
ГАЗЕТА  ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ  ХРИСТИЯНСЬКОЇ  МІСІЇ  МИЛОСЕРДЯ  «ДОБРИЙ  САМАРЯНИН»

РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ
БЕЗПЛАТНО

Реєстраційне свідоцтво 
ІФ № 406 від 16.06.1999.

РОР

№ 6 (245)№ 6 (245)
червеньчервень
20192019

«Від того , як ми поведемося з Христом сьогодні , залежить , як Він поведеться з нами потім»«Від того , як ми поведемося  з Христом сьогодні , залежить , як Він поведеться  з нами потім»

НАЦІОНАЛЬНА МОЛИТВА ЗА УКРАЇНУ ВІДБУЛАСЯ 
8 ЧЕРВНЯ У КИЇВСЬКОМУ ПАЛАЦІ СПОРТУ8 ЧЕРВНЯ У КИЇВСЬКОМУ ПАЛАЦІ СПОРТУ

ЩО СТАЛОСЯ В ДЕНЬ ЩО СТАЛОСЯ В ДЕНЬ 
П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ?П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ?

    СТОР. 5СТОР. 5    СТОР. 4СТОР. 4    СТОР. 3СТОР. 3ДЗЕРКАЛО ДУШІДЗЕРКАЛО ДУШІ

СІМ'Я - СЕРЦЕ УКРАЇНИСІМ'Я - СЕРЦЕ УКРАЇНИ РУКОМИЙНЕ ПИТВОРУКОМИЙНЕ ПИТВО

ЦЕРКВА, МОВА І ЦЕРКВА, МОВА І 
ВЕЛИКЕ ДОРУЧЕННЯ ВЕЛИКЕ ДОРУЧЕННЯ 
ХРИСТАХРИСТА СТОР. 7СТОР. 7

 Вітаємо всіх вас, дорогі брати і сестри в Ісусі Христі, шановні наші читачі, із днем народження  Вітаємо всіх вас, дорогі брати і сестри в Ісусі Христі, шановні наші читачі, із днем народження 
Церкви Христової, коли Дух Святий зійшов на землю, щоб огорнути учнів Ісуса обіцяною силою згори. Церкви Христової, коли Дух Святий зійшов на землю, щоб огорнути учнів Ісуса обіцяною силою згори. 
                   П’ятидесятниця не закінчилася в тій горниці в Єрусалимі, Дух Святий і досі перебуває на землі.                    П’ятидесятниця не закінчилася в тій горниці в Єрусалимі, Дух Святий і досі перебуває на землі. 
Перебуває для того, щоб Божа любов змогла достукатися до наших сердець і спасти нас від вічних мук пекла. Перебуває для того, щоб Божа любов змогла достукатися до наших сердець і спасти нас від вічних мук пекла. 
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За свідченням багатьох учасників цьогорічна Національна молитва за Україну, 
що відбулася 8 червня у Київському палаці спорту, мала особливу молитовну 
атмосферу. Тисячі християн разом  схиляли голови і серця перед Богом. Слово 
до молитви мали глави та старші служителі Церков різних конфесій і деноміна-
цій, які озвучили понад 20 надзвичайно актуальних для нашої  країни потреб.

Старший єпископ УЦХВЄ Михайло Паночко мав слово 
до молитви за зцілення сердець людей, які втратили 
близьких під час військових дій. Він говорив  про 

поранені горем серця: «Є рани фізичні, а є душевні… 
Душевні рани довго не гояться, їм потрібні особливі 
ліки, особливий бальзам. Бог дав його всім людям в Ісусі 

Христі, у Його ранах. І блаженний народ, який шукає 
зцілення там», – підкреслив старший єпископ. Михайло 
Степанович також закликав присутніх «на руках мо-
литви принести до Господа вдовиць, матерів і їх дітей».

Перший заступник старшого єпископа Анатолій Ко-
зачок повів присутніх у молитві за зміцнення духо-
вності, моралі та християнських цінностей у всіх сфе-
рах суспільства. «Будь-яка духовність починається з 
покаяння, бо покаяння – це відновлення взаємин з 
Богом. Духовна людина – та, яка визнає Бога як свого 
Творця, цінує Божі постулати як свої власні, виконує їх 
у своєму житті», – підкреслив Анатолій Миколайович.

За потреби також молилися представники РКЦУ, ПЦУ, 
УГКЦ, численних євангельських церков та месіанські євреї.

Звертаючись до присутніх, ініціатор і натхненник 
Національної молитви за Україну відомий британ-
ський проповідник Девід Гордон Хасавей поділився 
своїм свідченням: «47 років тому мене заарештував 
за поширення християнської літератури один украї-
нець з Ужгорода і кинув до в’язниці. Після цього ста-
лося дві речі: перша – я полюбив український народ, 
друга – Бог дав мені нове бачення. Через три дні після 
суду, на якому мені дали 10 років ув’язнення, Бог від-
крив, що я вийду звідти й буду прославляти Його Ім’я 
перед тисячами людей. Що незабаром і відбулося».

Девіда Хасавея називають великим другом України – 
він часто буває в нашій країні із Великим дорученням, 
яке отримав від Господа. За його словами, Україна – 
єдина країна у світі, де об’єдналася така кількість хри-
стиянських деномінацій та конфесій у спільній молитві. 

«Ми у Великій Британії дуже любимо Україну», – 
наголосив він та попросив помолитися за англійців 
та свою рідну країну.

П’ятидесятниця вважається днем заснування Цер-
кви Христової. Люди, які шукали істину, цього дня 
знайшли те, чого потребували. За 50 днів до цьо-
го, при розп’ятті Христа, майже всі Його учні втекли 
і сховалися через острах перед юдеями (Ів. 20:19). 
Коли Ісус лежав у гробі, лише кілька жінок наважи-
лися піти туди, щоб принести останню данину любові.
Після воскресіння нова сила і нове життя наповнили 

серця учнів. Господь провів серед них ще 40 днів на 
землі, а потім зійшов на небо до Свого Отця.
Про наступні десять днів говориться, що учні пере-

бували однодушно в молитві. Вони відчували на собі 
спасительну силу в Христі Ісусі. Вони визнали свого 
Господа. І в ці тихі дні молитви прийшов день П’яти-
десятниці: Дух Святий зійшов  і «на кожному з них... 
осів». Кожна врятована душа, яка бажала служити 
Богу і діяти для Нього, була сповнена Святим Духом.

Якщо послідовники Господні того 
часу потребували Святого Духа, 
то, може, і нам не вистачає саме 

Його? 
Уся Біблія розповідає про прагнен-

ня людей до досконалості і прогре-
су. Але часто Богові доводилося зу-
пиняти їх, бо вони хотіли це робити 
без Нього. Від початку будівництва 
Вавилонської вежі до дня П’ятидесят-
ниці панувала одна довга ніч проти-
стояння Богові. Ясність, єдність і вза-
єморозуміння з’явилися тільки тоді, 
коли зійшов Святий Дух.

У день П’ятидесятниці в храмі було 
зібрано багато людей, які говорили 
різними мовами, однак євангеліст 
Лука писав про це: «Як же ми чуємо 
кожен свою рідну мову, в якій наро-
дилися?» (Дії 2:8). Довго мріяли люди 
про взаєморозуміння, але це стало 
можливим тільки через сповнення 
Святим Духом у день П’ятидесятниці.

Перед П’ятидесятницею Петро від-
рікся від Господа. Але в день П’яти-
десятниці ми бачимо іншого Петра. 
Його проповідь, записана в другому 
розділі Дій апостолів, – ясне свідчен-
ня того, що Петро в цей день знай-
шов те, чого потребував.

У своїй проповіді Петро робить 
висновок: «Бо для вас ця обітниця, і 
для ваших дітей, і для всіх, що дале-
ко знаходяться, кого б тільки покли-
кав Господь, Бог наш» (Дії 2:39). Яка 
нерозумна думка, яку іноді зустріча-
ємо, – що цей досвід призначений 
тільки для деяких людей у Царстві 

Божому! Ні, він для всіх!
У всі часи люди мали багато стра-

хів, сумнівів і небезпек! Ми щодня діз-
наємося про війни, самотність, смерть 
і трагедії. Ці страхи можуть позба-
вити сил. Але як для людей першо-
го століття, так і для нас Святий Дух 
може стати силою, якою ми можемо 
все перемогти. 

Апостольська церква без Святого 
Духа була б просто групою людей з 
роздвоєними серцями. Тому Ісус пе-
ред Вознесінням дав обіцянку: «Але 
ви приймете силу, коли зійде на вас 
Дух Святий; i Моїми свідками буде-
те в Єрусалимі та по всій Юдеї й Са-
марії та аж до краю землі» (Дії 1:8). 

Хто хоче бути свідком Божим без 
сили Святого Духа, той незабаром за-
знає поразки і впаде у відчай. Істин-
не духовне життя і свідчення мож-
на знайти тільки у людей, сповнених 
Духом Святим.

Як перші християни отримали 
Духа Святого? Вони серйозно моли-
лися всі десять днів. Вони повністю 
присвятили своє життя Богу і зруй-
нували за собою всі мости до коли-
шнього життя. А тому «коли почався 
день П’ятдесятниці», вони були гото-
ві прийняти Духа.

Дорогі друзі! Можливо, у вашо-
му житті багато прикростей, і ваше 
серце сповнене страхами і розчару-
ваннями. Святий Дух прийде і в ваше 
життя, якщо ви прагнутимете цього. 
Відкрийте Йому своє серце, і Він на-
повнить вас уже сьогодні.
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ТИМ, ХТО ШУКАЄ СПАСІННЯТИМ, ХТО ШУКАЄ СПАСІННЯ

Інколи переконуюся в тому, що власне бачення пра-
вильності своєї дороги не завжди відтворює реаль-
ну картину речей та подій. І розумію, що якби не за-
лишалося місця для стороннього погляду, поради, 
докору, самокритики та самоаналізу, то думка не 
змінилася б. Над двома крайнощами – фанатизмом і 
невпевненістю повинна переважати розсудливість.

Божа мудрість навчає: «Дорога бе-
зумця пряма в його очах, а му-
дрий послухає ради» (Пр. 12:15). 

Очевидно, що готовність до прийнят-
тя і врахування порад сторонніх – 
один із проявів мудрості. Мова тут  
про безумних як тих, які не прислу-
хаються до Божої мудрості і Його 
відкидають. Давид сказав: «Безум-
ний говорить у серці своїм: «Нема 
Бога!» (Пс. 13:1).

Давид був мудрим воєначальни-
ком, царем, державотворцем, митцем,  
пророком та вірним Богові слугою. 
Наскільки розумів, настільки й на-
магався вести правильний спосіб 

життя. Проте 
він знав, що 
інколи у влас-
них очах все 
видається не 
таким, як на-
справді, тому 
й  просив: «Ви-
пробуй, Боже, 
мене і пізнай 
моє серце, до-
сліди Ти мене і 
пізнай мої за-
думи, і побач, 
чи не йду я до-
рогою злою, і 
на вічну доро-
гу мене попро-

вадь» (Пс. 138:23-24).
Проте одного разу, засліплений 

гріхом, потрапив у полон пристра-
стей. Бог його не залишив, а дав мож-
ливість подивитися на себе збоку і 
послав до Давида пророка Натана. 
Оповідь пророка була ілюстрацією 
поведінки Давида. «І сильно запалав 
Давидів гнів на того чоловіка, і він 
сказав до Натана: «Як живий Господь, 
вартий смерти той чоловік, що чинить 
таке… І сказав Натан до Давида: «Ти 
той чоловік! Так сказав Господь, Бог 
Ізраїлів: Я помазав тебе над Ізраї-
лем, і Я спас тебе з Саулової руки. І 
дав тобі дім твого пана, та жінок пана 

твого на лоно твоє, і дав тобі дім Із-
раїля та Юди, а якщо цього мало, то 
додам тобі ще цього та того. І чому 
ти зневажив Господнє слово, і вчи-
нив це зло в очах Його? Хіттеянина 
Урію вбив ти мечем, а його дружину 
взяв собі за жінку. А його вбив мечем 
Аммонових синів. А тепер не відсту-
пить меч від твого дому аж навіки за 
те, що зневажив ти Мене, і взяв дру-
жину хіттеянина Урії, щоб була тобі 
за жінку. Так сказав Господь: «Ось Я 
наведу на тебе зло з твого дому, і за-
беру жінок твоїх на очах твоїх, і дам 
ближньому твоєму, а він покладеть-
ся з жінками твоїми при світлі цього 
сонця. Хоч ти вчинив потаємно, а Я 
зроблю цю річ перед усім Ізраїлем 
та перед сонцем». І сказав Давид 
до Натана: «Згрішив я перед Госпо-
дом!..» (2 Сам. 12:5-13). Бог створив 
обставини, за яких Давид міг поба-
чити себе таким, яким він був.

