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ДОРОГА ДО ВІЧНОЇ ДОРОГА ДО ВІЧНОЇ 
ЛЮБОВІЛЮБОВІ

Секретар РНБО Олександр Турчинов стане координато-
ром об’єднання протестантських Церков в Україні. Про це 
23 вересня на спільному брифінгу за підсумком зустрічі за-
явили лідери протестантських Церков та секретар РНБО.

На зустрічі сторони ухвали-
ли рішення об’єднатися в єди-
ний громадський рух Церков. 

Було також прийнято рішення про 
призначення координатором цьо-
го об’єднання секретаря РНБО.

Крім того, представники про-
тестантських Церков закликали 
«приєднатися до об’єднання всіх 
християн».

Турчинов, у свою чергу, за-
явив, що головна мета об’єднан-
ня –«забезпечення християн-
ського шляху розвитку України». 

«Ухвалено рішення розпочати про-
цес широкого громадського об’єд-
нання Церков, релігійних та громад-
ських організацій», – заявив Турчинов. 

Він додав, що перед нами «сто-
їть багато духовних викликів – війна, 
агресія РФ, наступ агресивної амо-
ральності на наше суспільство, потреба 

у захисті сімейних цінностей, дітей – 
від пропаганди збочень, молоді – від 
наркотиків і алкоголізму та забезпе-
чити незалежність і єднання країни». 

«Саме такі завдання вирішува-
тиме наше об’єднання», – зазначив 
Турчинов.

«Українська правда».

Турчинов координуватиме об’єднання протестантівТурчинов координуватиме об’єднання протестантів

23 вересня в Києві відзначили Свято подя-
ки, участь у якому взяли сотні тисяч осіб! 
Жителі і гості Києва зібралися на головній 
площі столиці, щоб подякувати Богові за 
свою країну, за сім’ю, за урожай.

У рамках Свята подяки від-
бувся фестиваль PODYAKA 
FEST, локації якого розта-

шувалися на Хрещатику і пра-
цювали упродовж всього дня.

Під час свята на учасни-
ків чекали шоу всесвітньо ві-
домої команди скейтборди-
стів зі США, виступи байкерів, 
концертна програма, спортив-
ні змагання, фестиваль вулич-
ної їжі, креативні фотозони, ро-
зіграші подарунків та багато 
всього іншого.

Денна програма заверши-
лася флешмобом, під час якого 

тисячі українців уздовж Хре-
щатика розгорнули національ-
ний прапор. А кульмінацією 
святкування став вечірній га-
ла-концерт, хедлайнерами яко-
го були голівудський актор Сті-
вен Болдвін, мотиваційний спі-
кер Нік Голл і екс-соліст групи 
Delirious Мартін Сміт. Напри-
кінці концерту була зверше-
на молитва подяки за Україну.

Таке масштабне святкуван-
ня Дня подяки в Україні про-
водиться вже вдруге. У 2017 
році на День подяки в Київ 
був запрошений легендарний 

мотиваційний спікер Нік Вуй-
чич – людина без рук і ніг. Тоді 
його виступ зібрав на Хрещати-
ку кілька сотень тисяч гостей, а 
завдяки прямій трансляції за-
хід змогли подивитися міль-
йони глядачів по всьому світу.

Нагадаємо, що це свято має 
християнське коріння і по-
ширене в багатьох країнах. В 
Україні воно більше відоме як 
Свято жнив і врожаю. Націо-
нальних масштабів воно по-
чало набувати після револю-
ції Гідності.

День подяки дуже поши-
рений у багатьох країнах, але 
найбільшу популярність він 
здобув у Європі і в Сполуче-
них Штатах Америки. Сподіва-
ємося, в Україні це свято теж 
стане традиційним.
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Депутати 50 місцевих 
рад всіх рівнів зверну-
лися до центральних ор-
ганів державної влади із 
вимогою захистити ін-
ститут сім’ї в Україні та 
заборонити пропаганду 
й унормування односта-
тевих відносин.

Захист інституту сім’ї в Україні 
вкрай актуальний з огляду на те, 
що за останні три роки в нашій 

державі зроблено більше для зни-
щення інституту сім’ї та батьківства, 
ніж за всі роки незалежності. Від-
бувається впровадження експери-
ментів щодо людської ідентичності, 
агресивно пропагуються одностате-
ві відносини. Сексуальні відхилен-
ня і викривлені уявлення про сім’ю 
просуваються в публічному просто-
рі як варіант норми.

Сучасні загрози для батьківства, 
материнства, дитинства почали ак-
тивно виникати на рівні законодав-
чих ініціатив органів виконавчої 
влади. Такі тенденції викликають 
обурення у громадян в усіх регіо-
нах України. Тому депутати як пред-
ставники місцевих громад, викону-
ючи волю своїх виборців, стають на 
захист інституту сім’ї і ухвалюють 
відповідні рішення.

Рішення на захист інституту сім’ї 
в Україні ухвалили вже 50 місцевих 
рад всіх рівнів. Депутати вислов-
люють глибоке занепокоєння тим, 
що донині влада так і не визначи-
лася з державною стратегією роз-
витку та підтримки сім’ї. Така стра-
тегія, на їх думку, повинна базува-
тися на традиційних для України 

духовно-моральних християнських 
цінностях і традиційному для на-
шого народу розумінні сім’ї як за-
конного союзу чоловіка та жінки, 
які народжують і виховують дітей.

Такі рішення мають наступні 
вимоги:

* зберегти чинну редакцію стат-
ті 51 Конституції України, у якій де-
кларується, що шлюб ґрунтується 
на вільній згоді чоловіка та жінки;

* вилучити словосполучення «сек-
суальна орієнтація» і «гендерна 
ідентичність» з Кодексу законів про 
працю України та з інших законів, 
законопроектів;

* не допустити ухвалення закону 
України «Про цивільне партнерство»;

* виключити з регулятивних пра-
вових актів в освітній сфері та з тек-
стів підручників норми і положен-
ня про статеве виховання, що став-
лять за мету «подолання гендерних 
стереотипів»;

* заборонити пропаганду різ-
них видів девіантної статевої по-
ведінки, у тому числі у формі так 
званих «маршів рівності», «прай-
дів», «гей-парадів», «фестивалів 

квір-культури» тощо. Ухвалити За-
кон України «Про заборону пропа-
ганди гомосексуалізму»;

* створити Міністерство у спра-
вах сім’ї або запровадити інсти-
тут Урядового уповноваженого з 
питань сім’ї. На відповідні посади 
призначити людей, які відомі сво-
єю відданістю справі захисту інте-
ресів сім’ї та моральності в україн-
ському суспільстві;

* зупинити процес внесення змін 
до Конституції України та інших 
нормативно-правових актів в ча-
стині викривлення дефініцій сім’ї, 
шлюбу, батьківства, материнства й 
дитинства.

«Сім’я – це основа існування укра-
їнського народу. Будь-які дії, спря-
мовані проти сім’ї, мають бути за-
боронені як такі, що підривають 
традиційні та моральні цінності та 
створюють загрозу для національ-
ної безпеки України. Саме тому наш 
Рух просить місцеві ради всіх рівнів 
ухвалювати рішення, спрямовані на 
захист та підтримку сімейних цін-
ностей», – сказав Руслан Кухарчук, 
голова Руху «Всі разом – за сім’ю!».

У час, коли в суспільстві 
процвітає культ сили, вла-
ди та грошей, непопуляр-
но навіть говорити про по-
кору, адже на фоні таких 
загальноприйнятих по-
глядів вона асоціюється 
зі слабкістю та неспро-
можністю.

Проте покора, суть якої нам роз-
криває Слово Боже, – це не інерт-
ність, не безвихідь, а свідомий 

вибір, який потребує рішучості, смі-
ливості та небайдужості. 

Покора Богові полягає в перемо-
зі над собою і дає можливість бути 
вільним. Людині, яка не кориться Бо-
гові, здається, що вона самодостат-
ня, проте насправді вона залежить 
від самолюбства, громадської дум-
ки, матеріального становища, мож-
ливостей та багато чого іншого, чому 
підсвідомо поклоняється.  

Покірність Господеві – це уділ 
сильних, а не слабаків, вона зміцнює 
та утверджує нас. Якою ж повинна 
бути ця покора та від кого її пере-
ймати? «Візьміть на себе ярмо Моє і 
навчіться від Мене, бо Я тихий і сер-
цем покірливий, – і знайдете спокій 
душам своїм» (Мт. 11:29), – закликав 
Ісус Христос. Він був бездоганним у 
покорі Своєму Небесному Отцеві, і 
це виявлялося в абсолютному вико-
нанні Його волі. Тому для нас бути 
покірними Богові – це значить без-
заперечно виконувати Його вказів-
ки, бути слухняним Його вимогам.

Визнавати Бога за Господа – оз-
начає бути слухняним Йому, віддати 
Йому свої бажання, плани, мрії, на-
міри, звички, майно, кошти. . . Це не 
бездумний вчинок під сплеск емо-
цій, а усвідомлений, раціональний 

безповоротний крок, який перед-
бачає життя в постійній залежно-
сті від Нього. 

Один із прикладів покори описа-
но в Євангелії від Луки (5:5), де роз-
повідається про Петра, якому після 
довгої та безрезультатної праці Ісус 
звелів знову сісти у човен і закинути 
сіті: «Наставнику, цілу ніч ми працю-
вали і не вловили нічого, та за сло-
вом Твоїм закину невода» (Лк. 5:5). 
Божому Слову потрібно коритися на-
віть тоді, коли здається, що це нело-
гічно та даремно.

Покора Богові – духовна катего-
рія наших із Ним стосунків. «Горди-
ня людини її понижає, а чести набу-
ває покірливий духом» (Пр. 29:23). 
Ісус Христос, «бувши в Божій подо-
бі, не вважав за захват бути Богові 
рівним, але Він умалив самого Себе, 
прийнявши вигляд раба, ставши по-
дібним до людини; і подобою став-
ши, як людина, Він упокорив Себе, 

бувши слухняний аж до смерти, і то 
смерти хресної. . . Тому й Бог пови-
щив Його та дав Йому Ім’я, що вище 
над  кожне ім’я» (Фил. 2:6-9).

Покора Сина Божого Отцеві про-
явилася в повному посвяченні та са-
мозреченні. Його земна дорога роз-
почалася зі слів: «Ось іду, – в звої 
книжки про Мене написано, щоб 
волю чинити Твою, Боже» (Євр. 10:7) 
та завершилося  молитвою: «... не 
Моя, а Твоя нехай станеться  воля» 
(Лк. 22:42).

«Він упокорив Себе», а не Бог 
впокорив Його. Отже, покора не оз-
начає насильне змушування до чо-
гось, приниження людини, ламання 
її волі. Будучи покірним, Ісус вико-
нав волю Небесного Отця. Через те 
«... все впокорив Він під ноги Йому і 
Його дав найвище за все – за Голову 
Церкви, а вона – Його тіло, повня Того, 
що все всім наповняє!» (Еф. 1:23).

