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«І промовив Господь: Не буде Мій Дух перемагатися в людині на-
віки...» (1 М. 6:3).
Ось вони, перші люди на землі, стоять і не сміють озирнутися на 

сяючого херувима багатокрилого, що заступив їм шлях в Едем. Усе 
втрачене: рай, вічність, спілкування з Богом... Вибір зроблено. Же-
реб упав: смертю помреш.

Адам і Єва були вигнані з Едему, щоб їм не 
залишатися в стані вічного відпадіння. 
Щоб у них була надія. «І сказав Господь 

Бог: Ось став чоловік, немов один із Нас, щоб 
знати добро й зло. А тепер коли б не простяг 
він своєї руки, і не взяв з дерева життя, і щоб 
він не з’їв, і не жив повік віку» (1 М. 3:22). По-
каравши людину за гріх смертю, позбавивши 
її можливості жити в стані вогню, Бог явив 
величезну милість. Уявіть собі: жити вічно в 
занепалому стані! Як сатана. Як його ангели.

З Едему людина винесла три великі 

благословення: інститут шлюбу («... і приста-
не до дружини своєї, і стануть вони одним ті-
лом»); пророцтво про Спасителя («... і Я по-
кладу ворожнечу між тобою й жінкою, між 
насінням твоїм і насінням її»); і можливість 
протягом життя зробити вибір і «перейти  від 
смерті в життя».

Гріх не залишився в Едемі. Він оселився в 
серці людини і проявився в заздрості, злості, 
вбивстві. Людина стала грішником за своєю 
суттю. Як перша людина, Адам став першим 
грішником; його перший син став першим 

убивцею. Далі все було вперше. Не тільки 
перше вбивство, а й перші музичні знаряд-
дя, перші інструменти з дерева, каменю і ме-
талу, перші міста, перша зброя і перші війни...

Гріх стрімко поширювався з поширенням 
на землі роду людського. Коли в одного з си-
нів Адама і Єви – Сифа народився син Енош, 
люди почали закликати Ім’я Господа, стали 
шукати втраченого спілкування з Богом. Але 
благочестивих людей серед нащадків Адама 
було небагато. Один із нащадків Сифа – Енох 
– усе своє життя присвятив служінню Бого-
ві і не зазнав смерті – Бог узяв його до Себе. 

Іншою благочестивою людиною був Ной. У 
його час гріх поширився так, що інших благо-
честивих людей не залишилося. «І промовив 
Господь: Не буде Мій Дух перемагатися в лю-
дині навіки, бо блудить вона. Вона тіло, і дні її 
будуть сто і двадцять літ» (1 М. 6:3).

Бог покаявся, що створив людину. Це 

незбагненно. Але у Своїй незбагненній ми-
лості Бог дав людям ще один шанс: 100 ро-
ків наочної проповіді майбутнього суду через 
пророка Ноя, який перед очима всього наро-
ду будував ковчег спасіння.

100 років будувалися палуби й перегород-
ки, монтувалися сходи й заготовлялися кор-
ми, а люди одружувалися, виходили заміж, бу-
дували й руйнували, ворогували й мирилися, 
вбивали й народжували дітей. Поки, за словом 
Бога, родина Ноя не ввійшла в ковчег, узявши, 
за велінням Господа, від всякого виду тварин 
по парі, а від чистих – по сім пар. І Бог зачи-
нив за ними двері. Сам зачинив.

Ці зачинені двері ковчега спасіння, як і хе-
рувим перед зачиненими воротами раю, – сим-
вол «дня Господнього страшного», коли не зали-
шиться й найменшого шансу отримати спасіння.

І пішов дощ. Вода вкрила всю землю, не за-
лишилося нічого, за що можна було би вчепи-
тися, – нічого! Дощ лив і лив, а за стінами ков-
чега було тепло, затишно й безпечно.

В. Ц.

Після смерті людину очікує суд Божий. Бог буде судити не по люд-
ській совісті, а лише через віру в Ісуса Христа.
У Святому Писанні є дуже гарний прообраз спасіння – вихід євреїв 

із Єгипту. Євреї мали змастити одвірки кров’ю жертовного агнця, 
щоб ангел-губитель пройшов повз будинки і не вбив первістків. Коли 
ангел-губитель бачив кров на одвірках, – він ішов мимо. І неважли-
во було, хто живе за цими дверима: добра чи зла людина, розбій-
ник, злодій чи перелюбник. Значення мала лише кров на одвірках! 

Людину виправдовує тільки жертва Ісуса 
Христа. Справа не в нас і не в наших грі-
хах, а тільки у жертві Христа. І лише той, 

хто вірить у Христа, хто має з Ним спілкуван-
ня, буде мати життя: «Хто має Сина Божого, 
той має життя; хто не має Сина Божого, той 

не має життя» (1 Ів. 5:12).
Якщо людина не пізнала Христа – вона не 

знає Христа, і Христос не знає її. Ми ніколи 
не спасемося самі, своєю совістю, рішеннями, 
вчинками, діями. Спасіння – тільки у Христі!

А як же совість? Інколи саме совість і заважає 

нам прийняти думку, що ми спасенні даром, 
благодаттю – «Бо благодаттю ви спасеннi че-
рез вiру, i це не вiд вас, це – Божий дар: не че-
рез дiла, щоб нiхто не хвалився» (Еф. 2:8-9). 
Саме совість хоче якимось чином відпрацю-
вати спасіння, заробити його.

Совість справедлива, логічна, зрозуміла – 
тому що вона людська. Покладаючись на влас-
ну совість, ми самі стаємо собі суддями, а на-
писано: «Один є Законодавець i Суддя, Який 
може спасти i погубити; а ти хто, що судиш 
ближнього?» (Як. 4:12).

Жодна людина не може виправдатися влас-
ною совістю, тому що совість буває лукавою 
(Євр. 10:22), занечищеною (Тит. 1:15), спогане-
ною (1 Кор. 8:7,10,12) і спаленою (1 Тим. 4:2).

Совість – людська, а все людське недоско-
нале. Досконалий тільки Бог. Тому шлях до до-
сконалості – це життя в Ісусі Христі і спілку-
вання з Ним! І тоді «кров Христа, Який Духом 
Святим принiс Себе непорочного Боговi, очи-
стить совiсть нашу вiд мертвих дiл для служiн-
ня Богу Живому i істинному!» (Євр. 9:14).

Не покладайтеся на свою совість, покладайтеся 
на Ісуса Христа, тому що тільки Він – досконалий! 

Олексій ВОЛЧЕНКО.

Фінікова пальма, агава, цукрова тростина – таку екзотику 
посадили у Львівському музеї історії релігії. Так з’явився мо-
настирський сад, де вперше висадили рослини, згадані в Бі-
блії. Виставка діятиме до осені, і її щоліта доповнюватимуть.

Цікаво, що домініканський монастир у 
Львові, де нині діє музей, з XIV століт-
тя вже мав свій сад. У Середньовіччі 

всі монастирі у внутрішніх двориках об-
лаштовували сади.

Відтепер у музейному дворі ростуть 

фінікова пальма, агава, цукрова трости-
на, оливкове дерево, неопалима купина 
(по-науковому – ясенець), смоківниця (або 
інжир) – усі вони згадуються у Біблії. За-
галом там зафіксовано 120 назв рослин, 
інформує сайт «Релігія в Україні».

Учені розшифрували 
найдавніший христи-
янський манускрипт 
епохи римського Єгип-
ту. Унікальний доку-
мент проливає світ-
ло на побут та сімейні 
взаємини часів ран-
нього християнства.

Лист понад 100 років збері-
гався у Базельському універ-
ситеті. Листа адресував жи-

тель Єгипту Арріан своєму бра-
тові Павлу. Зміст послання, яке 
опублікувала у власній книзі 
професорка історії стародав-
нього світу Базельського уні-
верситету Сабіна Гюбнер, такий:

«Вітаю, мій господарю, мій 
незрівнянний брате Павле. Я, Ар-
ріан, вітаю тебе, молячись, щоб 
усе було добре в твоєму житті. 
Оскільки Менибій збирався до 
тебе, я вважаю за потрібне вітати 

тебе, як і нашого батька. Тепер 
я нагадую тобі про гімназіарія, 
щоб ми тут не переживали. Ге-
раклідесу не вдалося вирішити 
питання, тому що його обрали 
до міської ради. Знайди таким 
чином можливість самотужки 
придбати дві ароури землі.Та-
кож надішли мені соуса з риб’я-
чої печінки, на свій смак. Ма-
ти-господиня передає тобі, тво-
їй дружині, найсолодшим дітям 
вітання. Вітання від наших бра-
тів і всіх наших людей. Молюся, 

щоб ти досяг успіху в Господі».
Використання абревіатури, 

відомої як nomini sacra, не за-
лишає сумнівів щодо християн-
ських переконань дописувача. Як 
пояснює Гюбнер, це винятково 
християнська формула з руко-
писів Нового Заповіту. Крім того, 
дослідники зазначають, що ім’я 
Павло вважалося надзвичайно 
рідкісним для того часу. Ймо-
вірно, батьки назвали сина на 
честь апостола Павла.

Новини Світлого радіо.

У Львові відкрили виставку У Львові відкрили виставку 
живих біблійних рослинживих біблійних рослин
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Вікове коріння українських про-
тестантів

СКАРБСКАРБ

Михайло ПАНОЧКО
Старший єпископ УЦХВЄ
Промова на Всеукраїнському з’їзді 
християнської молоді «Малинфест-2019»
 
«І побачивши натовп, Він вийшов на 

гору. А як сів, підійшли Його учні до 
Нього, і Він відкрив Свої уста і навчати 
їх став, промовляючи... Ви – сіль землі, 
коли сіль ізвітріє то чим насолити її?

Вона не придається вже ні на що, 
хіба щоб надвір була висипана та 
потоптана людьми. Ви – світло для 
світу. Не може заховатися місто, 
що стоїть на верховині гори. І не 
запалюють світильника, щоб по-
ставити його під посудину, але на 
свічник, – і світить воно всім у домі. 
Отак ваше світло нехай світить пе-
ред людьми, щоб вони бачили ваші 
добрі діла та прославляли Отця ва-
шого, що на небі» (Мт. 5:1, 13-16).

Повертаючись після робочої поїздки з Че-
хії, ми вирішили відвідати Освенцім. У 
тому таборі смерті було знищено і спа-

лено більше мільйона і 100 тисяч євреїв, 150 
тисяч поляків, циганів та представників інших 
народностей. Там безперервний потік турис-
тів – і там ніхто не сміється. Там люди плачуть.

Уроки минулого
Чому таке сталося в Європі?  Чому маса лю-

дей покорилася людині?. Чому це стало мож-
ливим у ХХ столітті? І ніхто не зумів зупинити 
тієї трагедії. Вдивляючись в фотографії моло-
дих людей і дітей, а їх там дуже багато, див-
лячись в їхні очі, я думав: вони також хоті-
ли жити. . . І якою страшною смертю померли.

Очевидно, що в Європі була втрачена сіль. 
Християнство було, були величні, славні хра-
ми. . . І при цьому там, у самому центрі Євро-
пи, народилося таке жахливе зло.

Тому нам, старшим, хотілося б передати мо-
лодим щось особливе від Бога. Це наше осно-
вне завдання – щоб ви, живучи в цьому світі, 
не піддались владі гріха, владі темряви, вла-
ді отої моральної гнилизни. 

ХХ століття виявилося найкривавішим з 
усіх в людській історії і забрало у двох світо-
вих війнах більше 100 мільйонів дорогоцінних 
людських життів. Де взялось те зло? Очевидно, 
було мало світла, мало солі, і зло взяло верх.

Спасіння завдяки собаці
Ісус прийшов на цю землю, щоб зцілити 

людську душу. Він не прийшов вчити яки-
хось особливих наук, особливої культури. Він 
як Творець прекрасно знав, що кожна люди-
на зіпсута від підошви ніг до тім’я голови. Як 
можна з того зіпсутого зробити світло, зро-
бити сіль? Що рухало Ним? Ним рухала лю-
бов до людей, рухала велика ціль.

Один чоловік (він тепер живе в Німеччині) 
розповідав мені історію свого навернення до 
Бога. Він був членом кримінальних угрупо-
вань, займався всякими гріховними речами, 
вживав наркотики, алкоголь і так далі. І до-
жився до того, що, не бачачи змісту, вирішив 
покінчити життя самогубством – повіситися. 

Коли він готувався до цього, почув шум 
у сусідній кімнаті. Пішов подивитися. І по-
бачив, що його пес тримає в зубах відкрите 
Євангеліє в шкіряній оправі і тріпає ним на-
право і наліво. 

Відклавши знаряддя своєї загибелі, той 
чоловік підійшов до собаки, забрав Єванге-
ліє і кинув оком на текст. А там було написа-
но: «Злодій на те закрадається, щоб вкрасти, 
вбити й погубити. А Я прийшов, щоб ви мали 
життя, і з подостатком щоб мали». Цей текст 
з Євангелія від Івана його спас.

