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«Тож промовив Ісус до 
юдеїв, що в Нього ввіру-
вали: Як у Слові Моїм по-
зостанетеся, тоді справ-
ді Моїми учнями будете, і 
пізнаєте правду, а прав-
да вас вільними зробить!» 
(Ів. 8:31-32).
«Усе Писання Богом на-

тхнене…» (2 Тим. 3:16)

Слово «канон» старогрецькою мо-
вою означає міру, яку використо-
вували теслярі. У переносному 

значенні це слово застосовувалось, 
як правило, для перевірки певних 
понять етики, мистецтва, логіки і гра-
матики. Щодо Слова Божого це оз-
начає, що канонічними можна наз-
вати ті книги, які вважаються істин-
ними, богонатхненими та історично 
точними. Це 66 книг: 39 складають 
Старий Заповіт, 27 – Новий.

Біблію писали в різний час 42 ав-
тори, яких надихав і якими керував 
Дух Святий.

Біблія – це основа духов-
ного зростання

Якщо людину надовго позбавити 

їжі та води, то її тіло ослабне і в ре-
зультаті вона помре. Існує духовна 
паралель: Слово Боже – це наша ду-
ховна їжа і пиття. Як без їжі і води 
ми слабнемо фізично, так без Слова 
Божого ми слабнемо духовно.

Три рівні духовного 
зростання

«Духовні діти» – це люди, які не-
щодавно навернулися до Бога, духов-
ні немовлята, котрим потрібне поси-
лене харчування. Основна їхня їжа 
– «духовне молоко».

«Духовні юнаки» – вони сильні, 
тому що наповнені Словом Божим. 

Вони зростають через пізнання Бога, 
перебування у Слові і в молитвах, що 
веде до утвердження їхньої віри (Пс. 
119:9; Рим. 10:17).

«Духовні батьки» – стійкі у вірі, 
віддані слуги Божі, які готові взяти на 
себе завдання опіки над іншими, на-
вернення до Бога тих, хто опираєть-
ся благовісту. Для них Слово Боже – 
це тверда їжа, через яку вони навче-
ні розпізнавати добро і зло.

Господь за допомогою Біблії від-
крив людям істину. Але для того, щоб 
вона стала зрозумілою, необхідно чи-
тати Святе Писання. Його вивчення – 
це один із шляхів нашого спілкуван-
ня із Вседержителем, Який промовляє 
до нас через Своє Слово. Христия-
нин – це людина, яка слухає, що го-
ворить Господь, щоб краще пізнавати 

Творця і служити Йому.
Біблію потрібно читати уважно. 

Хоча вона написана зрозуміло, та 
щоб пізнати цю скарбницю Божої 
мудрості, треба уважно ставитися 
до кожної, навіть найменшої, деталі.

Біблію необхідно читати постій-
но. Для правильного розуміння цієї 
Книги потрібне знання її загального 
змісту. Чим краще ви знаєте Біблію, 
тим легше вам буде зрозуміти зна-
чення її окремих текстів.

Систематичне читання Біблії не-
обхідне ще й тому, що ми завжди 
маємо потребу в духовній їжі. Для 
того, щоб приймати правильні рішен-
ня, потрібен доступ до Божої істини.

Полюбімо Боже Слово, і воно ба-
гатогранно діятиме в нашому житті!

Центр вивчення глобально-
го християнства при Теологіч-
ній семінарії Гордона-Конвелла 
(США) провів нове дослідження, 
яке засвідчило, що християнсь-
ка віра відіграє важливу роль у 
суспільстві та є найавторитет-
нішим джерелом цінностей для 
багатьох людей. Результати до-
слідження наочно показали, що 

послідовників Христа на плане-
ті стає все більше.

Християнство зростає в усьому світі зі швид-
кістю 1,27 %  на рік та випереджає при-
ріст населення. На середину 2019 року 

на планеті налічувалося 2,5 мільярда христи-
ян. Найстрімкіше християнська віра зростає в 
Африці – там 119 мільйонів її послідовників, 
в Азії – 160 мільйонів та в Північній Амери-
ці – 100 мільйонів. Про це повідомляє пор-
тал Invictory.

Для спасіння потрібно 
повірити Богові, Його Сло-
ву. Ми називаємо це кро-
ком віри. У світлі Слова 
Божого треба побачити 
себе грішником, щиро 
помолитися Богові з про-
ханням про прощення грі-
хів в ім’я Ісуса Христа. Це 

– покаяння. Наступний і 
дуже важливий крок на 
шляху до спасіння – по-
свячення.

Бог простив нам і прийняв у число 
Своїх дітей тільки тому, що Ісус 
Христос узяв на Себе всю нашу 

провину. Він дав нам Духа Святого, 
«Який свідчить разом із духом на-
шим, що ми – діти Божі». Апостол 

Павло пише: «Хіба ви не знаєте, що 
ваше тіло – то храм Духа Святого, 
що живе Він у вас, якого від Бога ви 
маєте, і ви не свої? Бо дорого ку-
плені ви. Отож прославляйте Бога в 
тілі своєму та в дусі своєму, що Божі 
вони!» (1 Кор. 6:19-20).

Посвячення Богові – дуже важли-
вий крок, який визначає все життя 
християнина. Ми належимо Богові, Він 
викупив нас, заплативши величезну 

ціну, яку ми не в змозі навіть уяви-
ти. Без посвячення може статися, що 
людина, яка ввірувала й покаялася, 
іде своїм шляхом, не шукаючи волі 
Божої. Куди веде такий шлях, відомо.

Що потрібно для того, щоб спа-
стися? Усвідомити себе грішником 
і покаятися перед Богом. Повірити, 
що Бог прийняв покаяння і простив, 
і присвятити Йому, своєму Спасите-
леві, все своє життя.

Відмовившись від усіх справ 
сатанинських, особливо від усьо-
го окультного, і присвятивши своє 

життя Христу, людина виконує сло-
во Христове: «Візьміть на себе ярмо 
Моє... Бо ж ярмо Моє любе, а тягар 
Мій легкий!».

Важливість цього кроку підкрес-
лює Сам Ісус: «І хто не візьме сво-
го хреста, і не піде за Мною слідом, 
той Мене недостойний».

Цим кроком починається шлях 
слідування за Христом. У послуху Бо-
гові, у щоденній молитві, читанні й 
слуханні Слова Його, а ще – у свід-
ченні світові про Спасителя.

Чи посвячені ви Богові?

У Будинку-музеї Тараса Шев-
ченка в Києві зареєстровано 
національний рекорд України в 
номінації «Найбільша вишивана 
книга». Талановита майстриня 
з Рівного Олена Медведєва пре-
зентувала свою роботу – Єван-
геліє від Матвія, вишите на лля-
ному полотні.

Робота над цією унікальною книгою три-
вала більше двох років. У фоліанті – 60 
сторінок та 88 700 слів. Лляні аркуші при-

крашені чорно-червоними вишитими орна-
ментами.

Олена зазначає: «Євангеліє – то свята Кни-
га. Вишити його – це вклонитися, подякувати 
Богові за Його Слово, за те, що воно дісталося 
наших земель і багатьом людям допомогло в 
житті. Адже «Споконвіку було Слово, а Слово 
в Бога було, і Бог було Слово» (Ів. 1:1)». Про 
це  повідомляє сайт Global Christian Support.
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ДУХОВНА ГАРМОНІЯ ПОДРУЖЖЯ

10 причин регулярно читати: наукове бачення
Згідно з дослідженням американських на-

уковців, приблизно половина п’ятикласни-
ків читає до чотирьох хвилин в день, ще 
третина – не більше двох хвилин, 10% не 
читають ніколи і нічого. Ця ж вікова група 
проводить перед екраном телевізора в се-
редньому 2-2,5 години на день. Це погано.
Ми знайшли 10 наукових досліджень, які 

доводять необхідність регулярного читан-
ня в юному віці.

Тренажер для розуму
Колектив французьких вчених під керівництвом когнітив-

ного психолога Станісласа Деене з’ясував, що при читанні за-
діяно більшість вищих зон мозку. У людей, які багато читали і 
писали в дитинстві, у зрілому чи похилому віці зниження ро-
зумової активності на 15% нижче, ніж у тих, хто вкрай рідко 
«займався зарядкою для розуму». Читання – одна з найкра-
щих вправ, яка дозволяє підтримувати у формі весь мозок.

Зниження ризику розвитку хвороби 
Альцгеймера

Ізраїльський нейробіолог доктор Інна Слатcкі стверджує, 
що 30 хвилин читання на день в юному віці знижує ризик 
розвитку хвороби Альцгеймера на третину.

Відновлення психічного здоров’я
На початку XX століття з’явився новий метод психотерапії, 

що використовує літературу як одну з форм лікування словом 
–бібліотерапія, або лікування читанням.

Американський соціолог Дженіфер Боумен на річних збо-
рах Американської соціологічної асоціації презентувала ре-
зультати дослідження, які свідчать про ефективне застосування 
бібліотерапії для поліпшення психічного стану людини. У до-
слідженні брали участь діти із затримкою психічного розвитку, 
розладами мови, синдромом дефіциту уваги і гіперактивністю. 

Вона прийшла до висновку, що бібліотерапія має позитивний 
вплив на цих дітей.

Зняття стресу
Дослідження нейрофізіолога Девіда Льюїса зі США дове-

ли, що найефективніший «антистрес» – саме читання. Шести 
хвилин достатньо, щоб розслабити м’язи і скоротити частоту 
серцевих скорочень. Читання обігнало такі методи, як про-
слуховування музики, чаювання і прогулянка.