Цей же прийом застосовував Ісус 
Христос. Він звернувся до одних: «А 
як вам здається? Один чоловік мав 
двох синів. Прийшовши до першого, 
він сказав: «Піди-но, дитино, сьогод-
ні, працюй у винограднику!». А той 
відповів і сказав: «Готовий, панотче», 
– і не пішов. І, прийшовши до дру-
гого, так само сказав. А той відповів 
і сказав: «Я не хочу». А потім пока-
явся, і пішов. Котрий же з двох учи-
нив волю батькову?». Вони кажуть: 
«Останній». Ісус промовляє до них: 
«Поправді кажу вам, що митники та 
блудодійки випереджують вас у Боже 
Царство. Бо прийшов був до вас до-
рогою праведности Іван, та йому не 
повірили ви, а митники та блудодій-
ки йняли йому віри. А ви бачили, та 

проте не покаялися й опісля, щоб по-
вірити йому» (Мт. 21:28-32).

Перебуваючи на хвилі самопра-
ведності чи в тенетах гріха, люди 
малюють в уяві спотворену карти-
ну самих себе, своєї поведінки пе-
ред Богом. Господь допомагає в та-
ких випадках і дає змогу побачити 
своє справжнє обличчя. І через Своє 
Слово застерігає: «Буває, дорога лю-
дині здається простою, та кінець її – 
стежка до смерти» (Пр. 14:12; 16:25). 

Одне із послань до семи церков, 
записаних в книзі Об’явлення, при-
свячене саме проблемі неправиль-
ного бачення свого становища. «І 
до ангола Церкви в Лаодикії напи-
ши: «Оце каже Амінь, Свідок вірний 
і правдивий, початок Божого тво-
рива: Я знаю діла твої, що ти не хо-
лодний, ані гарячий. Якби то холод-
ний чи гарячий ти був! А що ти літе-
плий, і ні гарячий, ані холодний, то 
виплюну тебе з Своїх уст. Бо ти ка-
жеш: «Я багатий, і збагатів, і не по-
требую нічого». А не знаєш, що ти ну-
жденний, і мізерний, і вбогий, і слі-
пий, і голий!» (Об. 3:14-17).

Бог розпочав Своє звернення тим, 
що назвав Себе Свідком вірним і 
правдивим. Він Той, Хто достемен-
но і правильно все бачить та усьо-
му дає належну оцінку.

Апостол Іван схоже розпочинає 
своє Перше соборне послання: «Що 
було від початку, що ми чули, що ба-
чили власними очима і чого руки наші 
торкалися, – про Слово життя…» (1 
Ів. 1:1). Він раз за разом тричі повто-
рює це, аби надати авторитету сло-
вам,  що мав намір викласти у своє-
му посланні. Тобто Іван переконує, 

що свідчить про Господа не як той, 
який припускає, здогадується, вважає, 
якому здається, а  який Його чув, ба-
чив і до Нього доторкався.

 Люди живуть у світі ілюзій, несві-
домо, мимовільно обманюють себе 
та когось, приймають неправиль-
ні доленосні рішення, ламають чи-
єсь життя, бо їм… здається. Здаєть-
ся, бо думають тільки про своє, су-
дять через призму власних почуттів 
та переконань, не бажають рахува-
тися з потребами та бажаннями ін-
ших, бо їх не цікавить, як на це все 
дивиться Бог… 

За часів Ісуса Христа теж декому 
здавалося: «… Первосвященик роздер 
одежу свою та й сказав: «Він богоз-
неважив! Нащо нам іще свідки по-
трібні? Ось ви чули тепер Його бо-
гозневагу! Як вам здається?». Вони 
ж відповіли та сказали: «Повинен 
умерти!». Тоді стали плювати на об-
личчя Йому та бити по щоках Його, 
інші ж киями били…» (Мт. 26:65-67).

Син Божий розкривав людям очі 
на те, що їм лише здавалося: «Горе 
вам, книжники та фарисеї, лицеміри, 
що подібні до гробів побілених, які 
гарними зверху здаються, а всере-
дині повні трупних кісток та всякої 
нечистости! Так і ви – назовні зда-
єтеся людям за праведних, а всере-
дині повні лицемірства та беззакон-
ня!» (Мт. 23:27-28).

Щоб вберегтися від ілюзорного 
та примарного сприйняття дійсно-
сті, потрібно якомога частіше звер-
татися до Божого Слова як дзерка-
ла нашої душі і Бога як Порадника.

І. К.  

Ви вірите, що Біблія – Слово Боже; що 
Бог є і що Він відповідає на молитви. 
Розумієте, що ви – грішники. І знаєте, 
що Ісус Христос прийшов у цей світ по-
мерти за всі гріхи всіх людей і примири-
ти з Богом увесь світ. Можливо, ви вже 
не раз каялися і просили в Бога про-
щення, але нічого в житті не змінило-
ся. Ви зневірилися і не знаєте, що ро-
бити. Якщо це так, дозвольте дати вам 
кілька порад.

Але спочатку визначи-
мося: підставою для 
нашої віри, головним 

і єдиним авторитетом у пі-
знанні Бога для нас є Бі-
блія. Біблія передає слова 
Ісуса Христа: «... а того, хто 
до Мене приходить, Я не 
вижену геть» (Ів. 6:37). Ісус 
Сам сказав про Себе: «Син 
бо Людський прийшов, щоб 
спасти загинуле» (Мт. 18:11).

Тобто у вашому спасінні 
– сенс пришестя Ісуса Хри-
ста в цей світ, сенс Його 
смерті на хресті й воскре-
сіння з мертвих.

Що конкретно робити, 
щоб не ходити по колу від 
одного покаяння до іншо-
го, не отримавши радості 
спасіння й упевненості в 
майбутньому?

Апостол Павло говорив: 
«Не зважаючи ж на часи 
невідомості, Бог ось тепер 
усім людям наказує, щоб 
скрізь каялися» (Дії 17:30) 
Як це робити?

Схиліть коліна перед Бо-
гом і від усього серця звер-
ніться до Нього: «Господи, 
Боже мій! Я грішник. Мені 
соромно перед Тобою наз-
вати всі свої гріхи. Будь ми-
лостивий до мене, грішно-
го! Прости мені гріхи мої 
й очисти мене від усякої 

неправедності кров’ю Сина 
Твого Ісуса Христа, яку Він 
пролив за мої гріхи! Про-
сти мені й очисти, Господи, 
з милості Твоєї!

Господи Ісусе Христе, дя-
кую, що Ти взяв на Себе всі 
мої гріхи, викупив мене й 
очистив! Дякую за те, що Ти 
сказав про мене: «Того, хто 
до Мене приходить, Я не 
вижену геть». І я прийшов 
до Тебе. І вірю від щирого 
серця, що Ти мене не про-
ганяєш, а прощаєш і при-
ймаєш. Дякую за прощення 
гріхів і дар вічного життя!  

Отче Небесний! Я вірю 
Твоєму Слову. Ти Сам ска-
зав, що ті, що прийняли Ісуса 
Христа, стають Твоїми діть-
ми. Тепер і я – Твоя дитина! 
Приймаю цю велику честь із 
радістю і вдячністю!

Ти сказав у Слові Своєму, 
що ті, хто увірує в Тебе, от-
римають дар Святого Духа. 
Я вірю цьому Слову і про-
шу: поселися в моєму сер-
ці Духом Святим відтепер 
і назавжди.

Тобі присвячую своє жит-
тя, а волі Твоїй – усі спра-
ви мої, думки, слова – усе 
віддаю на послух Тобі! Ти – 
мій Бог, мій Господь і Спаси-
тель! З Тобою поєдную жит-
тя своє навіки! Відрікаюся 

від сатани і влади його, від 
усіх справ його й усього, що 
в моєму житті було пов’яза-
не з ним. Ти, Господи, Святий 
Бог мій, Тобі віддаю життя 
і приймаю Твоє життя на 
славу Твою! Амінь!».

Відтепер ви – дитина 
Божа. І тепер і вас стосу-
ються слова: «А всім, що 
Його прийняли, їм владу 
дало дітьми Божими ста-
ти, тим, що вірять у Ймен-
ня Його» (Ів. 1:12).

Тепер ви маєте владу – 
владу над гріхом, над спо-
кусами, над самим собою. 
Дотепер гріх мав владу над 
вами, тепер ви маєте владу 
над ним. Користуйтеся цією 
владою. Привчіться керува-
тися в думках, словах і по-
ведінці тільки Словом Бо-
жим, тільки волею Божою.

Це схоже на те, як наїзни-
ки об’їжджають коней, при-
вчаючи їх слухатися верш-
ника, підкорятися вуздечці. 
Так і ви можете упокорити 
своє тіло силою Духа Свя-
того, що живе в вас.

Щоб не розтратити цю 
силу, а зміцнюватися у 
вірі і вдосконалюватися 
в освяченні, щодня читай-
те Євангеліє. Визначте час 
для молитви.

І ще одна дуже важли-
ва порада: знайдіть церкву, 
де проповідується Єванге-
ліє, де поклоняються Ісусові 
Христу, і прийміть хрещення.

Хрещення можна до 
певної міри порівняти з 
одруженням. Хрещенням 
віруючий ототожнюється 
зі смертю Ісуса Христа і 
Його воскресінням. Ісус Хри-
стос сказав: «Хто увірує й 
охриститься – буде спасен-
ний, а хто не ввірує – засу-
джений буде» (Мр. 16:16).

«Та ви приймете силу, як Дух Свя-
тий злине на вас, і Моїми ви свід-
ками будете в Єрусалимі, і в усій 
Юдеї та в Самарії, та аж до остан-
нього краю землі» (Дії святих апо-
столів 1:8).

Близько 30 року по Р. Х. Перший день тижня. 
Ранок свята П’ятидесятниці в Єрусалимі. Па-
ломників на юдейське свято Шавуот у мі-

сті зібралося близько мільйона. Навколо храму, 
куди паломники принесли свої десятини, дарун-
ки, жертвопринесення та храмові податки, – на-
товпи. Юдеї і прозеліти прибули сюди з різних 
країн Європи, Азії та Африки. Говорять на різних 
мовах. Гроші для потреб храму необхідно обмі-
няти на шекелі. . .

Літо. Спека. Пил. Мекання овець. Голоси тор-
говців і міняйл перемішуються зі співами, псал-
мами та молитвами, що лунають із внутрішньо-
го двору храму. Охорона пильно стежить за тим, 
щоб ніхто з необрізаних не увійшов у відведене 
тільки для юдеїв святилище.

На одній з вулиць теж зібрався величезний, 
різномовний й різношерстий натовп. Людей при-
вернув шум із неба. Вогненні язики. Проповіду-
ють – галилейські рибалки, учні розп’ятого ра-
бина з Назарета. Знамення кінця вавилонського 
прокляття: присутні розуміли те, що говорилося. 
Кожен – на своїй мові. Початок нової епохи: час 
Церкви. Це свято – день її народження.

Бог почав заключний етап Свого плану спасіння 
людства зі світлиці в Єрусалимі. У свято Шавуот, 
день дарування Тори на горі Сінай, коли в храмі, 
як приношення Господу, священики внесли квас-
ні хліби, Бог поклав початок Своєї Церкви: дав 
усім віруючим в Нього дар Святого Духа. Зробив 
їх усіх причасниками Свого єства, Своїми діть-
ми, посланниками. Свідками Свого воскресіння.