Наш Господь живий. Він бачив безвихідь 
того чоловіка, бачив, що той гине в темряві, і 
послав Своє світло в його життя.

Я глибоко переконаний, що якби Ісус не 
прийшов на нашу землю, вона давно би пе-
рестала існувати. Гріх би її абсолютно зіпсу-
вав і знищив. Та почувши слово Ісуса, люд-
ські серця стали відкриватися, людські душі 
стали зцілятися. 

50 років тому, у 18-річному віці, я прийняв 
святе водне хрещення по вірі в Ісуса Христа.  
Для мене це великий ювілей. Той особливий 
день мене тримає донині. Я знаю, що Той Са-
мий Ісус, Який говорив тоді до мене прямо в 
серце, сьогодні з нами. Він хоче сказати тобі, 
дорогий брате, дорога сестричко, про завдан-
ня, яке стоїть перед християнською молоддю.
Сонце завжди робить свою роботу
Коли Ісус говорив про сіль і світло, Він не 

мав на увазі невіруючих людей. Проблема 
України в тім, що Біблії не приділяють уваги. 
Традиціям, переданням вірять, а Біблія при-
падає пилом.

 Але ми не падаємо духом. Ті, хто пережив 
на собі силу впливу Божих слів, кого запали-
ли Божа благодать і Боже Слово, мають бути 

світлом і сіллю.
Слухають нас чи не слухають, поважають 

чи не поважають, люблять чи зневажають – не 
берімо це до серця. Світло світить незалежно 
від погоди. Незалежно від того, мир чи війна. 
Сонце свою роботу робить.

Тому полюбіть Біблію! Хай вона стане для 
вас пріоритетом. Дякуйте Богові, якщо у вас 
віруючі батьки. Дякуйте за те, що сьогодні в 
кожному домі є Боже Слово. 

Сіль любить правду
«Блаженні вбогі духом...» Вони постійно шу-

кають Бога, постійно мають потребу в Ньому, 
вони захоплені Ним, думають про Нього і су-
мують, коли втрачають зв’язок з Богом. 

Оце сіль землі! Це люди, які люблять правду, 
прагнуть правди – найперше у своєму серці. 

Без Ісуса, без присутності Його Духа у на-
ших серцях про сіль і світло забудьмо гово-
рити. Ми не матимемо жодного ефекту, жод-
ного впливу.

Дорогі, любіть правду, прагніть правди! А ця 
правда – Ісус Христос, Його святе Слово, не-
змінне у віках! Ця правда – Святий Дух, Який 
хоче жити у наших серцях. 

Тільки присутність Бога, присутність Його 

Слова, Його Духа дасть нам властивість бути 
сіллю для землі, щоб не дозволити гріху псу-
вати людську душу.

Щоб бути сіллю для землі, я мушу сам бути 
посоленим. І це велика духовна, внутрішня пра-
ця. Вона починається з глибокого покаяння. 

Давид не соромився, будучи віруючою лю-
диною, царем і пророком, визнати свій гріх. 
Згрішивши, він відчув, що втрачає радість, 
втрачає єднання з Богом. 

Слово Ісуса щоденно має лягати в нашу 
душу, наше серце. Тоді воно буде формувати 
в нас християнську позицію: любов до прав-
ди, до Бога, до ближнього, любов до молитви, 
любов до сім’ї, до батьків, до країни.

Україні потрібна сіль, потрібне світло. А 
єдиним генератором світла є Ісус Христос. 
Без Нього ми не зможемо світити, не зможе-
мо робити добро. Лише Він – джерело сили, 
правди і любові.

Тільки з Ісусом ми можемо світити. Тільки 
з Ісусом ми зможемо протистояти руйнівній 
силі гріха і неправди. 

Апостол Іван говорить у своєму останньо-
му листі: «Для мене нема більшої радості, ніж 
чути, що діти мої ходять в правді».

Ось де сіль, ось де світло!

У Новому Заповіті є вірші, 
в яких говориться, що Ісус 
приніс меч і розділення (Мт. 
10:34-35; Лк. 12:52-53). Але 
ж Бог – люблячий Отець, Він 
не може руйнувати і розді-
ляти! Та й написано, що Ісус 
прийшов, щоб принести мир 
(Кол. 1:22; Еф. 2:17). 
Тоді про який саме меч і яке 

розділення йде мова?

Меч – це Слово Боже, яке розділи-
ло саме єство людини: «Бо Боже 
Слово живе та діяльне, гостріше 

від усякого меча обосічного, проходить 
воно аж до поділу душі й духа, суглобів 
та мозків і спосібне судити думки та на-
міри серця» (Євр. 4:12). 

Ми народжуємося мертвими для Бога 
(Еф. 2:1), але через Слово Боже ми ста-
ємо живими! Ми народжуємося згори. 

«Захотівши, Він нас породив словом 
правди, щоб ми стали якимсь первопо-
чином творів Його» (Як. 1:18). Слово про-
никає у наше грішне, скам’яніле, егоїстич-
не, горде серце і змінює його.

Коли Марія з Йосипом принесли Не-
мовля-Ісуса в храм, то Симеон, якому 
«від Духа Святого було звіщено смер-
ти не бачити, перше ніж побачить Хри-
ста Господнього» (Лк. 2:26), підняв Хри-
ста і сказав Марії: «... і меч душу прошиє 

самій же тобі, щоб відкрились думки сер-
дець багатьох» (Лк. 2:35).

Тобто меч – це Слово Боже, яке про-
никає в серце, роблячи нас віруючими: 
«Отже, вiра вiд слухання, а слухання вiд 
слова Божого» (Рим. 10:17).

Коли людина починає вірити у Христа 
Ісуса, вона отримує мир Божий! Господь 
говорить: «Зоставляю вам мир, мир Свій 
вам даю! Я даю вам не так, як дає світ. 
Серце ваше нехай не тривожиться, ані 
не лякається!» (Ів. 14:27). Це інший мир, 
не такий, як в інших людей. 

Зовні це непомітно, але всередині лю-
дина стає іншою – стає громадянином Бо-
жого Царства! «Бо Божеє Царство все-
редині вас!» (Лк. 17:21). Тому Ісус гово-
рить: «Коли вас світ ненавидить, знайте, 
що Мене він зненавидів перше, як вас. 
Коли б ви зо світу були, то своє світ лю-
бив би. А що ви не зо світу, але Я вас зо 
світу обрав, тому світ вас ненавидить» 
(Ів. 15:18-19).

Тобто люди, які назвали Ісуса Христа 
Господом, отримують всередині себе ін-
ший світ. І якщо чоловік – віруючий, а дру-
жина ні, починається глибокий духовний 
конфлікт. У домі настає розділення, тому 
що той, хто прийняв Ісуса Христа, живе 
в Царстві Божому, живе в іншому світі!

А той, хто не прийняв Господа, живе у 
старому, злому світі. «Ми знаємо, що ми 
від Бога і що ввесь світ лежить у злі» (1 
Ів. 5:19). Цей злий світ противиться ду-
ховному світу – а це і є розділення.

Ранок, приємний настрій, запашна кава, пла-
нування робочого дня… Усе починається добре, 
але ми не знаємо, як цей день закінчиться. По-
спішаємо на роботу, заклопотані своїми пере-
живаннями… Аж тут якась тривога в серці, і ти 
не розумієш, що це... 
Звідки тривога? Невже це Бог попереджає про 

небезпеку?

Більшість свого життя ми про-
живаємо у здогадах, на де-
талі не зважаємо, перекону-

ємо самі себе, що все буде до-
бре. Бо ж планувати проблеми, 
втрату ближніх, роботи і здоров’я 
– це безглуздя. Ми читаємо кни-
ги про позитивне мислення, слу-
хаємо семінари про те, «як досяг-
нути внутрішнього спокою, щоб 
ощасливити себе та інших»... Ми 
не плануємо проблем у житті. 

І настає той день, який ми так 
оминали, про який і не думали… 
Страшний діагноз, пішла коха-
на людина, скоротили на робо-
ті. . . Ми молимося: «Нехай буде 
воля Твоя», але ніяк не можемо 
прийняти її, ту Божу волю, коли з 
нами стаються неприємні події. 
Діалог, який ми не чуємо

 «І був день, коли сини Божі 
стали перед Господом; між ними 
прийшов і сатана. І сказав Господь 
сатані: звідки ти прийшов? І від-
повів сатана Господу і сказав: я 
ходив по землі й обійшов її. І 
сказав Господь сатані: чи звер-
нув ти увагу твою на раба Мого 
Йова? Бо немає такого, як він, на 

землі: чоловік непорочний, спра-
ведливий, богобоязкий і відда-
ляється від зла.І відповів сатана 
Господу і сказав: хіба даром бо-
гобоязкий Йов? Чи не Ти навко-
ло відгородив його і дім його й 
усе, що у нього? Діло рук його Ти 
благословив, і стада його поши-
рюються по землі; але простягни 
руку Твою і торкнися всього, що у 
нього, – чи благословить він Тебе? 
І сказав Господь сатані: ось, усе, 
що у нього, у руці твоїй; тільки на 
нього не простягай руки твоєї. І 
відійшов сатана від лиця Госпо-
да» (Йов 1:10).

Діалог, який не чув Йов. . . Але 
він відбувся. Тобто те, що ми не 
чуємо, не бачимо, ще не означає, 
що цього в нашому житті немає. 

Йов був праведним чолові-
ком, проте і в його життя при-
йшла біда, і його віра та світо-
гляд зазнали нищівного удару. 

Бог знав, що Йов вистоїть. Мож-
ливо, і ви, читачу, опинилися в 
складній ситуації: переживаєте 
хворобу, втрату, несправедливе 
ставлення друзів і думаєте: усе , 
мені кінець, я програв, більше я 
не витримаю.

Якщо це так, уважно прочи-
тайте книгу Йова, і ви побачите 
не тільки період страшних ви-
пробувань, але й Всемогутньо-
го Бога, Який вміє все зло пере-
вернути на добро! І пройшовши 
всі нестерпні випробування, які 
в його життя приніс сатана, Йов 
отримав від Бога набагато біль-
ше, ніж міг лише подумати.

Коли вам непросто, може зда-
тися, що Богові байдуже до вас, 
але це не так. Це ворог людських 
душ робить все, щоб ви зневажи-
ли Бога, опустили руки в молитві 
і просто пливли за течією… 

Не здавайтеся, ідіть до Христа: 
попри відчай і скорботу, страх і 
нерозуміння, розпач і біль. Шу-
кайте Його в таємній кімнаті, ви-
ливайте свій крик і свої сльози 
перед Ним. Бо Йому не байду-
же до вас.

Шукати Бога у важкі хвили-
ни непросто, але можливо. Йов 
не чув діалогу між Богом і сата-
ною, але Господь знав, що Йов на-
лежно пройде це випробування 
і краще пізнає Його. Знатиме не 
просто про Нього, але Його осо-
бисто– як Доброго Господа. 

Слово «пошук» наштовхує на 
думку: ми шукаємо тоді, коли втра-
чаємо щось дороге, а то й найдо-
рожче. Шукаймо Господа! Мож-
ливо, наша втрата – це насправ-
ді єдина можливість налагодити 
справжні стосунки з Богом. 

А коли Господь стане для нас 
по-справжньому дорогим, ми шу-
катимемо Його лиця і в добрий 
час, і в лиху годину. Тому що пе-
реконалися: Він – наш справж-
ній скарб!

Валентин ОПРЯ.
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ГЕОГРАФІЯ ЩАСТЯГЕОГРАФІЯ ЩАСТЯ
«Якщо ви хочете мати щасливе життя, вам потрібно бути 

прив’язаним до мети, а не до людей чи до речей» (Аль-
берт Ейнштейн)
Якось, їдучи в автомобілі на роботу, я прислухався до ра-

діопередачі, яка саме звучала в ефірі. Ведучі запросили у 
студію експертів та спробували подискутувати на тему ща-
стя. Мені не вдалося прослухати усієї передачі, але тема, 
як кажуть, «зачепила».

Найбільше вразило те, що в Індексі 
щастя (Міжнародний індекс ща-
стя, що відображає добробут лю-

дей та стан довкілля в різних краї-
нах світу) Україна у 2019 році по-
сіла 133-тє місце серед 156 країн. 
Це було більше ніж дивно. Зрозумі-
ло, що не можна вважати цей рей-
тинг стовідсотково об’єктивним, але 
те, що більшість країн Африки чи 
Латинської Америки опинилися да-
леко попереду нашої країни, багато 
про що говорить. 

Хтось скаже, що в нас війна. Але 
ж той самий Ізраїль, який постійно 
воює проти сусідів і живе на поро-
ховій бочці, – на 13-му місці.

У нас малі зарплати, корупція, зло-
чинність? Але Мексика, Гватемала, 
Узбекистан чомусь у перших десятках.

Чому бездомний індус із нетрів 
Калькутти щасливіший за україн-
ця, котрий роками працює в Захід-
ній Європі, щоб добудувати, а потім 
утримувати свій триповерховий бу-
динок із кам’яним муром.