Сходження християнина до 

вершин починається біля підніжжя 
гір та нерідко пролягає через доли-
ни і низини. Бог бажає ввести нас у 
Свою славу через покору Йому. Ав-
раам пішов за Богом навіть не зна-
ючи, куди Він його поведе. Учні Ісуса 
Христа зреклися всього та пішли за 
Ним, не знаючи, куди Він їх поведе. 
Ной, Мойсей, Йосип, Даниїл та інші 
герої віри повністю довірилися Бо-
гові, через що змогли впокоритися 
та отримати благодать для своєчас-
ної допомоги.

Апостол Яків пише: «Бог противить-
ся гордим, а смиренним дає благо-
дать. Тож підкоріться Богові та спро-
тивляйтесь дияволові, – то й утече 
він від вас. Наблизьтесь до Бога, то 
й Бог наблизиться до вас» (Як. 4:6-8).

Покора Богові – запорука пере-
моги над дияволом. Покора дає нам 
благодать, необхідну для боротьби з 
духовним супротивником. 

Ісус Христос високо оцінив віру 
людини, котра розуміла, що таке – 
бути підлеглим і мати владний вплив 
на інших, та перенесла це в площину 
дії Слова Божого. Це читаємо в істо-
рії про сотника і зцілення його раба. 
Сотник каже до Ісуса: «... Та промов 
тільки слово – і раб мій одужає. Бо 
й я – людина підвладна і вояків під 
собою я маю; і одному кажу: піди – 
то йде він, а тому: прийди – і прихо-
дить, а своєму рабові: зроби теє – і 
зробить». Почувши ж таке, Ісус зди-
вувався йому і, звернувшись до на-
товпу, що йшов слідом за Ним, про-
мовив: «Кажу вам: навіть серед Ізра-
їля Я не знайшов був такої великої 
віри!» (Лк. 7:8-9).

Віра людини у верховенство та 
силу Слова Божого – це віра, яка 
досягає Бога та перемагає диявола. 

Апостол Петро в першому по-
сланні надає особливого значення 
присутності покори в житті церкви: 

«Також молоді, коріться старшим! А 
всі майте покору один до одного, бо 
«Бог противиться гордим, а смирен-
ним дає благодать»! Тож покоріться 
під міцну Божу руку, щоб Він вас Сво-
го часу повищив» (5:5-6).

Християни, які покорилися Богові, 
не будуть все контролювати та трима-
ти у своїх руках, впливати на інших 
з метою досягнення своїх інтересів.

Це ж саме стосується і родини: 
«Діти, слухайтеся своїх батьків у Го-
споді, бо це справедливе!» (Еф. 6:1); 
«Дружини, коріться своїм чоловікам, 
як Господеві, бо чоловік – голова дру-
жини, як і Христос – Голова Церкви, 
Сам Спаситель тіла! І як кориться 
Церква Христові, так і дружини сво-
їм чоловікам у всьому» (Еф. 5:22-24).

Апостол Павло у своєму Посланні 
до римлян (13:1-2) закликав: «Нехай 
кожна людина кориться вищій вла-
ді, бо немає влади, як не від Бога, і 
влади існуючі встановлені від Бога. 
Тому той, хто противиться владі, про-
тивиться Божій постанові...» Христи-
янин повинен бути покірним владі 
рівно настільки, наскільки її поста-
нови збігаються з вимогами Сло-
ва Божого. 

Коли Петро та Іван сміливо зві-
щали про Ісуса Христа перед сине-
дріоном, їм «... наказали не говори-
ти і взагалі не навчати про Ісусо-
ве Ймення. І відповіли їм Петро та 
Іван та й сказали: «Розсудіть, чи це 
справедливе було б перед Богом, 
щоб слухатись вас більш, як Бога?» 
(Дії 4:18-19).

Кожен із нас потрапляє під вплив 
багатьох людей, який визначає нашу  
поведінку. Проте покора Богові та 
послух Йому повинні стояти понад 
усе і бути вирішальними у наших рі-
шеннях та діях.

Ігор КРОЩУК.    

9 вересня 2018 р. на Те-
атральному майдані міста 
Тернополя відбулося Свя-
то подяки, яке організу-
вали церкви ХВЄ області.
Другий рік поспіль у цен-

трі міста дякували Богу 
за життя і спасіння, за 
батьків і дітей, за роди-
ну та друзів.

Розпочалося  свято богослужін-
ням та молитвою за Україну. До 
присутніх звернувся старший 

єпископ УЦХВЄ Михайло Паночко: 

«Свято подяки – це важлива віха в 
історії України, знакова подія, – під-
креслив він. – Це свято має зверну-
ти наші серця і погляди на Того, Хто 
нас створив».

Після молитовної частини на сцені 
розпочався концерт за участю «Ор-
кестру волі», об’єднаного хору з цер-
ков області, саксофоніста Ігоря Ру-
дого, Олега та Олени Майовських та 
інших виконавців.

Тернополяни і гості міста мали 
можливість чудово відпочити та взяти 
участь в естафетах, іграх і конкурсах, 
які організували волонтери церков.

РІСУ.

У Тернополі У Тернополі 
відсвяткували відсвяткували 
День подякиДень подяки
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ДОРОГА ДО ВІЧНОЇ ЛЮБОВІДОРОГА ДО ВІЧНОЇ ЛЮБОВІЛуїс ПАЛАУ
Дуже багато людей вважають 

себе християнами. Та й як інак-
ше? Ми вспадкували християн-
ську віру від батьків. Але запи-
тайте десять різних людей: «Хто 
такий християнин?». І найімовір-
ніше почуєте десять різних від-
повідей. Я з дитинства ходив до 
протестантської церкви. Знав чи-
мало християнських гімнів і бі-
блійних історій. Міг, якщо треба, 
процитувати напам’ять багато 
біблійних віршів, міг помолити-
ся. Але це було поверхневе, не 
дуже усвідомлене наслідування 
релігійних обрядів. І лише через 
кілька років переді мною поста-
ло запитання: «Чи християнин я 
насправді?».
Бог хоче, щоб кожен з нас бачив 

себе у світлі Його правди. Тому 
я впевнений: ця стаття опини-
лася у ваших руках не випадко-
во. Запитайте себе: «Чи справж-
ній я християнин?».
 А відповідь пошукаємо разом!
Міф перший: християнином стає 

той, хто охрещений
Я зустрічав чимало людей, які казали: «Я 

християнин, тому що мене охрестили». Справді, 
мільйони людей приймають хрещення в дитя-
чому віці. Самі вони, звичайно, цього не пам’я-
тають, але знають про це від батьків. Згадаємо, 
однак, що і Ленін, і Сталін були охрещені в ди-
тинстві, але навряд чи можна назвати їх хри-
стиянами. Злочинці, що сидять в тюрмах, теж, 
напевне, хрещені. Але навряд чи хтось назве 
жорстокого вбивцю справжнім християнином.

Міф другий: християнами 
народжуються

Мені доводилося чути: «Я все життя хри-
стиянин – бо народився в християнській сім’ї». 
Але невже місце народження визначає, хто ви?

Людина може народитися в конюшні, але 
ж це не означає, що вона – кінь! Буває, люди 
появляються на світ в аеропортах. То що – їм 
належить стати літаками? 

Вдячно і природно любити місце, де ти на-
родився і виріс, природно відчувати вдячність 
до сім’ї, до церкви, що виховали тебе. Але не 
народження і не виховання роблять людину 
християнином. Традиції і навіть віру можна 
передати у спадок, але – не християнство. У 
Бога немає внуків, у Нього лише діти.

Міф третій: християни – це люди, 
що живуть моральним життям
Жити порядним, безгрішним життям – ще 

не означає бути справжнім християнином. У 
людей свої, часто викривлені, поняття про мо-
ральність, свої мірки. Звичайно, ви порядніші 
за якого-небудь закоренілого вбивцю. Але 
Божа мірка моральності має мало спільного 
з людськими поняттями. Бог порівнює нас з 
досконалістю – і в цьому порівнянні всі наші 
переваги зникають.

У світі чимало порядних, добрих людей. Та 
якби досить було людської моралі, навіщо було 
Богові посилати у світ Ісуса? Той факт, що Бо-
жий Син прийшов у світ, щоб померти на хре-
сті і тим самим зробити можливим прощення 
людських гріхів, показує, що саме лише мо-
ральне життя ще не робить нас християнами.

Міф четвертий: християнин – це 
той, хто вірить в Бога

Більшість людей на землі знають, що Бог 
існує. Але невже всі вони – християни? Пол-
ковник Джим Ірвін, що в складі експедиції 
«Аполлон-15» побував на Місяці, розповідав, 
що якось один із високопоставлених мусуль-
ман запитав його: «Ви стільки говорите про 
Бога! Чому ж ви не мусульманин?». Думка, на-
діюся, зрозуміла.

Один з моїх друзів вірить, що фізичні впра-
ви корисні для здоров’я! Але він їх не робить 
– і безнадійно погладшав. Я знайомий з ма-
ленькими хлопчиками, які не заперечують іс-
нування мила. Але чистішими від цього вони 
не стають.

Віра в Бога – це умова необхідна, однак 
недостатня. 

Міф п’ятий: християнин – це той, 
хто багато говорить про Христа
Поговорити про Ісуса Христа, і навіть з по-

вагою, багато хто не проти: про Нього гово-
рять письменники, проповідники, релігійні лі-
дери і звичайні люди. Але далеко не всі вони 
переконані, що Біблія говорить істину. Дея-
кі любителі поговорити насправді спотворю-
ють образ Ісуса, пристосовуючи Його до сво-
го способу мислення, а бачити істинного, іс-
торичного, біблійного Ісуса не бажають. А це 
позбавляє їх права називатися християнами.

Міф шостий: християнин –            
той, хто молиться

Звичайно, християни моляться. Але не лише 
вони. Індуси моляться постійно. Мусульмани 
– п’ять разів на день. Так що молитва сама по 
собі не робить людину християнином.

Міф сьомий: християнин – той, хто 
читає Біблію

Коли Карлу Марксу було 17 років, він на-
писав тлумачення одного тексту з Євангелія 
від Івана. І відомі теологи багато в чому по-
годжуються з цим тлумаченням. Але з часом 
Маркс повністю відкинув Біблію і називав 
себе атеїстом. . .

Читав Біблію в дитинстві і Микита Хрущов, 
радянський генсек. Але саме він пообіцяв по-
кінчити з Церквою в СРСР до 1965 року. Прав-
да, Хрущова давно нема, а Церква зростає.

Читайте Біблію якомога більше. Читання 
Біблії повинно стати правилом життя. Біблія 
– Слово Боже, а не людське і заслуговує без-
умовного довір’я. Але читання Біблії христи-
янином вас не зробить.

Що ж робить людину 
християнином?

Наступні біблійні принципи визначають іс-
тинного християнина. 

Передусім у Біблії сказано, що християнин 
– це той, хто йде дорогою життя, а не смер-
ті. А дорогу життя можна знайти тільки в Ісу-
сі Христі, Сині Божому. Ісус сказав: «Я – до-
рога, і правда, і життя. До Отця не приходить 
ніхто, якщо не через Мене» (Ів. 14:6). Зауваж-
те: Він не говорить, що вкаже нам дорогу, Він 
і є дорогою!

Окрім того, Ісус розрізняв дорогу широку і 
дорогу вузьку: «... просторі ворота й широка 
дорога. . . веде до погибелі, – і нею багато хто 
ходять. Бо тісні ті ворота і вузька та дорога, 
що веде до життя, – і мало таких, що знахо-
дять її!» (Мт. 7:13-14).