Відновлення після травм мозку
Відомий автор методики розвитку «з пелюшок» лікар-фізіо-

терапевт Глен Доман довгі роки працював з дітьми із вродже-
ними травмами мозку. Він прийшов до висновку, що читан-
ня допомагає відновити пошкоджені ділянки мозку. Його ба-
гаторічний досвід показав, що діти 2-5 років з мозковими 
травмами були здатні навчитися читати і більше того – ро-
зуміти прочитане.

Ефект Матвія
«Бо кожному, хто має, дасться йому та й додасться, хто ж не 

має – забереться від нього й те, що він має» (Матвія 25:29).
Канадський дослідник психолог Кейт Станович в результаті 

спостережень за учнями середніх шкіл звернув увагу на пев-
ну закономірність. Діти, які з перших кроків навчання читан-
ня домагаються успіхів, надалі демонструють високу успіш-
ність, підвищення ерудиції рівня культури, і в дорослому жит-
ті виявляються в кращому становищі порівняно з тими, хто в 
початковій школі на уроках читання не відзначався. Остан-
ні, навпаки, рік від року демонструють зниження успішності, 
поповнюють ряди двієчників з усіх предметів. Вони частіше 
від інших кидають школу до закінчення навчання і в дорос-
лому житті частіше вливаються в армію невдах.

Розвиток емпатії
Письменник Ніл Гейман каже, що художня література по-

роджує емпатію. Коли ви дивитеся телепередачу або фільм, 
ви дивитеся на речі, які відбуваються з іншими людьми. «Ху-
дожня проза – це щось, що ви виробляєте з літер і розділових 

знаків, і ви, ви сам, використовуючи свою уяву, створюєте світ, 
населяєте його і дивитеся навколо чужими очима. Ви почи-
наєте відчувати речі, відвідувати місця і світи, про які ніколи 
б не дізналися. Ви дізнаєтеся, що зовнішній світ – це теж ви. 
Ви стаєте кимось іншим, і коли повернетеся у свій світ, щось 
у вас зміниться».

Розвиток терпіння
Американський соціолог Нейл Постмен стверджує, що чи-

тання – складний процес розшифровки написаного, що вима-
гає і розвиває терпіння: «Події розгортаються повільно, ре-
чення за реченням, абзац за абзацом, сторінка за сторінкою, 
послідовно і логічно, але абсолютно непередбачувано. Кож-
ному читачеві потрібен різний час, щоб вникнути в зміст на-
писаного, оцінити ті події і поміркувати над ними».

У той же час всього за одну годину на екрані телевізора 
може промайнути більше тисячі зображень різного характе-
ру, практично не залишаючи глядачеві часу поміркувати над 
тим, що він дивиться.

Розвиток уяви
Всесвітньо відомий дитячий психотерапевт Бруно Бетель-

гейм говорив, що телебачення підкорює уяву, а не розширює 
її. Хороша книга водночас розвиває і звільняє мислення. Чи-
тання книг – дуже ефективний спосіб для розвитку творчої 
уяви. Під час читання відбувається активна візуалізація того, 
що читає дитина. Оскільки окрім букв, з яких складаються 
слова і речення, вона не отримує ніякої додаткової інфор-
мації, їй доводиться уявляти картинку того, що відбувається.

     Поліпшення мовних навичок
                 і грамотності
Читаючи авторів книг, які дуже добре пишуть, людина тим 

самим вчиться і звикає грамотно й зрозуміло висловлювати 
свої думки. Читання не тільки вимагає володіння мовними 
навичками, а й удосконалює їх, оскільки вміння читати не-
розривно пов’язане з мовою і письмом.

«Найпростіший спосіб гарантовано виростити грамотних 
дітей – це навчити їх читати», – каже письменник Ніл Геймен.

Відомо, що ідеальних 
людей не буває. І коли 
неідеальні люди одру-
жуються, марно споді-
ватися, що їхні сім’ї бу-
дуть ідеальними. Біблія 
не приховує недоліків і 
гріхів своїх героїв, пока-
зуючи життя таким, як 
воно є. Однак, описую-
чи одну подружню пару, 
Дух Святий звертає ува-
гу лише на її позитивні 
риси. Це новозавітні хри-
стияни Акила й Прискил-
ла. Їхнє подружнє життя 
– взірець для багатьох сі-
мей. Шість разів цю пару 
згадано в Біблії, і всюди 
вони разом.

Уперше про них дізнаємося з Дій 
святих апостолів: «Після цього 
він вийшов з Атен і прибув до 

Коринту. І знайшов він одного юдея, 
на ймення Акилу, родом із Понту, що 
недавно прибув із Італії, та Прискил-
лу, його дружину, бо Клавдій зве-
лів усім юдеям, щоб покинули Рим» 
(Дії 18:1-2).

Латинські імена Акила («орел») 
і Прискилла (зменшувальна форма 
від Приска – «стародавня, поважна») 
належать чоловікові й жінці юдей-
ського походження. Акила був євре-
єм з діаспори, родом із Понту, райо-
ну на півночі Малої Азії, простим ре-
місником. Прискилла ж, мабуть, була 
єврейкою з Рима. 

Подружжя оселилося в Римі, де 
була велика єврейська громада. Пер-
шими її членами були в’язні, яких 
римський полководець Помпей, за-
хопивши 63 року до Р. Х. Єрусалим, 
відправив у рабство до Рима. Написи, 
знайдені в Римі, свідчать, що в цьому 
стародавньому місті було не менше 
12 синагог. Чимало римських євреїв 
були в Єрусалимі в день П’ятидесят-
ниці 33 року після Р. Х. й почули До-
бру Новину від апостолів (Дії 2:10). 
Проте, згідно з наказом імператора 

Клавдія, євреїв змусили покинути 
Рим 49-го або на початку 50 року 
після Р. Х. Тому апостол Павло зу-
стрів Акилу й Прискиллу в грецько-
му місті Коринті.

Навіть запланований переїзд сім’ї 
на нове місце проживання пов’яза-
ний із багатьма труднощами й нез-
ручностями, а коли виселення при-
мусове, люди переживають серйоз-
ний стрес. Акила й Прискилла всі 
труднощі переживали разом. Вони 
залишалися вірними Господу й одне 
одному за всіх обставин.

У всьому – разом
Коли апостол Павло прибув у Ко-

ринт, Акила й Прискилла прийняли 
його у своєму домі й навіть дали ро-
боту, оскільки їхнім спільним ремес-
лом було виготовлення наметів. «І до 
них він прийшов, а що був він того ж 
ремесла, то в них позостався та пра-
цював; ремесло ж їхнє було виро-
бляти намети» (Дії 18:2‑3). 

Звичайно, не всі подружні пари 
мають змогу працювати на одному 
підприємстві чи в одній організації 
або займатися сімейним бізнесом, 
однак вони можуть разом працю-
вати на присадибній ділянці, роби-
ти генеральне прибирання, готувати 
святковий обід. Спільна праця завж-
ди зближує, а поділ сімейних обов’яз-
ків на чоловічі й жіночі призводить 
до непорозумінь, образ, конфліктів.

Подружжя Акили й Прискилли було 

також прекрасним взірцем гостин-
ності. Вони прийняли у свій дім апо-
стола Павла. Коли «один же юдей, на 
ім’я Аполлос, родом з Олександрії, 
красномовець та сильний в Писан-
ні, прибув до Ефесу. Він був навче-
ний дороги Господньої, і, палаючи ду-
хом, промовляв і про Господа пильно 
навчав, знаючи тільки Іванове хри-
щення. І він сміливо став промовля-
ти в синагозі. Як Акила й Прискилла 
почули його, то його прийняли і до-
кладніш розповіли йому про доро-
гу Господню» (Дії 18:24‑26).

Де б вони не жили: у Римі, Коринті 
чи Ефесі – їхній дім завжди був від-
критий для людей.

Ще одна риса християнської ду-
ховної сім’ї – жертовність. Написа-
но: «Тож тому, поки маємо час, усім 
робімо добро, а найбільш одновір-
ним!» (Гал. 6:10).

Акила й Прискилла були особли-
вим прикладом жертовності. Апостол 
Павло говорить, що ця подружня 
пара ризикувала своїм життям, слу-
жачи його потребам: «Вітайте При-
скиллу й Акилу, співробітників моїх 
у Христі Ісусі, що голови свої за душу 
мою клали, яким не я сам дякую, але 
й усі Церкви з поган, і їхню домаш-
ню Церкву» (Рим. 16:3‑4).

Нині в Україні проповідь Єванге-
лія не пов’язана із загрозою для жит-
тя. Нашою мирною жертвою може 
бути приділений час і увага, фізич-
на допомога, зібрані кошти для тих, 

хто цього потребує.
Дуже добре, якщо в бюджеті кож-

ної сім’ї буде стаття витрат на допо-
могу нужденним. Нехай ваша рука 
завжди буде відкрита. З відкритої 
руки завжди можна щось узяти, але 
туди завжди можна і щось поклас-
ти. Вірте, що Боже благословення 
не забариться.

Якщо з Рима Акила й Прискилла 
поїхали тому, що імператор Клавдій 
звелів усім юдеям залишити столи-
цю, то з Коринта вони поїхали в Ефес, 
супроводжуючи апостола Павла, з 
яким стали на той час близькими 
друзями («А Павло, перебувши до-
волі ще днів, попрощався з брата-
ми, і поплинув у Сирію, і з ним При-
скилла й Акила», Дії 18:18), і зали-
шилися там, щоб підготувати ґрунт 
для наступного приїзду апостола.