Може, у нас неправильне розу-
міння щастя?

Чим вимірюють щастя?
Вікіпедія каже, що «щастя – це 

психоемоційний стан цілковитого 
задоволення життям, відчуття без-
межної радості». На думку американ-
ського психолога Абрагама Маслоу, 
сутністю щастя є задоволення по-
треб. Маслоу вважає, що люди мають 
п’ять рівнів потреб: фізіологічні (го-
лод, спрага, сон); потреби безпеки; 
потреби спілкування й любові; по-
ваги; самореалізації. Щаслива люди-
на – та, всі потреби якої задоволені.

Словникове пояснення чітке та 
зрозуміле, от тільки в житті далеко 
не завжди все так просто. Ті самі ви-
значення різні люди по-різному трак-
тують. Для когось задоволення фізі-
ологічних потреб – це поїсти хоча б 
раз на день каші з куснем хліба, для 
когось – відбивна з мармурової яло-
вичини за 5000 доларів

Для немовляти задоволення по-
треб безпеки – це тепло материнських 
обіймів, для мільйонера – озброєна 
до зубів охорона. Отже, це поняття 
дуже суб’єктивне та суперечливе.

Нерідко ми чуємо про самогуб-
ства. Якщо хтось вкорочує собі віку 
через безвихідь або в алкогольно-
му чи наркотичному дурмані, це ще 

якось можна зрозуміти. Але в останні 
десятиліття різко збільшилася кіль-
кість самогубств серед багатих та ві-
домих людей, які живуть здебільшо-
го (от парадокс!) саме в країнах, де 
найвищий індекс щастя. Виходить, 
Маслоу не все врахував?..

Сорочка щасливої людини
Однак є люди справді щасливі. І 

їх робить такими не просто задово-
лення перерахованих потреб, а те, 
як вони до них ставляться. У книзі 
Еклезіяста премудрий Соломон опи-
сує, як він намагався знайти сенс ща-
стя. Маючи владу та можливості, він 
перепробував усе: «вином оживляв 
своє тіло», «поставив для себе доми», 
«задля себе садив виноградники, за-
провадив садки», «наробив ставів», 
«набував рабів та невільниць, худо-
бу велику та худобу дрібну», «назби-
рав срібла та золота, і скарбів царів 
та провінцій», «завів співаків та спі-
вачок», «і всякі приємнощі людських 
синів, жінок наложниць», «звеличу-
вавсь усе більше та більше…» 

Результати експерименту виявили-
ся гіркими та песимістичними: «Коли 
я звернувся до всіх своїх чинів, що 
їх поробили були мої руки, і до тру-
ду, що я потрудився був, роблячи, й 
ось усе це марнота та ловлення віт-
ру, і немає під сонцем нічого корис-
ного!…» (Екл. 2:11).

І як тут не згадати відому схід-
ну притчу про могутнього та бага-
того царя. Було в нього все, про що 
тільки може мріяти людина: палац, 
багатство, влада, здоров’я, дружина 
і діти, сотні слуг. Усі його найменші 
бажання миттєво виконувалися, але 
це не приносило йому радості. По-
хмурий сидів він на троні, намагаю-
чись зрозуміти, звідки така незадо-
воленість. І ось одного разу зрозу-
мів: у нього немає щастя. Викликавши 
придворного лікаря, сказав: «Зроби 
мене щасливим – і я тебе озолочу». 
Лікар розгубився: «Що робити? Як 
можна зробити когось щасливим, 
адже щастя – це внутрішній стан! 
Але цар збожеволів, і з ним краще 
не жартувати».

– Я повинен подумати, владико, 
– відповів лікар, – заглянути у ста-
родавні трактати.

Він думав всю ніч, переглянув без-
ліч книг, але марно. Лише під ранок 
знайшов рішення. Усе дуже просто!

– Ваша величносте, – сказав він, 
– потрібно знайти сорочку щасли-
вої людини і носити її, тоді у вас 
буде щастя.

Цар зрадів: такий простий засіб! 
Він покликав першого міністра й зве-
лів знайти щасливу людину і прине-
си її сорочку.

Пошуки були довгими. До кого б 
не підходив міністр, усі були неза-
доволені своїм становищем, навіть 
найбагатші та наймогутніші. Нареш-
ті хтось порадив: «Отам, біля річки, у 
старій хатині живе бідний чоловік з 
купою дітей. Він важко працює, але 
завжди ходить усміхнений і щовечо-
ра після роботи грає на порозі хати-
ни на флейті, а діти співають». Зра-
дів царедворець, знайшов щасливця 
й запропонував йому за великі гро-
ші викупити його сорочку.

– Вибачте, – промовив бідак. – Я 
не можу продати вам своєї сорочки, 
б в мене її просто немає…»

Щастя в калюжі
Христос сказав: «Будьте як діти». 

Хто-хто, а діти уміють радіти та на-
солоджуватися щастям. Навіть якщо 
його викликає калюжа. Або дешева 
іграшка. Їхні почуття ще не спотво-
рені оманливим розумінням щастя, 
його штучними замінниками. Для них 
таляпанина в калюжі цінніша за до-
рогий одяг, а власноруч зроблена ха-
лабуда наприкінці городу важливі-
ша за мармурові сходи вітальні. Вони 
знають, що таке справжнє щастя.

Та коли ми старшаємо, прагма-
тизм життя нав’язує нам спотворене 
розуміння щастя. І ми все життя же-
немося за ним, як за примарним си-
нім птахом, намагаючись стати ща-
сливими то в багатстві, то в профе-
сії, то просто у задоволені бажань…
«Не треба земного нам щастя…»

Колись в євангельських церквах 
була популярною пісня: «Не треба 
земного нам щастя, воно не трива-
тиме вічно. Схиливши в покорі колі-
на, душа хоче Богу молитись. Нерідко 
нам тяжко буває, та що б не була за 
потреба, душа моя твердо це знає: 
їй прагнути треба до неба!».

Основна думка цієї пісні зрозумі-
ла: у земному житті ми не знайде-
мо щастя, воно лише у небі, в Божій 
присутності. А в подорожі земною до-
рогою щастям може бути лише слу-
жіння Богові та, знову ж таки, дум-
ка про небо.

Та чи так це насправді? Парадокс, 
але нерідко між тим, що ми співаємо 
та проповідуємо на богослужінні, і 
тим, що сповідуємо в житті, – суттє-
ва різниця. Ми натхненно проголо-
шуємо, що «не треба земного нам 
щастя», – і разом з тим послідовно 
та наполегливо намагаємося бути 
щасливими в житті згідно з земни-
ми мірками. 

Скажіть, бути здоровим – це ща-
стя? Так! Жити в достатку, маючи хліб 
та до хліба? Так! Мати хорошу сім’ю, 
де мир та злагода? Коли діти ростуть 
здоровими та слухняними, здобува-
ють освіту і мають хорошу роботу? 
Коли ти любиш і тебе люблять? Коли 
ти живеш під мирним небом і не зна-
єш війни? Коли ти можеш здійснити 
свої прості, а іноді й складніші мрії?

Так, це щастя! Звичайне, просте 
щастя, на яке має право кожна лю-
дина. І нікому не спаде на думку зви-
нувачувати того, хто прагне тако-
го щастя. Чи не для цього Творець і 

створив людину, щоб вона жила та 
насолоджувалася простими земни-
ми радощами? «І поблагословив їх 
Бог, і сказав Бог до них: Плодіться й 
розмножуйтеся, і наповнюйте землю, 
оволодійте нею…» (1М.1:28). Земля 
була створена для щастя людини!

Правда, наші праотці внесли не-
приємні корективи у Божий задум. 
Через непослух Богові їхнє щастя 
дало велику тріщину. І найстрашніше 
– те, що вони втратили щастя спіл-
куватися з Небесним Отцем.

З того часу людство в пошуках ща-
стя. Попри забезпечення отих п’яти 
базових потреб ми підсвідомо відчу-
ваємо велику потребу в Бозі. Бо той 
Самий Бог, який заклав у нас потребу 
бути щасливими в задоволенні фі-
зичних, земних утіх, заклав і спрагу 
спілкування з Ним. Тому ми маємо 
право казати, що справжнє щастя – 
це поєднання земних і духовних по-
треб. Творець, як добрий Батько, хоче 
бачити нас усміхненими та щасли-
вими не лише на небесах, але й на 
тимчасовій земній дорозі. На землі, 
яку Він для нас і створив.

Радійте!
«Радійте в Господі завсіди, і зно-

ву кажу: радійте!» (Фил. 4:4). Ці сло-
ва належать людині, яку здебільшо-
го зображають як худого змореного 
аскета з обличчям без жодних емо-
цій, як на знаменитій картині Ель Гре-
ко. Але насправді важко уявити апо-
стола Павла саме таким. Не може він 
з таким пісним обличчям закликати 
майбутні покоління оптимістичним: 
«Радійте!». Причому неодноразово. 

Радість – це зовнішній, видимий 
прояв щастя. Радісну людину легко 
визначити – чи то за виразом об-
личчя, чи за поведінкою. Безпереч-
но, Павло був щасливою, радісною 
людиною.

Справді? Служитель, який казав 
про себе: «Я був більш у працях, у 
ранах над міру, частіш у в’язницях, 
часто при смерті, п’ять раз я прийняв 
був по сорок ударів без одного, тричі 
киями бито мене, один раз мене ка-
менували, тричі розбивсь корабель, 
ніч і день я пробув у глибочині мор-
ській; у мандрівках я часто бував, 
бував у небезпеках на річках, у не-
безпеках розбійничих, у небезпеках 
свого народу, у небезпеках поган, у 
небезпеках по містах, у небезпеках 
на пустині, у небезпеках на морі, у 
небезпеках між братами фальшиви-
ми, у виснажуванні та в праці, часто 
в недосипанні, у голоді й спразі, ча-
сто в пості, у холоді та в наготі…» (2 
Кор.11:23-27). Чи можна бути ща-
сливим у таких ситуаціях?

 Виявляється – можна! І секрет тут 
простий. У третьому розділі Послан-
ня до филип’ян апостол говорить про 
пріоритети, якими керувався в жит-
ті. Перед ним відкривалося щасливе 
майбутнє. Але коли Савл зустрівся з 
Христом, у нього з’явилася нова мета, 
якій він присвятив усе життя. «Брат-
тя, я себе не вважаю, що я досягнув. 
Та тільки, забуваючи те, що позаду, і 
спішачи до того, що попереду, я же-
нусь до мети за нагородою високо-
го поклику Божого в Христі Ісусі» 
(Фил. 3:13-14).

Він знав, що таке земне щастя. 
«Але те, що для мене було за над-
бання, – писав він, – те ради Христа 
я за втрату вважав. Тож усе я вва-
жаю за втрату ради переважного пі-
знання Христа Ісуса, мого Господа, 
що я ради Нього відмовився всьо-
го, і вважаю все за сміття, щоб при-
дбати Христа» (Фил. 3:7-8).

Апостол не відкидає прагнення 
людини до земного щастя. У своїх 

посланнях він говорить не тільки 
про духовні речі, а дає чисто прак-
тичні поради щодо одруження, сі-
мейного життя, стосунків між раба-
ми та панами, навіть щодо фізичного 
здоров’я. Він турбується про фінан-
сові потреби церков та віруючих. 
Він хоче, щоб християни, наскільки 
це можливо, були щасливими із чи-
сто земних міркувань.

Але червоною ниткою через його 
повчання проходить думка про ща-
стя слідування за Христом. Він хоче 
показати, що Ісус – Син Божий, Який 
прийшов на землю, щоб із двох по-
ловинок розбитого в Едемі щастя 
скласти цілісний діамант щастя зем-
ного, хоча й тимчасового, виражено-
го в задоволенні емоційно-фізичних 
потреб, і небесного, вираженого по-
требою спілкуватися з Творцем. Лю-
дина, що пережила радість зустрі-
чі з Богом, отримує відчуття повно-
го щастя.

Історія християнства знає сотні, а 
то й тисячі імен героїв віри, які, про-
ходячи через важкі життєві ситуації 
чи навіть страждання, були щасливи-
ми та радісними.

Прив’язані до мети
Згадайте про ваші земні миті ща-

стя. Ви мріяли про вступ до універ-
ситету. Довго готувалися, пережива-
ли – і нарешті мрія здійснилася! Ви 
щасливі! Але так триває недовго. Бу-
денність навчання не завжди асоці-
юється зі щастям. Перед вами інша 
мрія –знайти хорошу роботу. Знайш-
ли! Нове щастя, яке з часом так само 
стає буденністю. І знову нові мрії, 
пошуки щастя. Одружилися. Купи-
ли будинок, автомобіль. З’їздили у 
відпустку на море. Це все маленькі 
елементи щастя, яке, на жаль, триває 
недовго. І коли до нього звикаєш, це 
перестає бути щастям.