Перша проповідь. Проповідує Петро – той, хто 
відрікся, покаявся, був прийнятий і посланий. Сер-
ця слухачів тремтіли: «Що нам робити?». Голосно, 
на всі часи, звучить відповідь: «Покайтеся! І нехай 
хреститься кожен із вас в Ім’я Ісуса Христа для 
прощення гріхів – і отримаєте дар Святого Духа». І 
покаялися, і хрестилися. В Єрусалимі, Самарії та аж 
до краю землі. І почала рости на перегної різних 
релігій жива, прекрасна, могутня, як саме життя, 
красуня Церква. А члени її стали називатися «свя-
тими», тобто обраними, освяченими для Господа 
Бога. Вони встали на Його шлях і пішли за Ним.

У Римі красуні вперше стали користуватися 
дзеркалом, зробленим зі скла. У Китаї побудува-
ли перший висячий міст із металевих ланцюгів. 
Об’єднана китайська держава перемагає всіх сво-
їх ворогів і простягається до Каспійського моря. 
Римський імператор Клавдій проживає в місті з 
мільйонним населенням. . .

А з «Єрусалима і до краю землі» пішли апо-
столи Христові. Пішли зі звісткою, що Бог від по-
чатку століть запланував наступ і смерть Свого  
Сина Ісуса Христа як жертву за всі гріхи всіх лю-
дей усіх часів. «Не зважаючи ж Бог на часи неві-
домості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь 
каялися, бо Він визначив день, коли хоче судити 
поправді ввесь світ через Мужа, що Його напе-
ред Він поставив, і Він подав доказа всім, із мер-
твих Його воскресивши» (Дії 17:30-31).

І люди почали каятися. В Азії, Європі, Африці.
Свідки воскресіння стали записувати те, що 

бачили й чули. Вони записали своє свідчення в 
Євангеліях, листах. За це свідчення вони накла-
ли своїми життями. Когось розіп’яли. Комусь від-
рубали голову. І коли останній з безпосередніх 
свідків воскресіння, єдиний, що залишився в жи-
вих до кінця першого століття, поставив крапку у 
своєму посланні до семи  Церков після слів: «Той, 
Хто свідкує, говорить оце: «Так, незабаром прийду! 
Амінь». Прийди, Господи Ісусе! Благодать Господа 
нашого Ісуса Христа зо всіма вами! Амінь» (Об. 
22:20-21), – тоді Бог закінчив Своє одкровення 
Церкві й світові, давши йому Священне Писання.

І храм був спалений і зруйнований. Святе свя-
тих спаплюжене й розграбоване. І виповнилося: 
«Ось ваш дім зостається порожній для вас!», а Єру-
салим – «погани топтатимуть Єрусалим, аж поки 
не скінчиться час тих поган. . .» (Лк. 13:35; 21:24). 
І не залишилося каменя на камені, і розорали мі-
сто, і посипали його сіллю – «бо не зрозуміло ти 
часу відвідин твоїх» (Лк. 19:44).

Зі смертю останнього апостола Христа – Іва-
на – закінчився період свідків Його воскресін-
ня. Але, за словом Павла, усі ми віруємо, тому що 
«яка безмірна велич Його сили в нас, що вірує-
мо за виявленням потужної сили Його, яку виявив 
Він у Христі, воскресивши із мертвих Його, і по-
садивши на небі праворуч Себе» (Еф. 1:19-20).

Сила воскресіння – сила Церкви Божої. Цією 
силою вона живе. Нею оснащена, вийшла вона 
завойовувати для Царства Божого серця людей 
по всьому обличчю землі.

Вальдемар ЦОРН.
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ДЗЕРКАЛО ДУШІДЗЕРКАЛО ДУШІ

ЧИ ЗНАЙДЕ ВІН ВІРУ?..ЧИ ЗНАЙДЕ ВІН ВІРУ?..

Напевно, жоден орган людського тіла не наділений 
такою кількістю епітетів і приписуваних йому власти-
востей, як очі. Це не тільки орган зору, а й орган по-
чуттів. «Очі – дзеркало душі» – одна з найвідоміших 
фраз. Авторство приписується Л. Толстому, але знав-
ці стверджують, що це стародавнє латинське при-
слів’я: «Vultus est index animi».

Наш погляд може бути ніжним і 
вбивчим, тужливим та іскристим, 
затьмареним сльозою радості чи 

болю. У дитинстві, коли ми відчува-
ли провину перед батьками й стоя-
ли,«нижче пліч голову повісивши», 
то часто чули від них: «Подивися 
мені в очі!».

Пам’ятаєте? Вам теж так говорили? 

І мені. І було жахливо важко підвести 
голову, відірвати погляд від підлоги 
й подивитися в очі батькові й мате-
рі. Чому так важко було це зробити?

Трапляються й інші неприємні 
моменти, наприклад, сварка. Диви-
тися в очі один одному неможливо. 
Чому? Можливо, тому, що погляд на-
стільки розкриває наш внутрішній 

стан, що всі таємні думки й почуття, 
які в цей момент намагаєшся захо-
вати глибоко в собі (щоб не вияви-
ти їх жодним чином), відкриваються, 
виносяться на світло й стають над-
банням іншого. Він, інший, і сформу-
лювати не зможе, що там побачив, і 
переказати не зможе, а внутрішнім 
почуттям все зрозуміє. І слів не треба, 
і пояснень. Достатньо лише погляду.

Скільки образних виразів, здат-
них замінити багатослівні описи, 
існує в мові! У здивованої людини 
«очі на лоб лізуть». У розгубленого 
від великої кількості товарів «очі 
розбігаються». Розгніваний спере-
сердя кидає: «Очі б мої тебе не ба-
чили!». Бажаючи повідомити щось 
таємне, ми запрошуємо поговорити 
«віч-на-віч». Той, хто вимагає прав-
ди, наказує «говорити все в очі». За-
коханий може «потонути в очах» ко-
ханої або «покласти на неї око». А 
в того, хто довго помилявся, раптом 
«очі відкриваються».

*   *   *
До цих міркувань мене підштовх-

нула невеличка оповідь, яку почу-
ла від людини, що ще хлопчиськом 
бачила Сталіна. Зустріч відбулася в 
далекому 1943 році. Діти співро-
бітників, які відповідали за безпеку 
радянського керівництва, гралися у 
дворі, коли побачили групу людей 
на чолі з вождем. Сталін зупинився 
біля хлопчика й, заглянувши йому в 
очі, запитав:

– Ти чий?
– Татків.
– Це зрозуміло. Прізвище яке?
Оточення тут же доповіло прізви-

ще та звання батька дитини.
– Чи добре годують? Це 

знову запитання до маленького 
співрозмовника.

– Батько пайку отримує.
До Берії, що стояв поруч:
– Накажи, щоб пацану видавали 

офіцерську пайку.
Запитую в співбесідника:
– А що запам’яталося? Чи була 

якась особливість у цій людині?
– Та звичайний: рудий, обличчя 

все віспою побите, нічого особливо-
го. . . Хоча була одна деталь, яка вра-
зила й яку пам’ятаю дотепер. Його очі. 
Вони були, як дірки. Коли кілька се-
кунд я дивився в них, то мені здало-
ся, що провалююся в чорну, бездон-
ну прірву. Очі ніби затягували в яму. 
Дуже страшно й неприємно було в 
них дивитися.

Якщо очі – дзеркало душі, то це 
була виколота душа.

*   *   *
«Не кожний сліпий перебуває в 

темряві, але кожен, хто пробуває в 
пітьмі, сліпий» (К. Прайс).

Цю ж фразу повторює і В. Коро-
ленко у своєму творі «Сліпий музи-
кант». Доля хлопчика, народженого 
сліпим, трагічна й важка. Навколишній 
світ непізнаваний. Дитина настільки 
перевантажує нервову систему роз-
маїттям незнайомих звуків, що не-
притомніє. Слух загострений до не-
ймовірності: цим органом почуттів 
мозок намагається компенсувати від-
сутність зору. Проте світ стрімко про-
носиться мимо, огинаючи сліпця, що 
стоїть на його шляху, і несучись геть.

Так само проносився світ повз слі-
пого жебрака, що сидів при дорозі, 
коли по ній ішов Спаситель. Та, на 
відміну від світу, Творець зупинив-
ся. І світ завмер. У цю хвилину слі-
пий виявився не на узбіччі світобу-
дови, як було від самого його народ-
ження, а в його центрі: «... очі сліпих 
із темноти та з темряви бачити бу-
дуть» (Іс. 29:18).

Нічого нового не скажу: заблудле 

людство блукає в темряві, тобто воно 
сліпе. Побачити нічого не може, але 
може почути: «Сьогодні, як голос Його 
ви почуєте, не робіть затверділими 
ваших сердець» (Євр. 3:7-8). А якщо, 
почувши голос, не озлобити серце, 
воно опиниться в центрі з Христом.

У дитинстві до нас часто приїж-
джала в гості мамина подруга. Сво-
єї сім’ї у неї не було, тому всю лю-
бов і увагу вона віддавала друзям. Це 
була енергійна, діяльна жінка, люби-
телька подорожей та походів за гри-
бами. На рідному підприємстві пра-
цювала по лінії постачання, а ті, хто 
знає радянське виробництво, пам’я-
тають, якими пробивними якостями 
повинен був володіти постачальник, 
щоб в умовах тотального дефіциту 
забезпечувати постачання. Її батько 
був засновником місцевої церкви, за 
що й поплатився у 1937 році. Його 
дочка завжди була вірною христи-
янкою і діяльним співробітником на 
Божій ниві. І, звичайно, її жива на-
тура відбивалася в очах яскравими 
іскорками. Очі завжди всміхалися з 
легким запалом: «А ось ми зараз з 
тобою затіємо що-небудь отаке!».

Розпад Союзу відділив нашу сім’ю 
від неї не тільки кордонами, але й 
громадянськими війнами. Листи не 
доходили, телефонного зв’язку не 
було. І через 22 роки відбулася зу-
стріч, правда, віртуальна, за допомо-
гою комп’ютерної техніки. На екра-
ні монітора ми побачили стареньку 
жінку, згорблену роками й випробу-
ваннями, але не зламану. Я не мог-
ла її впізнати, поки не розгледіла 
близько й чітко очі – із завзятою іс-
коркою, з молодою усмішкою. А ось 
вона мене не побачила, бо вже кіль-
ка років як осліпла.

А можливо, віруючі не можуть 
втратити зір?

Надія ОРЛОВА.

Я була небажаною і ні-
кому не потрібною ди-
тиною.
Моїй матері ледь ви-

повнилося 15. Батько 
був лише на рік стар-
ший за неї. Питань про 
те, що зі мною робити, 
навіть не виникало. Дит-
будинок.

Це слово прозвучало як вирок 
ще задовго до пологового бу-
динку. Пологи були легкими. Ма-

буть, я знала, що не варто мучити 
людей. Краще швиденько втекти 
й сховатися в затишному куточку.

У тому самому дитбудинку, куди 
мене доправили, я була непоказ-
ною сірою мишкою. Так було про-
стіше й надійніше.

Я спостерігала. За кожним. Про-
сто збоку. Іноді дітей відвідува-
ли якісь родичі. Приносили одяг, 
солодощі. Одного разу до рудо-
го хлопчика (не пам’ятаю, як його 
звали) прийшов нетверезий бать-
ко. Він переплутав пляшки в своє-
му пожмаканому пакеті й дав ди-
тині пиво замість коли. Мені ста-
ло гидко. Тоді я була рада, що до 
мене ніхто не приходить.

У іншого хлопчика був ВІЛ. Що 
це таке, ми дізналися пізніше. Усі 
обминали його. Вихователі завж-
ди гримали на нього та сварили, 
часто ні за що. Просто тому, що 
він хворий.

Пам’ятаю, прийшла до нас зов-
сім ще молода вихователька – Оле-
на. Ми думали, їй не сказали, що з 
ним, тому що вона брала його на 
руки, прала його одяг і обіймала, 
коли він плакав. Мене вона теж 

обіймала. Але тільки два рази, тому 
що я не плачу. Не можна.