Вони допомагали людям правиль-
но розуміти Писання, як у випадку з 
Аполлосом. Вони щиро піклувалися 
про те, щоб зробити людей учнями 
Ісуса Христа й сильними служителя-
ми на ниві Божій. 

Цим займався Сам Ісус Христос 
із дванадцятьма учнями, а особливо 
з трьома: Петром, Іваном і Яковом. 
Він брав їх усюди зі Собою й навчав 
усього, що відкрив Йому Отець Не-
бесний. Це служіння було одним із 
пріоритетних у житті апостола Пав-
ла. Він виклав його сутність, коли пи-
сав лист до Тимофія: «А що чув ти від 
мене при багатьох свідках, те пере-
дай вірним людям, що будуть спро-
можні й інших навчити» (2 Тим. 2:2).

Коли Павло під час своєї третьої 
місіонерської подорожі, приблизно 
взимку 52–53 рр. після Р. Х., знову 
відвідав Ефес, то поле, яке обробля-
ло це енергійне подружжя, уже по-
спіло для жнив. Близько трьох ро-
ків апостол Павло проповідував і 
навчав там про «дорогу Господню». 
І саме Акила й Прискилла прийма-
ли у своєму домі місцевих християн, 
коли ті збиралися слухати Боже Сло-
во й звершувати євхаристію.

Такий тип зібрань грецькою зветь-
ся ekklesia, а українською – «церква», 
тобто зібрання. Отже, у будинку Аки-
ли й Прискилли збиралася церква. В 
одному зі своїх листів апостол Павло 

передає особливе вітання Акилі й 
Прискиллі «разом із домашньою їх-
ньою церквою» (1 Кор. 16:19).

Аж до III ст. в християн не було 
будівель, призначених для відпра-
ви богослужінь: спочатку цю роль 
виконували юдейські синагоги, зго-
дом християни збиралися по домах, 
а під час гонінь переховувалися в ка-
такомбах. Крім домашньої церкви 
Акили й Прискилли, у Біблії згада-
но дім Гая в Коринті, який «гостин-
ний для мене i всієї церкви» (Рим. 
16:23). У Лаодикії громада збирала-
ся в будинку Німфана (Кол. 4:15), у 
Колосах зібрання проходили в бу-
динку Архипа (Филим. 1:2).

В Україні нині безліч церковних 
споруд, однак присутність Бога мож-
на відчувати не лише на богослу-
жіннях у храмі, але й у своєму домі. 
Ісус Христос сказав: «Бо де двоє чи 
троє в Ім’я Моє зібрані, там Я серед 
них» (Мт. 18:20).

Деякі християнські сім’ї збира-
ються з друзями та знайомими на 
домашні біблійні групи. Це дуже 
сильно об’єднує чоловіка й дружи-
ну. А ще це унікальна можливість 
для дітей, які вивчають Боже Слово 
з дорослими й бачать щасливих та 
задоволених життям людей, а також 
тих, чиє життя змінюється під дією 
Слова. Не позбавляйте свою сім’ю 
таких прекрасних Божих благосло-
вень, відчиніть двері свого дому для 
того, щоб люди там знаходили мир 
і спокій, любов і радість, закладали 
правильні цінності життя.

Хоча християнство зміцнялося й 
поширювалося в народі насамперед 
завдяки апостольському служінню, 
чималу роль у цьому відіграли бла-
гословенні сім’ї, які ставали осеред-
ками християнської віри й богопо-
клоніння. Так Церква зростала в пер-
шому поколінні християн, так само 
вона зростає й зараз. Не випадково 
в Посланні до ефесян апостол Пав-
ло порівнює шлюбний союз із по-
дружньою єдністю Христа та Цер-
кви (Еф. 5:25‑33).

Тож бажаємо кожному україн-
ському подружжю жити в такій ду-
ховній єдності й гармонії, як Акила 
й Прискилла.
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3ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ХРИСТИЯНСЬКА МІСІЯ «ДОБРИЙ САМАРЯНИН»

«Усі події на світі – відповіді на 
молитви... У тому сенсі, що Го-
сподь враховує всі наші справж-
ні потреби. Усі молитви почуто, 
хоча й не всі виконано» (Клайв 
Стейплз Льюїс).

Якось я проповідував у в’язниці в місті 
Фульсбюттель (Німеччина), де відбувають 
свій термін терористи та вбивці. Звичай-

но, я хвилювався і переживав. Проблема, од-
нак, була не в терористах і вбивцях. Пробле-
ма полягала в присутніх на зборах тюрем-
них священниках.

Вони слухали з кам’яними обличчями, а 
після зібрання обурилися: так проповідува-
ти не можна!

Зміст моєї проповіді був такий: той, хто має 
Христа, має життя вічне і буде врятований; 
хто не має Христа – не має життя і загине.

Я ще не закінчив розмовляти з ув’язнени-
ми, як мої «колеги по цеху» накинулися на 
мене. Один сказав:

– Хіба так можна?! Це так однобоко! І вза-
галі, як можна заявляти, що людина без Ісуса 
– це людина занапащена?

– Та ж Сам Ісус так сказав!
– Так, але що означає «загинув», 

«спасенний»?
– Хіба ви не знаєте про себе особисто, спа-

сенні ви чи ні? – запитав я.
– Ні...
– Тож у вас немає головної, вирішальної ос-

нови для того, щоб бути проповідником або 
священником.

Для нього це було занадто. Він утік. 

Занадто різка
Отже, мені знову дорікнули, що проповідь 

моя була занадто різкою. Замість того, щоб 
запросити людей до Христа, я нібито тільки 
налякав їх і відштовхнув від Нього. Цього я, 
звичайно, в жодному разі не хотів. Але що ж 
робити? Адже це дійсно так. Ісус вимагає від 
кожного з нас зробити вибір. А зробити вибір 
означає: одне вибрати, а інше відкинути. Зро-
бити вибір означає, що моя думка не обов’яз-
ково збіжиться з думкою інших людей. Дум-
ки людей з приводу Ісуса завжди розходять-
ся: одні Його приймають, інші – відкидають. 
Одні йдуть за Ним, інші – залишають. Ісус Сам 
зазнав цього, ходячи по землі.

У шостому розділі Євангелія від Івана роз-
повідається, як Ісус одного разу переживав ве-
лику кризу. Криза тут означає розмежування. 
Більшість Його послідовників покинули Його. 
Сьогодні в Німеччині щодня близько тисячі 
осіб відходять від євангельської церкви. Від 
дня возз’єднання Німеччини церкву покину-
ло близько п’яти мільйонів людей. Люди масо-
во залишають церкву, тому що їй більше нема 
чого сказати їм.

Щоправда, за часів Ісуса мотив був інший. 
Люди відверталися від Нього, бо не зносили 
того, що Він говорив їм. Був час, коли натовп 
любив Його. Наприклад, коли Ісус нагодував 
5000 осіб. Тоді всі, звичайно, були у захваті 
від Христа, бігли за Ним натовпом. Тоді Ісус 
був героєм дня. Вони хотіли зробити Його ца-
рем. Але потім помітили: Він, виявляється, не 
просто хоче нам щось дати, Він хоче від нас 
щось отримати. Він не просто подарував нам 
щось, Він і від нас щось вимагає. Він вимагає, 
щоб ми вірили в Нього.

«Віруйте в Бога, і в Мене віруйте», – каже 
Ісус (Ів. 14:1) – «Оце ж воля Мого Отця, щоб 
усякий, хто Сина бачить та вірує в Нього, мав 
вічне життя, і того воскрешу Я останнього 
дня» (Ів. 6:40).

Після цієї пропозиції починається протест. 
Уже в 41-му та 42-му віршах шостого розді-
лу читаємо: «Тоді стали юдеї ремствувати на 
Нього, що сказав: «Я той хліб, що з неба зі-
йшов». І казали вони: «Хіба Він не Ісус, син 
Йосипів, що ми знаємо батька та матір Його? 
Як же Він каже: Я з неба зійшов?».

Коли Він давав їм безкоштовний хліб, щоб 
вони наситилися, їм було все одно, хто був 
Його батьком і з якої родини Він походив. 
Але коли Він зажадав від них віри, вони рап-
том згадали: «Так ми ж Його знаємо! Це ж син 
Йосипа, теслі. У його майстерні ми завжди ку-
пували стружку для наших морських свинок. 
А мати, Марія, – вона ж на касі працює в су-
пермаркеті. А з Його сестрами ми разом на 
уроки танців ходили. А з Ісусом ми ще кілька 
років тому разом у футбол ганяли. З чого це 
Він, син теслі Йосипа, уявляє Себе Сином Бо-
жим і чому це ми повинні в Нього вірити?».

Як бачите, вірити в Ісуса завжди вважало-
ся надмірною, нахабною вимогою. І як тоді, 
так само й сьогодні Ісус категорично заявляє: 
«Я дорога, і правда, і життя. До Отця не при-
ходить ніхто, якщо не через Мене» (Ів. 14:6).

Таку заяву про Свою винятковість робив Сам 
Ісус. Тут Він абсолютно не толерантний. Якщо 
йдеться про твоє спасіння, викуплення, вічне 
блаженство, то Він не визнає нічого і нікого 
іншого, як тільки Самого Себе. Жодної іншої 
релігії, особистості, філософії чи світогляду.