Отут ми приходимо до цікавого 
висновку: щастя – це коли ми стави-
мо якусь ціль і наполегливо йдемо 
до неї. Це згуртовує наші сили, здіб-
ності, загартовує і наповнює життя 
смислом. Для студента це навчання, 
для закоханих – створення сім’ї, для 
митця – творити нову музику, картини, 
вірші, для матері – дати крила донь-
ці та синові. Людина, яка прив’язана 
до благородної мети, щаслива вже 
від думки, що колись досягне цілі, і 
блаженна, коли її досягає.

У християнина, окрім чисто зем-
них миттєвостей щастя, на які він має 
повне право, є найвища ціль – до-
сягнути неба. Він вже щасливий тим, 
що через особисту зустріч з Богом 
через Ісуса Христа частково досяг-
нув мети: відродив загублене в Еде-
мі спілкування з Богом.

Частково – бо життя в тілі ще об-
межує повне злиття з Творцем. Але 
ми живемо вірою та надією на здійс-
нення цієї мрії. Тому християнин при-
речений жити радісно та щасливо.

«Бо для мене життя то Христос, а 
смерть то надбання, – сказав якось 
апостол Павло. – А коли життя в тілі 
– то для мене плід діла, то не знаю, 
що вибрати. Тягнуть мене одне й 
друге, хоч я маю бажання померти 
та бути з Христом, бо це значно ліп-
ше. А щоб полишатися в тілі, то це 
потрібніш ради вас» (Фил. 1:21-24). 

Апостол умів бути щасливим у 
жертовному служінні Богові та лю-
дям. Ще більше щастя чекало його 
попереду. Висока мета додавала йому 
сил та оптимізму. І тому він міг отак 
прямо посеред глибоких духовних 
теологічних роздумів несподівано 
вигукнути до читачів: «Радійте!». І 
– будьте щасливими!

Немає милішого й приємнішого слова, ніж «милість». Воно озна-
чає якусь альтернативу законам, нормам, правилам, встановлено-
му порядку. У найкритичніших ситуаціях, коли становище безнадій-
не, коли страшні та згубні наслідки наших рішень, помилок і оман 
невідворотні, милість – єдине, що залишає надію на те, що є вихід.

Створивши людей із правом вибору й ви-
значивши наслідки вчинків людей, Бог 
встановив єдине, що зберегло людство від 

багаторазового знищення, – Своє милосердя.
Справедливий і Святий Бог, Чиї слова та рі-

шення непорушні, раптом проявляє милосердя 

там, де вже був винесений Його вердикт. Адже 
Писання каже: «Бог не чоловік, щоб неправду 
казати, і Він не син людський, щоб Йому жал-
кувати. Чи ж Він був сказав – і не зробить, чи 
ж Він говорив – та й не виконає?» (4 М. 23:19).

Милосердя можна віддалено порівняти з 
жалістю. У Біблії іноді говориться, що Бог шко-
дує про лихо й чекає молитви покаяння, щоб 
проявити милість. Ще Біблія говорить, що Бог 
любить милувати, це відповідає Його сутності.

Але найсильніше свідчення милосердя 
Бога – хрест Голготи! Віруючі здатні замість 
суду проявляти милість лише тому, що Дух 

милосердного Бога мешкає в кожному з них.
Чому так важливо виявляти іншим милість? 

Тому що ми самі дуже часто потребуємо милості. 
«Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть».

Люди, здатні милувати, певною мі-
рою уподібнюються Богові і зазна-
ють при цьому великого блаженства.

Шукати справедливості – добре, але в на-
шому пропащому світі милосердя підноситься 
над судом. І усміхнені діти, щасливі сім’ї, радіс-
ні сльози прощених людей – усе це свідчить 
про те, що любов і милість ще є на землі землі.

Будьмо ж милосердними!

НННеНемає ми іілілі ошо ого й прриєєм інішо ого сс оло ава ііініжж «м«милість» ВВооноо озозна-
МИЛІСТЬМИЛІСТЬ
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ПРО БДЖІЛ ТА ІНОПЛАНЕТЯНПРО БДЖІЛ ТА ІНОПЛАНЕТЯН

СПОКУСА ХРЕСТАА

Розвиток математики, фізики та технологій привів 
до появи принципово нової галузі знань – теорії ін-
формації. Виявилося, що найбільш фундаментальною 
категорією матеріального всесвіту є не простір, час 
чи речовина, не енергія, а незалежна від них нема-
теріальна категорія – інформація.
Сучасна фізика показує: тільки в термінах інформації опис 

фізичної реальності буде найбільш повним і достовірним.

У тому, що інформація нематері-
альна, ви можете переконатися 
самостійно за допомогою ваг і 

свого смартфона. Зважте його, а по-
тім завантажте будь-яку кількість да-
них, книг, музики, фільмів і – знову 
зважте. Маса смартфона не змінить-
ся! А значить, нічого матеріального 
ви не додали.

Так, ми передаємо й отримуємо 
інформацію за допомогою матері-
альних носіїв. Але сама інформація 
не залежить від них! Одну і ту ж ін-
формацію можна записати на папері 
й чорнилом або на флешці, передати 
у вигляді акустичних коливань пові-
тря або радіохвиль – сама інформа-
ція залишиться при цьому незмінною. 

За час свого існування людство 
накопичило величезну кількість ін-
формації. Якби ми спробували за-
писати всю інформацію з усіх бі-
бліотек світу на мікрочіпах комп’ю-
терної пам’яті, з них можна було б 
скласти купу висотою від землі до 
місяця! Але якби ми зуміли ту ж ін-
формацію записати на молекулах 
ДНК, їх обсяг склав би всього від-
соток від обсягу головки шпильки! 
«Природні» носії інформації, що 
містяться в кожній клітині кожного 

живого організму, виявляються нез-
мірно ефективніші за найкращі до-
сягнення людського розуму!
Може, колись і ми так зуміємо

Але цим перевага «природних» 
методів зберігання і обробки ін-
формації над комп’ютерними тех-
нологіями не обмежується. Одне з 
найбільш вражаючих відкриттів ге-
нетики останнього часу – виявлення 
явища так званих «перекривних ге-
нів». До відкриття привело вивчення 
«простого» безклітинного організму 
– вірусу-бактеріофага jX174. Бакте-
ріофаг – всього лише покрита біл-
ковою оболонкою ділянка ДНК, на 
якій записана програма зі створен-
ня власних копій з використанням 
бактерій як «будматеріалу».

Як відомо, інформація на молеку-
лі ДНК записується у вигляді тексту, 
в якому роль букв грають нуклеїно-
ві підстави. «Алфавіт» ДНК склада-
ється з чотирьох підстав, а поєднан-
ня будь-яких трьох «літер» становить 
«слово». Проблема з бактеріофагом 
jX174 полягала в тому, що послідов-
ність нуклеїнових підстав («букв») в 
ланцюжку його ДНК майже втричі ко-
ротша, ніж необхідно для копіювання 

власного білка! Як же може існува-
ти і відтворюватися такий організм?

Завдання вирішується шляхом 
триразового зчитування інформації, 
записаної на тій же молекулі ДНК, 
і виходять змістовні повідомлен-
ня, що разом становлять програму 
з копіювання власного білка! Мож-
ливо, колись ми навчимося запису-
вати і зберігати інформацію на мо-
лекулярному рівні. Але як ущільню-
вати її таким чином – це поки що за 
межами людських уявлень.

Сон розуму
Іспанське прислів’я говорить: сон 

розуму породжує чудовиськ. Однією 
з химер, породжених неприйняттям 
раціональних свідчень Божого задуму 
у всесвіті, з’явилася віра в існування 
інопланетян. Тисячі доларів платни-
ків податків витрачаються щорічно 
на програму SETI (пошук позазем-
ного розуму). Як дотепно зауважив 
оксфордський професор математики 
і апологет християнства Джон Лен-
нокс (1943 р. н.), «якщо позаземний 
розум існує, головний доказ його 
розумності в тому, що він не зв’язу-
ється з нами».

Хоча ідея існування позаземного 
розуму – чисте марновірство (віра, 
позбавлена підстави), земля опови-
та мережею радіотелескопів програ-
ми SETI. 24 години на добу вони ре-
єструють безліч сигналів з космосу 
(земля просто купається в косміч-
них радіохвилях, які її омивають!), 
Але жодного сигналу з розумного 
джерела так і не отримано.

Чому дослідники впевнені, що сиг-
нали, які вони реєструють, не йдуть з 
розумного джерела? Відповідь оче-
видна: жоден з них не несе інфор-
мації, не містить коду! Вчені визна-
ють: наявність коду була б першою і 
головною ознакою існування розум-
ного джерела інформації. 

І при цьому, кажучи про дані, що 
зберігаються саме за допомогою коду 
на молекулі ДНК, вони стверджують, 
що це – результат сліпої випадково-
сті. Мав слушність апостол Павло, який 
писав про тих, хто проміняв правду 
Божу на брехню, що вони поклоня-
ються творінню замість Творця. Адже 
«від створення світу для людей стали 
ясними і зрозумілими Його незримі 

властивості – вічна сила Його і бо-
жественність. Це видно по тому, що 
Бог здійснив. Отже, немає людям ви-
правдання за гріхи їхні, бо навіть 
знаючи Бога, вони не дякували й не 
прославляли Його. Вони знікчемні-
ли думками своїми, а їхні нерозумні 
серця затьмарилися. Хоча й назвали 
вони себе мудрими, та стали неро-
зумними» (Римлян 1:21-22).

Як зрозуміти інформацію
Хоча наявність коду свідчить про 

інформацію, інформація не зводить-
ся до коду, як сенс фрази не зводить-
ся до сукупності значень складових 
її слів. Іноземцю, знайомому з укра-
їнською мовою на рівні словникових 
еквівалентів, легко не помітити різ-
ницю між значеннями фраз «пого-
вори зі мною ще» і «поговори мені 
ще», коли різниця – величезна. 

Уявіть, що ви – листоноша, який 
доставляє телеграми. Одна говорить: 
«Народився хлопчик», друга: «Наро-
дилася дитина». Яка з двох телеграм 
дорожча? Оскільки оплата стягуєть-
ся за кількістю слів, вони рівноцінні. 
Та очевидно, що за значимістю теле-
грама «народився хлопчик» повин-
на бути ціннішою, оскільки містить 
більше інформації.

Але що ця телеграма значить на-
справді? Як листоноша, ви в прин-
ципі не можете цього знати! Вона 
може означати «надішліть грошей», 
а може – «приїжджайте, потрібна до-
помога» чи – «ось бачиш, я щасли-
ва без тебе».

А може, це взагалі кодоване пові-
домлення, подібно до того, як в 1936 
році передана в ефір фраза: «Над усі-
єю Іспанією безхмарне небо» стала 
сигналом до військового заколоту і 
поклала початок громадянській війні.

Інформація існує лише в контек-
сті обміну між джерелом і прийма-
чем, і тільки їм відомо її справжнє 
значення. Багатьом християнам до-
водилося читати Біблію до того, як 
вони увірували. І всі вони погоджу-
ються: до увірування вони не розумі-
ли її змісту! Вони були всього лише 
сторонніми спостерігачами.

Так, Біблія вказувала на Бога і на 
необхідність звернутися до Нього. 
Але тільки коли вони зрозуміли, що 
Біблія –   це Боже послання особисто 

їм, прочитане стало набувати сенсу. 
Другий важливий аспект полягає 

в тому, що при взаємодії інформа-
ційних систем різного рівня обмін 
можливий тільки на рівні нижчого 
учасника. Так, група вчених вивчи-
ла рухи, якими бджоли передають 
відомості. Однак єдиним надійним 
способом перевірити, чи правильно 
люди розуміють мову бджіл, було б 
повідомити що-небудь бджолам і 
подивитися на їхню реакцію. Та на-
вряд чи бджоли змогли б оцінити 
рухи вчених.

Тоді вчені створили комп’ютер-
но керовану бджолу-робота і таким 
способом переконалися в правди-
вості отриманих результатів.

Ключовий момент
Єдиний спосіб, яким людина мог-

ла повідомити щось бджолам, – це 
постати перед ними в образі бджо-
ли. Так і Бог може найбільш ефек-
тивно повідомити що-небудь людям 
лише прийшовши до них як Людина. 
У цьому – ключовий момент Доброї 
Новини з точки зору інформаційної 
теорії: «Ще до існування світу було 
Слово, і Слово було з Богом, і Слово 
було Бог… І Слово стало Людиною 
й оселилося серед нас. Ми побачи-
ли Його Божественну велич, велич 
Єдиного Сина Отця Свого. Він був 
сповнений благодаті і правди… Від 
повноти Його правди й благодаті ми 
приймали одну благодать за іншою, 
бо Закон був нам даний через Мой-
сея, але благодать і правда прийшли 
через Христа. Ніхто й ніколи не ба-
чив Бога, лише Єдиний Син, Який і є 
Богом, Tой, Xто найближчий до Отця, 
Він показав нам, Який Бог є» (Івана 
1:1, 14, 16-18).