Потім виявилося, що Олена все 
знала. Я тоді вперше задумалася 
про слово «доброта». Я часто його 
чула, але не розуміла, що це озна-
чає. Мені було близько шести ро-
ків. Доброта цієї виховательки не 
давала мені спокою.

Одного разу приїхали гості. Я 
відразу побачила, що в них якісь 
особливі очі і, напевно, душі. Ми 
дивилися мультфільми, співали й 
грали. Було весело та цікаво.

Перед від’їздом один із гостей 
сказав мені, що Бог мене любить. Я 
була з ним не згодна. Але посміх-
нулась йому у відповідь і попро-
сила, щоб нам наступного разу по-
казали ще мультфільми. Мене ні-
коли не любили. Ніхто. То з якого 
дива Богові мене любити?

Я підійшла до Олени й запи-
тала, чи правда, що Бог мене лю-
бить. Її можна було запитати про 
що завгодно. Вона знала відповідь 
на будь-яке запитання. Її доброта 
підкорила всіх нас, особливо «сі-
рих мишок».

 Саме Олена подарувала мені 
дитячу Біблію. Я гортала її година-
ми. Це був зовсім новий світ. Я й не 
помітила, як повірила в цей світ, і 
він став змінювати мене зсередини.

Коли гості приїхали наступно-
го разу, я стала слухати уважні-
ше. Вони співали такі гарні пісні! 
Мені дуже захотілося стати такою 
ж, як вони, їздити по інших дитбу-
динках і розповідати дітям прав-
ду. Про те, що їх люблять, що вони 
потрібні. Про те, що важливо дару-
вати тепло й любов. І бути добрим. 
Добрим по-справжньому!

Ганна ВОВЧУК.

Спасіння душі можна досягнути лише через віру. 
Апостол Павло писав, що мета нашої віри – досягнен-
ня життя вічного. Яка ж віра спасає? Відповіді на це 
запитання неоднозначні. Ніхто наче й не заперечує, 
що Ісус Христос постраждав за наші гріхи та воскрес 
із мертвих, проте життя людей, які визнають ці істи-
ни, суттєво відрізняється.

Одного разу Ісус розповів істо-
рію «про те, що треба молитися 
завжди і не занепадати духом, 

говорячи: «У місті якомусь суддя був 
один, що Бога не боявся і людей не 
соромився. У тому ж місті вдова пе-
ребувала, що до нього ходила й ка-
зала: «Оборони мене від мого супро-
тивника!». Але він довгий час не хо-
тів. А згодом сказав сам до себе: «Хоч 
я і Бога не боюся, і людей не сором-
люся, але через те, що вдовиця оця 
докучає мені, то візьму в оборону її, 
щоб вона без кінця не ходила і не 
докучала мені». І промовив Господь: 
«Чи чуєте, що говорить суддя цей не-
праведний? А чи ж Бог в оборону не 
візьме обраних Своїх, що голосять 
до Нього день і ніч, хоч і бариться 
Він щодо них? Кажу ж вам, що Він 
незабаром подасть оборону! Та Син 
Людський, як прийде, чи Він на зем-
лі знайде віру?» (Лк. 18:2-8).

Часом ми забуваємо про велику 
милість Бога, а отримання відпові-
дей на молитву розцінюємо як ре-
зультат своєї віри. Відповідь від Бога 
на окрему потребу можна отримати, 
але чи в цьому полягає повнота віри, 
яка спасає для життя вічного? А саме 
таку віру буде шукати Син Людський.

Перебуваючи на землі, Ісус знай-
шов віру, яка зворушила Його. «В од-
ного ж сотника тяжко раб занедужав, 
що був дорогий йому, і вмирати вже 
мав. А коли про Ісуса почув, то по-
слав він до Нього юдейських стар-
ших, і благав Його, щоб прийшов, і 
вздоровив раба його. Вони ж прибу-
ли до Ісуса, та й ревно благали Його 

й говорили: «Він достойний, щоб Ти 
це зробив йому. Бо він любить народ 
наш, та й для нас синагогу поставив». 
І пішов Ісус із ними. І коли недалеко 
від дому вже був, сотник друзів по-
слав, щоб сказати Йому: «Не турбуй-
ся, о Господи, бо я недостойний, щоб 
зайшов Ти під стріху мою. Тому то й 
себе не вважав я за гідного, щоб до 
Тебе прийти. 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 приходить, а своєму рабо-
ві: зроби теє – і зробить». Почувши 
ж таке, Ісус здивувався йому і, звер-
нувшись до натовпу, що йшов слідом 
за Ним, промовив: «Кажу вам: навіть 
серед Ізраїля Я не знайшов був такої 
великої віри!». А коли посланці по-
вернулись додому, то знайшли, що 
одужав той раб!» (Лк. 7:1-10).

Сотник розумів, що юдеї – особли-
ві перед Богом люди, і настільки ша-
нував їх віру, що поставив їм сина-
гогу. Вони ж, у свою чергу, належно 
оцінили його прихильність.

А як ми ставимося до народу Бо-
жого? Відповідь на це запитання пев-
ною мірою характеризує нашу віру.

Сотник розумів, що Бог йому нічо-
го не винен і він не має права вима-
гати чогось у Бога через свої заслуги 
перед Його народом. Більше того, він 
глибоко усвідомлював, хто він перед 
Богом, тому скромно промовив: «Го-
споди, бо я недостойний, щоб зайшов 
Ти під стріху мою. Тому-то й себе не 
вважав я за гідного, щоб до Тебе при-
йти. Та промов тільки слово – і раб 

мій одужає» (Лк. 7:6-7).
Таким бачив себе перед Богом і 

один із найбільших пророків – Іван 
Хреститель. Коли юдеї послали свя-
щенників і левитів спитати, хто він 
такий, Іван Хреститель звернув їхню 
увагу на Ісуса Христа: «Він Той, Хто 
за мною йде, Хто до мене був, Кому 
розв’язати ремінця від взуття Його я 
негідний» (Ів. 1:27).

Чи так ставляться сьогодні до Сло-
ва Божого люди, котрі називають себе 
віруючими? Чи усвідомлюють, що згід-
но з цим Словом потрібно жити, а не 
просто знати його та цитувати? Чи є 
щось більше за Бога та Його Слово? 
Ні! Усе приходить в покору перед 
Словом Господа. Сотник у це вірив, 
тому життя його було благочестивим.

Так само вірив у силу слова Ісу-
са Христа той, кого Сам Ісус назвав 
каменем, на якому будуватиметься 
Його Церква, – Петро. Спостерігаю-
чи, як Господь іде по воді, він промо-
вив: «… звели (тобто скажи лише сло-
во), щоб прийшов я до Тебе по воді». 
А Він відказав йому: «Іди». І, вилізши 
з човна, Петро став іти по воді, і пі-
шов до Ісуса» (Мт. 14:28-29). Проре-
ченого Христом слова було достат-
ньо, аби, всупереч законам природи, 
триматися на воді.

Ісус Христос про віру сотника про-
мовив: «… навіть серед Ізраїля Я 
не знайшов був такої великої віри» 
(Лк. 7:9). 

Сьогодні часто можна почути су-
перечки відносно того, чия віра пра-
вильніша, чия сильніша, у кого біль-
ша. . . При цьому не звертається ува-
га на найголовніші критерії віри, про 
які говорить Слово Боже: правильне 
ставлення до Божого народу, любов 
до ближнього, служіння в ім’я Госпо-
да, покору і смирення перед Ним, 
визнання верховенства Його Слова.

Ігор КРОЩУК.

МЕНЕ НІКОЛИ МЕНЕ НІКОЛИ 
НЕ ЛЮБИЛИНЕ ЛЮБИЛИ
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Четверта Всеукраїнська хода 
на захист дітей та сімей, що 
пройшла під егідою ВРЦіРО, зі-
брала рекордну кількість учас-
ників – понад 15 000 віруючих. 
Християни різних конфесій, 
мусульмани та юдеї України 
об’єдналися, щоб сказати «так» 
сім’ї за дизайном Бога та «ні» 
– всім безбожним ідеям та за-
мінникам.

Відправною точкою ходи був парк ім. Та-
раса Шевченка, де навпроти червоного  
корпусу Київського Національного уні-

верситету була розташована сцена. Лунали 
привітання, виступи віруючих виконавців, 
своєрідною «родзинкою» стала незвична 
весільна церемонія (цього дня український 
захисник сімейних цінностей, доктор філо-
софських наук Адріан Буковинський відда-
вав  заміж свою доньку).

Потім на сцену піднялися представники 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних ор-
ганізацій, від імені котрої промовляв стар-
ший єпископ УЦХВЄ Михайло Паночко: «Як 
добре, що ми всі об’єднались навколо такої 
важливої теми, – наголосив Михайло Степа-
нович. – Ніхто не думав раніше, що сьогодні 
треба буде захищати одну із встановлених 

Богом інституцій, твердження про те, що чо-
ловік і дружина – це фундамент сім’ї. Нам 
випало разом, пліч-о-пліч і серцем до серця 
стати в проломі за те, що Бог постановив».

Він подякував усім, хто вирішив долучи-
тися до ходи. «Ми сьогодні об’єднані важ-
ливою ідеєю, тож будьмо єдиними від по-
чатку до кінця. Бо в єдності ми – сила, і нам 
в цьому допоможе Господь» – підкреслив 
Михайло Паночко.

Далі учасники, вишикувавшись у колони, 
рушили в напрямку Хрещатика. Далі урочи-
ста хода з прапорами та гаслами на захист 
прав сімей та дітей, прикрашена повітря-
ними кульками і щирими усмішками учас-
ників, пройшла головною вулицею Києва 
та піднялася вул. Грушевського  до пл. Кон-
ституції перед Верховною Радою України.

Там відбувся невеликий концерт, цере-
монія нагородження найстарших і наймо-
лодшого учасників ходи-2019. У заключ-
ному слові головуючий у ВРЦіРО єпископ 
РКЦ Віталій Кривицький подякував орга-
нізаторам за підготовку, учасникам за Ходу, 
Богові – за погоду. І «на майбутнє» подя-
кував тим депутатам і політикам, чия воля 
відкрита для ухвалення добрих, Божих за-
конів в Україні. Тим, хто відкритий на Бога 
«та на своє власне майбутнє — на Вічність».

Потім усі разом помолилися «Отче наш» 
і заспівали «Боже, я молю за Україну».

«Дослідіть-но Писання, бо ви думаєте, що в них маєте 
вічне життя, вони ж свідчать про Мене!» (Івана 5:39).
Віра в Бога неможлива без довіри Його Слову, Свя-

тому Письму. Саме Біблія говорить: «Вірою ми розу-
міємо, що віки (або світи) Словом Божим збудовані, 
так що з невидимого сталось видиме». І ще: «Догоди-
ти ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, 
мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, Він 
дає нагороду»; «Хто вірує в Нього, не буде засудже-
ний; хто ж не вірує, той вже засуджений, що не по-
вірив в Ім’я Однородженого Сина Божого».

Але чому обов’язково Біблія? Чому 
треба вірити їй, а не іншим пи-
санням? Тому що тільки Біблія 

відкриває нам єдиний шлях спасін-
ня – Ісуса Христа! Тільки вона по-
яснює походження світу, створення 
людини й усього живого, появу грі-
ха й показує Божий план спасіння.

Вона – єдина Книга, проти якої 
протягом століть і навіть тисячоліть 
ведеться боротьба. Її спалювали, її пе-
рекладачів та переписувачів страчу-
вали, проти неї повставав увесь світ.

Біблія перекладена на найбіль-
шу кількість мов світу. І, незважаю-
чи на те, що її писали впродовж ба-
гатьох століть 40 авторів, у неї один 
Автор – Бог. Це видно з її цілісності, 
з пророцтв, що виповнилися, з її не-
погрішності у всіх деталях. Вона як 
жодна інша книга впливає на серця 
людей, що довірилися їй.