Ви спитаєте: «Що ж таке дорога життя?» Це 
дорога миру. Якщо ви йдете дорогою Христа, 
мир Божий наповнює ваше серце. Ісус сказав: 
«Зоставляю вам мир, мир Свій вам даю!» (Ів. 
14:27). Мир Божий – це дар, доступний кожно-
му. На дорозі Христовій ви відчуєте внутріш-
ній спокій – чудовий спокій у серці. Ваше по-
ламане життя знову збереться воєдино. 

Дорога життя – це дорога чистоти: «Бла-
женні чисті серцем, бо вони будуть бачити 
Бога» (Мт. 5:8). Якщо ви легковажно грішите, 
крадете, обманюєте – отже, дорога життя вам 
не відкрита, ви на іншій дорозі.

Ви можете вважатися наймилішою люди-
ною і при цьому не бути християнином, бо до-
рога Христа – це дорога чистоти. Коли люди-
на навертається до Христа, Він прощає гріхи 
і очищає серце. Це не означає, що віруючий 
відразу стає чистим і безгрішним. Навпаки, він 

починає гостріше усвідомлювати свої недолі-
ки. Але Бог дає істинно віруючому силу жити 
праведним життям.

Дорога Христа – це дорога любові: «По 
тому пізнають усі, що ви учні Мої, як буде-
те мати любов між собою» (Ів. 13:35). Ще Бі-
блія вчить: «Ми знаємо, що ми перейшли від 
смерти в життя, бо любимо братів» (1 Ів. 3:14).

Нині значення слова «любов» розмито. 
Воно описує почуття людини, що бажає за-
довольнити свою пристрасть і самолюбство, 
викликаючи відповідні почуття в інших. Але 
це не любов. Істинна любов вимагає прине-
сти в жертву все найкраще, що в нас є, без 
жалю, з радістю.

Дорога життя – це дорога покори. Істинний 
християнин служить тільки одному Господу – 
Ісусу. В Біблії Ісус названий Паном над панами 
і Царем над царями (Об. 17:14). І християнин 
живе так, щоб Ісус справді був його єдиним 
Повелителем, Господом і Царем. Ісус наказує 
– християнин з радістю виконує.

Ми підемо всюди, куди Бог вкаже; зробимо 
все, що Він звелить. І нас не турбує, яку ціну 
ми заплатимо за це: які незручності і втрати 
доведеться витерпіти, що про нас говорити-
муть люди.

Син Божий править не так, як править вій-
ськовий диктатор, чия влада нічого доброго 
людям не дає. Ісус наш Господь і Цар, бо Він 
нас створив, Він віддав Своє життя, щоб від-
купити наші гріхи. Він турбується про нас, як 
ніхто інший.

Життя християнина наповнене радістю. Ісус 
сказав: «Я прийшов, щоб ви мали життя, і по-
достатком щоб мали» (Ів. 10:10). Життя в Хри-
сті – це не тільки майбутнє; Бог хоче, щоб ми 
жили в Христі вже сьогодні, і це робить жит-
тя християнина повним і цілісним. У вічного 
життя не може бути кінця. Воно не закінчу-
ється з фізичною смертю, а триває безмежно. 
Тому християнин не боїться смерті.

Чи є у вас дар життя вічного? Дуже часто 
чую у відповідь: «Я не впевнений». Але якби 
я запитав: «Чи ви жонаті?», могли б ви відпо-
вісти, що не впевнені? Чи, скажімо, на запи-
тання, чи ви не вагітні, хіба можна відповісти: 
«Так, трошки». Є речі, про які можна говорити 
тільки з впевненістю: «так» чи «ні».

Так само можна бути твердо впевненим 
у тому, що ви християнин і вас очікує вічне 
життя, або бути впевненим у зворотньому. 
Третього не дано.

Чи впевнені ви, що володієте вічним жит-
тям? Ісус сказав про тих, хто піде за Ним: «І Я 
життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік, і 
ніхто їх не вихопить із Моєї руки» (Ів. 10:28).

Чи дарована вам ця «потрійна гарантія» 
безсмертя?

Біблія стверджує: «Хто має Сина, той має 
життя» (1 Ів. 5:12). Іншими словами, вічне жит-
тя – це Христос у вашому серці. Чи можете ви 
сказати: «Так, я знаю, що маю вічне життя. Я 
пам’ятаю ту мить, коли увірував у Христа, коли 
Він увійшов в моє серце».

І нарешті, істинний християнин – той, хто 
народився заново, увірував у Христа, став од-
ним з Божих дітей.

Ви скажете: а хіба Бог — не Отець всіх тво-
рінь? Так, Бог – Творець всіх людей, але не кож-
ному Він Отець. (До речі, далеко не всі хочуть, 
щоби Бог був їх Отцем!).

Щоб увійти в сім’ю Божу, треба народити-
ся згори. Господь сказав: «Коли хто не наро-
диться згори, то не може побачити Божого 
Царства» (Ів. 3:3). 

Кожний з нас народився в людській сім’ї, і 

не за власним вибором. Це було фізичне на-
родження. Але щоб стати сином Отця Небес-
ного, треба народитися духовно. Ми народ-
жуємось духовно, коли каємося у гріхах і з 
вірою й надією звертаємося до Ісуса Христа.

Біблія говорить: «А всім, що Його прийня-
ли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, 
що вірять у Ймення Його» (Ів. 1:12).

Чи відчували ви коли-небудь вину перед 
Богом через свої вчинки? Вину, скажімо, че-
рез жорстокість, або обман, чи аборт, чи хіть, 
чи байдужість? Невже ви ніколи не задумува-
лися, що йдете дорогою, яка веде до погибелі? 
Адже «заплата за гріх – смерть» (Рим. 6:23). У 
Біблії сказано ще: «Всі згрішили і позбавлені 
Божої слави» (Рим. 3:23). «Всі» – це ви і я. Тож 
чи не час прийти до Бога і добровільно при-
йняти прощення, дароване нам безплатно?

Потім ми повинні увірувати у все, що Хри-
стос звершив заради нас на хресті: «Христос 
один раз постраждав був за наші гріхи, щоб 
привести нас до Бога. Праведний за непра-
ведних...» Своєю смертю Ісус переміг смерть, і 
тепер всі можуть одержати прощення. Ми за-
служили осуду Божого за все зло, вчинене пе-
ред очима Його, але Бог осудив Свого Сина 
за нас і дозволив Йому померти на хресті (1 
Петр. 2:24). Ви можете собі уявити суддю, який 
виносить злочинцеві смертний вирок, а потім 
сам замість нього йде на страту?! Яка велич-
на Божа любов!

Можливо, вам не до кінця зрозуміло, чому 
і як Бог покарав Свого Сина замість вас. Але 
все зразу зрозуміти неможливо. 

Ніхто до кінця не розуміє, що таке елек-
трика. Це одна із загадкових якостей матерії. 
Вчені вміють викликати електричні розряди 
і використовувати електроенергію. Але один 
вчений якось сказав мені: «Електрика у сво-
їй суті незбагненна».

Ставши християнином, ви не зобов’язані 
одразу збагнути всю глибину християнського 
вчення. Але, читаючи Біблію, ви будете вчити-
ся в Самого Бога! 

Віра істинна, спасаюча не передається в 
спадок. Недостатньо сказати: «Мої віруючі 
батьки виховали мене по-християнськи». Не 
так стають дітьми Божими. До Христа прихо-
дять самостійно. Ніхто за мене цього не зро-
бить. Кожний лише сам може відповісти на за-
питання: «Чи зробив я свій вибір? Чи істинна 
моя віра? Чи увірував я в Христа?».

 Але як це зробити – спитаєте ви. Біблія 
відповідає: «Бо коли ти устами своїми ви-
знаватимеш Ісуса за Господа і будеш віру-
вати в своїм серці, що Бог воскресив Його з 
мертвих, то спасешся, бо серцем віруємо для 
праведности, а устами ісповідуємо для спа-
сіння» (Рим. 10:9-10). 

Ви можете щиро і серйозно покаятися пе-
ред Богом у гріхах, відкрити з вірою серце 
своє Христу і прийняти Його. Якщо ви готові 
до такого рішення – не відкладайте його. При 
цьому не обов’язково кудись йти. Зверніться 
до Бога безпосередньо там, де ви зараз є. Вам 
може така приблизно така молитва:

«Отче Небесний, прости мені всі мої грі-
хи. Я вірю в Ісуса, у все, що Він звершив для 
мене на хресті. Я хочу стати дитиною Твоєю. 
Увійди в моє життя, Господи Ісусе, веди мене. 
Я піду за Тобою і буду коритися Тобі завжди 
і в усьому. Амінь».

Ви стали християнином – а що далі?
Найкращий спосіб пізнати Бога – регуляр-

но читати Його Слово, Біблію. Через Біблію Бог 
говорить з нами! 

Нині багато хто захоплюється окультиз-
мом чи суміжними з ним заняттями. Гороско-
пи, парапсихологія, йога, магія, ворожіння – 
список можете продовжити самі. Астрологи, 
чарівники, ворожбити, екстрасенси, закли-
нателі духів, ясновидці – хто тільки не про-
понує надприродні знання і силу! Але Біблія 
категорично забороняє спілкування з темни-
ми, сатанинськими силами. Окультні заняття 
дуже небезпечні.

Лише Біблія дає нам надійну, істинну інфор-
мацію про надприродне, лише її поради ве-
дуть до життя. Тому припиніть будь-який зв’я-
зок з окультизмом, викиньте з дому все, що хоч 
трохи його стосується. Хай вашою настільною 
книгою стане Біблія. Читайте її щодня. Щоден-
не читання Слова Божого просвітлить і пере-
родить ваші почуття і думки. Окрім того, роз-
шукайте інших християн. Знайдіть церкву, яка 
проповідує істинне Слово Боже, шанує Хри-
ста, навчає, як стати справжнім християнином. 

І нарешті, починайте молитися. Ваша віра 
буде зміцнюватися у міру спілкування з Богом.

Ласкаво просимо до Божої сім’ї!
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23 вересня 2018 року масштаб-
но, спільно, публічно та урочи-
сто Івано-Франківськ дякував!
Майже п’ять тисяч франківців 

та гостей обласного центру до-
лучилися цієї сонячної осінньої 
неділі до загальноміського дня 
вдячності та поклоніння Богу.
Євангельські протестантські 

церкви області святкують у сво-
їх громадах День подяки щоріч-
но. Цьогоріч вдруге з ініціативи 
євангельських протестантських 
церков Івано-Франківська і облас-
ті та спільно з іншими християн-
ськими конфесіями Прикарпат-
тя Свято подяки відзначалося 
на загальноміському рівні.

Програма дійства на площі Ринок склада-
лася з трьох частин: святкового ранково-
го богослужіння, денної дитячої частини 

#PodyakaFest та вечірнього гала-концерту.
Розпочав святкове ранкове богослужін-

ня словами привітання єпископ Івано-Фран-
ківського об’єднання УЦХВЄ Юрій Веремій. 
Він зазначив, яке важливе для кожної люди-
ни вміння бути вдячним, адже саме вдячність 
виключає такі негативні риси, як гордість, за-
здрість і самовпевненість. Вдячна людина не 
може бути злою, а найвища і водночас най-
перспективніша вдячність – це вдячність лю-
дини своєму Творцю, Богові. 