Усі релігії розповідають, як люди-
на повинна досягати Бога. І тільки Бі-
блія говорить про Бога, Який зійшов 
до людей, втілившись у Христі: «Хоч 
і був Він Богом у всіх відношеннях, 
та не вважав Свою рівність Богові 
скарбом, за який треба триматися. 
Замість того Він полишив Своє місце 
із Господом, ставши рабом, звичай-
ною людиною. І ставши таким, при-
низив Себе й був покірливим до ос-
танньої години, аж до смерті на хре-
сті» (Филип’ян 2:6-8).

«А Семен їх поблагословив та 
й прорік до Марії, Його матері: 
«Ось призначений Цей багатьом 
на падіння й уставання в Ізраїлі, 
і на знак сперечання» (Лк. 2:34).
Отже, Ісус має стати спасінням 

для одних і спокусою для інших.

Можливо, був ранок, можливо – вечір чи 
обідній час, а може, – пізня ніч. Раптом 
пролунав голос, і цей голос Ісая не пе-

реплутав би ні з чим. Це говорив Бог: «Госпо-
да Саваота – Його свято шануйте, і Його вам 
боятись, Його вам лякатись! І буде Він за свя-
тиню, і за камінь спотикання, і за скелю спо-
куси для двох домів Ізраїля, за сітку й за паст-
ку для мешканця Єрусалиму. І спіткнуться об 
них багато хто, і попадають, і будуть поламані, 
і заплутаються, і будуть схоплені» (Іс. 8:13-15).

Дійсно, досить яскрава картина для ілю-
страції дії спокуси. Але найбільше вражає те, 
що  цим каменем і пасткою став… Господь. Бог 
поклав основу, а потім прийшли будівничі. Їм 
не сподобався камінь і вони його відкинули. 

Коли сперечаються два каменярі, як кра-
ще класти цеглу, – це непогано. Вони вболіва-
ють за свою справу. Але коли людина спереча-
ється з Богом – це бунт. Бог говорить про таку 
людину: «Горе тому, хто з Творцем своїм сва-
риться, черепок із земних черепків» (Іс. 45:9).

Марна і небезпечна справа! Подобається 
цей камінь чи ні, але коли Бог сказав, що це 
наріжний камінь, то так воно і є. Бог милосерд-
ний, але Він не терпить бунтарів. 

У справі служіння Богу не може бути золо-
тої середини. Або ти впокорюєшся Його слову, 

або ні. І Христос стає каменем випробуван-
ня для кожного. Ось що Він Сам про це ска-
зав: «Не думайте, що Я прийшов, щоб мир на 
землю принести, – Я не мир принести при-
йшов, а меча. Я ж прийшов «порізнити чоло-
віка з батьком його, дочку з її матір’ю і невіст-
ку з свекрухою її» (Мт. 20:34-35).

Можливо, думаючи про Ісуса, ми уявляє-
мо доброго Пастиря з овечкою на руках. Це 
правильно, але це не все. Він ще й камінь 
спотикання. Він приніс меч, щоб виявити та-
ємне в серці.

Спокуса через Ісуса
«Промовляє тоді їм Ісус: «Усі ви через мене 

спокуситеся ночі цієї, бо написано: «Уражу 

Пастиря, – і розпорошаться вівці отари» (Мт. 
26:3). так і сталося. Учні розбіглися, залишивши 
Вчителя. Їхня втеча була наслідком спокуси. 

Відкрите відречення – теж наслідок спокуси. 
«А Петро відповів і сказав Йому: «Якби й усі 
спокусились про Тебе, я не спокушуся ніколи». 
Промовив до нього Ісус: «Поправді кажу тобі, 
що ночі цієї, перше ніж заспіває півень, – від-
речешся ти тричі від Мене…» (Мт. 26:33-34).

Петро не був боягузом. Він не побоявся 
схопити меча і стати на захист Учителя пе-
ред озброєним натовпом у Гетсиманії. При-
чина відречення – спокуса.

Ісус повівся не так, як очікували учні, – ось 
причина спокуси. Вони думали: рано чи пі-
зно Ісус сяде на престолі Давида і звільнить 
Ізраїль від Риму. Та замість цього Ісус іде на 
смерть. Людина спокушується, коли чекає від 
Ісуса одного, а отримує інше.

Ще читаємо: «Як Мене переслідували, то й 
вас переслідувати будуть…» (Ів. 15:20); «Оце 
Я сказав вам, щоб ви не спокусились. Вас ви-
женуть із синагог. Прийде навіть година, коли 
кожен, хто вам смерть заподіє, то думатиме, 
ніби службу приносить він Богові» (Ів. 16:1-2). 

Христос попереджав: вас будуть гнати за 
Ім’я Моє, нехай це не стане для вас спотикан-
ням. Так треба, довіртесь Мені. «І блаженний, 
хто через Мене спокуси не матиме!» (Мт. 11:6).

І ще одне. «Тоді учні Його приступили й ска-
зали Йому: «Чи Ти знаєш, що фарисеї, почув-
ши це слово, спокусилися?» (Мт. 15:12) 

Цей вид спокуси поширений і сьогодні. Ми у 
великій небезпеці, коли традиції своєї церкви 
зводимо до рангу непогрішних істин. У будь-
якій церкві є традиції. І це нормально. Пога-
но, коли ми починаємо ставити їх на один ща-
бель із заповідями Божими і судити людей за 
те, що вони не дотримуються наших традицій.

Нехай мірилом для нас буде істина Єван-
гелія, а не наші уявлення!

Спокуса розп’яття
«А ми проповідуємо Христа розп’ятого, – для 

юдеїв згіршення, а для греків – безумство, а 
для самих покликаних юдеїв та греків – Хри-
ста, Божу силу та Божу премудрість!» (1 Кор. 
23-24). Один і той же Христос в очах різних лю-
дей виглядає по-різному. Одні бачать спокусу, 
інші – безумство, а хтось – Божу премудрість.

Через 20 століть розіп’ятий Христос все ще 
залишається безумством для людей. Христос 
– вчитель? Чудотворець? Звісно. Що завгод-
но, тільки не Христос розіп’ятий. Чому? Тому 
що це безумство. Їхня уява про Бога – далеко-
го і незрозумілого – не може допустити Його 
страждання і смерть.

Бог, Який кидає блискавиці на Синаї, – зро-
зуміло. Бог, розіп’ятий на хресті, – безумство.

Апостол Павло і не заперечує: проповідь 
про Христа розіп’ятого – це дурість. Тому що 
Бог захотів, аби люди спасалися не через своє 
мудрування, а через дитячу віру. Христос ро-
зіп’ятий – спотикання для світського розуму. І 
ніде від цього не дінешся. Хрест – це місце, де 
потрібно вирішити: упокоритися чи озлобитися.

Люди схожі на Наамана. Коли їм кажуть 
зробити щось складне для свого спасіння, 
вони зі шкури пнуться, щоб заслужити місце 
на небі. Але проста євангельська істина про 
віру і заступницьку жертву Ісуса Христа для 
них – безумство.

Спокуса розп’яття – це спокуса шукати оп-
равдання у своїх справах і досягненнях, а не 
в цілковитій надії на Божу благодать.

Отже, Ісус народився на падіння для одних 
і спасіння інших. Його життя, вчення і смерть 
на хресті стали каменем спотикання для люд-
ської мудрості, гордості й самоправедності. Від 
нас залежить, що ми оберемо: віру чи діла, по-
кірність чи бунт.

Сергій ТИТАР.

Сергій Головін 

А С ї б
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У глухому куті розпачуУ глухому куті розпачу

Ви, напевно, хоч раз у житті 
чули, що треба читати Біблію. 
Можливо, навіть робили спро-
би її читати, але вас вистачило 
ненадовго. Пропонуємо чотири 
причини для того, щоб читати 
Біблію щодня.

Читання Біблії наближує до Бога
Бог відкриває Себе багатьма різними спо-

собами, включаючи світ навколо нас. Апостол 
Павло писав: «Тож Його невидиме – Його віч-
на сила і божество – від створення світу через 
творіння стає видимим» (Рим. 1:20).

Але найчастіше Бог відкриває Себе через 
Біблію. Старий Заповіт показує, що Бог ство-
рив нас на Свою подобу і любить нас, хоча ми і 
продовжуємо бунтувати проти Нього. Він хоче, 
щоб ми примирилися з Ним. Знову і знову у 
Старому Заповіті Бог виявляє Свою милість 
до нас і вірність Своїм численним обіцянкам.

Новий Заповіт розповідає історію Ісуса і 
перших часів християнської Церкви. Апостол 
Іван пояснює, для чого було написано Новий 
Заповіт. Він називає Ісуса Словом Божим, яке 
«стало тілом і перебувало між нами» (Ів. 1:14).

Іван та інші автори Нового Заповіту запи-
сали лише малу частину з того, що Ісус робив 
і говорив, аби, читаючи це, «ви повірили, що 
Ісус є Христос, Син Божий, і щоб вірячи, жит-
тя мали ви в Його Ім’я» (Ів. 20:31).

Чим більше читати Біблію, тим краще мож-
на пізнати Бога. Чим краще ми знаємо Бога, 
тим більше нам хочеться спілкуватися з Ним.
Біблія – ідеальний посібник для 

щоденного життя
Давид так описує Боже Слово: «Твоє сло-

во – світильник для моїх ніг, світло для моїх 
стежок» (Пс. 118:105).  В якому б напрямку ви 

не рухалися, Біблія може вказати правильні 
кроки. Це чудовий посібник для життя.
Мудрість. Біблія переповнена мудрістю. 

Соломон, який просив у Бога мудрості і вико-
ристовував її для управління народом, дає ба-
гато мудрих порад. В Євангелії записана нау-
ка Ісуса, Якого навіть критики визнають Вчи-
телем, що не мав Собі рівних.
Заповіді. Старий Заповіт вміщає у собі 

Закон, більшу частину якого становлять вка-
зівки для життя, яке подобається Богу. Багато 
притч Ісуса дають нове трактування цим за-
повідям, щоб протистояти помилковим тлу-
маченням, які виникли з часом.
Обґрунтування. Окрім того, що Біблія 

містить здорові правила життя, вона пояснює, 
чому Бог дав нам ці правила.
Наслідки. Навіщо виконувати Божі ін-

струкції? Біблія повна історій людей, які дотри-
мувалися чи не дотримувалися їх – і Писання 
говорить про те, якими були наслідки їхніх дій.

Апостол Павло пише, що «все Писання бого-
натхненне й корисне для навчання, для доко-
ру, для виправлення, для виховання в правед-
ності, щоб Божа людина була досконала, до 
всякого доброго діла готова» (2 Тим. 3:16-17).
Регулярне читання Біблії змінює 

поведінку на краще
Це відкриття випливає з дослідження, яке 

провели Арнольд Колм і Памела Кауділл Ова-
йо з Центу біблійної взаємодії. Вони опитали 
більше 100 тисяч людей, і статистичний ана-
ліз показує, що християни, які читають Біблію 
чотири і більше разів за тиждень, мають знач-
но нижчу ймовірність згрішити.

Якщо ви читаєте Біблію частіше, це не лише 
знижує ймовірність вашої ризикованої пове-
дінки, але й підвищує ймовірність того, що ви 
будете ділитися своєю вірою з іншими. 

Християни, які читають Біблію чотири і 

більше разів за тиждень, на 230% частіше роз-
повідають про Євангеліє іншим, ніж христия-
ни, які читають Біблію рідше.

Біблія підбадьорює і зміцнює
Усе, що потрібно, і саме тоді, коли це по-

трібно, дає Біблія. Її іноді називають «Божим 
листом любові». Вона нагадує, що Бог створив 
нас на Свій образ і любить навіть тоді, коли ми 
блукаємо або втікаємо від Нього.

Той факт, що постійне читання Біблії має 
такий позитивний вплив, не повинен дивува-
ти. Слово Боже описується як «живе і діяльне, 

гостріше від усякого двосічного меча: воно 
проникає аж до поділу душі й духа, суглобів 
і мозку кісток, судить думки й наміри серця» 
(Євр. 4:12).

Яків каже, що «посіяне Слово» може «спа-
сти ваші душі» (Як. 1:21), і Бог каже в книзі 
пророка Ісаї, що Його Слово «порожнім. . .не 
вертається, але зробить, що  Я пожадав, і буде 
мати поводження в тому, на що Я його поси-
лав» (Іс. 55:11).

Біблія – це прекрасний подарунок від дуже 
доброго Бога.

Життя – складна річ. Лю-
дина все частіше зустрі-
чається з невиправдани-
ми надіями, мінливими 
перспективами, мізер-
ними обіцянками і зухва-
лим обманом. Що і веде 
до переконання: у жит-
ті більше проблем, аніж 
радощів.

Люди чекають кращого, але сти-
каються зі зрадою та невпевне-
ністю. З облудними політиками 

та нахабними олігархами. З розлу-
ченими парами та покинутими діть-
ми. Виходить, чекаємо кращого, а от-
римуємо гірше…

Чому? Адже, на перший погляд, 
життя вирує, суспільство рухається, 
нам розповідають про науково-тех-
нічні досягнення. І вкотре всіх пе-
реконують, що завтра буде краще. 
Проте все частіше на питання: «Як 
життя?» знайомі відповідають: «Нор-
мально», і чомусь у мінорі. Світ сто-
мився від нестабільності, і це неми-
нуче веде до розчарувань.