Вірити Богові та Його Слову – це 
найперше рішення, яке повинна при-
йняти людина, що шукає спасіння і 
прагне до Неба. Якщо Біблія стала 
для вас авторитетом з усіх питань 
життя, якщо ви всім серцем готові 
довіритися її веденню, підкорити-
ся її вимогам і визнати її верховен-
ство у всіх питаннях етики, моралі, 

взаємовідносин, – тоді вона стане 
для вас вірним путівником і приве-
де туди, куди так прагне ваше серце.

Прийміть це рішення сьогодні 
й скажіть у молитві Богові: «Госпо-
ди, Боже, Ти – Творець усього види-
мого й невидимого! До Тебе прихо-
джу в молитві й визнаю, що вірю в 
Тебе, вірю Твоєму святому Слову – 
Біблії, довіряюся Тобі і дякую за те, 
що Ісус став жертвою за мої гріхи 
на хресті Голгофи! Зміни моє життя, 
наповни Собою, відкрий Свою волю 
і веди мене».

Якщо ви молилися щиро, будьте 
певні: Бог вас почув. І Він вестиме 
вас крок за кроком до вічного життя.
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«ЯКЩО БОГ ЗМІНИВ СЕРЦЕ «ЯКЩО БОГ ЗМІНИВ СЕРЦЕ 
ЛЮДИНИ, ЯКА НЕНАВИДІЛА ВСЕСВІТ, ЛЮДИНИ, ЯКА НЕНАВИДІЛА ВСЕСВІТ, 
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РУКОМИЙНЕ ПИТВОРУКОМИЙНЕ ПИТВО
Хто не знає історії з Марка Тве-

на про юнака, який опинився на 
званому обіді, де стіл було сер-
віровано безліччю дивовижних 
пристосувань. Від хвилювання 
в юнака пересохло в горлі, і він 
ковтнув води із чаші, яка стояла 
поряд з його приладдям. Коли ж 
бенкет розпочався, інші співтра-
пезники стали обмивати руки у 
своїх чашах, бо саме таким ви-
явилося їхнє призначення.

Так от, уявіть, що ви опинилися в подібній 
ситуації. Однак ви знаєте призначення 
рукомийної чаші й не забарилися скори-

статися нею. Адже до чого тільки вам не до-
велося торкатися! Ваші руки трималися за по-
ручні в громадському транспорті або ручки 
автомобільних дверцят, ковзали по сходових 
поруччях, приймали рукостискання. Ви із за-
доволенням обмили руки, але ще не встигли 
промокнути серветкою, як вам кажуть: відне-
сіть цю чашу найпочеснішому з гостей, щоб 
він випив із неї.

Подібну пропозицію зробив Господь на ве-
сіллі в Кані Галілейській. Вода, перетворена 
на вино, не була питною. Шість камінних по-
судин літрів по сто кожна стояли у внутріш-
ньому дворі будинку, де відбувалася урочи-
стість, для обрядового обмивання. 

Посудини не піднімали, і воду в них доли-
вали в міру потреби. Повністю звільняли їх не-
часто – для генерального чищення. Але навіть 
якщо останній раз їх чистили безпосередньо 
перед святом, кожен із тих, що прийшли на 
бенкет, обмив руки в якійсь із цих ємностей. 
Частина води при цьому виплюснулася, і Ісус 
звелів долити посудини до самих країв. Саме 
цю воду, не призначену для пиття, Ісус і пере-
творив на найкраще вино.

«Технічна вода» ритуального очищення, яка 
сама не була абсолютно чистою, була пере-
творена на те, чому належало незабаром ста-
ти засобом причащання крові Христової, що 
повністю очищає від рабства гріха. І відбулося 

це не деінде, а на весільному бенкеті.
Знаменне те, що ми не маємо ні найменшо-

го уявлення,  хто одружувався того дня. Своїм 
чудом Ісус освятив не просто союз двох кон-
кретних людей, а шлюб загалом. Історія слу-
жіння Христа-Відкупителя розпочалася в кон-
тексті шлюбних стосунків. У їхньому ж кон-
тексті відбулося й гріхопадіння. Коли згодом 
Ісуса запитали про застосування Закону Мой-
сея до питань шлюбу, Він відповів: «... спочат-
ку ж так не було» (Мт. 19:8), даючи зрозуміти, 
що первинний Божий задум про сім’ю вищий 
від Закону Мойсея.

Сім’я була створена «спочатку» – до грі-
ха, до Закону, до начальств і влади світу цьо-
го, до держав, до шкіл, до міністерств освіти, 
до церковних ієрархій. І нам не варто звіря-
ти постійне з тимчасовим. Тимчасове ми зві-
ряємо з постійним.

Сьогодні, коли шлюбні стосунки спаплюже-
ні гріхом, у водоносах кожної сім’ї накопи-
чилося достатньо бруду й каламуті, але Хри-
стос перетворює все це на вино Нового За-
віту, відновлюючи стосунки, які задумав для 
сім’ї її Творець. Писання говорить про це як 
про велику таємницю (Еф. 5:32).

Лінгвісти стверджують, що частотний аналіз 
допомагає розпізнати справжній сенс тексту. 
Хочеш дізнатися, про що насправді йдеться, 

– підрахуй, яке поняття згадується найчастіше. 
Так-от, новозавітним рекордсменом за час-

тотою вживання слів «Ісус», «Христос» і «Го-
сподь» на сотню інших слів є Послання апосто-
ла Павла до ефесян; це найбільш христологіч-
на книга усієї Біблії. Але той самий параметр у 
розділі про подружні стосунки (5:18–33) удві-
чі перевершує середнє значення усього По-
слання! Недаремно апостол підсумовує: «... я 
говорю про Христа та про Церкву» (Еф. 5:32).

Сім’я – не з’єднання половинок, а єднання 
повноцінних особистостей, що відображає суть 
Єдиного Бога, кожна з Іпостасей Якого має 
всю повноту божественної сутності: «І Бог на 
Свій образ людину створив, на образ Божий 
її Він створив; як чоловіка та жінку створив 
їх» (Бут. 1:27). І через відновлення первинно-
го Божого задуму про сімейні стосунки Хри-
стос, Сам будучи сполучною ланкою містично-
го ланцюга, творить єдність Творця й творін-
ня: «… всякому чоловікові голова – Христос, 
а жінці голова – чоловік, голова ж Христові – 
Бог» (1 Кор. 11:3). 

Вино Нового Завіту, на яке перетворена 
вода ритуальних обмивань, стає живильним 
клеєм цього єднання. Навіть там, де, здавалося 
б, усе зруйновано остаточно, у неповних сім’ях 
або в житті самотніх людей, Христос запов-
нює Собою порожній простір ланок, яких не 

вистачає. Сім’я, яка не є церквою, не є справж-
ньою сім’єю, як і церква, яка не є сім’єю, не є 
справжньою церквою.
Пріоритети, яких не потребує Бог

Кажуть, що чоловік має правильно розстав-
ляти пріоритети: на першому місці – Бог, на 
другому – сім’я, на третьому – робота. У кон-
тексті розмови про гіперзайнятість чоловіків 
на роботі, коли сім’я занедбана, усе звучить 
правильно. Проте при цьому нібито виправ-
довується можливість нехтування інтересами 
сім’ї заради служіння Богові. 

Бог не потребує таких пріоритетів. «Коли 
ж хто про своїх, особливо ж про домашніх не 
дбає, той вирікся віри, і він гірший від невірно-
го» (1 Тим. 5:8). Для дітей Божих Бог – не про-
сто пріоритет, що стоїть вище за інших. Лише 
Божа присутність надає істинного значення 
всьому – і сім’ї, і роботі. Любов Христова на-
повнює все, у ній розчиняються будь-які роз-
біжності, конфлікти й непорозуміння. Там, де 
панує любов, немає місця для гніву чи байду-
жості. Адже найперша влада, дана людині, – 
це влада любити й служити, і в Христі ми зно-
ву набуваємо цієї влади.

Найпершою церквою була сім’я – чоловік 
і жінка, які разом славили Бога.

Найпершими відступниками стала сім’я – 
чоловік і жінка, які відвернулися від Бога. І на-
віть у тому, що чоловік і жінка згрішили разом, 
а не окремо, ми бачимо дивовижний проми-
сел Божий – ніхто не залишився сам. Бог до-
пустив їм упасти разом, щоб разом і очистити 
їх через дорогоцінний дар нашого Небесного 
Нареченого, «щоб Ним поєднати з Собою все, 
примиривши кров’ю хреста Його, через Нього, 
чи то земне, чи то небесне» (Кол. 1:20). Щоб 
дати нам цю благодатну й жадану можливість 
– пити разом вино Нового Завіту з Його чаші, 
з подякою здіймаючи чисті руки, що більше 
не потребують обрядових очищень.

Сергій ГОЛОВІН.
Доктор філософії, доктор прикладного 
богослов’я, президент Християнського 

науково-апологетичного центру, президент 
Міжнародного просвітницького товариства 

«Людина і християнський світогляд».

26 травня у Чернівцях відбулася конференція 
«Час вірити». На стадіоні «Буковина» зібрались 
сотні слухачів. Головними спікерами були відомі 
проповідники з Америки Нікі Круз і Гаррі Вілкерсон.
Нікі Круз – американський християнський про-

повідник та молодіжний служитель, євангеліст 
п’ятидесятницьких Асамблей Бога, засновник і 
директор місії Nicky Cruz Outreach. Історія його 
навернення до Бога стала широко відома після 
публікації книги Девіда Вілкерсона «Хрест і ніж» 
(1963) і виходу однойменного фільму (1970). Ще 
Нікі – автор 17 книг, серед яких автобіографічний 
бестселер «Біжи, малий, біжи» (1968), що пере-
кладений більше ніж на 40 мов світу.
Гаррі Вілкерсон продовжує служіння батька – ві-

домого проповідника Девіда Вілкерсона. Він про-
водить пасторські конференції, займається бла-
годійністю в найбідніших країнах світу.
«Якщо Бог змінив серце людини, яка ненавиділа 

всесвіт, то Він може змінити й Україну» – підкрес-
лили організатори заходу.

Нікі Круз привітав буковинців та 
гостей, які зібрались на єванге-
лізаційне зібрання. І поділив-

ся найбільш яскравими момента-
ми зі свого життя. 

А історія його життя дійсно ди-
вовижна: «Я народився в родині, 
як зав’язла в чаклунстві. Батько був 
священиком сатани, мама – чаклун-
кою. Суттю їх життя були шаман-
ство і чорна магія. Коли я наро-
дився, мене підняли і присвятили 
сатані… Помазали голову кров’ю. 
Я став спадкоємцем батьківської 
мантії, тому над моїм життям висі-
ло прокляття. Коли я був дитиною, 
мама жодного разу не поцілувала 

мене, і я її теж ніколи. Я не відчу-
вав ніякої ласки. Коли мені було 
три-чотири роки, мама сильно била 
мене. Багато разів я непритомний 
лежав у калюжі крові. Мене били 
до восьми років.

Важко повірити, що так було. Я 
бачив, що мої батьки поклоняли-
ся сатані: батько багато разів по 
три-чотири дні лежав на дивані не-
рухомим, а його душа мандрувала 
і його дух заряджався… 

Я опускався в глибини пекла, 
став учасником банди. Багато ра-
зів думав про самогубство.

Якось я познайомився з док-
тором Гудманом, який певний час 

займався моїм вихованням. Та од-
ного разу він сказав мені: «Я нічо-
го не можу зробити для тебе, Нікі! 
Ти крокуєш прямо до в’язниці і до 
електричного стільця, в пекло. І для 
тебе немає надії, ти загинув». І це 
найстрашніші слова, які лікар може 
сказати людській істоті.

Але з ласки Божої слова ці не 
справдилися! Бог став моєю остан-
ньою надією – через проповідь Де-
віда Вілкерсона я дізнався про те, 
що є Бог, Який мене любить! Він 
сказав мені, що слова лікаря не-
правдиві: «Є небо, є Бог, є Ісус Хри-
стос, Який помер за твої гріхи, від-
дав Своє життя за тебе, так само, як 
ти готовий віддати своє за друзів, 
за членів твоєї банди, за хлопців і 
дівчат. Є Бог, справді живий Бог».