Естафету вітальних слів від протестантських 
церков області перейняли духовні очільники 
церков ЄХБ та АСД – пресвітери Сергій До-
вганюк та Іван Заверюха. Служителі наголо-
сили на вдячності всіх євангельських христи-
ян області Богові за нагоду єднатись навколо 
Євангелія та Ісуса Христа у спільних духовних 
проектах, зокрема в такому, як міжконфесій-
не загальноміське Свято подяки. 

Священики УГКЦ м. Івано-Франківська  Ро-
ман Терлецький та Йосафат Хаймик у своїх ві-
тальних зверненнях гостям та учасникам Свята 
подяки-2018 в Івано-Франківську підкреслили 

важливість спільних напрямків та зусиль усіх 
християн в сьогоденні, яке переповнене но-
вітніми викликами та загрозами. У своєму ін-
терв’ю для ТРК РАІ священик УГКЦ Йосафат 
Хаймик висловився так: «Ми дякуємо нашим 
братам-християнам за таку чудову ідею та 
практику, як Свято подяки». За словами свя-
щеника,  вдячності християнам усіх конфесій 
одне одному та Богові треба інтенсивно вчи-
тися та це практикувати.

Міський голова Руслан Марцінків сказав: 
«Увесь християнський світ відзначає День по-
дяки. Я впевнений, що всі добрі справи, які ми 
творимо, відбуваються з Божою поміччю. І нам 
варто бути вдячними за те добро, що нас ото-
чує. Говорити «спасибі» так просто. Однак це 
звичайне слово здатне надихати та лікувати».

Начальник управління культури, національ-
ностей та релігії ОДА Володимир Федорак під-
креслив важливість порушування питань мо-
рально-ціннісних категорій для всіх верств 
населення, зростання духовності, моральності 
та патріотизму українців завдяки таким захо-
дам, як Свято подяки, на загальноміських та 
загальнодержавному рівнях.

У святковому богослужінні взяли участь гості 
зі США та Швеції – єпископ Євген Пилипів та 
пастор Василь Дерун. Євген Пилипів був пер-
шим пастором та єпископом місцевої церкви 
ХВЄ, 30-річчя якої відзначали 21-22 вересня, 
напередодні Свята подяки. Його зворушливі 
слова про яскраві та позитивні зміни у бут-
ті євангельського християнства, у справі по-
ширення Царства Божого в масштабах сучас-
ності зворушили присутніх. А пастор Василь 
Дерун ділився своїм досвідом високого мис-
тецтва бути вдячним, яке гартується в непро-
стих життєвих обставинах.  

Гості та глядачі дійства насолоджувалися 
співом об’єднаного хору церков ХВЄ, моло-
діжного вокально-інструментального колек-
тиву центральної церкви ХВЄ м. Івано-Фран-
ківська «Орієнтир» та відомого прикарпат-
ського гурту «5-й океан». 

Далі в програмі лунала проповідь дирек-
тора Луцької місії «Голос надії» єпископа Ми-
коли Синюка. 

Дивовижний  вокал хедлайнера гала-кон-
церту Антона Копитіна, який виконав всесвіт-
ньо відомий християнський гімн «Великий 

Бог», надихнув учасників та глядачів на ще 
одну грань подяки Творцеві.

Завершилося ранкове святкове богослу-
жіння на площі Ринок молитвою за кожного 
прикарпатця, кожного українця, за процвітан-
ня нашого регіону і всієї країни, за спасіння 
кожної душі. Молитву з глибокою пошаною 
та вдячністю Богові виголосив директор мі-
сії милосердя «Добрий самарянин», пресві-
тер Івано-Франківської центральної церкви 
ХВЄ Олег Карпюк.

А свято тривало! О 14-тій годині розпоча-
лася денна частина – у дитячому концерті взя-
ли участь різні співочі колективи, сольні ви-
конавці  та дитячо -підлітковий хор «Співоче 
серденько» центральної церкви ХВЄ м. Іва-
но-Франківська. Пісні, поезія, музика, інсце-
нівки у виконанні юних учасників програми 
надзвичайно сподобалися глядачам. А голов-
не – «із уст немовлят» цієї неділі теж линули 
подяка і слава великому Господеві. 

Дозвілля денної частини Свята подяки ор-
ганізували волонтери церкви Христового Во-
скресіння м. Івано-Франківська – програма пе-
редбачала дійства і для діток, і для їхніх бать-
ків. На #Podyaka Fest IF більше тисячі юних 
франківців взяли участь у майже 30 різнома-
нітних активностях, серед яких – рукодільні 
майстер-класи, фейс-арт, твістинг, спортивні 
та ігрові змагання. 

Охочі мали нагоду причепуритися в ім-
провізованому «Салоні краси», поласувати 
солодкою ватою та попкорном, пострибати 
на надувних батутах та ковзати з дитячих гі-
рок. А ще – почути захоплюючу інтерактивну 
історію про те, як Господь допомагає тим, хто 
Йому довіряє, про дивовижне значення сло-
ва «дякую» та про те, як важливо його засто-
совувати у власному житті. 

Вечірня частина Свята подяки-2018 роз-
почалася о 18-тій годині виступом відомого 
Івано-Франківського гурту «5-й океан». Далі 
глядачі насолоджувалися годинним концер-
том хедлайнера свята – переможця 5-го сезо-
ну шоу «Голос країни», співака та християнина 
Антона Копитіна. Гість свята, окрім мистець-
кого, професійного та вишуканого виконан-
ня популярних та авторських пісень, ділився 
з глядачами особистими свідченнями та від-
криттями. А в коментарі для газети «Вірую» 

він сказав: «Кожна успішна людина – це лю-
дина, яка на якомусь етапі свого життя від-
крила для себе поняття вдячності та інтен-
сивно користується цим. Кожна успішна кра-
їна – країна, де на якомусь етапі громадяни 
замість нарікання та невдоволення навчили-
ся бачити і дякувати за те, за що можна і му-
дро бути вдячними, ефективно працюючи над 
зростанням кількості таких сфер. А вдячність 
Богові, Творцю всього, – це найперспективні-
ша вдячність. І розуміння цього відчиняє две-
рі для Божого благословення». 

Далі у програмі вечора була тематична 
промова пастора церкви «Спасіння» м. Киє-
ва, мотиваційного  спікера Миколи Савчука. 

Завершили програму гості заходу – сучасний 
Львівський музичний колектив Unison band.

Протягом всього дня на площі Ринок в Іва-
но-Франіквську можна було отримати цікаві 
друковані матеріали з інформацією про істо-
рію та концепцію Свята подяки, про історію 
та сучасне буття євангельських протестант-
ських церков області, про велику кількість 
різноманітних суспільно-корисних служінь, 
які вони несуть.

У всіх бажаючих була нагода долучитися 
до проекту Всеукраїнського переписування 
Біблії, ціль якого – заохочення українців до 
читання та дослідження Слова Божого.

А ще всі гості свята протягом дня мали мож-
ливість зробити світлини на фоні колоритних, 
автентичних та тематично естетичних локацій, 
де дизайнери-волонтери створили компози-
ції з дарів прикарпатських лісів, садів та го-
родів. Особливе захоплення у гостей свята в 
цих локаціях викликав імпровізований «жи-
вий куточок» із справжніми вівцями, кроля-
ми, качками, курми та голубами.  

Насичено, яскраво, сонячно й урочисто ми-
нув цей святковий день. Проте вдячність дітей 
Божих Господу Ісусу Христу нескінченна та не 
обмежується одним днем у році.

Свято подяки-2018 надовго залишиться у 
пам’яті іванофранківців колоритним та масш-
табним дійством, яке, як сподіваються орга-
нізатори, Івано-Франківськ та Прикарапаття 
святкуватимуть щорічно на загальномісько-
му, загальнообласному рівнях.  

Бо нам є за що дякувати Богу!
Олеся БАНАХ.

Свято подяки-2018Свято подяки-2018  
на Прикарпатті відбулося!на Прикарпатті відбулося!
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30 років – багато це чи мало, якщо мова йде про ді-
яльність церкви? У масштабі світової історії це дріб-
ничка. Але саме з таких дрібничок і складається іс-
торія Церкви Ісуса Христа. А Івано-Франківська цер-
ква ХВЄ – важлива складова цієї історії.
З нагоди ювілею 21-22 вересня в домі молитви від-

бувалися велелюдні урочистості. Промовці згадували 
непростий шлях, який довелося пройти за 30 років.

У часи комуністичного режиму ві-
руючі збиралися таємно. Церква 
була легалізована в липні 1988 

року, а у травні 1989 року в Іва-
но-Франківській філармонії відбула-
ся перша велика євангелізація. Цьо-
го ж року з міською радою був укла-
дений договір, згідно з яким костел 
Св. Йосипа передається у безстроко-
ве і безплатне користування церкві 
ХВЄ м. Івано-Франківська.

Першим пастором церкви в Іва-
но-Франківську служив Євген Пи-
липів.У 1998 році він емігрував до 
США, залишивши старшим пастором 
Олександра Линника, а його заступ-
ником – Юрія Веремія. А в 1999 році 
церква обрала на служіння старшо-
го пастора Юрія Веремія, який слу-
жить і досі.

Церква росла і розвивалася, появ-
лялися нові служіння. З лютого 1999 
р. місія милосердя «Добрий самаря-
нин» (директор Олег Карпюк) поча-
ла випускати радіопрограму і газе-
ту під однойменними назвами «Ві-
рую», у грудні 2002 р. вийшла перша 
телепрограма «Вірую», з 2004 р. мі-
сія видає ще одну газету – «За єван-
гельську віру». З 2007 року на кана-
лі CNL транслюється телепрограма 
«Одвічні істини».

Наші телепрограми можна диви-
тися не лише на місцевому телеба-
ченні, а й у кабельних мережах і в 
цифровому форматі на телеканалі 
РАІ, а радіопрограми «Вірую» – слу-
хати на Інтернет-радіо «Маяк віри».

З приходом свободи почали від-
криватися нові церкви. Сьогодні гро-
мади ХВЄ діють майже у всіх райо-
них центрах і багатьох селах і се-
лищах краю. 

Невід’ємна частина життя церкви 
– молодіжне служіння. Сьогодні це 
десятки енергійних, освічених, по-
свячених Богові молодих людей, які 
активно впливають на суспільство. У 
їхньому списку – немало проектів, 
акцій, флешмобів. Останній вели-
кий проект – масштабна п’єса «Аф-
фабель: вікно у вічність». На прем’єрі 

багато людей уперше почули єван-
гельську звістку.

Чи не з перших днів існування 
церкви діє і жіноче служіння. Про-
водяться загальні, тематичні зустрі-
чі для жінок, семінари, конферен-
ції тощо.

Відділ освіти – обов’язкова скла-
дова церкви, котра  бажає виконува-
ти Велике Доручення Христа. В Іва-
но-Франківській церкві діють курси 
проповідників, програми церковної 
освіти, філія Львівської богослов-
ської семінарії, біблійна школа для 
новонавернених, Практична англій-
ська школа тощо.