Де ж беруться розчарування? Чи 
можна цьому зарадити? 

Відчуття зради
Свого часу Леонардо да Вінчі 

слушно зауважив: «Де вмирає на-
дія, там панує порожнеча». А надія 
часто вмирає від того, що очікуван-
ня були хибними. 

Подивіться, наскільки розчарова-
не старше покоління. Вони будували 
«світле майбутнє». Їм обіцяли райське 
життя. Сьогодні їхні вожді розвінча-
ні, ідеї виявилися міфами, майбутнє 
– маревом. У результаті – обмануте, 
розчароване покоління. Ще років 
20 тому вони сподівалися, вірили і 
чекали. Та тепер вони не вірять вже 
нікому. Від пафосних доповідей на 
з’їздах ЦК КПРС, полум’яних висту-
пів на мітингах залишилося гнітюче 

відчуття зради.
Варто взяти урок, бо жодна полі-

тична система не гарантує стабіль-
ності. Взагалі, ніщо у цьому світі не 
може бути гарантованим, якщо за 
ним не стоїть Господь. Він – Гарант 
стабільності. І якщо віра в Бога вва-
жалася «опіумом для народу», то не 
дивно, що «ковалі свого щастя» ли-
шилися ні з чим.

З цього приводу мудрий Соломон 
зазначив: «Коли дому Господь не бу-
дує, даремно працюють його будів-
ничі при ньому! Коли міста Господь 
не пильнує, дарма сторожа чуває!» 
(Пс. 127). Усе перетвориться на «лов-
лення вітру», коли люди забувають 
про Бога. Це і є основна відповідь 
на питання, чому в життя приходять 
розчарування.

За даними Всесвітньої Організації 
Охорони Здоров’я, щорічно близько 
мільйона людей зводять рахунки з 

життям. В Україні це близько 12 ти-
сяч суїцидів щорічно. Кожні 40 се-
кунд хтось із жителів землі накла-
дає на себе руки.

Чому така жорстока реальність? 
Виявляється, гіркота розпачу іноді 
сильніша за бажання жити. Ми живе-
мо серед розчарованого покоління. 

Візьмімо іншу проблему, яка до-
водить людей до депресій і розпа-
чу: втрата здоров’я. І це не від важкої 
праці, а від бажання, як кажуть, зло-
вити «кайф». За солодке життя до-
водиться платити. У нашому суспіль-
стві, на жаль, ненормальне стає нор-
мою. Для чоловіка нормально мати 
коханку, а жінка без вагань йде на 
службовий роман.

«Це нормально», переконують 
нас, бо «так живуть усі». Навіщо тоді 
дивуватися, що за темпами зростан-
ня ВІЛ Україна займає перше місце 
в Європі. Офіційно в Україні кожен 

другий шлюб закінчується розлучен-
ням. Уявіть, яка це армія самотніх жі-
нок і безпритульних дітей… 

Як не розчаруватися
«Не буду вірити людям» – кре-

до розчарованих. Чекаєш любові, 
а зустрічаєш зраду; мріяв про щи-
рість, а знайшов лицемірство… Ліка-
рі попереджають, що наступні 10 ро-
ків світ потерпатиме від депресій і 
розчарувань. Коріння проблеми – у 
хибних цінностях і небажанні зва-
жати на вічне.

Висновок простий: нехтування Бо-
жими заповідями веде до деграда-
ції – духовної, душевної та фізичної. 
Тоді «гомо сапієнс» (істота розумна) 
починає переживати етап руйнації, 
перетворення на істоту, яка багато 
чекає від інших, але не здатна взя-
ти відповідальність навіть за своє 
власне життя.

Як же не розчаруватися? Насправ-
ді Творець задумав наше життя «на 
добро, щоб дати нам майбутнє та 
надію» (Єр. 29:11). Але мусимо зна-
ти кілька важливих істин.

Спочатку треба визнати, що абсо-
лютним гарантом повноцінного жит-
тя є тільки Бог. Біблія говорить: «Уся-
ке добре давання та дар досконалий 
походить згори від Отця світил, що 
в Нього нема переміни чи тіні від-
міни…» (Як. 1:17).

Незмінний лише Бог. І лише Він 
може дати правдиву перспективу 
для життя: «… не бійся, бо Я з тобою, 
і не озирайсь, бо Я Бог твій! Зміцню 
Я тебе, і тобі допоможу, і правицею 
правди Своєї тебе Я підтримаю», – 
запевняє Він (Іс. 41:10).

Творець всесвіту настільки любить 
нас, Своє творіння, що говорить: «... 
якщо і мати забуде дитя своє, то Я 
не забуду тебе…» (Іс. 49:15). Життя 
з Богом позбавляє розпачу. Бо на-
віть коли «ми невірні, зостається Він 
вірним, бо не може зректися Самого 
Себе!» (2 Тим. 2:13). Він лікує від де-
пресії і повертає на дорогу правди 

тих, хто зайшов у глухий кут.
Взамін тривоги Бог дає впевне-

ність не тільки в завтрашньому дні, 
але й у житті після смерті. «Хто вірує 
в Мене, життя вічне той має» (Ів. 6:47).

Тому віруюча людина не здогаду-
ється, не сподівається, а твердо ві-
рує, і це позбавляє її від страху і роз-
пачу. Життя наповнюється змістом!

Єдина надія
Віруючи в Бога, ми по-іншому ста-

вимося до людей, бо знаємо, що на-
діятися на себе або на інших більше, 
ніж на Бога, – це гріх. Це велика по-
милка, яка призводить до катастроф. 

Потрібно любити людей і довіря-
ти їм, але опорою життя залишаєть-
ся Бог. Це єдиний правильний вибір, 
який дає впевненість та сміливість 
перед будь-якими викликами долі.

У світі втрачених орієнтирів, підозр 
і недовіри життя багатьох зайшло в 
глухий кут. Життя минає, а перемі-
ни приносять тільки сльози.

Таке життя не є Божим задумом 
щодо вас. Він готовий взяти ваші 
проблеми і розв’язати життєві вуз-
ли. Тільки Ісус Христос може дати 
вам те, чого так потребує ваша душа.

Його слово звучить сьогодні для 
вас: «Прийдіть до Мене, всі стру-
джені і обтяжені, і Я вас заспокою… 
» (Мт. 11:28).

Економічні системи, політичні 
партії не гарантують впевненості 
і процвітання. Сучасна людина за-
надто стривожена, щоб бути задо-
воленою. Наше суспільство духовно 
хворе, кожен день несе нові розча-
рування. А людина продовжує шука-
ти щастя там, де його нема. І вперто 
продовжує жити без Бога. Як резуль-
тат – отримує самотність, нещасли-
ву родину, непевну країну і загалом 
стомлений світ.

Тільки з Богом не розчаруєшся. 
І тоді не важливо, що відбувається 
навколо, бо Господь – наша надія.

Валерій АНТОНЮК.

ЧОТИРИ ПРИЧИНИ ЧИТАТИ БІБЛІЮЧОТИРИ ПРИЧИНИ ЧИТАТИ БІБЛІЮ
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У Польщі вибухнув скандал на 
державному рівні після того, як 
керівництво IKEA звільнило спів-
робітника за цитату зі Старого 
Заповіту, яка засуджує гомосек-
суальні відносини.
Депутати і працівники закли-

кали бойкотувати меблевий ма-
газин по всій країні, а не згод-
ні оголосили Варшаву європей-
ською столицею гомофобії.

Польський сегмент Twitter наповнили по-
відомлення користувачів, які закликають 
бойкотувати IKEA.

«Вітаю @IKEA! Тільки сьогодні я розмістив 
замовлення на меблі для квартири. Дружина 
наполягала на вашій продукції, але тепер ми 
змінили свої плани. Замовлення дісталося поль-
ському виробнику. Близько 9 тис. злотих про-
йшли повз ваш ніс!», – пише @KrzysztofMatt.

«Мій протест – проти звільнення співробіт-
ника з IKEA. Ми з друзями ходили на пиріжки 
і чай в IKEA. Сьогодні ми вирішили, що біль-
ше НІКОЛИ не підемо туди. Може, IKEA не від-
чує наш протест, але ми не можемо погодити-
ся на таке ставлення до християн», – повідом-
ляє @kotzwysp.

«Я розумію, що ІКЕА не хоче бачити католи-
ків не тільки серед співробітників, але і в числі 
покупців. Починаючи з сьогоднішнього дня я 
більше не їхній клієнт. Боже, відпусти їх з ми-
ром до їхньої веселки», – сповіщає своїх пе-
редплатників @asiamarcowa.

Слід зазначити, що IKEA має в Польщі де-
сять заводів, які виробляють близько чотирьох 
тисяч найменувань продуктів, що реалізують-
ся в магазинах по всьому світу. Бойкот для та-
кої структури може обернутися проблемами 
не тільки для компанії, але і для тисяч поля-
ків, зайнятих на виробництві продукції ІКЕА.

Кожний християнин повинен 
заробляти на життя чесною 

працею.
Біблійне обґрунтування:
«І пильно дбали жити спокійно, займати-

ся своїми справами та заробляти своїми ру-
ками, як ми вам наказували» (1 Сол. 4:11);

«І взяв Господь Бог людину, і в еденському 
раї вмістив був її, щоб порала його та його 
доглядала» (Бут. 2:15);

«І вислав його Господь Бог із еденсько-
го раю, щоб порати землю, з якої узятий він 
був» (Бут. 3:23);

«Бо коли ми в вас перебували, то це вам 
наказували, що як хто працювати не хоче, – 
нехай той не їсть!» (2 Сол. 3:10).

Чи не є торгівля й узагалі 
бізнес гріхом?

Бізнес, і зокрема торгівля, – це один із 
видів трудової діяльності, який Біблія не за-
суджує, якщо немає порушення християн-
ської моралі.

Біблійне обґрунтування:
«А коней, що були в Соломона, приво-

дили з Єгипту та з Кеве; царські купці бра-
ли їх із Кеве за встановлені гроші. І входи-
ла й виходила колесниця з Єгипту за шість 
сотень шеклів срібла, а кінь – за сто й п’ят-
десят. І так вони вивозили все це своєю ру-
кою для всіх царів хіттійських та царям си-
рійським» (1 Цар. 10:28-29);

«Не будете чинити кривди в суді, у мірі, у 
вазі та в мірі рідини. Вага вірна, тягарці вір-
ні, ефа вірна, гін вірний буде в вас. Я – Го-
сподь, Бог ваш, що вивів вас із єгипетського 
краю!» (Лев. 19:35-36);

«А коли продасте що своєму ближньому, 
або купите з руки свого ближнього, не обма-
нюйте один одного» (Лев. 25:14);

«І не обманите один одного, і будеш бо-
ятися Бога свого, бо Я – Господь, Бог ваш!» 
(Лев. 25:17);

«І все, що тільки чините, робіть від душі, 
немов Господеві, а не людям!» (Кол. 3:23).

Які обов’язки працівника-
християнина стосовно 

роботодавця?
Сумлінно працювати, слухатися, поважа-

ти й не злословити роботодавця, навіть якщо 
він у чомусь згрішив.

Біблійне обґрунтування:
«Раби, – коріться панам із повним стра-

хом, не тільки добрим та тихим, але й при-
крим» (1 Петр. 2:18);

«Раби, – слухайтеся тілесних панів зо стра-
хом і тремтінням у простоті серця вашого, як 
Христа!» (Еф. 6:5);

«Раби щоб корилися панам своїм, щоб до-
годжали, не перечили, не крали, але виявля-
ли всяку добру вірність, щоб у всьому вони 
прикрашали науку Спасителя нашого Бога» 
(Тит. 2:9-10).

Які обов’язки роботодавця-
християнина?

Любити й поважати працівників, бути спра-
ведливим, чесним і своєчасно розраховува-
тися з ними за їхню працю.

Біблійне обґрунтування:
«Не будеш гнобити ближнього свого, і 

не будеш грабувати, і не задержиш в себе 
через ніч аж до ранку заробітку наймита» 
(Лев. 19:13);

«Ось голосить заплата, що ви затрима-
ли в робітників, які жали на ваших полях, – 
і голосіння женців досягли вух Господа Са-
ваота!» (Як. 5:4).

Як християнин повинен 
ставитися до грошей?

Усі чесно зароблені гроші християнин по-
винен витрачати розумно, не бути ні скупим, 
ні марнотратним. Не менше 10% доходу хри-
стиянин має жертвувати на потреби церкви.