Я бив його, а він продовжував 
повторювати: «Нікі, Ісус любить 
тебе!». Ці слова вразили мене. А зго-
дом повністю змінили моє життя».

Історія не залишила слухачів 
байдужими. На очах людей з’яви-
лись сльози. Нікі Круз закликав 
тих, хто бажає покаятися, вийти 
наперед і разом помолитися Богу. 
Десятки людей з трибун стадіо-
ну бігли до сцени. Зі сцени звуча-
ли слова: «Якщо Бог змінив жит-
тя Нікі Круза, то Він зможе зміни-
ти і твоє життя».

На конференції були присутні й 
представники влади, зокрема го-
лова Чернівецької обласної ради 
Іван Мунтян, який також виголосив 
слово. Насамкінець була зверше-
на молитва за Україну.

Олександр ГЕНІШ.
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ЗВИЧНЕ ВБИВСТВОЗВИЧНЕ ВБИВСТВО
У 1991 році українців було 52 

мільйони. Скільки нас сьогодні 
– ніхто сказати точно не може. 
45, 42 чи 35 мільйонів?  Перепис 
покаже. Але і без нього зрозумі-
ло: якщо так піде далі, то Украї-
на обезлюдніє, українці стануть 
меншиною у власній державі.

Кількість населення будь-якої держави – 
річ змінна. На неї впливають народжува-
ність, якість медицини, міграція, надзви-

чайні ситуації тощо. Хоча Україна не є сейс-
мічно активною зоною, а тайфуни і урагани 
оминають нас, війна на Донбасі завдала непо-
правних демографічних втрат (не тільки кіль-
кісних, а й якісних). Економічна криза і впро-
вадження безвізового режиму з державами 
ЄС стимулювали трудову міграцію з України.

Але хіба  падіння кількості населення по-
чалося з 2014-го? І тут ми підходимо до осно-
вної причини демографічної кризи – ката-
строфічного скорочення народжуваності. Для 
збереження кількості населення коефіцієнт 
народжуваності має бути 2,1 дитини на жін-
ку. А що ж в Україні? 

2013 року середній показник становив 1,5 
дитини на жінку, і він поступово зменшуєть-
ся. Найвищий сумарний коефіцієнт притаман-
ний для Рівненської (2,5) та Волинської (2,2) 
областей. Тільки ці два регіони демонструють 
мінімальний приріст населення.

Такий стан справ був не завжди. ХХ сто-
ліття знаменувалося гігантськими демогра-
фічними втратами для України. Війни, рево-
люції, голодомори, репресії забрали мільйо-
ни життів українців. 

Поступово населення відтворювалося саме 
за рахунок багатодітних сімей. Найвищий ко-
ефіцієнт народжуваності (за весь період спо-
стереження) був у 1913 році і дорівнював 6 
дітей на жінку. З того часу цей показник не-
впинно зменшується. Найменша народжува-
ність спостерігалася у 2001 році – одна ди-
тина на жінку.
Правовий статус абортів у світі
Різке падіння народжуваності в незалеж-

ній Україні часто пояснюють складними еко-
номічними умовами. Але чи не складнішими 
вони були в 30-ті роки минулого століття, коли 
жінки в середньому народжували 4,2 дитини? 
Що ж сталося?

Відповідь на це питання варто шукати в 
глобальних цивілізаційних проблемах. Вже 

не перший рік соціологи стверджують, що за-
хідний світ вимирає. Мінімальна народжува-
ність притаманна для більшості держав, які 
прийнято називати «демократичним світом».

Внаслідок сексуальної революції і падін-
ня авторитету сім’ї молоді люди не бажають 
мати багатодітну родину. «Жити сьогодні і шу-
кати задоволення для себе» – ці гасла поро-
дили ціле покоління егоїстичної молоді, для 
яких сімейне життя – обтяжливий фактор на 
шляху до щастя й свободи.

І ще один факт: різке падіння народжува-
ності було спричинене винайденням у 1960 
році оральних контрацептивів, а ідеологічне 
підґрунтя сексуальної революції дало пош-
товх масово використовувати ці «чарівні пі-
люлі». Масла у вогонь підлили феміністки, які 
під приводом «свободи жінок розпоряджати-
ся своїм тілом» вимагали легалізації абортів.

Задля справедливості треба зазначити, що 
феміністки так званої «першої хвилі» зовсім 
не були аж такими прихильницями абортів. 
Елізабет Геді Стентон, організаторка перших 
зборів феміністок у 1848 році, називала аборт 
«злочинним і богопротивним діянням». А Сью-
зен Б. Ентоні, поборниця права жінок голосу-
вати, писала, що «не важливо, яка була причи-
на, але жінка, яка здійснила це, – злочинець. 
Це ганебне діяння обтяжить її совість і буде 
обтяжувати її навіть на смертному одрі». Саме 
феміністки ХІХ століття виступили ініціато-
рами законів, які оголосили аборт злочином.

Аборт не є винаходом ХХ століття, але саме 
в цей час змінилося ставлення  людей до вбив-
ства ненароджених дітей. Переривання ва-
гітності практикувалося ще в часи античнос-
ті, проте протягом багатьох століть воно вва-
жалося злочином проти Бога і проти людей. 
Як же так сталося, що в гуманному західному 
суспільстві практика вбивства ненароджених 
дітей стала настільки поширеною?

Перш за все, слід розділити поняття «гу-
манності» (милосердного і доброзичливого 
ставлення до людини) і «гуманізму» (системи 
цінностей, у якій людина постає центром всес-
віту). Відколи французькі просвітителі прого-
лосили людину «мірилом всіх речей», можна 
спостерігати втрату божественного призна-
чення і духовності у розумінні цінності лю-
дини. Може здатися абсурдним, але саме гу-
манізм ХVІІІ століття спровокував подальше 
знецінення людського життя (і ми пам’ятаємо 
масові страти часів Французької революції).

Але це був тільки пролог до переосмислення 
людської сутності в ХІХ столітті. Біологи-еволю-
ціоністи (зокрема відомий усім Чарльз Дарвін) 
сформували нечувану раніше концепцію людини 
як поки що останньої ланки в еволюційному 
ланцюгу, всього лише тварини.

Остаточна десакралізація людської душі 
була спровокована популярністю німець-
кої філософії, а найбільше – Фрідріха Ніцше. 
Проголосивши «смерть Бога», він поставив 
під сумнів всю духовність і моральні норми. 
Бо якщо «Бог помер», то немає істини, немає 
абсолюту і досконалості; якщо Бога нема, то 
життя не має сенсу.

Дещо подібне свого часу сказав Достоєв-
ський: «Якщо Бога немає, все дозволено». Але 
це не єдина відома концепція Ніцще. Його ідея 
«надлюдини» базувалася на біологічності та 
відсутності моральних обмежень у прагненні 
створити ідеальну людину і, як наслідок, іде-
альний народ. Такі настрої спричинили попу-
лярність євгеніки – теорії про можливість до-
сягнення більш якісного генофонду людини, 
у тому числі шляхом проведення відповід-
ної державної політики. З одного боку, євге-
ніка мала позитивні сторони (здоровий спо-
сіб життя, популяризація спорту і допомога з 
боку держави для молодих сімей). Але відо-
мою вона стала зовсім з іншого боку. Най-
більш крайні форми євгеніки людство мог-
ло спостерігати на прикладі Третього рейху, 
де активно пропагувалася ідея дефективнос-
ті деяких соціальних груп, а евтаназія для лю-
дей з фізичними вадами стала не тільки звич-
ною, а й почесною справою. Тією чи іншою мі-
рою на початку ХХ століття євгеніка знайшла 
своє відображення у законодавстві більшо-
сті країн західного світу, а також у комуніс-
тичних державах.

Хтось може сказати, що сьогодні інклю-
зивність та прийняття всіх повністю витісни-
ли подібні ідеї, але це не так. Підтверджен-
ням цього слугує активна діяльність центрів 

планування батьківства в багатьох куточках 
світу (які, по суті, є центрами популяризації 
абортів). Це й не дивно, адже засновниками 
цих організацій були прихильники євгеніки. 
У 1960-х ідея планування батьківства стала 
одним з інструментів неомарксистів,  які до-
клали зусиль для відділення сексуальності від 
репродуктивності. Сьогодні ліві використову-
ють цю ідею у своїх політичних програмах, а 
Міжнародна федерація планованого батьків-
ства визначає себе як «благодійну організа-
цію,  яка просуває загальний доступ до кон-
трацепції і безпечного аборту, репродуктивні 
і сексуальні права, гендерну рівність».

На жаль, Україна повністю вписується у сві-
тові демографічні тенденції, які не стимулю-
ють народжуваність та  ведуть до остаточно-
го вимирання. Хоча офіційно в Україні існує 
свобода віросповідання і Церква є одним із 
найбільш шанованих інститутів, проте релі-
гійність переважної частини суспільства до-
волі умовна і саме егоїзм, а не християнський 
світогляд, є вирішальним чинником у мотива-
ції мати дітей. Тому ми отримуємо ситуацію, 
коли одні й ті ж самі люди святкують Різдво 
чи Великдень і водночас вбивають своїх ще 
не народжених дітей.

Найвищі показники народжуваності ба-
чимо у вже згаданих Рівненській та Волин-
ській областях, де значна частка саме єван-
гельських віруючих. 

Єдиною державою Європи, яка має природ-
ний приріст населення, є мусульманська Алба-
нія. В арабських державах 8-10 дітей в сім’ї – 
норма. А європейці мають у кращому випадку 
одне-двоє дітей дитини або взагалі дотриму-
ються принципів childfree (відмовляються від 
народження дітей і заводять кота чи собаку). 

Можна тільки здогадатися, якою буде Європа 
років через 50, враховуючи міграцію та  кризу 
народжуваності серед корінних європейців.

Ще з радянських часів сформували міф, 
що ембріон не є людиною, але забувається 
чомусь, що всі ми колись були ембріонами. 
40-й президент Сполучених Штатів Америки 
Рональд Рейган говорив: «Що стосується осо-
бистісної свободи щодо абортів, то є одна лю-
дина, чиї інтереси абсолютно не враховують-
ся. Це та людина, чиє життя буде перерване. 
І я помітив, що всі прихильники абортів – це 
люди, які вже встигли народитися».

У світі дуже багато противників абортів, але 
найголовніше – Біблія визнає людину ще до її 
фізичного народження: «Ще поки тебе вфор-
мував в утробі матерній, Я пізнав був тебе, і 
ще поки ти вийшов із нутра, тебе посвятив, 
дав тебе за пророка народам!» (Єремії 1:5). 

Тому аборт – це ніщо інше, як вбивство 
людини.

Низько літають ластівки, 
видно, дощ буде, а поки 
на небі ні хмаринки. Крізь 
густу зелень дерев стру-
менить сонце, плескаєть-
ся у наповненій водою 
мисці. Я мию персики й 
виноград і прислухаюся 
до веселого щебету ону-
ків. Це і є справжнє щастя.

Чую, як вони починають сварити-
ся, і врешті-решт усі троє підбі-
гають до мене:

– Бабусю, ну скажи. . .
– Я сам читав. . .
– А от і ні, я краще знаю!
Вони голосно кричать, смішно 

перебиваючи один одного, і в моїй 
душі розпускаються квіти ніжності.

– Краще ти нам розкажи, бабусю, 
коли прийде наш Ісус? 

Я усміхаюся, згадуючи себе в та-
кому ж віці і. . . свою бабусю.

Крізь товщу минулих років бачу 
її, сповнену світлої радості, і себе, 
восьмирічну біляву дівчинку з тугою 
короткою кіскою. Бабуся розкриває 
мені свої обійми, я падаю в них, як 
у запашну траву, що пахне сонцем, 
квітами і безмежним щастям. Моя 
бабуся – віруюча, одна з усієї роди-
ни. Важкий час і небезпечний, але я 
цього ще не розумію.