Заява винятковості
Така заява винятковості – перше, що для 

більшості людей вважається неприйнятним, 
тим більше сьогодні, в епоху езотерики, коли 
всі протилежності обіймають одна одну в гар-
монії, тому що всі люди мають слушність, і го-
ловна заповідь виголошує: ти повинен бути 
толерантним, оскільки ніхто одноосібно не 
володіє істиною. 

Ісус стоїть у потоці часу, як стовп, об який 
розбиваються хвилі, розбризкуючи піну і зло-
стивість обуреного опору.

А друге, що багато хто вважає нестерпним 
у цій категоричній вимозі Христа, це те, що 
Він, закінчивши Своє життя на хресті, називає 
Себе єдиним Спасителем світу. Ідеал натовпу 
– той, хто дає хліб, а не той, хто віддає своє 
життя. Натовп хоче «давателя» хліба, «булоч-
ного» Ісуса, а не вмираючого, Який відкидає 
Самого Себе і вимагає від нас самозречення.

Як за часів Ісуса, так само й зараз: поки 
Він давав масам хліб, вони зустрічали Його 
оплесками, стікаючись великими натовпами. 
Але варто було Йому заїкнутися, що Він чекає 
від них віри, їхні ряди одразу ж порідшали.

Ісус сказав: «Я – хліб життя... Коли хто спо-
живатиме хліб цей, той повік буде жити. А хліб, 
що дам Я, то є тіло Моє, яке Я за життя світо-
ві дам» (Ів. 6:48, 51).

Ісус говорить тут про Свою смерть. Він хоче 
сказати, що ми можемо жити тільки завдяки 
тому, що Він помер на хресті. Не встиг іще 
Христос закінчити, як деякі зі слухачів поча-
ли обурюватися: «А багато хто з учнів Його, 
як почули оце, гомоніли: «Жорстока це мова! 
Хто слухати може її?» (Ів. 6:60).

Цікаво, як Ісус реагує на цю критику. Він 
міг би сказати: «О, вибачте, Я не хотів вас об-
разити. Звичайно, вам не потрібно занадто 
серйозно сприймати усе це. І якщо вам не хо-
четься слухати про послух, жертви, страждан-
ня, смерть на хресті, то Я буду надалі пропові-
дувати трохи м’якше». Адже саме так сьогодні 
у багатьох питаннях діє наша церква: боячись 
когось образити, вона мовчить. Боячись когось 
утратити, вона намагається не казати зайвих 
слів про гріх, пекло, суд, вічну погибель, пока-
яння. Боячись збентежити кого-небудь, вона 
прибирає все «обурливе» з проповіді й «роз-
продає задешево» свої служіння.

Краса чи гидота?
Останнім часом навіть те, що Біблія нази-

ває гидотою, церкви видають за прекрасне 
творіння Боже. «Розпродаж» церкви йде пов-
ним ходом, але Христос ніколи не продавав 
Себе. Він ніколи ні на міліметр не відступав-
ся від Свого твердження: «Хто вірує в Мене, 
– життя вічне той має» (Ів. 6:47). І коли вони 

приступили до Нього, обурюючись (60-й вірш): 
«Жорстока це мова! Хто слухати може її?», Він 
не сказав їм: «Добре, Я виправлюся. Я біль-
ше не буду говорити: «Хто вірує в Мене», але 
замість цього скажу: «Хто хоч трохи вірить в 
Мене» або: «Якщо хтось зовсім не вірить в 
Мене, але вірить, що він гарна людина, то він 
має життя вічне».

Ні, цього Він не сказав. Навпаки, «Ісус, Сам 
у Собі знавши це, що учні Його на те ремству-
ють, промовив до них: «Чи оце вас спокушує?» 
(Ів. 6:61). Тобто замість того, щоб заспокоїти їх, 
Він тільки роздмухує полум’я. Замість того щоб 
утримати учнів, щоб вони не розбіглися, Він 
провокує їх. Він проповідує дедалі більш ка-
тегорично, оскільки знає: тільки безкомпро-
місна проповідь приведе до радикального 
покаяння і відданого слідування за Христом.

Ісус хоче мати не шанувальників, а послі-
довників, які будуть слухатися лише Його од-
ного, незважаючи на втрати, людей або сили 
світу цього, навіть якщо буде важко і життя з 
Христом принесе страждання. Зрозумівши це, 
натовп розчарувався в Ісусі і розбігся. Ми чи-
таємо у вірші 66: «Із того часу відпали бага-
то хто з учнів Його, і не ходили вже з Ним».

Істина ніколи себе не 
продає 

Лідер партії, бачачи, як розбігаються його 
послідовники, спробує якось утримати їх: по-
міняти курс, уповільнити крок, запропонува-
ти якийсь компроміс. Ісус такої спроби не ро-
бить. Адже Він не лідер партії, щоб домагати-
ся приязні своїх товаришів. Він – Син Божий, 
уособлення істини. Він не сказав: «Я знаю іс-
тину» або: «Я маю істину». Він сказав: «Я – іс-
тина». А істина ніколи не продає себе. Істина 
не може бути сьогодні такою, а завтра іншою. 
Вона сьогодні, завтра й завжди однакова. І 
якщо Ісус один раз сказав, що хоче, щоб ми 
повністю належали Йому – душею і тілом, то 
Він не може іншим разом сказати, що буде ра-
дий хоча б часточці нашого життя, якщо ми 
будемо час від часу ходити до церкви. Ну, а 
якщо нам раптом трапиться «скочити в греч-
ку», або вийде невеличка вимушена брех-
ня, то Він не буде розмінюватися на дрібни-
ці. Головне, що ми вважаємося християнами. 
А щодо Його слів – їх не потрібно розуміти 
так буквально.

Ні! Так Ісус ні з ким не сюсюкався. Із чого це 
ми взяли, що Ісус був недостатньо розумний, 
щоб висловлюватися ясно? Адже Він сказав: 
«Люби Господа Бога свого всім серцем сво-
їм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, 
і всім своїм розумом». А це доволі ясні слова, 
дуже навіть однозначні. Він зовсім не дозво-
ляв тобі бути християнином не від щирого сер-
ця. Навпаки. Він у доволі різких висловлюван-
нях засуджував половинчастість: «Я знаю діла 
твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби то 
холодний чи гарячий ти був! А що ти теплий, 
і ні гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з 
Своїх уст» (Об. 3:15-16). Це дуже різкі слова.

Однак Він не пом’якшив жодного зі Своїх 
різких слів. Як не скасував жодної зі Своїх ра-
дикальних вимог. Навіть ризикуючи тим, що 
Його залишать всі Його послідовники, яким 
не подобалася така різкість. Якщо лідер на-
стільки радикальний, то не дивно, що одного 

чудового дня він залишиться сам-самісінький. 
Так і сталося з Ісусом. Із Ним залишилися тіль-
ки Його дванадцять учнів. Але Він не благав 
їх: «Друзі, залишіться хоч ви зі Мною!». Ні, у 
той момент, коли всі пішли від Нього, Він по-
вертається до учнів, дивиться їм прямо в очі 
й запитує: «А ви? Які у вас плани? Чи не хо-
чете й ви покинути Мене?».

Господь не бігає за вами
Він надав Своїм дванадцятьом учням пра-

во вибору: залишитися з Ним або піти. І вам 
Він надає це право. Ісус дійсно Цар. Він – Го-
сподь. Він не бігає за вами, як жебрак, не бла-
гає: «Будь ласка, будь такий добрий, побудь 
Моїм послідовником хоч трошки». Не думай, 
що ти зробиш Ісусові ласку, якщо покаєшся. 
Все навпаки: це Він робить тобі послугу, про-
понуючи вічне життя.

Подумай, хто ти й в якій ситуації ти опи-
нився! Ти на суді Божому, проти тебе висува-
ється звинувачення. Ти за всією справедли-
вістю заслуговуєш на Божу кару, тому що слу-
жив Богові недостатньо старанно, не віддав 
Йому славу, порушив Його заповіді. Тому що 
ти – грішник.

«Що значить грішник? – скажете ви. – На-
віть не знаю, чому це я грішник? Де в моє-
му житті присутній гріх». Справді ніде? Тоді 
дозвольте поставити одне-єдине запитання. 
У Біблії написано: «Люби Господа Бога свого 
всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всі-
єю силою своєю, і всім своїм розумом, і свого 
ближнього, як самого себе».

Ви завжди любите свого ближнього, як са-
мого себе? Ось бачите. Якщо ви маєте хоч іс-
корку щирості й самопізнання, то повинні ви-
знати, що не виконали цю заповідь. І однієї 
цієї фрази з Біблії достатньо, щоб довести, що 
ви – грішник.

Бог придумав план
І хоча ви винні перед Богом, Бог приду-

мав план, щоб позбавити вас покарання. Бог 
любить вас і тому хоче спасти, а не покарати. 
Він послав Сина Свого Ісуса Христа, і на хресті 
Ісус помер замість вас. Він узяв на Себе пока-
рання, яке мали понести ви, – смертну кару, І 
якщо ви вірите в Ісуса, ви врятовані.

Який іще доказ Божої любові потрібен? Що 
ще має зробити Бог, щоб довести Свою любов? 
Хіба є щось більше, ніж зробити Свого Сина 
Агнцем Божим, Який бере на Себе гріх світу?

