення. В поразці, осуд-
женні і смерті Ісуса Бог розділив з нами 
наші власні поразки, осудження і смерть, 
щоб після багатьох невдалих спроб ми 
змогли воістину почати життя заново. Пе-
тро усвідомив, що не Ісус потребує його, 
а сам він відчайдушно потребує Ісуса. 
Але не того Ісуса, якого він створив для 
себе, за якого збирався віддати життя. 
Петро потребував справжнього Ісуса – 
Ісуса, Котрий, пройшовши всю дорогу до 
кінця, пожертвував заради нього Своїм 
життям; Ісуса, в Котрому Божа благодать 
відкривається невдахам – нам з вами.

Можна сказати, що Юда також не мав 
би права розраховувати на прощення й 
благодать, запропоновані Петру і всім, 
хто готовий їх прийняти. Його гріх був 
жахливий, але не настільки, щоб стати 
недосяжним для Божої любові. Це все, 
що, мабуть, можна сказати. Але таке ви-
знання необхідне. Бо якби для Юди не 
було ніякої надії, навряд чи вона знай-
деться й для нас, – кожен з нас по-своє-
му багато разів зраджував Ісуса, причому 
за значно меншу ціну, ніж 30 срібняків.

«Поводьтеся, як вдома, але не забувайте, що 
ви в гостях» – є така приказка, але Ісус, зда-
ється, забув про неї. Один релігійний чоловік 
запросив Його на обід. Сказано, що Христос «... 
у фарисеєвім домі засів при столі» (Лк. 7:37). 
Так прийнято на сході – напівлежачи вмости-
тися за низьким столом, спираючись на лівий 
лікоть, а правою рукою приймати їжу. А ще 
було прийнято перед їдою звершувати оми-
вання, яке мало не гігієнічний характер, а ри-
туальний. Це омивання було важливою і сер-
йозною частиною релігійного життя, настільки 
серйозною, що між омиванням рук і молитвою 
перед їдою навіть не можна було розмовляти.

Але цього разу все пішло 
інакше. Ісус не помив рук. 
Він просто сів при столі і. . . 

почав їсти. «Фарисей же, поба-
чивши це, здивувався, що перед 
обідом Він перш не обмився» 
(Лк. 11:38). У домі фарисея та-
кого ще ніхто собі не дозволяв!

Услід за грубим порушенням 
традиції з уст Ісуса прозвуча-
ли слова, почути які у східній 
культурі від гостя, м’яко кажу-
чи, не дуже приємно. «Господь 
же промовив до нього: «Тепер 
ви, фарисеї, он чистите зовніш-
ність кухля та миски, а ваше ну-
тро повне здирства та кривди! 
Нерозумні, – чи ж Той, Хто ство-
рив оте зовнішнє, не створив 
Він і внутрішнє?» (Лк. 11:39-40).

Ісус на правах гостя назвав 
господаря дому «нерозумним»! А 
разом з ним і всю релігійну пар-
тію, до якої належав цей госпо-
дар. Потім Він назвав їх «гроба-
ми непомітними» – що ще могло 
звучати образливіше для лю-
дей того часу? І Господь не зу-
пинився на цьому. Під осуд по-
трапили не тільки фарисеї, а й 

законники. У Своєму праведному 
викритті Ісус розійшовся не на 
жарт! Чому Він так поводився?

В цій історії нам відкриваєть-
ся така риса характеру Ісуса, як 
непохитність. Він непохитний у 
Своєму уявленні речей. Чорне 
Він називає чорним, а біле – бі-
лим. Без компромісу. І ця непо-
хитність не залежить від стра-
ху перед людьми. Ісус ніколи не 
«грає на публіку»! Навіть тоді, 
коли Він на правах гостя (хоча 
Він всюди має бути на правах 
Пана), Христос завжди виражає 
Свою думку про гріх. Завдяки не-
похитності Ісуса жодна людина 
не може так близько подружити-
ся з Христом, щоб Він перестав 
викривати її, коли вона грішить. 
У людей так буває. Чим ближчі 
наші стосунки, тим частіше ми 
стримуємо реакцію на вчинений 
гріх. Нам незручно, нам не хо-
четься поранити близьку люди-
ну своїм викриттям. Ми – м’які.