 Сутінки. Бабуся молиться, сто-
ячи на колінах, і запалена гасова 
лампа кидає на стіну химерні тіні. 

Я прислухаюся до молитви, у якій 
проскакують імена мами, тата і моє, 
а ще імена наших сусідів і багатьох 
незнайомих мені людей.

Нарешті бабуся підводиться з ко-
лін і обіймає мене:

– Коли виростеш, теж будеш віру-
ючою, – не питає, а стверджує вона.

Я натхненно киваю. Вона всміха-
ється, наливає в кухлик молоко, а я 
дивлюся на її натруджені руки, роз-
мальовані блакитними візерунка-
ми вен, і мені хочеться їх погладити.

Часто, коли я вже засинаю, у наш 
будинок приходять люди. Вони чита-
ють дуже стару книгу з пошарпани-
ми сторінками і стиха співають чу-
дові пісні, які називають псалмами. 
Бабуся пригощає їх чаєм і пирогами, 
а я, відчайдушно борючись зі сном, 
намагаюся запам’ятати все, про що 
вони говорять.

Наступного дня я торсаю бабусю, 
допитуюсь, як усе буде, коли прийде 
Христос. Бабуся розповідає, і мені 
трохи страшно і дивно. Як це небо 
може згорнутися, як сувій, і зірки 
спадуть із неба? Це така пекуча та-
ємниця, що мені хочеться поділити-
ся з другом Васьком, але не можна – 
ми з бабусею збираємо яблука. Вона 
спритно ріже їх на часточки і роз-
кладає на широких аркушах папе-
ру для просушування. Подвір’ям лі-
тає такий яблучний дух, що паморо-
читься голова.

Стиглі яблука, зриваючись, пада-
ють у траву. Можливо, і зірки спадуть 
із неба так само, як ці яблука? Просто 

достигнуть і зваляться на землю, як 
яблука на траву? Від своєї здогад-
ки приходжу в захват. 

Сонце в зеніті. Бабуся замішує ті-
сто на пироги. Мій друг Васько, лег-
кий на спомин, забігає на подвір’я.

– Гайда на самокаті кататися! – 
виблискує він очима, і здається, кож-
на веснянка на його носі сміється й 
нетерпляче підстрибує.

Я – щаслива власниця старого зе-
леного самоката, і ми часто з Вась-
ком гасаємо на ньому по всьому се-
лищу, лякаючи курей і собак і роз-
биваючи коліна в кров. З гідністю 
господині кажу:

– Трохи пізніше, у мене ще справи.
Васько витріщає здивовано очі:
– Які справи? Не хочеш дати – 

так і скажи!
Він боляче смикає мене за косу і 

тікає. Біля хвіртки обертається.
– І вигадуєш ти все про свого Бога! 

Нема Його і не було ніколи! 
Мені дуже хочеться крикнути 

йому вслід: «Він прийде, прийде! 
Він обов’язково прийде, коли достиг-
нуть зірки!». Але  замість цього рясні 
сльози малюють доріжки на моєму 
обличчі. Бабуся бачить усю цю сце-
ну з вікна. І раптом мені стає так со-
ромно за свого друга Васька! Це ж 
мій найкращий друг, такого віролом-
ства я ніяк не очікувала. А що поду-
має про нього тепер бабуся!

Але вона  усміхається:
– Нічого, усяке в житті буває. Ви 

ж справжні друзі, отже, помиритеся
Вона кладе свою руку мені на 

голову, і мені знову хочеться жити.
Увечері на вихідний приїжджають 

з міста батьки. Обдаровують нас гос-
тинцями. Свої «скарби» – льодянико-
ві жовті зайці, червоні півники на па-
личці, а також великі «тульські» пря-
ники я ховаю в затишне місце, щоб 
завтра поділитися з найкращим дру-
гом. І тут усе згадую, і плечі мої ник-
нуть. Уночі довго кручуся й не можу 
заснути. Бабуся ще не спить.

Вона сідає на моє ліжко і шепо-
че мені на вухо:

– А хочеш, ми разом помолимо-
ся за твого друга?

Звичайно ж, хочу! Ми обережно, 
щоб не розбудити батьків, вислиза-
ємо на вулицю. У серпні ночі про-
холодні, і бабуся стелить на траву 
старий байковий халат. Ми разом 
опускаємося на коліна, і мене охо-
плює такий трепет! Ось я стою пе-
ред лицем Самого Бога, Він бачить 
мене і чує мою першу до Нього мо-
литву. Молюся я невміло, затинаю-
чись на кожному слові. Але як сяють 
бабусині очі!

Вона молиться неквапом, щоб я 
встигала за її молитвою. Ми просимо 
для Васька благодаті, а потім моли-
мося і про моїх батьків. Бабуся сти-
скає мої прохолодні пальці, і я почу-
ваюся причетною до чогось великого 
і таємничого, що ще не можу втілити 
у слова. Десь співає нічний цвіркун, 
світить жовтий місяць, як надкуше-
ний шматочок сиру, і ці зірки. . . зов-
сім ще «зелені».

Ми з бабусею, об’єднані таємницею, 

повертаємось у будинок. Як приєм-
но тепер прошмигнути під теплу ков-
дру. Тільки встигаю подумати, що так 
довго вже живу на світі, цілих вісім 
років, і ще ніколи не почувалася та-
кою щасливою, як одразу ж засинаю.

...Моєї бабусі давно немає з нами, 
але та нічна молитва назавжди зат-
кана у моє життя, як золота нитка в 
дорогоцінний килим. У старому саду 
бігає завзята білява дівчинка, але це 
вже не я. Вона дзвінко сміється, щось 
мені розповідає, і треба ж... я чую в її 
голосі інтонації своєї бабусі, а її ніс 
усипаний такими ж веснянками, як 
і в мого покійного чоловіка, Василя.

І ось тепер мої онуки запитують: 
«Бабусю, коли прийде наш Ісус?». І 
від слова «наш» моє серце напов-
нюється теплом і світлом. І я розпо-
відаю онукам, як колись моя бабу-
ся розповідала мені, про те, що впа-
дуть зірки з неба, небеса згорнуться, 
як сувій, і всі побачать Сина Люд-
ського, що йтиме на хмарах із вели-
кою силою і славою. Бачу захоплені 
очі своїх онучат.

Я витираю мокрі руки рушником і 
обіймаю їх усіх трьох відразу.

– А може, ми зараз помолимо-
ся усі разом, щоб Ісус скоріше при-
йшов? – пропоную я.

І у відповідь вони випроміню-
ють таке щастя, що мені хочеться 
жити вічно.

Надія ЗОЛОТКО. 

КОЛИ ДОСТИГНУТЬ ЗІРКИКОЛИ ДОСТИГНУТЬ ЗІРКИ
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БОГ ПОВЕЛІВ ЛЮБИТИБОГ ПОВЕЛІВ ЛЮБИТИ
Якийсь законник запитав Ісуса: «Учителю, котра за-

повідь найбільша в Законі?». Ісус відповів: «Люби Го-
спода Бога свого всім серцем своїм, і всією душею сво-
єю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша 
заповідь. А друга однакова з нею: Люби свого ближ-
нього, як самого себе. На двох оцих заповідях увесь 
Закон і Пророки стоять» (Мт. 22:36-40).

Одного часу мене брав сумнів щодо 
повеління так любити Бога. Зда-
валося, я ніколи не зможу підня-

тися на таку височінь, але мені до-
помогли в цьому дві дуже важливі 

обставини.
По-перше, Дух Святий наповнив 

моє серце Божою любов’ю, як це було 
обіцяно у Посланні до римлян 5:5 – 
«А надія не засоромить, бо любов 

Божа вилилася в наші серця Святим 
Духом, даним нам».

По-друге, поміркувавши над усім 
тим, що Бог зробив і робить для мене, 
я відчув, що моя любов до Нього сама 
почала зростати. Я люблю Його, бо 
Він раніше полюбив мене.

Чому Бог так сильно любить мене, 
що схотів вмерти за мене? Чому Бог 
обрав мене Своїм дитям? За які за-
слуги мені випала велика честь бути 
Його посланцем на землі і нести 
світу Добру Новину? Чим заслужив 
я право бути храмом Його перебу-
вання  і за що одержав Його обітни-
цю поповнювати усі потреби мої за 
багатством слави Його? Чому саме 
мені даровано радість (якої поз-
бавлена більшість людей цього сві-
ту, що не знають Спасителя) проки-
датися щоранку з музикою в серці і 
хвалою Йому на вустах за любов, ра-
дість і мир, якими Він так щедро ви-
нагороджує усіх, хто прийняв Його 
Сина, як Господа.

Коли я запропонував коханій ді-
вчині одружитися, я був новонаверне-
ним християнином. Вона відвідувала 

церкву, але, як я дізнався згодом, ще 
не була християнкою. Вони була вра-
жена, коли я заявив їй, що люблю Бога 
дужче, ніж її і що Він завжди посіда-
тиме перше місце в моєму житті. Але 
я не пояснив їй, бо сам тоді не ро-
зумів цього, що саме любов до Бога 
допомогла мені так міцно полюбити 
її. Незадовго до весілля вона також 
прийняла Божу любов і прощення і 
стала Його дитиною.

Згодом Бог посів перше місце і в 
її житті. І від цього наша любов тіль-
ки зміцніла, стала глибшою. У служін-
ні Богу я часто вимушений надовго 
розлучатися з нею і нашими сина-
ми; але в розлуці ми завжди черпа-
ємо в Ньому радість і спокій. А коли 
нам випадає щастя бути разом, наша 
взаємна любов до Христа і Його лю-
бов до нас роблять наші взаємини 
багатшими і прекраснішими.

Той, хто ще не навчився любити 
Бога і шукати передусім Його, заслу-
говує на співчуття, бо він позбавляє 
себе благословення, яке чекає на тих, 
хто любить Бога усім серцем, душею 
і розумом.

Якщо ви справді любите Бога 
усім серцем, душею й розумом, для 
вас природно виконувати Його по-
веління про любов до ближнього. 
Якщо ви правильно ставитесь до 
Бога, то правильно ставитиметеся й 
до інших людей.

Уявіть собі більярдні кульки, які 
вільно котяться по столу і природ-
но відштовхуються одна від одної – 
така їхня особливість. Але якщо ми 
прикріпимо до кожної з них по нит-
ці і потягнемо всі нитки одночасно 
вгору, кульки не відштовхуватимуть-
ся одна від одної.

Якщо віруючі об’єднані любов’ю 
до Христа і керовані Духом Святим, 
якщо вони люблять Бога усім серцем, 
душею і розумом, їм легко виконати 
Його повеління любити одне одного.

Апостол Павло писав про це: «Бо 
заповіді: «Не чини перелюбу», «Не 
вбивай», «Не кради», «Не свідкуй 
неправдиво», «Не пожадай» й які 
інші, вони містяться всі в цьому сло-
ві: «Люби свого ближнього, як само-
го себе!» (Римлян 13:9).

Чимало людей вважають мову 
другорядним чи взагалі незнач-
ним аспектом в житті христия-
нина. Але мова – це ключовий 
інструмент у виконанні остан-
ньої заповіді Христа: «Ідіть та на-
вчіть всі народи» (Мт. 28:19), бо  
«юродством проповіді» (у дея-
ких перекладах – «через дурість 
слова») сподобалося Богу спаса-
ти людей (1Кор. 1:21). Щоб зро-
зуміти взаємозв’язок мови та мі-
сії Великого доручення Христа, 
слід проаналізувати дві цілі ос-
таннього, а також дві ключові 
функції, притаманні мові.

Дві цілі Великого доручення
Звичайно, основна мета – це спасіння осо-

бистості, але кожна особа є частиною більшої 
спільноти – сім’ї, етносу, народу. На кожну лю-
дину впливає  культура цієї спільноти, зокрема 
національна культура, і цей вплив ми звикли 
недооцінювати. Тому біблійне послання Но-
вого і Старого Заповітів, а також досвід істо-
рії Церкви свідчать, що Велике доручення по-
лягає не лише в донесенні Благої Звістки про 
спасіння до кожної особи, але також у тран-
сформації культури, в якій вона живе, згідно з 
Божими заповідями та біблійним світоглядом.