Якщо ви не хочете в це вірити або не бажа-
єте визнати і проповідувати цю істину, то мо-
жете іти своїм шляхом без Ісуса. І Він не буде 
тримати вас, так само, як не тримав Своїх уч-
нів. «А ви? Ви теж хочете залишити Мене?». І 
в такий кризовий момент життя Ісуса Петро 
відповідає Йому, і з цією відповіддю сходить 
сонце: «Відповів Йому Симон Петро: «До кого 
ми підемо, Господи? Ти маєш слова життя віч-
ного. Ми ж увірували та пізнали, що Ти – Хри-
стос, Син Бога Живого!» (Ів. 6:68-69).

Різні люди – різний вибір
Цікаво, що учні, які залишили Ісуса, наво-

дять аргумент: «Його слова занадто різкі та не-
стерпні». А учні, що залишилися з Ісусом, знахо-
дять у тих самих словах вічне життя: «Ти маєш 
слова життя вічного». Так по-різному люди чу-
ють одні й ті ж самі слова залежно від того, го-
тові вони бути слухняними чи ні. Адже тільки 
слухняний дізнається, що Ісус говорить прав-
ду. І тому Ісус сказав тоді учням і каже сьо-
годні нам: «Чи не хочете й ви відійти?». Два-
надцять учнів не хотіли й не могли піти. Зро-
зумівши одного разу, що Ісус — Син Божий, 
людина вже ніколи не зможе піти від Нього.

Петро однозначно усвідомив: життя без 
Ісуса – не життя. Тому він говорить: «Госпо-
ди! До кого ми підемо? Ти маєш слова жит-
тя вічного». Ісус – сенс життя, масштаб життя, 
без Нього я – ніщо, без Нього в мене нічого 
не вийде, без Нього життя неможливе, а май-
бутнє немислиме. У день, в який я помру, я не 
буду сам. Ісус буде зі мною. 

Слова вічного життя
«Хто вірує в Мене, той має вічне життя... І 

того воскрешу Я останнього дня», – говорить 
Ісус. Це слова вічного життя.

Без Писання ми не знали б слів вічного 
життя. У цих словах міститься все Євангеліє. 
Те, що говорить Ісус, має силу навіки. Якщо 
ви визнаєте перед Ним свої гріхи, Він скаже: 
«Прощаються вам гріхи ваші», і ці слова ма-
тимуть силу навіки. Це слова вічного життя.

Тео ЛЕМАНН.

«ТИ МАЄШ СЛОВА ЖИТТЯ ВІЧНОГО...»
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«ОТЧИЙ ДІМ» – ДІЛО БОЖЕ В УКРАЇНІ

Боже чудо в дії

СТАНЬМО ТВОРЦЯМИ ІСТОРІЇ!
Роман Корнійко – відо-

мий український громад-
ський діяч, ініціатор соці-
ального проекту допомо-
ги безпритульним дітям, 
який незабаром перетво-
рився на відоме в Україні 
і за її межами об’єднан-
ня соціальних проектів – 
Міжнародну благодійну 
фундацію «Отчий Дім». 

А ще він – автор відомо-
го гасла: «Допоможи ди-
тині-сироті, зміни поко-
ління, збудуй майбутнє, 
стань творцем історії!».

На питання, чому він вирішив за-
йнятися саме проблемою без-
притульних дітей і дітей-сиріт, 

Роман відповідає: «Я дякую Бого-
ві, що Він удостоїв мене честі за-
йматися цією проблемою. 

Скажу правду: я не любив дітей. 

Навчався на 
педіатричному 
факультеті і всі 
роки думав, як 
би мені не бути 
педіатром після 
закінчення уні-
верситету. Але 
Бог, все-таки, 
дав мені мож-
ливість проявити 

побожність, допомагаючи сиротам. Не 
скажу, що полюбив їх відразу. Я на-
магався, подібно до Йони, уникнути 

цього служіння, бо діти вулиці мені 
не подобалися. 

Та якось Господь дозволив мені 
побувати в нетрях, де живуть без-
притульні діти. Одна дитина запро-
сила мене до себе «додому», тобто в 
холодний брудний підвал, де ночу-
вала. Коли я це побачив, моє серце 
просто розкололося. Того ж вечора, 
підійшовши до ліжечка своєї дитини, 
щоб поправити ковдру, я заплакав: 
а хто поправить ковдру тим дітям і 
чи є в них ковдра взагалі? 

Так замість кам’яного серця Бог 

дав мені плотяне, у ньому з’явилася 
любов до дітей. Це не я такий до-
брий, це Бог вибрав мене з-посе-
ред сотень тисяч нести це служіння».

Серед багатьох прикладів допо-
моги Романа Корнійка дітям деякі 
торкаються самого серця.

Пропонуємо вашій увазі матері-
али про роботу МБФ «Отчий Дім», 
які підготували Наталя Чеснова та 
Валентин Опря.

Марія Закревська народилася у 1989 р. Зростала в не-
благополучній родині. Від мами отримала травму хребта. 
У шість років втекла з з дому, спасаючись від асоціальної 
поведінки мами, яка зловживала алкоголем, і чотири роки 
прожила на вулиці.
Дівчина вміла за себе постояти завдяки бойовому харак-

теру, який підкувала в жорстких умовах вулиці: потріб-
но було ховатися від холоду, шукати їжу, захищатися від 
злих людей. Її побоювалися навіть хлопчаки.

У 10-річному віці вона познайо-
милася з волонтерами вулич-
ного служіння «Отчого Дому». 

Вчилася довіряти дорослим, адже 
їй була відома зрада близьких лю-
дей, вона знала, що таке – бути не-
прийнятою. Проте волонтери через 
любов, прийняття та повагу завою-
вали увагу дівчинки.

Медичне обстеження виявило у 
Марічки викривлення хребта і груд-
ної клітини. Лікарі попередили, що 
якщо впродовж кількох місяців не 
буде зроблено операцію, то вона 
не виживе, тому що деформація на-
стільки велика, що серцю і легеням 
нікуди рости. Під час операції випад-
ково пошкодили спинний мозок,  і 

тіло нижче пояса було паралізоване.
Лікарі всіляко намагалися ви-

правити ситуацію, але врешті-решт 
констатували, що дівчина буде ле-
жачою до кінця життя, якщо не ста-
неться Божого чуда. Тоді працівники 
«Отчого Дому» ініціювали молитву 
з постом, до якої долучилися багато 

церков і віруючих людей, – за зці-
лення Марічки. 

Боже чудо відбулося! На четвер-
тий день молит-
ви дівчина відчу-
ла кінчики паль-
ців ніг, а ще через 
два тижні змогла 
ходити. Щоправда, 
хода її нагадувала 
ходу «кривенької 
качечки».

І хоча їй було 
боляче ходити, ко-
жен крок давався з 

великим зусиллям, дівчина однією з 
перших прийшла на майдан Неза-
лежності під час революції Гідності 
і роздавала там їжу.

Коли розпочалася війна на Схо-
ді України, Марічка пішла на фронт 
добровольцем і служила санітаркою, 
витягуючи з-під обстрілів поранених 

бійців. На її рахунку – більше 20 вря-
тованих життів. Одного разу вона ви-
тягувала пораненого бійця з вагою 
95 кг (при своїх 46 кг ваги) з такої 
зони, куди навіть висунутися ніхто 
не наважувався! 

Сьогодні дівчина працює в «От-
чому Домі» – вихователькою в дит-
садочку та в «Скарбничці добрих 
справ». Її люблять і поважають до-
рослі і діти. Проте останнім часом 
стан її здоров’я погіршився. Потріб-
на термінова операція, оскільки ви-
ник ризик втрати можливості ходити.

На операцію необхідно зібрати 
18,5 тис. доларів США. Ви теж може-
те долучитися до цієї доброї справи, 
надіславши допомогу із позначкою: 
«Для Марії Закревської».

БО «МБФ «Отчий Дім», р/р 
26003285418001 в КРУ КБ «При-
ватбанк», МФО 321842, ЄДРПОУ 
21692634.

За 20 років роботи МБФ «От-
чий Дім» 2 685 дітей вулиці от-
римали допомогу та шанс на 
нове життя. Понад 700 дітей-си-
ріт та дітей під загрозою втрати 
сім’ї отримали допомогу в цен-
трах  фундації.

Зокрема: усиновлено 128 дітей; 151 дитину 
повернено в біологічні родини; 76 дітей 
передані під опіку; 115 дітей влаштовані в 

дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї 
тощо; 128 дітей розпочали самостійне життя.

Загалом в Україні створено 24 центри МБФ 
«Отчий Дім». 2016 роцку розпочали роботу 
Центр допомоги матері та дитини та Моло-
діжний центр «Крок до незалежності».

Молодіжний центр «Крок до 
незалежності»

Необхідність підготовки дітей-сиріт до са-
мостійного життя зумовлена складнощами 
адаптації до навколишнього світу через ін-
дивідуальні особливості дитини, яка зазна-
ла численних втрат, має низький рівень со-
ціальної компетентності та не має підтримки 
близького оточення. 

У Центрі молоді люди опановують практичне 
оволодіння життєвими та соціальними навичка-
ми, отримують допомогу при вирішенні питань 
щодо навчання, а також працевлаштування.

«Ми допомагаємо їм побудувати місточок 
у самостійне життя, навчаємо долати повсяк-
денні життєві труднощі та проблеми, але не 
перебираємо на себе їх вирішення», – кажуть 
працівники Центру.

Не менш важливий напрямок роботи – під-
тримка випускників за межами «Отчого Дому».

Програма гуманітарної 
допомоги «Людям з любов’ю»

Програма передбачає підтримку сімей, які 
опинилися в складних життєвих обставинах; 
надає своєчасну допомогу у час скрути; по-
переджає конфлікти, вилучення дітей із сім’ї, 
викликає довіру і дає можливість ефектив-
но послужити сім’ям та зберегти їх від краху.