Ісус завжди думає про аб-
солютне добро для нас. Його 
внутрішній стержень спонукує 
Його викривати нас щоразу, 

коли ми чинимо гріх. Христос 
не мовчить, тому що знає, що у 
всесвіті нема нічого жахливі-
шого, ніж гріх і його наслідки.

Але повернімося до історії з 
фарисеєм – чи мав рацію Ісус, 
так нетактовно висловившись 
в його домі? Того дня фарисей 
дізнався про себе все, про що 
він здогадувався в глибині сво-
го серця, але боявся зізнатися 
сам собі. Його подвійне життя 
так би й тривало далі, якби не 
твердість Ісуса. Ніхто досі не го-
ворив про дволикість і порож-
нечу фарисеїв, які були вміло 
замасковані за «фасадом» по-
божності. А Ісус сказав, тому що 
знав, що краще фарисею пережи-
ти на землі сором, ніж у вічності 
– справедливе Боже покарання.

Читачі Нового Заповіту зна-
ють, що непохитність в характе-
рі супроводжувала Ісуса завжди, 
як у ситуаціях побутових, так і в 
особливо важкі моменти Його 
життя. Він був твердий у Сво-
їй довірі до Отця, коли диявол 
спокушував Його в пустині (Лк. 
4). Він залишився непохитним, 
коли пізніше той же диявол пі-
дійшов до Нього через близь-
кого друга Петра (Мт. 16:23). Ісус 
був непохитним, коли ухилився 
від натовпу, що бажав зробити 
Його царем (Ів. 6:15). Але осо-
бливо Його твердість проявила-
ся в день, коли Він був розп’ятий. 
Там, висячи на хресті, відкритий 
поглядам людей, Христос вияв-
ляє твердість у Своїй вічній лю-
бові до людей і просить в Не-
бесного Отця прощення наших 
гріхів! Непохитність супрово-
джувала Христа до Самої Його 
смерті. Він і сьогодні Той же. 
Поклонімося Йому, захоплюю-
чись тим, що Він – непохитний.

П бб йй і Х

Непохитність БогаНепохитність Бога

НеНеНеНеНеНеНН мма ніііічого дивного в тому що автори Нового ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗааааповіту в
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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.
ЗАРІЧЧЯ, вул. Мазепи, 24;  НЕДІЛЯ, – 10, 17 год., СЕРЕДА, – 19 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 – 10.00; 
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. САРНИ, ВУЛ. СМОЛИЧА, 1; НЕДІЛЯ – 10, 18 ГОД., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 ГОД.;
М. САРНИ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 104-А; НЕДІЛЯ – 10, 18 ГОД., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 ГОД.;
М. САРНИ, ВУЛ. ПАРХОМЕНКА, 3; НЕДІЛЯ –10, 18 ГОД., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ, СУБОТА – 19 ГОД.

м. Чернівці:
вул. Героїв Майдану (колишня Червоноармійська), 246; НЕДІЛЯ – 9 і 17 год., ЧЕТВЕР – 19 год.;
вул. Університетська, 23; НЕДІЛЯ – 9 год., ВІВТОРОК, П'ЯТНИЦЯ – 19 год.;
бульвар Героїв Сталінграда, 9; НЕДІЛЯ – 9 і 17 год., П'ЯТНИЦЯ – 19 год.
вул. Горіхівська, 32 (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.
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I програма Українського радіо:

ЩОПОНЕДІЛКА 
о 20.30 — «Жива надія»
ЩОСУБОТИ 
о 20.30 — «Віра. Надія. Любов»
ЩОНЕДІЛІ 
о 19.40 — «Відвертість»
ЩОСУБОТИ 
о 20.00 — «Вірую» 
о 20.35 — «Людина і вічність»
о 22.45 — «Вірю і знаю»

Дорогі друзі! Слухайте 
ХРИСТИЯНСЬКІ РАДІОПЕРЕДАЧІ

ЩОПОНЕДІЛКА 
о 20.45 на хвилях «Променя» — 

передача для дітей «Стежинка»

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-Франківських церквах 
християн віри євангельської:

Адреса: 
вул. Мочульського, 1 вул. Мочульського, 1 

(на Майзлях). 

ЩОНЕДІЛІ – 
о 9, 12 год., 

ЩОСЕРЕДИ – 
молодіжне 
служіння о 19 год. 
Адреса: 
вул. ГАЛИЦЬКА 203вул. ГАЛИЦЬКА 203

ЩОНЕДІЛІ –
о 10 год.,

ЩОСЕРЕДИ –

о 19 год.

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.

Церква християн віри 
євангельської, м. Прага
ul. Modřanská 118, Praha 4 - Braník, 14700ul. Modřanská 118, Praha 4 - Braník, 14700

ЩОНЕДІЛІ о 17.30

http://fb.com/chvep/http://fb.com/chvep/ Тел.: +420776509727,  +420773456214
+1 (440) 570-81-45+1 (440) 570-81-45

(ПАСТОР ЄВГЕН ІЛЛІЧ ПИЛИПІВ)

СЛОВ’ЯНСЬКА ЦЕРКВАСЛОВ’ЯНСЬКА ЦЕРКВА
ПОВНОГО ПОВНОГО ЄВАНГЕЛІЯЄВАНГЕЛІЯ

SSLAVICLAVIC F FULLULL G GOSPELOSPEL C CHURCHHURCH

Запрошуємо на богослужіння:
НЕДІЛЯ - 10:00, 18:00НЕДІЛЯ - 10:00, 18:00
ЧЕТВЕР - 19:00ЧЕТВЕР - 19:00 ( (РОЗБІРРОЗБІР Б БОЖОГООЖОГО С СЛОВАЛОВА))

  5851 E Wallings Rd, Broadview Heights, 5851 E Wallings Rd, Broadview Heights, 
Ohio 44147Ohio 44147        

Слово «апостол» озна-
чає «посланий». За часів 
перебування Ісуса Хри-
ста на землі 12 чолові-
ків були названі Його уч-
нями. 12 учнів йшли за 
Ним і вчилися від Нього. 
Після Свого воскресіння 
Він дав учням доручен-
ня навчати всі народи і 
бути Його свідками (Мт. 
28:18-20, Дії 1:8). Тоді їх 
назвали 12 апостолами.

Імена 12 учнів-апостолів перерахо-
вані в Новому Заповіті: «А ймення 
апостолів дванадцятьох отакі: пер-

ший Симон, що Петром прозиваєть-
ся, і Андрій, брат його; Яків, син Зе-
ведеїв, та Іван, брат його, Пилип і 
Варфоломій, Хома й митник Мат-
вій; Яків, син Алфеїв, і Тадей, Симон 
Кананіт, та Юда Іскаріотський, що й 
видав Його» (Мт. 10:2-4). Список 12 
учнів-апростолів вміститься в Єван-
геліях від Марка 3:16-19 і в Луки 
6:13-16. Порівнюючи ці тексти, ми 
бачимо кілька незначних відміннос-
тей. Очевидно, Тадей у відповідно-
му тексті Марка і був Юдою Яковим 
в Луки 6:16. «Симон, званий Зило-
том» (Лк. 6:15), був відомий як Си-
мон Кананіт (Мт. 10:4 і Мр. 3:18). Юду 
Іскаріотського, що зрадив Ісуса, по-
тім замінив Матвій (Дії 1:20-26). Та 
все ж деякі дослідники Біблії вважа-
ють Матвія «недійсним» апостолом і 

припускають, що апостол Павло був 
вибраний Богом взамін Юди Іскарі-
ота як 12-й апостол.