Є також дві функції, притаманні мові. По-пер-
ше, мова – це засіб комунікації, а успіх у ви-
конанні місії Великого доручення залежить 
від здібності бути максимально зрозумілим. 
Тому необхідно використовувати засіб зв’яз-
ку, який найбільш зрозумілий і сприйнятливий 
для слухача. Тут протестанти мають великий 
досвід, що і є однією з причин динамічного 
росту євангельських громад. Їхня мова про-
ста, необтяжена зайвою традицією, сучасна і 
адаптована до потреб окремих індивідів. У та-
кому плані слід використовувати і російську 
мову, якщо тільки її розуміє адресат єванге-
лізації чи проповіді.

Але мова є ще й носієм світогляду і ос-
новним інструментом в побудові культури. 
У наших постімперських умовах вибір мови 
відносин свідчить про належність до певної 
цивілізаційної традиції і говорить про си-
стему цінностей та життєві орієнтири люди-
ни. І ця друга, культуротворча функція мови 
– вагомий аргумент на користь використан-
ня української мови для звершення христи-
янської місії в країні.

Феномен мови, її виникнення і функціону-
вання – один із факторів, який відрізняє люди-
ну від тварин. Ще не до кінця вивчений вплив 
мови на психологію людини та її зв’язок з під-
свідомістю і глибинами особистості, але зв’я-
зок мови та ідентичності людини очевидний.

У всьому Старому Заповіті Бог демонструє 
Свою сфокусованість на національній тотож-
ності, належності людини до певної спільноти, 

а тому не можна ігнорувати національну іден-
тичність християнина.

Мова – це свого роду основа культури на-
роду, один із ключових елементів його тотож-
ності. А це питання духовне, адже воно без-
посередньо пов’язане з Творцем – Він дає 
тотожність. Через увесь Старий Заповіт Бог де-
монструє Свою сфокусованість на правильно-
му формуванні національної тотожності, на-
лежності людини до певної спільноти.

Питання національної мови (і взагалі патрі-
отизму) у церкві значно важливіше, ніж зда-
ється. Де церква мала здорову теологічну та 
моральну базу, свідомо впливала на проце-
си націотворення, там сформувалась христи-
янська система цінностей у культурі, яка ляг-
ла в основу національної ментальності. І тут  
можна простежити закономірність: чим здо-
ровіша теологія, спрямована на виконання 
місії в культурній сфері, тим кращими та по-
мітнішими будуть плоди в житті суспільства і 
тим більше християнського благочестя буде 
прослідковуватися в різних елементах наці-
ональної культури.

Як здорова совість формує особистість, так 
і церква впливає на формування національ-
ного духа і менталітету. Божа концепція наро-
ду відома нам з Біблії, зокрема зі Старого За-
повіту, та розвивається в історичному проце-
сі до наших днів. Домінуючою темою Старого 
Заповіту є формування благочестивого наро-
ду, який мав би жити згідно з Божими прин-
ципами істини та праведності: «І будуть Моїм 
народом, а Я буду їх Богом» (Єр. 32:38). Але і 
в Новому Заповіті слова Христа: «Ідіть та на-
вчіть всі народи» означають націотворення.

Саме так функцію Церкви розуміли перші 
місіонери, які пішли нести Євангеліє варвар-
ським народам Європи в часи раннього Се-
редньовіччя. Патрік став одним із засновників 
Ірландії, Боніфацій – Німеччини. На теренах 
старослов’янських племен Євангеліє пропо-
відували греки Кирило та Мефодій, які зара-
ди цієї місії не лише переклали Біблію і лі-
тургічні тексти на старослов’янську мову, але 

навіть створили перший слов’янський алфавіт 
на базі грецьких літер. Таким чином, брати-мі-
сіонери заклали основу для розвитку культур 
слов’янських народів.

Ще яскравішим прикладом впливу хри-
стиянства на націотворчі процеси є Рефор-
мація. Ян Гус, а потім Лютер, Кальвін та ряд 
інших реформаторів покинули латину і по-
чали системно використовувати національ-
ні мови. Літературні мови багатьох європей-
ських народів були сформовані саме завдя-
ки творам великих діячів Реформації. Мартін 
Лютер переклав Біблію на німецьку мову, ко-
роль Яків – на англійську, Жан Кальвін писав 
французькою мовою.

Навіть в тих народах, які не прийняли Ре-
формацію, перші твори, написані національ-
ними мовами, створили протестанти. Це можна 
сказати про литовську, білоруську, словенську, 
угорську і, мабуть, про більшість європейських 
мов (за винятком народів Середземномор’я). 
Кожен польський школяр знає фразу: «Поля-
ки не гуси, теж мають свою мову», що нале-
жить Миколаю Рею – першому польському 
поету. Проте вкрай рідко хто-небудь асоціює 
цю творчість з ідеалами Реформації, які спо-
відував кальвініст Миколай Рей.

Неповторну роль у формуванні поняття укра-
їнськості зіграв митрополит Андрій Шептиць-
кий. Значимістю свої постаті в українській іс-
торії він може поступитися лише Тарасу Шев-
ченку. Ця всебічно освічена людина з широким 
кругозором і передусім живою та глибокою 
християнською духовністю як ніхто інший до 
і після неї внесла багато християнських ідей в 
український етос. Особливо важко уявити об-
личчя Галиччини – ключової землі для фор-
мування моделі українського патріотизму – 
без впливу на неї митрополита Шептицького.

Як родина, так і нація, що має спільність 
історії, мови і культури, є найбільш натураль-
ною і справедливою моделлю спільного жит-
тя людей.
Церква має бути в авангарді перемін 

Призначення Церкви – не тягнутись в хвості, 

але розуміти історичний процес і випереджати 
його. Вивчаючи історію духовних пробуджень, 
можна простежити закономірність: христи-
янство процвітає там, де покоління християн 
мали великодушність та відвагу заступитися 
за істину та справедливість. Про це свідчить 
історія США, Польщі, Південної Кореї та ряду 
інших країн. Саме в цих країнах церкви сьо-
годні заповнені, а християнство значною мі-
рою визначає принципи суспільного життя.

І навпаки – там, де церковні лідери про-
явили малодушність, егоїзм, компромісність 
та короткозорість перед обличчям історичних 
викликів, християнство втрачало свою суть та 
вплив, входило в національну свідомість як 
ханжество, даючи зелене світло лівим анти-
християнським силам. Така історія Франції в 
модерну епоху, така історія Росії.

Відродження національної мови,  пригні-
ченої століттями, – це один із ключових еле-
ментів побудови вільної та справедливої 
України. Яку позицію в питанні мови у своє-
му житті і діяльності займе євангельська Цер-
ква – вибір на своєму рівні робить сьогодні 
кожен християнин.

Російська мова в Україні – це значною мі-
рою спадок насильницької політики знищення 
української національної свідомості царською, 
а потім комуністичною владою. Російська мова 
фокусує її носіїв на російське інформаційне і 
культурне поле і таким чином прирікає їх на 
світогляд, сформований в Росії разом з усім 
його контентом. По-друге, присутність росій-
ської мови в Україні дає привід Кремлю вва-
жати Україну частиною імперії і претендува-
ти на владу і вплив на українських землях.

Українські євангельські християни з запіз-
ненням взялися за виконання Великого дору-
чення Христа в культурній сфері. Для такого 
запізнення були об’єктивні причини, пов’яза-
ні передусім з підпільним характером Цер-
кви протягом десятиліть радянського режиму 
та відсутністю теології, традиції і кадрів, не-
обхідних для таких дій. І хоча за останні роки 
є виразний прогрес в розумінні цього питан-
ня, яке реалізується через конкретні проек-
ти, все одно, протестанти не використовують 
потенціалу, який дає відчинене вікно можли-
востей цього переломного часу.

Сфера, яка повинна першочергово украї-
нізуватися, – це сфера християнського мис-
тецтва. Є кілька причин, чому співати пісні 
українською важливіше, ніж навіть пропові-
дувати. Мистецтво торкається емоційної і ес-
тетичної сфер людини. Це ключове приладдя, 
що формує культуру. 

Прекрасна національна культура, спромож-
на надихати покоління українців для доброго 
і благородного, може бути тільки результатом 
зусиль і творчості плеяд людей, які з любов’ю 
та посвятою її створюють.

Закономірно, що національне відроджен-
ня супроводжується духовним відродженням, 
свободи політичні йдуть пліч-о-пліч зі свобо-
дами релігійними.

Ярослав ЛУКАСИК.
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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.
СТАРИЙ ЛИСЕЦЬ, вул. Шевченка-нова, 21;  НЕДІЛЯ, – 10, 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 – 12.30, ПОНЕДІЛОК, ЧЕТВЕР – 19 год;   тел. +39 (328)271-50-33.
 

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

Газета видається на добровільні пожертвування

Р/р 26001052535352, АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 
МФО 336677, код ЄДРПОУ 20559726

Телепрограму «Вірую» дивіться  в Інтернеті на viruyu.at.ua, Телепрограму «Вірую» дивіться  в Інтернеті на viruyu.at.ua, 
YouTube, CNL-Україна, у кабельних мережах і в цифровому 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»
    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

31 травня у Луцьку в приміщенні Волинського ака-
демічного театру імені Т. Г. Шевченка відбувся Дру-
гий молитовний сніданок Волині. Він зібрав  понад 
200 представників церков і релігійних організацій, 
влади, бізнесу, учасників АТО та громадськості. Цьо-
го року сніданок присвятили до Дня захисту дітей.

До учасників сніданку звернулися 
почесні гості: координатор Наці-
онального молитовного снідан-

ку США Даг Бьорлі та координатор 
молитовних сніданків у США Михай-
ло Жовнір.

Привітав учасників заходу і старший 

єпископ УЦХВЄ Михайло Паночко, який 
зауважив: «На моє глибоке переконан-
ня, сьогодні пишуться золоті сторінки 
історії Волині. Ми маємо прекрасну 
можливість бути об’єднаними молит-
вою, вірою, переживаннями за долю 
країни, за долю діток».

За словами Михайла Степановича,  
без послуху Божому Слову, без покори 
Богові успіху не було, нема і не буде.

«Ми можемо мати професіоналізм, 
багато грошей, високу освіту, але якщо 
ми не навчимося слухати Його, тоді ви-
никає друге питання: з якої такої при-
чини Бог буде чути нас? Проблема лю-
дей – щоби Бог почув нас у молитві, 
а Господь має проблему з нами, щоб 
ми Його почули. І це найважливіше!» 
– зауважив  старший єпископ.

chve.org.ua.

* Істинне народжен-
ня згори дає людині 
прощення, але не ро-

бить її гордою.

* Істинне народжен-
ня згори дає люди-
ні впевненість у спа-

сінні, але не позбавляє її 
пильності.

* Істинне народжен-
ня згори дає люди-
ні силу і святість, але 

в жодному разі не дозво-
ляє їй хвалитися цими ри-
сами.

* Істинне народжен-
ня згори вносить гар-
монійний лад у всі 

обов’язки християнського 
життя; воно зберігає 

баланс між усіма обов’яз-
ками, почуттями, сподіван-
нями і радощами.

* Істинно відроджена 
людина живе тільки 
для Бога. Вона робить 

усе на славу Божу: чи їсть, 
чи п’є, чи що інше робить.

* Істинно відроджена 
людина живе перед 
Богом. Їй доставляє 

радість бути завжди перед 
лицем Божим.

* Така людина вчить-
ся жити з Богом. Вона 
з радістю спілкується 

з Ним, подібно до того, як 
людина розмовляє зі сво-
їм другом.

Чарльз Сперджен.

«СЬОГОДНІ ПИШУТЬСЯ ЗОЛОТІ «СЬОГОДНІ ПИШУТЬСЯ ЗОЛОТІ 
СТОРІНКИ ІСТОРІЇ ВОЛИНІ» СТОРІНКИ ІСТОРІЇ ВОЛИНІ» 

Істинне народжен баланс між усіма обов’яз
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