Біблійне обґрунтування:
«Господня земля і все, що на ній, вселен-

на й мешканці її» (Пс. 23:1);
«Бо корінь усього лихого – то грошолюб-

ство, якому віддавшись, дехто відбились від 
віри й поклали на себе великі страждання» 
(1 Тим. 6:10);

«Ніхто двом панам служити не може, бо 
або одного зненавидить, а другого буде лю-
бити, або буде триматись одного, а другого 
знехтує. Не можете Богові служити й мамо-
ні» (Мт. 6:24);

«Скарб цінний та олива – в мешканні пре-
мудрого, та нищить безумна людина його» 
(Пр. 21:20);

«Принесіть же ви всю десятину до дому 
скарбниці, щоб страва була в Моїм хра-
мі, і тим Мене випробуйте, – промовляє Го-
сподь Саваот: чи небесних отворів вам не 

відчиню,та не виллю вам благословення аж 
надмір?» (Мал. 3:10);

«Бо цей Мелхиседек, цар Салиму, свяще-
ник Бога Всевишнього, що був стрів Авраа-
ма, як той вертався по поразці царів, і його 
поблагословив. Авраам відділив йому й де-
сятину від усього, – найперше-бо він визна-
чає «цар правди», а потім «цар Салиму», цеб-
то «цар миру». Він без батька, без матері, без 
родоводу, не мав ані початку днів, ані кінця 
життя, уподобився Божому Сину, — пробуває 
священиком завжди. Побачте ж, який він ве-
ликий, що йому й десятину з добичі найліп-
шої дав патріарх Авраам!» (Євр. 7:1-4).

Якими мають бути зовнішній 
вигляд і поведінка 

християнина?
Зовнішній вигляд і поведінка христия-

нина повинні привертати людей до Христа. 
Християнин повинен бути доброзичливим, 
увічливим, не пихатим, охайним і пристой-
но зодягненим.

Біблійне обґрунтування:
«Ваша лагідність хай буде відома всім лю-

дям. Господь близько!» (Фил. 4:5);
«У всім сам себе подавай за зразка до-

брих діл, у навчанні непорушеність, пова-
гу» (Тит. 2:7);

«Так само й жінки, – у скромнім убранні, 
з соромливістю та невинністю, – нехай при-
крашають себе не плетінням волосся, не кош-
товними шатами, але добрими вчинками, як 
то личить жінкам, що присвячуються на по-
божність» (1Тим. 2:9-10).

Яке значення в житті 
християнина мають добрі 

справи?
Діла християнина свідчать про його віру 

й дозволяють повністю реалізуватися для 
Божої слави.

Біблійне обґрунтування:
«Бо як тіло без духа мертве, так і віра без 

діл – мертва!» (Як. 2:26);
«Бо ми – Його твориво, створені в Христі 

Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготу-
вав, щоб ми в них перебували» (Еф. 2:10);

«Отож, хто від цього очистить себе, буде 
посуд на честь, освячений, потрібний Воло-
дареві, приготований на всяке добре діло» 
(2 Тим. 2:21).

Коли Церква забула про своє походження, вона почала звинува-
чувати євреїв у вбивстві Бога. Гітлер сміявся над Церквою і казав: 
«Я просто закінчую те, що ви почали». Історія переповнена розпо-
відями про переслідування, вигнання, в’язниці, конфіскації, зґвал-
тування, масові вбивства євреїв від рук так званих християн, які ві-
дійшли від істини. Більше 30 тисяч євреїв спалили католики з 1500 
по 1800 рік за повернення в юдаїзм!
І як тільки церковні лідери забули про єврейське коріння своєї віри, 

вони почали вигадувати богослов’я, що буцімто Церква замінила 
Ізраїль, що Бог відкинув Ізраїль і навіть що Бог ненавидить Ізраїль.

Ісус повернеться як Цар Ізраїлю
Ісус повернеться в Єрусалим (Зах. 14:3-4), 

а не в Рим. І коли це станеться, народи муси-
тимуть приходити у Святе місто кожного року 
і вклонятись Господу під час свята суккот (Зах. 
14:16). Церква, якій не відоме єврейство Ме-
сії, може заснути і не дочекатись зустрічі з 
Ісусом на хмарах. У християн протягом 2000 
років зародилося стільки антисемітизму, що 
вони забули не тільки те, що Ісус Сам був єв-
реєм, але і те, що Він повернеться євреєм!

Якщо ви любите когось, то ви маєте 
любити те, що любить ця людина

Якщо ви любите Ісуса, ви маєте знати, що 
Він любить Своїх братів по плоті і хоче ба-
чити, як вони пізнають Його. Зі сльозами Він 
сказав ортодоксальним євреям Єрусалима: 
«Кажу бо вам: Ви не побачите мене віднині, 
доки не скажете: «Благословен той, що йде в 
ім’я Господнє!» (Мт. 23:39).

На івриті слова «благословен той, хто йде» 
– це вітання. Так  вітають когось, хто приїхав 
в вашу країну або просто прийшов до вас до-
дому. «Барух аба» (благословен той, хто йде) 
– ці слова написані аеропорту як вітання для 
тих, хто прилетів в Ізраїль.

Тобто Ісус говорить: «Я не прийду, поки ви 
не привітаєте Мене». 

Окрім того, коли нареченого запрошува-
ли до вівтаря на єврейському весіллі, кантор 
співав: «Благословен, хто йде в ім’я Господ-
нє!». Ісус – Наречений, і Він повернеться, коли 
Його покличуть.

У своїй молитві апостол Павло виливає 
крик душі, коли пише про любов Ісуса до Із-
раїлю і про своє бажання, щоб євреї отрима-
ли спасіння. Він заявляє, що бажав би сам піти 
в пекло, аби тільки вони спаслися (Рим. 9:1-5). 
Якщо ви любите Ісуса, ви маєте любити тих, 
кого любить Він, а Він любить Своїх братів.

Божий план полягає в тому, щоб через 
віруючих з інших народів досягти Ізраїлю

У Рим. 11:11 говориться, що спасіння при-
йшло до поган, щоб викликати заздрість в Із-
раїлю. Бог помазав віруючих з поган, щоб до-
сягнути євреїв. І хоча Ізраїль був названий світ-
лом для народів (Іс. 42:6; 49:6), нині народи 
покликані досягати Ізраїль Божою любов’ю!

Уникайте суду
В Рим. 11:17-23 говориться, що коли Цер-

ква з поган буде погано поводитись з Ізраїлем, 

вона опиниться в небезпеці: «Тож не несися 
високо, а бійся! Бо коли Бог не пощадив при-
родного галуззя, то може й тебе не пощадити. 
Тож май на увазі доброту і суворість Божу: на 
відпалих суворість, а на тебе доброта Божа, 
коли перебудеш у доброті; а коли ні, то й ти 
будеш відтятий» (Рим. 11:20-22)

Борг любові
Бог привів Ісуса через Ізраїль. Немає Із-

раїлю – немає спасіння. Саме молитви таких 
людей, як Симеон і Анна, котрі були євреями, 
сприяли першому приходу Месії, про яке про-
рокували єврейські пророки. Без Ізраїлю не 
було б Старого Заповіту, і Нового також (тому 
що Старий Заповіт пророкує про Новий в Єр. 
31:31-33, і Новий Заповіт написали євреї). Без 
Авраама не було б Месії! Без Давида не було 
б Сина Давида! Без Ізраїля народи досі б при-
носили своїх дітей в жертву вигаданим богам.

Євреї були тими, хто сказав: «Бог єдиний» 
– це революційна концепція для поганського 

світу. Це єврейські апостоли поширили звіст-
ку про спасіння іншим народам. Апостол язич-
ників був єврейським рабином (Рим. 11:13).

Церква з поган має борг любові перед стар-
шим братом серед народів, Ізраїлем, який при-
ніс спасіння через Ісуса-Месію.

Бажання пробудження
У Рим. 11:12-15 написано, що коли Ізраїль 

своїм падінням (відкиданням Євангелія) при-
ніс пробудження світу, то що ж відбудеться, 
коли Ізраїль прийме Євангеліє? Відповідь: ще 
більше багатство і життя з мертвих! 

«А коли їхнє падіння це багатство для світу 
і коли їхній занепад це для поган багатство, 
то скільки більше повнота їх? Я ж кажу вам, 
погани, – оскільки я апостол поган, то вели-
чатиму моє служіння, – надіючись, що, може, 
мені якось пощастить розбудити заздрість 
своїх, споріднених тілом і декого з них спа-
сти. Бо коли їхнє відкинення – примирення 
для світу, то що буде їхнє прийняття, як не 
життя з мертвих?».

Євреї відчужені від Ісуса
Через те, що з Євангелія прибрали єврей-

скі корені, євреям лишається думати, що це не 
єврейська історія – історія людей на ймення 
Петро, Павло і Марія, що відбувається в Римі 
серед поган, – на противагу історії про Шимо-
на, Шауля і Міріам, яка відбувається в Галілеї 
і Єрусалимі і фокусує увагу майже повністю 
лише на євреях аж до 10-го розділу Дій свя-
тих апостолів.

Без єврейського контексту євреям залиша-
ється вірити, що Ісус і юдаїзм виключають одне 
одного. Вони помилково вважають, що Новий 
Заповіт представляє нову релігію.

Іeshua.org.
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ЩЕ РАЗ ПРО БЛУДНОГО СИНАЩЕ РАЗ ПРО БЛУДНОГО СИНА

««ХАЙ УСТАНУТЬ ВОНИ (ТВОЇ БОГИ), ЯКЩО МОЖУТЬ ХАЙ УСТАНУТЬ ВОНИ (ТВОЇ БОГИ), ЯКЩО МОЖУТЬ 
СПАСТИ ТЕБЕ В ЧАС ТВОГО ЛИХА» (ЄР. 2:28).СПАСТИ ТЕБЕ В ЧАС ТВОГО ЛИХА» (ЄР. 2:28).

ПРО ВТРАТУ ЗДАТНОСТІ ДИВУВАТИСЯПРО ВТРАТУ ЗДАТНОСТІ ДИВУВАТИСЯ

Чи звертали ви коли-небудь увагу на те, як поводяться люди, 
коли їх спіткає нещастя. Навіть затяті атеїсти звертаються 
до Бога, про Якого досі і не згадували. Майже в кожному ре-
портажі про авіакатастрофу, повінь чи урагани можна знай-
ти згадку про те, що хтось кликав Бога на поміч.

Приємно уявляти, що Отець Небесний 
тільки й чекає якогось випадку, щоб 
негайно надіслати на допомогу всі ря-

тувальні можливості, котрі має у Своєму 
розпорядженні. Та Біблія стверджує про-
тилежне. Бог може використати нещастя, 
щоб ясніше виявити всю марноту люд-
ських цінностей та ненадійних кумирів.

Через пророка Єремію Господь суво-
ро дає зрозуміти Своєму народові, що той 
не може розраховувати на Його допомо-
гу в біді після того, як вклонявся ідолам.

І в ХХІ столітті Бог може сказати нам 
те саме. У час випробування Він може 
мовити: «Чому ви звертаєтесь до Мене 
лише нині? Де тепер ваші футбольні зір-
ки й модельні красуні? Чому ви не про-
сите допомоги у свого улюбленого теле-
візора, чому не звертаєтесь з молінням 
до своєї банківської картки, не шукаєте 
втіхи у своїх нових меблях чи автомобі-
лі? Хай боги, котрим ви так вірно служи-
ли, допоможуть вам!».

Це невтішна думка. Бог не хоче, щоб 
ми й надалі гадали, ніби можемо продов-
жувати покладатися на своїх фальшивих 
ідолів і при цьому чекати, що Він захи-
стить нас від наслідків такого неправед-
ного життя. У Своїй великій милості Бог 
дарує прощення тим, хто щиро кається, 
і допомагає тим, хто навчився в усьому 
покладатися на Нього.

Навчімось літати
Багато чому можна навчитися, спосте-

рігаючи красу й гармонію Божого творін-
ня. Соломон наводить мураху як приклад 
важливості наполегливої праці (Прип. 6:6).

Так само важливі уроки для свого жит-
тя можна взяти, скажімо, спостерігаючи за 
життям диких гусей. Якщо вам доводи-
лося бачити зграю гусей в польоті, то ви, 
можливо, звертали увагу на те, що вони 
летять у певному порядку.

Чому? Виявляється, так можна летіти 
з меншими затратами енергії. Так само й 
християни, працюючи разом, можуть до-
сягти більших успіхів, ніж кожен зокрема.

Другий урок – постійна зміна лідерів у 
зграї. Коли птах, що летить на чолі клину, 
стомиться, він поступається місцем іншому. 

Подумайте, яких успіхів може досягти 
у своїй роботі церква, якщо відповідаль-
ність та обов’язки будуть розподілені між 
її членами рівномірно. Інколи просто не-
обхідно доручити відповідальне завдан-
ня тому, хто зазвичай не бере активної 
участі у справах.

Третій урок – дружня підтримка й під-
бадьорення. У темряві чи в густому тума-
ні гуси постійно ґелґотять, допомагаючи 
таким чином зграї триматися разом і не 
загубитися. Так само й християни повин-
ні підтримувати один одного, зміцнюючи 
цим свою єдність у Христі.