У 2018 р. четверо служителів на-
шої церкви – Юрій Веремій, Олег 
Карпюк, Василь Попудник і Богдан 
Галюк здобули ступінь доктора бо-
гослов’я у Львівській богословській 
семінарії.

Стаціонарна недільна школа для 
дітей почала діяти у 1992 р. Сьогод-
ні в 11 групах навчаються біля 200 
дітей. У школі не тільки проводять 
біблійні уроки – діють також гурт-
ки за інтересами (рукоділля, кулі-
нарія, гра на гітарі, вивчення анг-
лійської мови).

У рамках соціальної праці запра-
цювало служіння для вдів воїнів АТО. 
А 2012 року на базі церкви відно-
вила діяльність Всеукраїнська бла-
годійна організація АСЕТ, котра за-
ймається профілактикою негативних 
явищ в молодіжному середовищі. У 
цій праці задіяно 42 досвідчених 
лекторів-волонтерів, які вже охо-
пили своєю діяльністю 9700 дітей 
та 1200 батьків і вчителів.

У м. Тлумачі Івано-Франківськоі  
області з 2005 року діє Центр опіки 
дитини «Рідна оселя». Сьогодні тут на 
цілодобовому утриманні перебува-
ють 32 дітей віком від 3 до 17 років.

Життя продовжується. У наших 
планах – і надалі проголошувати До-
бру Новину й поширювати принципи 
Божого Царства у нашому краї. І хай 
нам у цьому допоможе Бог!

Якби мені ще півроку 
тому сказали, що я буду 
змушена захищати інсти-
тут сім’ї у власній країні, 
я була б вкрай здивова-
на. Від кого його треба 
захищати? Хто загрожує 
інституції, якій більше чо-
тирьох тисяч років? Хто 
настільки не при здоро-
вому глузді, що буде на-
магатися зруйнувати цін-
ність, на якій стоїть циві-
лізована держава?

Але знайшовся рух, який, при-
криваючись рівністю прав та 
недискримінацією і користу-

ючись великими коштами найба-
гатших сімейств світу (Рокфелле-
ри, Ротшильди, Моргани, Сорос, Біл 
Гейтс тощо), за допомоги ООН та 
Євроінституцій вирішили, що вони 
і їх гроші мають право вирішувати 
долю планети та регулювати кіль-
кість населення на землі. 

Здоров’я і свобода людини, роз-
ширення прав жінок, якісні послу-
ги, репродуктивне здоров’я стали 
спокусливими обгортками, кодови-
ми словами, в які запакували стра-
тегію скорочення народонаселен-
ня. Фокус у тому, що ніхто не буде 
проти цих слів. Тому під цими пози-
тивними  значеннями у 1995 році 
на Всесвітній жіночій конференції 
в Пекіні були порушені далекогляд-
ні стратегічні завдання, у тому чис-
лі і впровадження поняття «гендер» 
замість поняття «стать».

Нове поняття мало допомогти до-
сягти потрійної мети: привести до 
«сутнісної рівністі» чоловіка і жін-
ки; зробити  деконструкцію статевої 
ідентичності чоловіка і жінки; зро-
бити  деконструкцію «нормативної 
гетеросексуальності».

Матір’ю гендерної ідеології ста-
ла Сімона де Бовуар, яка заяви-
ла, що жінками не народжуються, 
а стають. Радикальні меншини фе-
міністок і гомосексуалістів відігра-
ли центральну роль у глобальному 
просуванні нової етики. І почалася 
дивна річ –приниження і знецінен-
ня гідності чоловіків з боку фемі-
ністок. Але лідеркам радикального 
фемінізму та лесбійкам цього було 
недостатньо. Вони почали бороти-
ся проти шлюбу, сім’і, материнства 

жінки і за повну дерегуляцію сексу-
альності. Тобто проти того, чого були 
самі позбавлені. 

У 2007 році були представлені 29 
принципів, які впроваджують приві-
лейоване становище гомосексуаль-
ності та інших не гетеросексуальних 
форм ідентичності та способів по-
ведінки і мають бути впроваджені 
у законодавства всіх країн. 

У цьому документі так і написа-
но: «ДЕРЖАВИ ПОВИННІ (саме так) 
вжити всіх необхідних законодав-
чих, адміністративних та інших за-
ходів для того, щоб: «забезпечити в 
повному обсязі повагу і законодав-
че визнання статевої ідентичності, 
САМОСТІЙНО ОБРАНОЮ ЛЮДИ-
НОЮ. Усі документи особи повин-
ні вказувати обрану цією особою 
статеву ідентичність. Право на мир-
ні зібрання і об’єднання не повинні 
обмежуватися загальноприйнятими 
нормами суспільного порядку, сус-
пільної моралі, суспільного здоров’я 
і суспільної безпеки. . . ЗАБЕЗПЕЧИ-
ТИ спрямованість методики освіти, 
навчальних програм і матеріалів на 
розуміння і повагу різної сексуальної 
орієнтації та статевої ідентичності».  

Кажучи нормальною мовою, усе 
це означає: люди не народжуються 
хлопчиками і дівчатками. Вони ма-
ють самі обирати собі стать і мають 
право змінювати її і свою поведін-
ку хоч би і 100 разів на день. Уся 
гейпропаганда має стати нормою, 
незважаючи на норми суспільної 
моралі країни. Виховні плани, про-
грами, навчальні курси, підготовка 
вчителів і вихователів мають бути 
спрямовані на зміну ставлення ді-
тей і молоді, щоб вони сприйма-
ли будь-яку форму не гетеросексу-
альноі поведінки як норму, а також 
могли обирати між різними сексу-
альними орієнтаціями і статевими 
ідентичностями.  

Водночас у цих принципах (як на 
мене, то радше безпринциповості) 
прописано і те, як боротися проти 
спротиву гендерній (читай ЛГБТ ) 
ідеології. Наприклад, ось так: «ДЕР-
ЖАВИ ПОВИННІ не допустити, щоб 
при будь-якому медичному чи пси-
хіатричному лікуванні чи консульта-
ції сексуальна орієнтація та статева 
ідентичність прямо чи опосередко-
вано розцінювалися як захворюван-
ня, які потрібно лікувати». 

Це означає, що навіть коли 
люди будуть звертатися до лікарів 
за допомогою, їм ця допомога не 

повинна бути надана. Ось це дійс-
но дискримінація. 

Більше того, ці принципи пропи-
сують і відповідальність держави і 
громадян за невиконання гендер-
них ( ЛГБТ) принципів. А саме: «ДЕР-
ЖАВИ ПОВИННІ: створити механізм 
нагляду; гарантувати КРИМІНАЛЬ-
НЕ (он як) переслідування відпові-
дальних осіб, притягнення їх до суду 
та належне покарання (принцип 29-
В); створити незалежні (!) дієві ін-
ститути та процедури для розробки 
і втілення законів, заходів задля за-
безпечення усунення дискримінації 
(принцип 29-С); ЗНИЩИТИ всі пе-
решкоди щодо притягнення до від-
повідальності осіб, які вчинили по-
рушення прав людини у зв’язку з її 
сексуальною орієнтацією чи стате-
вою ідентичністю (принцип 29-D).  

Тобто це означає, що мають бути 
створені незалежні від держави ор-
гани, така собі гендерна (ЛГБТ) по-
ліція, яка буде чинити нагляд і кара-
ти усіх, хто, на її думку, якось не так 
повівся щодо ЛГБТ. Від суспільства 
вимагають придушити і криміналі-
зувати усі види спротиву гендерній 
(ЛГБТ) ідеології. 

 Шановні читачі! Я тільки трохи 
показала вам, у яку халепу втра-
пила наша країна – усі ми і, голов-
не, наші діти. Гендер йде широким 
кроком по усій планеті. Ця ідеоло-
гія втілюється у життя починаючи з 
дитячого садочка.

А наостанок наведу слова ЛГБТ- 
активістки Маші Гессен: «І їжакові 
зрозуміло, що гомосексуалісти ма-
ють право на створення шлюбних со-
юзів, однак я вважаю не менш оче-
видним те, що інститут шлюбу взага-
лі не повинен існувати. Боротьбу за 
право геїв вступати у шлюбні відно-
сини зазвичай супроводжує брех-
ня про наші плани щодо інститу-
ту шлюбу як такого вже після того, 
як ми досягнемо цілі. Річ у тому, що 
ми брешемо, заявляючи, що інсти-
тут шлюбу залишиться незмінним. 
Це брехня. Інститут шлюбу очіку-
ють переміни, і він має змінитися. 
Повторюся ще раз: він має ПЕРЕ-
СТАТИ ІСНУВАТИ».

Ганна ТУРЧИНОВА.
Декан факультету природничо-

географічної освіти
та екології НПУ ім. М.П. 

Драгоманова.
сensor.net.ua/blogs.

Діти, що виховуються у віруючих сім’ях, 
менш схильні до депресій, ризикованої 
сексуальної поведінки та зловживан-
ня наркотичними речовинами.
Щоб зробити такі висновки, дослідни-

ки із Гарвардського університету про-
аналізували дані про здоров’я понад 
п’яти тисяч молодих людей.
Ці дані збиралися протягом 8-14 ро-

ків, пише Harvard School of PublicHealth.

Дослідники брали до уваги багато факторів, вклю-
чаючи здоров’я матері, соціально-економічний ста-
тус, історію зловживання психоактивними речови-

нами, симптоми депресії тощо.
З’ясувалося, що діти та підлітки, які відвідували 

щотижневі релігійні зібрання, у свої 20 були на 18% 
більше задоволені життям, ніж ті, хто ніколи не відві-
дував церкви.

Крім того, люди з релігійних сімей на 29% більше 
схильні до волонтерства та на 33% менше схильні до 
вживання наркотиків.

Також ті, хто щоденно молився під час дорослішання, 

на 16% частіше повідомляли про високий рівень щастя, 
мали на 30% меншу ймовірність того, що будуть займа-
тися сексом у молодому віці, і на 40% меншу вірогід-
ність мати інфекції, що передаються статевим шляхом.

Учені переконані, що практика релігійного вихо-
вання впливає на почуття цілі та схильності прощати.

«Ці висновки важливі як для розуміння здоров’я, 
так і для практики виховання дітей. Багато дітей зро-
стають у віруючих сім’ях. І наше дослідження показує, 
що це може сильно вплинути на їх здорову поведінку, 
психічне здоров’я, загальне почуття щастя та добро-
буту», – зазначає головний автор дослідження Ін Чен.

Я б і і і і і б О ій

Гомодиктатура.Гомодиктатура.  
Вовк в овечій шкуріВовк в овечій шкурі

і і і

Виховання у віруючій сім’ї впливає Виховання у віруючій сім’ї впливає 
на здоров’я на здоров’я та щастя людинита щастя людини  
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Скажи нам, коли це будеСкажи нам, коли це буде

Воно мені треба?Воно мені треба?

«Будуть бо люди тоді... заро-
зумілі, горді, богозневажники, 
батькам неслухняні, невдячні...» 
(2  Тим. 3:2).