До надання допомоги залучені не тільки 
співробітники, але й старші вихованці цен-
трів та випускники.

Це допомагає виховувати соціальну від-
повідальність, піднімає їх самооцінку, вихо-
вує почуття милосердя і готовності прийти 
на допомогу.

Центр соціальної опіки дитини
У Центрі створено безпечні та комфортні 

умови для проживання та розвитку дітей, вилу-
чених з біологічних сімей. Тут докладають всіх 
зусиль, щоб допомогти дитині повернутися до 
рідної – реабілітованої – сім’ї, а якщо це не-
можливо – допомагають їй знайти нову сім’ю.

Бідність, низький освітній рівень батьків, 
нехтування потребами дитини, домашнє на-
сильство, вживання алкоголю, безробіття – це 
основні характеристики сімей, де діти опи-
няються під ризиком втрати батьківського 
піклування.

Посли «Отчого Дому»
Програма передбачає підтримку контак-

тів з дітьми, всиновленими у різні країни сві-
ту;  надає допомогу в адаптації, самоіденти-
фікації, пошуку свого покликання; допома-
гає зберігати національну ідентичність тощо.

Молодь з числа усиновлених дітей об’єд-
нала свої зусилля, щоб допомагати дітям-си-
ротам в Україні. Їх життєвий досвід допома-
гає всиновленим дітям та батькам-усиновите-
лям подолати проблеми взаємин та створити 
міцну люблячу сім’ю, де діти допомагають ді-
тям, а батьки – батькам.

Скарбничка добрих справ
Проект покликаний підіймати хвилю добрих 

справ. Його ініціатори – випускники «Отчого 
Дому». Для того, щоб зробити добру справу, 
не обов’язково мати великі статки. Достатньо 
лише передивитися власні речі, якими вже не 
користуємося, але вони в хорошому стані і їх 
шкода викинути. Водночас ці речі можуть ко-
мусь дуже пригодитися.

Скарбничка – це місце, куди можна при-
нести будь-яку річ і тим самим конвертувати 
речі у добрі справи – такі, як допомога дітям, 

лікування онко-хворих тощо.

День молитви за дітей-сиріт
Напрямки молитви:
– єднання християн різних конфесій навко-

ло вирішення проблем сирітства в Україні;
– мотивація до практичного служіння 

дітям-сиротам;
– донесення до суспільства текстів Святого 

Письма про відповідальність і важливість уча-
сті кожного в служінні дітям-сиротам;

– підбадьорення дітей-сиріт надією на 
усиновлення;

– заохочення до усиновлення;
– благословення тих, хто вже всиновив 

дитину.

Освітній проект «Джерело»
Більш ніж 20-річний досвід роботи з діть-

ми, які опинилися у складних життєвих об-
ставинах та були вилучені з сімей в зв’язку із 
загрозою їх життю та здоров’ю, свідчить про 
системну  проблему – педагогічну занедба-
ність і, як наслідок, низький освітній рівень 
більшості таких дітей.

Після влаштування у реабілітаційні цен-
три діти починають регулярно відвідувати 
місцеві школи, але не можуть вчитися на рів-
ні однолітків.

Ця ситуація має численні негативні наслід-
ки, серед яких – занижена самооцінка дітей, 
втрата інтересу та мотивації до навчання, кон-
флікти. Ціль проекту – допомогти вирішува-
ти ці проблеми.

Програма з розвитку та 
популяризації усиновлення 

«Нова сім’я»
Завдання програми: лобіювання інтересів 

усиновителів на рівні законодавства; допомо-
га в розширенні житлової площі, сприяння в 
будівництві будинків; об’єднання усиновите-
лів в осередки взаємодопомоги і взаємопід-
тримки сімей – клуб «Велике Серце»; попу-
ляризація ідеї національного всиновлення в 
Україні; пошук, навчання та підтримка потен-
ційних батьків-усиновителів; підготовка, друк 
і розповсюдження просвітницьких і методич-
них матеріалів; проведення сімейних табо-
рів; юридичний супровід в оформленні до-
кументів, відстоювання інтересів сімей, які 
всиновили дітей.

Бумеранг
Це програма духовного розвитку як осно-

ва реабілітаційного та виховного процесу в 
програмах «Отчого Дому».

Задоволення фізичних потреб не здатне 
загоїти рани в серцях дітей. Лише Божа лю-
бов зупиняє запущені в життя дітей бумеран-
ги проклять, прокльонів, зрад, образ, насиль-
ства і зцілює дух, душу і тіло, запускаючи нові 
бумеранги віри, надії, любові.

«Моя сім’я»
Сім’ї, які працюють у Центрі, створюють для 

дітей умови, за яких вони стають успішними: 
навчаються, товаришують, реалізують свої та-
ланти та захоплення, обирають професію, го-
туються до майбутнього життя в сім’ї тощо

Сім’я – це природне середовище для ди-
тини. Ніщо і ніколи не зможе її замінити. На 
жаль, і досі тисячі дітей перебувають в інтер-
натах. Ми хочемо, щоб ця цифра зменшувала-
ся кожного року. Дитина має зростати та ви-
ховуватися в сім’ї.

У Центрі показують дітям приклад повно-
цінної сім’ї, який вони зможуть відтворити у 
власному житті.

«Мати і дитина разом»
Вагітні жінки та жінки з малолітніми діть-

ми, які опинилися без підтримки рідних та 
засобів для існування, знаходять у Центрі за-
хист та турботу.

Це дає їм можливість вижити в тяжкий пе-
ріод життя, набратися сил та досвіду піклу-
вання про дитину, а також знайти своє міс-
це у суспільстві.

Соціальний супровід, консультативна до-
помога та належні умови проживання дають 
змогу зберегти маму для дитини та підготува-
ти сім’ю до подальшого самостійного прожи-
вання поза межами Центру.
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Християнку з фінського парламенту судять за цитування Біблії

Недавнє соціологічне опиту-
вання у США показало, що пере-
важна більшість американських 
підлітків вважає публічний вияв 
своєї віри в державних школах 
природним.

Більше 1800 підлітків віком від 13 до 17 
років взяли участь в опитуванні велико-
го дослідницького центру Pew Research 

Center. 67 відсотків підтвердили, що беруть 
участь в релігійних заходах (молитва, читан-
ня Біблії) у своїх школах.

В опитуванні брали участь віруючі і не-
віруючі підлітки. 39 відсотків євангельських 

християн підтвердили, що моляться перед 
їдою, а 43 відсотки запрошують друзів на мо-
лодіжні служіння у своїх церквах.

Натомість підлітки, які не належать до жод-
ної з релігій, менше схильні публічно виража-
ти свої погляди. І відповідно менше обізна-
ні з заходами, які проводять у школах їхні ві-
руючі однолітки. 

В дослідницькому центрі припустили, що 
це викликане тим, що невіруючі підлітки не 
шукають такого роду заходів і перебувають в 
іншому соціальному оточенні. І тому навіть на-
пис на футболці, який несе чітке послання для 
віруючої дитини, для невіруючих дітей зали-
шається звичайним елементом одягу.

Американські та євро-
пейські вчені провели 
масштабне досліджен-
ня, повністю спросту-
вавши міф про те, що 
одностатева сексуаль-
ність генетично запро-
грамована. У досліджен-
ні були задіяні сотні ти-
сяч осіб.

Коли дослідники об’єднали всі 
варіанти, з’ясувалося, що гене-
тика може пояснити від 8 до 25 

відсотків не гетеросексуальної по-
ведінки. Решта – це вплив довкілля, 
який може варіюватися від впливу 
гормонів в лоні матері до соціаль-
них впливів в подальшому житті.

Однак п’ять ДНК-маркерів, які 
вони виявили, пояснили менше од-
ного відсотка такої поведінки, як і 
інший аналіз, який включав біль-
шу кількість маркерів з меншими 
ефектами. Як і в випадку з іншими 
поведінковими рисами – такими, 
як індивідуальність, не існує єди-
ного «гена гея», пояснює член ко-
манди дослідників Андреа Ганна. 

Чарльз Градісон Фінней 
народився в невеличкому 
містечку Воррені у шта-
ті Коннектикут, США, 29 
серпня 1772 року в роди-
ні фермера. Сім’я Чарльза 
була невіруючою, і хлоп-
чик ніколи не молився, не 
читав Біблію і навіть не 
чув про Христа.

Хлопчик старанно навчався у 
школі і в 16 років став приват-
ним вчителем. Він познайомив-

ся з хорошими музикантами і заці-
кавився музикою так, що невдовзі 
став відомим музикантом. 

Близьке знайомство з християн-
ством та його послідовниками чекало 
на Чарльза у містечку Воррен, де він 
прожив перші два роки свого жит-
тя. У 20 років він вступив до акаде-
мії і став юристом. А через два роки 
зумів відкрити юридичну контору. 

Якось контору Фіннея відвідав 
пастор пресвітеріанської церкви і 
запросив його на служіння, а потім 
запропонував керувати хором.

Саме тоді Чарльз вперше купив і 
прочитав Біблію. До цього його спо-
нукали книги з юриспруденції, в яких 
були часті посилання на біблійні за-
кони. Здавалося, чим більше він чи-
тав Біблію, тим більше йому хотіло-
ся її читати

Чарльз зрозумів, що коли помре, 
не потрапить на небо. Але йому було 
дуже важко повірити в те, що він чув 
про Господа. 