Подив – один із спо-
собів спілкування з Бо-
гом. І, здається, пе-
реважна більшість 
людей втрачає цю 
здатність. Виняток 
становлять лише діти.
Про це свідчать ре-

зультати експеримен-
ту, проведеного у Ва-
шингтоні.

12 січня 2007 року близько 
восьмої години ранку у 
приміщенні станції ме-

тро «Плаза» у столиці США Ва-
шингтоні один молодий чоло-
вік, вийнявши з футляра скрип-
ку, поклав футляр перед собою 
на кам’яні плитки і, кинувши в 
нього кілька монет як «старто-
вий капітал», почав грати.

Загалом його виступ тривав 
43 хвилини. За цей час повз ньо-
го пройшло 1097 осіб. Година 
пік. Усім ніколи, усі поспішають 
на роботу. Семеро людей зупи-
нилися і якусь хвилину слуха-
ли музику. Близько 27 осіб ки-
нули гроші в футляр, де набра-
лося трохи більше 32 доларів. 
Решта 1070 осіб поспіхом про-
бігли повз музиканта, навіть го-
лови не повернувши в його бік.

Ніхто не аплодував, ніхто й не 
здогадувався, що в метро грав 
один з найкращих у світі скри-
палів-віртуозів, який виконував 
найскладніші твори для скрипки 
соло на одному з найдорожчих 
інструментів – на скрипці робо-
ти Страдіварі 1713 року вартіс-
тю 3,5 мільйона доларів!

За два дні до цієї події Джо-
шуа Белл виступав перед захо-
пленою публікою в Бостонському 
концертному залі, де квиток на 
місця посередині коштував 100 
доларів. Його виступ на станції 
метро був частиною експери-
менту, який проводила газета 
Washington Post.

Питання було поставлене так: 
«Чи помічаємо ми красу, якщо зу-
стрічаємо її в незвичайний або 
несприятливий час – холодним 
січневим ранком, у години пік, у 
незвичайному місці, в незатиш-
ному приміщенні метро?».

Цікава деталь: лише одна гру-
па людей виказала того ран-
ку інтерес до музиканта і його 
майстерної гри – діти. Щоразу, 
коли повз скрипаля проходила 
дитина, вона хотіла зупинити-
ся й послухати, і щоразу дорос-
лі відтягали її.

Чи володіють діти особли-
вим сприйняттям прекрасно-
го і незвичайного, чи це просто 
їхня простота і щиросердність? 
Можливо, ми, дорослі, сприймає-
мо красу тільки тоді, коли очікує-
мо її побачити? І якщо це так, то 
скільки прекрасного ми упусти-
ли в житті, пройшовши мимо і 
не звернувши на нього уваги!

На відміну від дітей, дорос-
лі частково або навіть повністю 
втратили здатність дивуватися. 
Ми занадто незворушні і дуже 
зайняті, занадто багато бачили 
і пережили, у нас на все – своє 
пояснення.

Здивування – протилежність 
знанню. Ми байдуже поспішаємо 

в діловій метушні по життю, замк-
нувшись у своєму вузькому сві-
ті з його планами, намірами і 
турботами.

Хіба не так само й нам, хри-
стиянам, іноді важко вислухати 
Бога під час особистого спілку-
вання з Ним, бо ми заповнюємо 
цю бесіду своїми проханнями, 
потребами і турботами. . .

Чи приділяємо ми достатньо 
часу тому, щоб дивуватися мило-
сті Божій, дивуватися незвичай-
ній творчості, вираженій у до-
вкіллі, дивуватися милосердю і 
довготерпінню Христа щодо нас?

Подив – один із способів спіл-
кування з Богом. І, здається, люди 
втрачають цю здатність. Виняток 
становлять лише діти. 

Чи не пов’язане це з тим, що 
ми концентруємося на невдово-
ленні і наріканні? І чи не є по-
див передумовою щирого тре-
пету перед Творцем всесвіту?

Томас БАУМАНН.

Притча про блудного сина з 15-го розділу Єванге-
лія від Луки символізує безкорисливу любов Бога до 
людей.
Молодший син одного чоловіка попросив свою част-

ку спадку, пішов на чужину і прогайнував маєток, 
живучи розпусно.
Коли ж витратив усе, почав бідувати. Отямившись, 

він зрозумів, що накоїв, і вирішив: «Устану і піду я до 
батька свого та й скажу йому: Прогрішився я, отче, 
против неба та супроти тебе... Недостойний я вже 
зватись сином твоїм, прийми ж мене, як одного з сво-
їх наймитів» (Лк. 15:18-19).

Уже здалеку батько вгледів сина, 
підбіг до нього, кинувся йому на 
шию і поцілував. Напевне, бать-

ко побачив сина так здалеку тому, що 
постійно чекав на нього, дивився на 
дорогу і молився про його повернен-
ня. Він наказав слугам влаштувати 
свято, бо його син «був мертвий – 
і ожив, був пропав – і знайшовся!» 
(Лк. 15:24).

Притча про блудного сина засвід-
чує, що Бог любить і тих, хто ще до 
Нього не прийшов. І Він хоче, щоб 
всі Його діти повернулися в сім’ю, 
повернулися до Нього.

Навіть коли ви відмовляєтеся ко-
ритися Йому, Він любить і чекає від-
повіді на Свою любов і прощення. 

Павло пише: «Тож тим більше спасе-
мося Ним від гніву тепер, коли кров’ю 
Його ми виправдані. Бо коли ми, був-
ши ворогами, примирилися з Богом 
через смерть Сина Його, то тим біль-
ше, примирившися, спасемося жит-
тям Його» (Рим. 5:9-10).

Любов Бога до нас – понад наше 
розуміння. Ісус молиться: «... щоб були 
всі одно: як Ти, Отче, в Мені, а Я – у 
Тобі, щоб одно були в нас і вони, – 
щоб увірував світ, що Мене Ти по-
слав. . . і що їх полюбив Ти, як Мене 
полюбив» (Ів. 17:21, 23).

Виявляється, Бог любить тих, хто 
вірує в Христа, так само, як Він лю-
бить Самого Христа. Цю неймовір-
ну, приголомшливу істину майже 

неможливо осягнути розумом.
Не треба боятися Того, Хто любить 

так досконало. Можна сміливо і без 
вагань довірити своє життя Богу, бо 
Він любить нас. Любить навіть тоді, 
коли ми не покірні Його волі.

Коли ж ми не слухаємося Його, 
Він виправляє, нас – бо любить: «І 
забули нагад, що говорить до вас, як 

синів: «Мій сину, не нехтуй Господ-
ньої кари і не знемагай, коли Він до-
коряє тобі. Бо Господь кого любить, 
того Він карає, і б’є кожного сина, яко-
го приймає!». Коли терпите кару, то 
робить Бог вам, як синам. Хіба є та-
кий син, що батько його не карає?.. 
А до того ми мали батьків, що кара-
ли наше тіло, і боялися їх, то чи ж не 

далеко більше повинні коритися ми 
Отцеві духів, щоб жити? Ті нас за ко-
роткого часу карали, як їм до вподо-
би було, Цей же на користь, щоб ми 
стали учасниками Його святости. Уся-
ка кара в теперішній час не здається 
потіхою, але смутком, та згодом для 
навчених нею приносить мирний 
плід праведности!» (Євр. 12:5-7, 9-11).

Христос Своєю смертю на хре-
сті раз і назавжди прийняв на Себе 
суд Божий і Божий гнів на грішни-
ків. Бог тепер нас виховує, щоб до-
помогти рости духовно.

Апостол Павло пише: «Хто нас 
розлучить від любові Христової? Чи 
недоля, чи утиск, чи переслідування, 
чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи 
меч? Як написано: «За Тебе нас ці-
лий день умертвляють, нас вважають 
за овець, приречених на заколення». 
Але в цьому всьому ми перемагає-
мо Тим, Хто нас полюбив. Бо я пе-
ресвідчився, що ні смерть, ні життя, 
ні анголи, ні влади, ні теперішнє, ні 
майбутнє, ні сили, ні вишина, ні гли-
бина, ані інше яке створіння не змо-
же відлучити нас від любові Божої, 
яка в Христі Ісусі, Господі нашім!» 
(Рим. 8:35-39).

Таку любов не осягнути розумом, 
але ми спроможні відчути її серцем.

ГОСПОДИ, ДОПОМОЖИ МЕНІГОСПОДИ, ДОПОМОЖИ МЕНІ
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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, П’ЯТНИЦЯ – 19.30, ЧЕТВЕР – 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.
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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

«... Бо їхнє Царство Небесне» (Мт. 5:10).
У світі, який лежить у злі, гнаних і гноблених багато. 
Проте деяких стражденних Христос називає бла-

женними, тобто дуже щасливими. Це ті, кого нена-
видять за праведність, чесність, справедливість. Це 
викуплені та виправдані, які всім серцем бережуть 
себе в чистоті та правді. Ті, хто готовий на все, аби 
залишатися вірним Богові та Його Слову, для кого 
легковажне ставлення до гріха – зрада Спасителя 
й Господа. Вони тихо й спокійно терплять утиски та 
глузування за своє благородне життя.

Царство Боже, за словами Ісуса, 
складається з таких відкинутих, 
гнаних за правду. Вони – грома-

дяни Небесного Царства – не в поша-
ні в цьому світі. Це не пристосуванці, 

а люди, які створюють своїм життям 
незручності, хоча вони ласкаві, до-
брі й готові завжди відізватися на 
всяку потребу.

Їх намагаються позбутися, над 

ними насміхаються, зводять усіля-
кі наклепи. І при всьому цьому такі 
люди блаженні – щасливі, повні миру 
та віри. Вони задовольняються ма-
лим, не сумніваються в Божих обіт-
ницях і тому перебувають у спокої.

Цікаво, що в Нагірній проповіді 
Христос двічі наголошує, з яких лю-
дей складається Царство Небесне. 
Спочатку Він говорить про вбогих 
духом, а наприкінці – про гнаних за 
істину та праведний спосіб життя. По 
суті, це одна й та ж категорія людей: 
справжня праведність приходить від 
Бога, за Його благодаттю, після усві-
домлення гріхів, зіпсованості й не-
спроможності жити свято.

Тому вбогі духом і вигнані за прав-
ду – блаженні: Царство Небесне вже 
наповнює їхні серця. А що може бути 
прекраснішим?

«А ті, хто надію складає на Господа, силу віднов-
лять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати – 
і не потомляться, будуть ходити – і не помучаться!» 
(Ісаї 40:3).
У 18 років я вступив до біблійного коледжу. Досвід 

навчання був дуже позитивним. Я багато чому навчив-
ся, потоваришував з новими друзями, вперше почав 
проповідувати і брати участь у багатьох інших захо-
дах. Але найважливіше – я навчився проводити час 
із Богом. І відтоді моє життя дуже змінилося.

Уроки зазвичай закінчувалися по-
полудні, і далі можна було про-
водити час у кафетерії з дру-

зями. Але щодня о першій годині я 
брав свою Біблію і блокнот і через 
усе студентське містечко прямував 
до старої будівлі на полі.

Дорога з кафетерію до того ста-
рого сараю була завдовжки в кіль-
касот метрів, але мені здавалося, що 
вона набагато довша, тому що мої 
ноги не встигали за бажанням бути 
там якомога швидше. Мій дух витав 
десь високо у передчутті часу, який 
я буду проводити з Богом, пізнавати 
Його і бути з Ним близько в молитві.

Щодня упродовж чотирьох років 
я зустрічався з Богом на тому місці.

Через два тижні після закінчення 
коледжу я одружився. А ще через два 
тижні я вже був пастором церкви у 

сільській місцевості. Ми з дружиною 
винайняли крихітну хатину на ма-
ленькій фермі. Перше, що я зробив 
після переїзду, – почав шукати місце, 
де би міг молитися. І знайшов дуже 
швидко – це була величезна скеля 
посеред лісу, який починався якраз 
за нашою хатою. Відтоді я частень-
ко видирався на вершечок скелі і 
проводив там чудовий час із Богом.

Тепер я можу сказати, що це був 
період мого найбільшого духовного 
зростання. Звичайно, я й зараз духов-
но зростаю, і час, який нині прово-
джу з Богом, також глибокий і плід-
ний. Але в ті дні я відчував, що Бог 
дуже швидко змінює мене, допомага-
ючи ставати людиною, якою Він хотів 
мене бачити. І лише згодом Він по-
чав по-справжньому вживати мене 
в праці для Свого Царства.

Бог може те саме робити і з вами. 
Головне – щоб ви були послідовними, 
проводячи достатню кількість часу з 
Ним щодня. Коли ви будете це роби-
ти, а не очікувати на неділю як день, 
коли ви зустрічаєтеся з Богом і нано-
во знайомитеся з Ним, тоді неділь-
не прославлення буде для вас, як цу-
крова глазур на торті, – тому що ви 
були з Ним цілий тиждень, розмов-
ляли з Ним і пізнавали Його, зроста-
ли і розвивалися.

Час із БогомЧас із Богом ПРАВО НА ЦАРСТВОПРАВО НА ЦАРСТВО

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om