Про прийдешні глобальні зміни в суспіль-
стві християни не просто повинні бути по-
інформовані – вони зобов’язані їх знати 

і до них мають бути підготовлені (2 Тим. 3:1-
5). Це попередження сказане Церкві не для 
залякування, але для серйозних роздумів і 
зміцнення віри. Апостол Павло говорить, що 
в останні перед вознесінням Церкви дні ба-
гато християн, зрікшись сили Божої, стануть 
людьми бездуховними. Вони будуть керува-
тися не Словом Божим, а принципами навко-
лишнього середовища.

Дух Святий попереджає, що люди будуть 
хвалькуваті (у перекладі І. Огієнка – «заро-
зумілі»). Це прямо протилежне тому, що гово-
рить Писання: «Хто хвалиться, нехай хвалить-
ся Господом» (1 Кор. 1:31). Замість того, щоб 
за даровану мудрість, таланти і силу віддати 
славу Богові, християни зосереджують увагу 
на собі самих. Демонструють один одному до-
сягнення і жадають не Божої, а власної слави.

Бог каже: «А іншому слави Своєї не дам» 
(Іс. 48:11). Привласнити Божу славу – озна-
чає зректися Бога й уподібнитися Люцифе-
ру. Його самовиховання призвело до гордині 
і подальшого бунту проти Бога. Світські люди 
хвалькуваті та пишаються собою. Павло закли-
кає християн керуватися іншими принципами 
(2 Кор. 4:7). Ми повинні пам’ятати про те, що 

«Бог противиться  гордим, а смиренним дає 
благодать» (Як. 4:6).

Хвастощі (гордість) незмінно призведуть 
до зверхності. Ця риса виражається у зне-
важливому ставленні до інших. Це помилко-
ве, хибне уявлення про власну значимість. 
Гордовиті люди ігнорують інших, демонстру-
ючи свою незалежність. Їм рівних немає. «Бо 
жаданням своєї душі нечестивий пишається, 

а ласун проклинає, зневажає він Господа» (Пс. 
10:3). Пихаті християни не звертають увагу на 
те, що перед «загибіллю гордість буває, а пе-
ред упадком бундючність» (Пр. 16:18).

Перед  вознесінням Церкви люди будуть 
лихослівними (в Огієнка – «богозневажники»). 
Лихослів’я – це грубі, недоброзичливі слова і 
вирази, вжиті щодо кого-небудь (Академіч-
ний тлумачний словник). Сьогодні християни 

почали нейтрально ставитися до лихослів’я і 
вже не вважають його гріховним. Злі слова 
принижують, ображають, завдають непоправ-
ної шкоди Церкві Божій. Лихослів’я зневажає 
любов. А без любові віруючих один до одно-
го проповідь Євангелія марна. Апостол Пав-
ло попереджає: «... ні злодії, ні користолюб-
ці, ні п’яниці, ні злоріки. . . Царства Божого не 
вспадкують вони!» (1 Кор. 6:10). 

Згадуючи ознаки останнього часу, Павло 
говорить про те, що діти будуть неслухняні 
батькам. Не секрет, що послух дітей – найкра-
щий подарунок для батьків. А чи усвідомлю-
ють батьки, що найкращий подарунок для ді-
тей – це виховання їх у страху Божому? 

Ми впритул наблизилися до часу, коли су-
єта почала превалювати, а синдром хроніч-
ної втоми став долею більшості. У батьків за-
лишається усе менше й менше часу на вихо-
вання дітей, натомість все більше й більше 
вимог і очікувань. Сьогодні прийнято думати, 
що життєвий успіх залежить від матеріально-
го забезпечення та кращої освіти. А тому бать-
ки вкладають у всебічний розвиток дітей усі 
сили і необхідні для цього кошти. Однак ча-
сто не бачать очікуваних результатів. Звідси 
– обурення, конфлікти, розчарування, а іноді 
й повний розрив у взаєминах.

Ми не можемо змиритися з невдячністю 
тих, у кого все вкладаємо. Але повинні зна-
ти відповідь на питання: «Що ми вкладаємо 
і для якої мети?».

Петро ЛУНИЧКІН.

Якось стояв я самотньо у залі залізничного вокзалу Києва в очі-
куванні поїзда, щоб дістатися з відрядження додому, в Донецьк, у 
зону військового конфлікту. Раптом бачу, як до мене рішуче кину-
лася жінка – приємна на вигляд, «бальзаківського віку». Вона була 
чимось схожа на самонавідну бойову ракету, що упіймала ціль.

Жінка підлетіла до мене з усмішкою і 
сказала: «Здрастуйте, а чи не цікавить 
вас питання правильного харчуван-

ня?». Ймовірно, жінка оцінила мої габарити 

й світле обличчя (дякую Тобі, Господи, за ра-
дість спасіння!), обравши мене об’єктом ата-
ки. Я читав нотатки психологів про те, що коли 
до вас на вулицях рідко звертаються люди з 

запитаннями, це означає, що обличчя ваше – 
звіряче й увесь ваш вигляд далеко не добро-
зичливий. Вважаю, це гарна «перевірка на до-
рогах» для нас, віруючих людей. «Завжди ра-
дійте» – навчає Писання.

Чи цікавить мене питання правильного 
харчування? От іще! У нас в регіоні війна, ми 
раді будь-якій їжі. Майнула думка: «А воно 
мені треба?». Але вирішив, що треба, – хоро-
ший привід розповісти людині про Єванге-
ліє. І ми домовилися, що спочатку вона мені 
розповідає про своє, а потім я їй – про своє.

Пропагувала вона мені захоплено метод 
здорового харчування хвилин п’ять. Продукт 
придбати пропонувала. Я мовчки слухав і вну-
трішньо молився: «Господи, дай мені терпіння, 

мудрості та. . . благодаті».
І Бог дав. Коли вона закінчила, я, як ми і до-

мовилися, п’ять хвилин розповідав їй Євангеліє. 
Навіть час засік. Жінка слухала уважно, адже 
договір дорожчий за гроші. Серце її відкри-
валося, питання ставила, телефон залишила.

Гудок поїзда, що прибував, покликав мене 
в дорогу. А серце раділо – душа почула Сло-
во Боже. Легко молилося під розмірений сту-
кіт коліс: «Господи милостивий і милосерд-
ний, дякую за благодать – розповідати людям 
про  Твоє спасительне Євангеліє. Благослови 
цю душу покаянням, приведи її до живої віри. 
Введи її у храм Свій – живу Церкву Христову».

Павло МИНАЄВ.

Біблія сповнена під-
бадьорливих обітниць 
на будь-які випадки 
життя. Але мало хто 
черпає для себе на-
тхнення із цього дже-
рела.

У Книзі пророка Ісаї читаємо: 
«Не бійся, з тобою-бо Я, і не 
озирайся, бо Я – Бог твій! 

Зміцню Я тебе і тобі поможу, і 
правицею правди Своєї тебе Я 
підтримаю» (Іс. 41:10). Це обіцян-
ка того, що всім, хто вірує в Ньо-
го, Господь пошле міць, підтрим-
ку, допомогу у Свій час.

Апостол Павло неодноразово 
перебував у дуже скрутних об-
ставинах. Що ж він робив? Гні-
вався, обурювався? Ні. Перебу-
ваючи в ув’язненні, він написав 
послання до ефесян, колосян, 
филип’ян та Филимона. 

І що він пише? «Бажаю ж я, 
браття, щоб відали ви, що те, що 
сталось мені, вийшло більше на 
успіх Євангелії, бо в усій преторії 

та всім іншим стали відомі кайда-
ни мої за Христа» (Фил. 1:12-14). 

Виявляється, скрутні обстави-
ни послужили на благо не тіль-
ки Павлові, але й іншим братам. 
У них з’явилися сміливість і від-
вага щодо проповіді Євангелія, 
загартувалася життєва стійкість. 
Тому апостол Павло писав: «Ні 
про що не турбуйтесь, а в усьому 
нехай виявляються Богові ваші 
бажання молитвою й проханням 
з подякою» (Фил. 4:6). 

За будь-яких обставин, а за 
скрутних особливо, потрібно 
звертатися до Бога – Він пош-
ле допомогу. Давид писав: «Вга-
муйтесь та знайте, що Бог Я, під-
несусь між народами, піднесусь 
на землі!». З нами Господь Сава-
от, наша твердиня – Бог Яковів!» 
(Пс. 46:11-12). 

Якщо ми за скрутних обста-
вин повністю довіримося всемо-
гутньому і живому Богові, то Він 
виведе нас із будь-якого глухого 
кута заради Своєї слави. І пере-
мога буде належати Йому.

За будь-яких обставин ми робимо вибір. А за скрутних 
– особливий вибір. Хтось вибирає погане. Хтось навіть у 
поганому знаходить гарне й дорогоцінне. Усе залежить 
від того, чим наповнена наша внутрішня скарбниця – 
серце. «Добра людина із доброї скарбниці серця добре 
виносить, а лиха із лихої виносить лихе. Бо чим серце 
наповнене, те говорять уста його» (Лк. 6:45).
Перевірмо себе. Чим наповнені наше серце і розум? 

Одна людина має терпіння і ніколи не підвищує голос. 
Інша через дрібниці зривається. Відразу видно – нерви 
не в порядку. Макс Лукадо прекрасно описав моменти 
життя і вибір справжнього християнина за різних об-
ставин. Можливо, ця розповідь нагадає нам про щось 
із нашого життя.

«Тихо. Ранній ранок. Гаряча кава 
на столі. Небо ще чорне. Світ усе 
ще спить. Наближається світа-

нок. Через якусь мить настане день. Він 
увірветься із гуркотом услід за сонцем. 
Умиротворення світанку зміниться го-
моном дня. Замість тиші усамітнення 
здійметься гул крокуючого людства. 
Спокій раннього ранку буде поруше-
но рішеннями, які треба прийняти, і 
термінами, у які потрібно вкластися. 
Протягом наступних дванадцяти го-
дин мене оточать усілякі турботи дня. 
Тому саме зараз мені необхідно зро-
бити свій вибір. Оскільки була Голго-
фа, я вільний вибирати. І я вибираю.

Я вибираю любов... Жодна обстави-
на не виправдовує ненависть; жодна 
несправедливість не дає права впу-
стити гіркоту. Сьогодні я буду любити 
Бога і те, що любить Він.

Я вибираю радість. . . Я дозволю 

моєму Богові бути Богом обставин. Я 
встою перед спокусою бути цинічним 
знаряддям ледачого мислителя. Я від-
мовляюся сприймати людей інакше, 
ніж як людську істоту, котру створив 
Бог. Я відмовляюся сприймати будь-
які проблеми інакше, ніж як можли-
вість бачити Бога.

Я вибираю мир. . . Я буду жити про-
щеним. Я буду прощати, щоб жити.

Я вибираю терпіння. . . Я буду диви-
тися крізь пальці на незручності цьо-
го світу. Замість того, щоб нарікати на 
занадто довге очікування, я буду дяку-
вати Богові за хвилинку для молитви. 
Замість того, щоб стискати кулаки че-
рез нові обов’язки, я зустріну їх із ра-
дістю і мужньо.

Я вибираю доброту... Я буду добрий 
до бідних, тому що вони самотні; до-
брий до багатих, тому що вони боять-
ся. І добрий до недобрих, тому що саме 

так Бог учинив щодо мене.
Я вибираю доброчесність... Я краще 

обійдуся без грошей, ніж поведуся не-
чесно. Я вважатиму за краще залиши-
тися непоміченим, ніж буду хвалити-
ся. Я буду сповідатися, перш ніж зви-
нувачувати. Я вибираю доброчесність.