12 учнів-апостолів були звичай-
ними людьми, яких Бог використав 
незвичайним чином. Серед них були 
рибалки, митник і революціонер. 
Євангеліє зауважує постійні падін-
ня, боротьбу і сумніви цих 12 чоло-
віків, що йшли за Ісусом Христом. 
Але після того, як вони стали свід-
ками воскресіння і вознесення Ісу-
са на небеса, Святий Дух зробив їх 
сильними Божими людьми, які пе-
ревернули світ (Дії 17:6).

Завдяки чому була можлива така 
зміна? 12 апостолів-учнів «з Ісусом 
були» (Дії 4:13). Нехай би так мож-
на було сказати про кожного з нас!

Чому християнство і 
юдаїзм приписують жін-
кам не оголювати на лю-
дях свої тіла? Можливо, 
є щось ганебне в жіно-
чому тілі? Звичайно, ні!

Ну то чому жінки повинні при-
криватися? Якщо чолові-
ки не можуть контролювати 

свої пристрасті, то це їх проблеми.
Можливо, й ви думаєте, що одяг по-

винен бути скромним лише для того, 
щоб хтось міг уникнути спокуси. На-
справді  вирішальним фактором є не 
те, як дивляться на жінок інші люди, 
а те, як жінки дивляться на себе самі.

Прикривати щось не завжди озна-
чає соромитися цього. Чи знаєте ви, 
як євреї ставляться до Тори? Вони ні-
коли не залишають сувій відкритим. 
Тора зберігається в синагозі за заві-
сою, прикрита мантією і перев’язана. її 
виймають лише для святої цілі – щоб 
прочитати під час молитовної служби. 
Як тільки читання Тори закінчено, її 

негайно загортають знову й виносять.
Чому вони так роблять? Чому стіль-

ки клопотів, щоб прикрити Тору? 
Може, вони її соромляться? Чи в 
ній є щось, що необхідно ховати? 
Звичайно ж, ні. Все якраз навпаки.

Оскільки Тора – їх найсвятіше, 
юдеї ніколи не залишають її вистав-
леною напоказ, якщо в цьому нема 
необхідності. Вони тримають її на-
критою, тому що не хочуть ставитися 
до неї нешанобливо. Якби Тора була 
завжди відкрита і видима, вона мог-
ла б стати звичною річчю, і її святість 
була би зведена до мінімуму. Трима-
ючи її захованою від очей і дістаючи 
тільки в необхідних випадках, вони 
підтримують пошану і повагу до Тори.

Те саме і з нашими тілами. Тіло – 
це святе Боже твориво. Це священа 
оселя душі. Свою повагу до тіла ми 

виявляємо, прикриваючи його, одя-
гаючи. Не тому, що воно ганебне, 
а тому, що воно прекрасне і цінне.

Ці закони поширюються і на жінок, 
і на чоловіків. Але жінок це стосується 
значно більшою мірою. Врода жіночо-
го тіла значно переважає чоловічу. З 
цієї причини її тіло має бути прикри-
те від сторонніх, цікавих, похітливих 
очей. У світі, де тіло жінки зведено до 
рівня дешевої рекламної приманки, 
забули про цю мудрість. Там, де все 
виставлене напоказ, ніщо не святе.

Як читається Тора в юдеїв, так 
можна «прочитати» й жінку. Але 
на це здатний лише той, хто її ко-
хає і ставиться до неї з трепетом.

Те, що насправді дорогоцінне для 
нас, ми прикриваємо, тому що цінуємо.

Оголеність і невинність
Словооо ««а«апостол» озна-

Ким були 12 учнів Ким були 12 учнів 
Ісуса ХристаІсуса Христа