Та все ж одного вечора він схи-
лив коліна і сказав: «Господи, я обі-
цяю, що віддам Тобі своє серце». Про-
те все ще відкладав своє покаяння. 
Читаючи Біблію, Чарльз зрозумів, 
що його серце наповнене гордістю. 

І якось у своєму кабінеті він по-
чув голос: «Ти ж обіцяв своє сер-
це віддати Богові. Чи ти хочеш за-
служити спасіння ділами?». Фінней  
задумався. Так, дійсно, він намагав-
ся досягнути небес своїми добри-
ми ділами, тоді як Ісус Христос від-
дав Своє життя на Голготі і за ньо-
го, Чарльза Фіннея.

Наступного дня замість того, щоб 
іти в контору, Чарльз пішов до лісу, 
щоб помолитися. Та навіть в лісі йому 
було важко молитися. Як тільки чуло-
ся шелестіння листя, Чарльзу здава-
лося, що хтось йде, і він переставав 
молитися. І враз молодий чоловік 

усвідомив, що він більше турбуєть-
ся про те, щоб його ніхто не помітив, 
аніж про те, щоб Святий Бог простив 
йому гріхи. Чарльз Фіней знову впав 
на коліна, від щирого серця звернув-
шись до Бога. І за мить його серце 
наповнилося спокоєм. Бог простив 
йому. Того дня він зустрівся з Богом, 
Який повністю змінив його життя.

Наступного ранку Фінней розпо-
вів своєму колезі по роботі про те, що 
сталося в його житті і що для нього 
зробив Христос. Колега був настіль-
ки здивований, що вийшов з кабі-
нету, але через два чи три дні також 
визнав Христа за свого Спасителя.

Згодом Чарльз згадав, що кілька 
місяців тому дав Богові обіцянку про-
повідувати Євангеліє. І хоча він був 
хорошим юристом, інтерес до юри-
спруденції зник. Фінней почав роз-
повідати про Христа різним людям, 
і багато з них навернулися до Бога. 
А через деякий час він вирішив від-
відати своїх батьків і поговорити з 
ними про Господа.

За кілька днів він привів до Бога 
всю сім’ю. Чарльз говорив про вічне 
спасіння також із багатьма людьми 
у тому містечку. Бог благословив це 
свідчення, і невдовзі в місцевій цер-
кві почалося пробудження.

Друзі Фіннея побачили, що Бог 
вживає його для спасіння інших лю-
дей, і вирішили послати його в бі-
блійну школу, але Чарльз відмовився. 

Він попросив свого пастора Джор-
джа Гейла допомогти йому вивча-
ти Писання.

Багато в чому йому допомагали 
знання, здобуті в юридичній акаде-
мії. Одному з найважливіших прин-
ципів для проповіді його навчив член 
Верховного суду США. «Чарлі, – гово-
рив він, – ти будеш вигравати судо-
ві процеси, якщо представлятимеш 
справу просто. Ніколи не читай спра-
ви в суді. Текст вивчи докладно, але 
в суді представляй справу просто». 

Фінней знав, що так можна досяг-
ти успіху в юридичній справі, тому 
вирішив так само й проповідувати. 
Він завжди говорив просто і прямо.

Якось Чарльз проповідував у не-
величкому селищі, намагаючись по-
яснити людям, чому вони повинні 
стати християнами. Наприкінці він 
закликав людей до покаяння і по-
просив встати тих, хто готовий при-
йняти Ісуса. Коли ніхто не встав, він 
сформулював заклик по-іншому. Він 
попросив тих, хто не хоче прийняти 
Христа, сидіти, решту – встати. При-
сутні роздратовано дивилися один 
на одного, але ніхто з місця так і не 
встав. Тоді Фінней сказав: «Ви зроби-
ли свій вибір. Ви не прийняли Хри-
ста і Його Євангеліє».

Люди настільки розсердилися, що 
покинули зібрання. «Мені вас шко-
да, – сказав Фінней. – Якщо Господь 
допоможе, я проповідуватиму вам 

завтра ввечері». 
Увесь наступний день він провів 

у молитві, а ввечері виявилося, що 
зал переповнений. Того вечора не 
співали, не робили оголошень, була 
тільки проповідь. Чарльз бачив, що 
Бог говорить до людей, торкається 
їхніх сердець, але замість того, щоб 
закликати до покаяння, він закінчив 
зібрання. До пізньої ночі люди під-
ходили до Чарльза і просили помо-
литися за них.

Люди отримували спасіння, і Го-
сподь благословляв служіння Фін-
нея. Скрізь, де б він не проповіду-
вав, починалося справжнє пробу-
дження. Він проповідував просто і 
стримано, так, як навчився говорити, 
коли був юристом. І Дух Святий ви-
кривав гріхи людей через ці слова.

Одного разу він зайшов на фабрику 
і розпочав розмову з молодою жін-
кою, яка там працювала, Через кілька 
секунд вона ридала, визнаючи свої 
гріхи перед Богом. Потім робітники 
один за одним почали підходити до 
Фіннея і запитувати, як можна отри-
мати спасіння. Коли власник фабри-
ки побачив, що відбувається, сказав: 
«Зупиніть верстати. Спасіння наших 
душ набагато важливіше, ніж робо-
та». Всі верстати зупинили, а праців-
ників зібрали в залі, щоб вони могли 
послухати проповідь Фіннея. Протя-
гом кількох днів майже всі праців-
ники цієї фабрики навернулися до 

Господа і отримали спасіння.
Фінней мав також нагоду про-

повідувати лісорубам, які працюва-
ли в тій місцевості, і вони визнали 
Христа як свого Спасителя. Повер-
нувшись додому, ті лісоруби розпо-
віли своїм сім’ям і друзям, що зро-
бив для них Христос. Там не було ні 
шкіл, ні церков, але лісоруби свідчили 
всім, хто жив у їхній місцевості. Че-
рез два роки Чарльз Фінней прово-
див служіння неподалік від того се-
лища, де жили лісоруби. Вони при-
йшли до нього і попросили знайти 
пастора для церкви. Виявилося, що 
близько п’яти тисяч людей наверну-
лися до Бога після того, як вони по-
чули його проповідь. 

Духовна кар’єра Фіннея досягла 
апогею 9 березня 1831 року, коли він 
закінчив зібрання в Третій пресвіте-
ріанській церкві в Рочестері (штат 
Нью-Йорк). Зібрання проводили-
ся протягом пів року. Завдяки його 
проповідям місто дивним чином змі-
нилося. До Христа навернулися сто 
тисяч людей, серед яких було бага-
то високопоставлених громадян мі-
ста: банкірів, юристів, лікарів, суддів. 
У Рочестері зачиняли магазини, бо 
всі поспішали на служіння, щоб по-
слухати проповіді Фіннея. Таверни 
втратили своїх постійних відвідува-
чів, театр опустів, а рівень злочинно-
сті скоротився на дві третини, тому 
протягом наступних двох років місь-
ка в’язниця була майже порожня.

Зібрання в Рочестері названі «най-
більшою кампанією пробудження у 
світі», а 1831 рік ввійшов в історію 
Америки як грандіозний рік духов-
ного оновлення.

За свідченнями сучасників, за все 
своє життя Фінней навернув до Го-
спода не менше 500 тисяч людей. 
Його високий зріст, спостережливі 
очі, орлиний ніс і сильний голос при-
вертали багатьох. В його проповідях 
відчувалася логіка юриста, тому що 
він представляв справу Христа так, 
наче намагався захистити Його пе-
ред судом присяжних. Він захоплю-
вав своїх слухачів. У зібранні, здаєть-
ся, можна було відчути запах диму, 
коли він говорив про пекло, а гово-
рив про нього він часто.

Його новаторські методи прокла-
ли дорогу багатьом євангелістам. Те-
олог Л. Бехер відгукується про його 
служіння як про «найбільше релі-
гійне пробудження за такий корот-
кий час!».

У Фінляндії поліція 
порушила криміналь-
ну справу за цитуван-
ня біблійних віршів. Зда-
валося б, така абсурдна 
ситуація не може стати-
ся в державі, що декла-
рує свободу віроспові-
дання. Однак це факт, і 
це може стати небезпеч-
ним прецедентом у май-
бутньому.

Паїві Расанен, депутат парламен-
ту Фінляндії, яка очолює Христи-
янсько- демократичну партію, пе-

ребуває під слідством за здійснення 
так званого «злочину ненависті» піс-
ля того, як опублікувала вірші з Біблії 

в контексті критики підтримки ЛГБТ 
місцевою лютеранською церквою.

Почалося все із зауваження з при-
воду офіційної участі Лютеранської 
Церкви Фінляндії в Гельсінському 
ЛГБТ-параді в червні ц. р. Жінка опу-
блікувала в твітері фото тексту з По-
слання ап. Павла до римлян 1:24-
27, де одностатеві відносини назва-
ні ганебними.

«Як християнка, я була неприємно 

вражена тим, що Церква підписала-
ся як партнер на участь в так зва-
ному «параді гордості». Адже вчен-
ня Церкви має відповідати Божо-
му Слову. Як Церква може брати 
участь в події, де сором і гріх – це 
тема гордості?» – прокоментувала 
жінка цю ситуацію.

У результаті її можуть засудити 
за порушення ст. 10 карного кодек-

су Фінляндії про «етнічну агітацію». 
За цей злочин передбачено штраф 
або позбавлення свободи на термін 
до двох років.