Я вибираю вірність... Сьогодні я до-
тримаю свої обіцянки. Мої боржники 
не пошкодують про те, що довірили-
ся мені. Мої колеги не будуть сумні-
ватися в моєму слові. Моя дружина не 
буде сумніватися в моїй любові. А мої 
діти ніколи не будуть боятися, що їх-
ній батько не прийде додому.

Я вибираю лагідність. . . Нічого не 
досягнеш силою. Я хочу бути лагід-
ним. Якщо я й підвищу голос, то тіль-
ки задля хвали. Якщо стискаю руку, то 
тільки в молитві. Якщо висуваю вимо-
гу, то тільки до себе.

Я вибираю самовладання. . . Я – ду-
ховна істота. Після смерті цього тіла 
мій дух порине у височінь. Я не дозво-
ляю тлінному управляти вічним. Я ви-
бираю самовладання. Я буду сп’янілим 
лише від радості. Я буду пристрасним 
лише у вірі. Лише Бог буде справляти 
на мене вплив. Лише Ісус буде вчити 
мене. Я вибираю самовладання.

Любов, радість, мир, терпіння, до-
брота, доброчесність, вірність, лагід-
ність і самовладання – цьому я присвя-
чую свій день. Якщо я досягну успіху 
в цьому, я буду дякувати. Якщо ж ні – 
буду шукати Його милості. І потім, на-
прикінці дня, я покладу голову на по-
душку і відпочину».

Як минає ваш день? Чи зуміли ви 
зробити правильний вибір сьогодні?

Що ми вибираємо?Що ми вибираємо?
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За кого ви За кого ви 
Його маєте?..Його маєте?..

Для Адель і всіх мешкан-
ців села життя було мир-
ним і спокійним доти, доки 
мусульмани не нанес-
ли їм «офіційний візит».

9 вересня 1999 року Адель ніколи 
не забуде. Почувши якісь дивні 
звуки й помітивши на вулиці ме-

тушню, вона вибігла з дому й одразу 
помітила плакат. На ньому великими 
друкованими літерами було написа-
но лише два слова: «Cinti. Damai». які 
означали «Любов. Мир». Понад 30 
осіб – чоловіків, жінок і дітей з му-
сульманського села Дахму юрмили-
ся навколо плаката.

«Люди, – закликав середнього віку 
засмаглий чоловік, – ми ваші сусіди й 
ми повинні пообіцяти одне одному, 
що житимемо в мирі». Гучномовців не 
було, однак його гучний голос було 
чути далеко. «Між мусульманськими 
та християнськими селами повинно 
бути взаєморозуміння, – продовжу-
вав він, – усі повинні жити в мирі».

Адель та інші присутні дивували-
ся, адже ніколи раніше між селами 
не було жодних непорозумінь. Меш-
канці села протягнули руку дружби 
своїм гостям, які залишалися в них 
до кінця дня.

А 10 вересня почалося най-
страшніше. Три тисячі озброєних 
мусульман увірвалися в село. Мету 
та інші односельці понад чотири 
години стримували напади мусуль-
ман, однак тих було занадто багато.

Горіло вже все село. Звідусіль лу-
нали розлютовані вигуки: «Аллах ак-
бар!». Мету та інші чоловіки тікали 
слизькими гірськими стежками, споді-
ваючись, що воїни джихаду задоволь-
няться лише тим, що спалять село. Та 
коли мусульмани побачили, що хри-
стияни тікають, то почали пересліду-
вати їх, стріляючи з рушниць у спину.

Мету й Адель зібрали дітей та ма-
терів і побігли в джунглі. Там вони на-
трапили на іншу групу односельців.

«Мамо, ми помремо?» – запита-
ла в матері Крістіна. «Так, помремо», 
– промайнуло в голові Адель. Вона 
розуміла, що як не важко їй буде 
сказати дітям правду, вона мусить 
зробити це.

«Крістіно й Анто! Якщо нас злов-
лять, вони запитають, чи хочете ви 
стати мусульманами. Якщо ви ска-
жете, що не хочете, вони можуть 
вас убити». Діти глянули на матір 
і впевнено відповіли: «Ми хочемо 
бути з Ісусом».

Адель відкрила Біблію на тому вір-
ші, який постійно згадувала відтоді, 

як утекла з дому. Коли Адель була 
дитиною, її дідусь читав  цей вірш 
так багато разів, що він закарбу-
вався не лише в її пам’яті, а й у сер-
ці. Це був 23-й псалом. Вона поча-
ла читати: «Господь то мій Пастир, 
тому в недостатку не буду. . . Коли я 
піду хоча б навіть долиною смерт-
ної темряви, то не буду боятися зло-
го, бо Ти при мені. . .» 

Крістіна підсунулася до матері й 
упевнено промовила: «Мамо, не пе-
реживай, я не боюся померти».

Громада дісталася до місця, яке, 
на думку Мету, було безпечним для 
відпочинку. Чоловіки назбирали су-
хого пальмового листя, щоб дітям 
було на чому сісти. Почувши дзюр-
чання струмка, що долинало з уще-
лини, вони вирішили ризикнути спу-
ститися туди, щоб пошукати що-не-
будь їстівне.

Всесильна кров Христа
Не минуло й десяти хвилин, як з 

ущелини залунав несамовитий крик 
Мету: «Тікайте!». Потім пролунала 
автоматна черга. І їх оточили люди 
в довгому білому одязі.

Один з мусульман схопив Адель 
за довге чорне волосся і, приставив-
ши закривавлене мачете до шиї, по-
тягнув її до бамбукових дерев. З неї 

зірвали одяг, Біблію вирвали з рук і 
жбурнули на землю поряд із одя-
гом. Адель мовчки молилася за свою 
сім’ю і благала Господа врятувати її 
від наруги.

Потім вона почула крики матері, 
свекрухи й свого любого Анто. Вона 
знала, що їх убивають. Адель впала 
на коліна, коли побачила, що голо-
ворізи йдуть до неї. Кров капала з їх 
мачете. Кров Анто. Зібравши остан-
ні сили, Адель крикнула: «Кров Ісу-
са всесильна!».

«Вона християнка! Смердюча сви-
ня! Зґвалтуємо її і покінчимо з нею!» 
– вигукнув хтось. Адель мовчки мо-
лилася. «Кров Ісуса всесильна!» – 
знову і знову повторювала жінка. 

Вона вся була вимащена кров’ю. 
Тіло боліло, але відкритих ран не 
було. Жінка все повторювала: «Кров 
Ісуса всесильна!», однак голос слаб-
шав. Адель знала, що Бог захищав її. 
Вона могла померти вже багато ра-
зів. Минуло більше п’яти годин від-
тоді, як з неї здерли одяг і почали 
знущатися. А вона жива, і цьому по-
винна бути причина. Серед усьо-
го жаху Адель відчула дивний про-
мінчик надії.

Воїни джихаду почали збирати 
зброю. Вони штовхнули її наперед, ви-
магаючи повести їх до підніжжя гори. 

Коли дісталися до підніжжя, Адель 
більше не потрібна була як провід-
ниця. Чоловіки штовхали її, тягали 
за волосся, різали її голе тіло маче-
те. При кожному ударі Адель вигуку-
вала: «Кров Христа всесильна! Кров 
Христа всесильна!». Її вдаряли по го-
лові мачете, і вона падала на зем-
лю, як ганчірна лялька. Їй здавалося, 
що в голову вбивають тисячі голок.

Бог чудом беріг їй життя. Але чому? 
Вона не могла зрозуміти. Навіть її 
поневолювачі дивувалися, як така 
беззахисна жінка змогла витрима-
ти стільки знущань. А ще більше їх 
дратувало те, що вона продовжува-
ла кричати про кров Христа.

Нарешті один із них підпалив 
жменю листя тютюну й намагався 
заштовхнути Адель у рот. Очі Адель 
розширилися від жаху, коли вона по-
бачила, як вогонь наближається до 
лиця. Упевнений у тому, що він, на-
решті, змусив «невірну» замовкну-
ти, чоловік задоволено кивнув това-
ришам. Однак щойно він випустив 
Адель із рук, вона виплюнула тлію-
че листя і вигукнула: «Кров Христа 
всесильна!».
Далі буде. Початок у №8 (235) за 

серпень 2018 р.

Мабуть, кожному з нас доводи-
лося чути запитання: «За кого 
ти мене маєш?». Зазвичай воно 
звучить з ноткою невдоволен-
ня, обурення, протесту проти 
несправедливої оцінки... 

Одного разу Ісус запитав Своїх учнів, за 
кого люди вважали Його, Сина Людського, 
на що Йому відповіли, що одні – за Іва-

на Хрестителя, інші – за Єремію або за од-
ного з пророків. А Симон Петро сказав: «Ти 
– Христос, Син Бога живого». Тоді Ісус про-
мовив: «Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, 
бо не плоть і кров  відкрили  тобі  це, а Отець 
Мій Небесний (Мт. 16:16-17).

Люди вважали Ісуса не за Того, Ким Він 
був насправді, але учні мали правильне ро-
зуміння, бо отримали відкриття від Само-
го Бога. Передумовою було постійне пере-
бування з Ісусом, а не випадкові зустрічі з 
Ним. Бо можна бути навченому в тих чи ін-
ших питаннях, які  стосуються віри в Бога, та 
при цьому не розуміти істини. 

Істина завжди одна, проте люди, відда-
лені від Бога, сприймають її по-різному, че-
рез призму своїх думок, почуттів, розумових 
здібностей та життєвого досвіду. Ісуса Хри-
ста називають Спасителем, Другом, Порад-
ником, Господом… Проте називати – ще не 
означає мати. Бог одного разу про лицемі-
рів прорік: «Наближаються до Мене люди ці 
устами своїми, і шанують Мене язиком сво-
їм, серце ж їхнє далеко від Мене» (Мт. 15:7).

Якщо ми отримали відкриття про те, що 
Він – Господь, то поклоняємось Йому та впо-
корюємося перед Ним. Відкриття про Ісуса 
як про Друга викликає довіру до Нього, ба-
жання постійного спілкування.

Бог хоче відкритися нам через кожне з 
імен, якими названо  Його в Слові Божому. 
Адже недостатнє сприйняття породжує не-
правильні стосунки. І для одних Він – грізний 
Суддя, перед Яким вони тремтять від стра-
ху, для інших – Брат, з Яким можна за пані-
брата; для когось – Господь, Який засідає на 
троні і висуває вимоги, а для когось – Друг, 
майже рівний йому.

Дехто дивується, як можна бути Йому од-
ночасно рабом і сином, братом і слугою, як 
про це сказано в Євангелії. Якщо ми отри-
муємо відкриття від Бога, що Він для нас 
– Бог і Отець, Друг і Господь, то ці, на пер-
ший погляд, розбіжні поняття доповнюють-
ся і дають правильне розуміння побудови 

взаємовідносин із Ним.    
  «За кого ви Мене маєте?» (Ів. 16:15) – за-

питання, яке стосується абсолютно кожного. 
Ісуса сприймають або відкидають, люблять чи 
ненавидять, зневажають чи прославляють…

   Від того, Ким Ісус є для нас, залежать 
наше сьогодення і майбутнє, більше того – 
наша вічність.

  Те, за кого ми Його маємо, виражається 
в щоденному житті – вчинках, словах, дум-
ках, бажаннях та намірах.

 У притчі про блудного сина розповіда-
ється, як син втратив батька через те, що пе-
рестав його шанувати як батька. Він скори-
стався правом на частку отцівського маєт-
ку. Проте батько залишився йому за батька 
і з нетерпінням чекав на його повернення, 
жив сподіваннями на зустріч. Син же в роз-
кошах та розвагах забув, що в нього є бать-
ко, і згодом сам визнав, що «недостойний 
називатися сином» (Лк. 15:19).   

Для того, щоб Бог став Отцем, недостат-
ньо визнавати Його існування як таке, потріб-
но народитися від Нього, зріднитися з Ним, 
як про це сказано в першому посланні апо-
стола Павла до коринтян: «Хто злучується з 
Господом, стає одним духом із Ним» (6:17). 

Для того, щоб бути послідовником Христа, 
потрібно дати відповідь на запитання: «Ким 
є Ісус особисто для мене?». І релігійні тради-
ції, культура, соціальне середовище, загаль-
не суспільне уявлення про Бога не повин-
ні впливати на цю відповідь. Тільки особи-
сте відкриття, зокрема через Слово Боже та 
молитву, здатне сформувати повне та усві-
домлене уявлення про Бога. 

Ігор КРОЩУК.

Про знамениту Стіну плачу в Єрусалимі знає 
кожний. Існує багато пояснень цієї назви. 
Самі ізраїльтяни називають її Західною сті-
ною (Котель Маараві). Стіною плачу її наз-
вали араби, які бачили, як євреї приходять 
до стародавнього каміння молитися і опла-
кувати втрату свого священного храму. Від 
арабів ця назва перейшла і в інші мови. Але 
й євреї нерідко називають її так само.
Багато віруючих з усього світу приїжджа-

ють в Єрусалим заради того, щоб побувати 
біля Стіни плачу, поспілкуватися тут з Го-
сподом і вкласти в щілини між камінням за-
писку зі своїми проханнями.
Звідки ж узявся звичай вкладати в Стіну 

звернення до Бога?

Колись давно, вирушаючи в 
далекі країни, чоловік вби-
вав цвях між камінням Сті-

ни плачу. Цвях ставав талісма-
ном, що оберігав мандрівника. 
Повертаючись додому, він ви-
тягував цей цвях з стіни. Раби-
ни Єрусалиму вважали це во-
рожбою. Вони запропонували 
просто вкладати в щілини за-
писки із зверненнями до Все-
вишнього.

Пошта Ізраїлю надає послу-
ги з достави записок до Стіни 
плачу. Розміщує їх Верховний 
рабин Стіни. Такі доставки здій-
снюються кілька разів на рік, 
як тільки накопичується до-
статньо багато листів до Бога.

Щорічно відвідувачі зали-
шають в Стіні понад мільйон 
записок, що стало традицією 
не тільки для туристів, а й для 

відомих і високопоставлених 
осіб, що відвідують Ізраїль із-
за кордону. Записки збирають 
двічі на рік і ховають на сусід-
ній – Оливній горі.  Практика 
вкладання молитовних записок 
в тріщини і щілини Стіни плачу 
вже налічує понад 300 років.

Записки, вкладені в Стіну, на-
писані майже всіма мовами і 
в різних форматах, від кількох 
слів до дуже довгих прохань, 
вони містять звичайні вірші і 
вірші з Біблії, написані на різ-
них видах паперу, у тому чис-
лі кольоровому, із звичайного 
зошиту і навіть на обгортках 
жувальної ґумки.

Найпопулярніші місця, де 
залишають записки, – тріщини 
і щілини на відкритому май-
данчику на висоті людського 
зросту.

Інші записки вміщують у 
внутрішній частині Стіни. Під 
час екскурсії тунелем Західної 
стіни відвідувачі можуть зали-
шати записки в інших частинах, 
доступних лише екскурсантам.

Стіна плачу – святе для єв-
реїв місце. Місцем молитви 
Стіна стала після зруйнуван-
ня храму, коли євреї почали 
оплакувати знищену святиню 
і благати Бога про відроджен-
ня Ізраїлю. Звідси і її назва – 
Стіна плачу.

Після закінчення війни за 
незалежність в 1948 році Хра-
мова гора разом зі Східним 
Єрусалимом перейшла під кон-
троль Йорданії. До 1967 року 
євреї до Стіни плачу не до-
пускалися. Під час Шестиден-
ної війни ізраїльські війська за-
йняли Старе місто, і молитви 
біля Стіни плачу відновилися.

Стіна плачу протягом сто-
літь була символом віри і на-
дії багатьох поколінь євреїв. 
Біля Стіни плачу можна по-
бачити людей, що моляться, у 
будь-який час доби. Мільйони 
туристів з усього світу щоріч-
но прибувають в Єрусалим для 
того, щоб побачити Стіну плачу 
і залишити записку з прохан-
ням до Всевишнього.

За традицією, чоловіки під-
ходять до Стіни плачу зліва, а 
жінки – справа. До Стіни пла-
чу можуть підходити і не євреї, 
якщо вони відповідним чином 
одягнуті (відповідний одяг на 
деякий час можна одержати в 
наглядачів).

Площа перед Стіною пла-
чу – це величезна синагога 
під відкритим небом. Тут  від-
буваються урочисті церемо-
нії у День незалежності Ізра-
їлю і в День визволення Єру-
салиму. Тут складають присягу 
новобранці ЦАХАЛ.

На площі також відзначають 
урочисті події, наприклад, до-
сягнення дітьми віку релігій-
ного повноліття (Бар Міцва і 
Бат Міцва). У дні посту, при-
свяченого зруйнуванню хра-
му, люди, сидячи на землі, чи-
тають Плач Єремії і співають 
траурні пісні.

Адель: серед жаху – надіяАдель: серед жаху – надія

СТІНА ПЛАЧУСТІНА ПЛАЧУ
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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:
ЛЬВІВ, вул. Папарівка, 1;  НЕДІЛЯ – 10, 18 год., ВІВТОРОК, П’ЯТНИЦЯ – 18 год.;
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. Б. Ступки, 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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Газета видається на добровільні пожертвування

Р/р 26001052535352, АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 
МФО 336677, код 14360570

Телепрограму «Вірую» дивіться  в Інтернеті на viruyu.at.ua, Телепрограму «Вірую» дивіться  в Інтернеті на viruyu.at.ua, 
YouTube, CNL-Україна, у кабельних мережах і в цифровому форма-YouTube, CNL-Україна, у кабельних мережах і в цифровому форма-
ті на телеканалі РАІ (вівторок, четвер і субота о 16:35-й год.).ті на телеканалі РАІ (вівторок, четвер і субота о 16:35-й год.).

 На CNL-Україна і на телеканалі РАІ (вівторок, четвер і  На CNL-Україна і на телеканалі РАІ (вівторок, четвер і 
субота о 09:20-й ранку) дивіться християнську телепрограму «Одвічні істини».субота о 09:20-й ранку) дивіться християнську телепрограму «Одвічні істини».

На ТРК РАІ

ЩОПОНЕДІЛКА, ЩОСЕРЕДИ, 

ЩОП'ЯТНИЦІ  О 11:15 

- Верховина 106.3
- Косів 105.6
- Бурштин 101.6
- Долина 106.6
- Яремче 106.5

Дорогі друзі! СлухайтеДорогі друзі! Слухайте 
ХРИСТИЯНСЬКУ РАДІОПЕРЕДАЧУ

«ВІРУЮ» «НА ТРК РАІ

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. вул. МОЧУЛЬСЬКОГО, 1МОЧУЛЬСЬКОГО, 1  

(на Майзлях). 

ЩОНЕДІЛІ – 
о 10 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 «Христа Спасителя»

+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        

    Щонеділі о 10-й – загальне зібрання             Щопонеділка о 19-й – молитва за зцілення
    Щоп'ятниці о 19-й – вивчення Біблії
    Щосуботи о 17-й – молодіжне зібрання

    м. Сколе, вул. Стрийська, 28-а

РАДІОПЕРЕДАЧА

«ДОРОГА ДО БОГА»

ЩОСУБОТИ  О 09:10      

Коломия 106.8 FM

Під час організованого християнами на Хрещати-
ку в Києві святкування Дня Подяки у неділю, 23 ве-
ресня 2018 року, встановлено новий загальноукра-
їнський рекорд.

Учасники заходу розгорнули найдовший державний прапор України, 
передає Еспресо.TV. Його довжина – 250 м, ширина – 6 м.

Прапор простягнувся від майдану Незалежності до будівлі Ки-
ївради. До акції долучилися 300 тис. людей.

Пі і Х

Новий український рекордНовий український рекорд ЖИТТЯ ХРИСТИЯНИНА
«Злодій тільки на те за-

крадається, щоб красти 
й убивати та нищити. Я 
прийшов, щоб ви мали 
життя і подостатком щоб 
мали» (Ів. 10:10).

Коли ми говоримо про християн-
ське життя, то не маємо на думці 
звичайне біологічне існування.

Ні, ми маємо на увазі якесь особли-
ве, надзвичайне життя. Христос гово-
рить людям, які начебто вже живуть, 
що Він прийшов, щоб дати життя.

Що ж це за життя, яке приносить 
у цей світ Христос?

Які тільки думки не виголошують 
люди стосовно життя! Та насправді 
життя – це взагалі таємниця. Навіть 

визначення неможливо дати – не 
піддається це поняття визначен-
ню. З милості Божої ми «володіє-
мо» цим феноменом і не можемо 
сформулювати щось розумне, за-
кінчене. Ми можемо говорити тіль-
ки про якісь аспекти того, що відбу-
вається в житті, а не про життя вза-
галі в усій його повноті.

А божественне, святе життя, яке 
приходить від Бога, від Духа Свято-
го до тих, хто з’єднався з Ним завдя-
ки відкупленню від грішної природи, 
– яке визначення йому можна дати?

Апостол Павло сформулював це 
просто і зрозуміло: «Для мене жит-
тя – то Христос».

Щоб осягнути сутність сказаного, 
треба мати не просто глибоке знан-
ня про місію Христа, а пізнати Його 

Самого, тому що Він і є Життя, і все, 
що від Нього приходить, є великим 
багатством, радістю, глибоким уми-
ротворенням, духовною насолодою – 
усім тим, що наповнює наше життя...

Христос так говорить про життя, 
яке Він приніс і яке вічне: «Життя ж 
вічне – це те, щоб пізнали Тебе, єди-
ного Бога правдивого, та Ісуса Хри-
ста, що послав Ти Його» (Ів. 17:3).

Життя, яке обіцяє Христос, тобто 
християнське життя – це повернен-
ня до близьких стосунків із Богом. 
Тільки це є тим життям, для якого ми 
були створені, і без цього з’єднання 
з Богом ми ніколи не отримаємо за-
спокоєння нашому єству.

Тож подякуймо Богові за цей не-
оціненний дар – життя, і життя вічне.

Василь ДАВИДЮК.
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