«Незалежно від результатів кри-
мінального рорзслідування я буду 
використовувати свободу релігії, га-
рантовану конституцією і Конвенці-
єю прав людини, і показувати вчен-
ня Святого  Письма. І закликаю інших 
робити це», – заявила Паїві Расанен.

НАТХНЕННИК ПРОБУДЖЕННЯ

Геями не народжуються, ними стають

БІЛЬШІСТЬ ПІДЛІТКІВ У США ВВАЖАЮТЬ ПУБЛІЧНИЙ ВИЯВ ВІРИ ПРИРОДНИМ
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СУБОТА – СЛОВО ДО ІЗРАЇЛЮ

Книга Рут, у якій ми знайоми-
мося з Ноомі, – це, фактично, не 
книга, а оповідання. Записане 
воно всього на кількох сторінках 
Біблії і розповідає про події, що 
діялися приблизно за 1100 ро-
ків до Р. Х. Ця невеличка оповідь  
при уважному прочитанні може 
дати нам дуже цінні уроки.

Перший урок бачимо в першому ж вірші. 
Це урок покірності чоловікові. Можливо, 
Ноомі не хотіла виходити з краю. Її сім’я 

не була бідною (сама Ноомі засвідчить це пі-
зніше, коли, повернувшись до Віфлеєму, скаже, 
що заможною вона вийшла в моавські степи). 
Але вона без слів вирушає в дорогу. 

Моавітяни були нащадками Лота, отже, да-
лекими родичами євреїв, але, на жаль, ідоло-
поклонниками. Вони поклонялися Кемошу, 
приносячи йому в жертву дітей. Тобто ізра-
їльтянин, який знав живого Бога, свідомо пе-
реїхав в край ідолопоклонників, переставши 
покладатися на свого Бога.

Можна думати, що згода Ноомі на переїзд 
була помилкою з її боку – ідея перечекати го-
лод в Моаві закінчилася смертю і чоловіка Но-
омі, і її синів. Але думати так, мабуть, все ж не-
правильно. Бог контролює всі обставини жит-
тя Своїх дітей. Покора чоловікові дозволила 
язичниці Рут увійти в родовід Месії, а це була 
частина Божого плану спасіння людини. По-
кора чоловікові і сьогодні допомагає Божому 

плану втілюватися в житті кожної Його дочки.
На чужині Ноомі прислухалася до того, що 

діється в її краї. І коли почула, що Господь зга-
дав про Свій народ і дав йому хліба, виріши-
ла повернутися додому. Її невістки захотіли 
піти з нею, і вона чесно, нічого не приховую-
чи, розповідає, що чекає їх у незнаному краї. 

Деколи віруючі, закликаючи навернути-
ся до Господа, малюють привабливі картини 
успішного життя, яке гарантоване кожному, хто 

покається. А це неправильно – на шляху з Го-
сподом можливі і вершини, і долини, і то до-
лини смертної темряви. Тому треба бути від-
вертим і звіщати повне Євангеліє.

У старозавітні часи імена лю-
дей відігравали велику роль, і 
батьки не вибирали імена про-
сто так. Ім’я, яке батьки дали Но-
омі, означало «приємна». І вона 
справді була приємною – і для 
людей, і для Бога. Той факт, що Рут 
пішла за своєю свекрухою, теж 
багато говорить для нас. Ноомі 
була приємною для Бога і своїм 
життям показала Його невістці.

Рут була моавітянкою, ідоло-
поклонницею. І щось у поведін-
ці свекрухи так вразило і пере-
конало її, що вона покинула ві-
рування свого народу, можливо, 
покинула батьків, братів і сестер, 
родину і заявила, що Бог Ноомі 
буде її Богом.

Ось приклад зразкової све-
крухи для всіх теперішніх све-
крух. Якого Бога ми показуємо 
своїм дітям, своїм рідним?

Життя Ноомі не складало-
ся гладко. Фактично, вона за-

знає життєвого краху. Але й у такій ситуації 
– поховавши чоловіка і синів, залишившись 
без засобів для існування (у ті часи жінка в її 
становищі і соціальному стані була прирече-
на на злидні), Ноомі не відрікається від сво-
го Господа. Вона усвідомлює, що повертаєть-
ся додому ні з чим, але все ж повертається – 
до свого народу і до свого Бога. 

Це прекрасний урок і для сучасних хри-
стиян: коли в нас є Бог, в нас є все. Ноомі не 

розчаровується в Бозі своїх батьків, але у всьо-
му покладається на Нього. І Він не розчаро-
вує її. Закінчення цієї історії підтверджує віч-
ну істину Божого Слова – повна посвята Госпо-
ду має нагороду.

У результаті Божого благословення і му-
дрості Ноомі Рут, беззаперечно слухаючись 
свекруху (таким великим авторитетом кори-
стувалася вона в невістки), стає дружиною Бо-
аза і прабабусею Давида, влившись, таким чи-
ном, у родовід Месії. 

І сьогодні за два кілометри на схід від Ві-
флеєму є «поле Боаза», де Рут збирала колос-
ки. А поруч з ним – поле пастухів, де, як вва-
жається, ангели сповістили про народження 
Христа. Згідно з переказами, місце, на якому 
зародилося кохання Боаза і Рут, Бог вибрав 
за місце небесного сповіщення про народ-
ження Христа. 

А Ноомі стала щасливою в новій, благо-
словенній сім’ї. Настав день, коли вона була 
потішена за всю свою недолю – коли Рут на-
родила свого первістка. «І сказали жінки до 
Ноомі: «Благословенний Господь, що не поз-
бавив тебе сьогодні родича! І буде славним 
ім’я його серед Ізраїля. І він буде тобі потіши-
телем душі та на виживлення твоєї сивини, бо 
породила його твоя невістка, що любить тебе, 
що ліпша тобі за сімох синів». І взяла Ноомі 
ту дитину, і поклала на коліна свої, і була їй 
за няньку. А сусідки назвали ім’я йому, гово-
рячи: «Народився син для Ноомі». І назвали 
ім’я йому: Овед. А він – батько Єссея, Давидо-
вого батька» (Рут 4:14-17).

Яким би розбитим не видавалося наше 
життя, якщо ми покладаємося на Господа, Він 
зможе все змінити.

Л. Б.

Настанови, котрі Господь 
дав через Мойсея на горі 
Синай, докорінно відріз-
няються від правил, які 
регулюють наше суспіль-
не життя. Ці десять пра-
вил сьогодні вважають 
загальнолюдськими за-
повідями, і сучасні викла-
дачі етики посилаються 
на них як на досягнення 
загальнолюдської свідо-
мості.

Але це не так. Десять заповідей 
– це не підсумок еволюційного 
розвитку моральності, хоча ба-

гато народів самостійно приходи-
ли до подібних настанов. Це запо-
віді, які були дані згори в одну мить 
і в готовому вигляді. Це не побажан-
ня і навіть не вимоги Неба, а слова, 
якими Господь уклав завіт поміж Со-
бою та ізраїльським народом. Тобто 
це текст угоди між Всемогутнім Бо-
гом і неслухняним народом.

Що говорить Господь
Бог дає десять дуже простих на-

станов, але виконати їх практично 
дуже складно. Серед них четверта 
заповідь: «Пам’ятай день суботній, 
щоб святити його» (Вих. 20:8) – та-
кож проста заповідь, але в певному 
значенні центральна для ізраїль-
ського народу.

Центральна тому, що саме за нею 
визначають, виконує людина умови 
угоди з Богом чи ні. Навіть у сучас-
ному Ізраїлі ніхто вас не запитає, чи 
вірите ви в Бога, чи виконуєте Його 
Закон, а запитають просто: «Ти до-
тримуєш суботу?». Дотримувати су-
боту для єврея означає дотримува-
тися Закону. Субота була знаком за-
віту між Богом та Ізраїлем.

«А ти промовляй Ізраїлевим синам, 
говорячи: «Тільки суботи Мої будете 
пильнувати, бо це знак поміж Мною 
та поміж вами для ваших поколінь, 
щоб ви пізнали, що Я Господь, Який 
освячує вас!» (Вих. 31:13).

Знак – це своєрідний пробний ка-
мінь, який ознаменовує послух. Але 
в дотриманні суботи, окрім зовніш-
нього знаку послуху, був ще й вну-
трішній зміст. У чому він полягав?

Зміст суботи
Дотримуватися суботи означало, 

перш за все, не займатися ніякою пра-
цею: «Шість день працюй і роби всю 
працю свою, а день сьомий – субо-
та для Господа, Бога твого: не роби 
жодної праці ти й син твій, та доч-
ка твоя, раб твій та невільниця твоя, 
і худоба твоя, і приходько твій, що 
в брамах твоїх» (Вих. 20:9-10). Саме 
тому субота (шабат) для багатьох ста-
ла символом «нічогонеробіння», тоб-
то просто неробства.

У євреїв розроблено перелік із 
39 видів заборонених робіт у суботу, 
включаючи запалювання та гасіння 
вогню, зав’язування шнурків на че-
ревиках тощо. Але зміст суботи по-
лягав не в тому, щоб нічого не роби-
ти, а в тому, щоб присвятити хоча б 
один день Господу і лише Йому! При-
свячення Богові – ось у чому поля-
гає внутрішній зміст суботи.

Саме тому заповідь про суботу 
межує з трьома першими заповідя-
ми, котрі регулюють стосунки людей 
із Богом. Якби ця заповідь означа-
ла просто спокій, корисний для здо-
ров’я і відновлення сили для нового 
трудового тижня, то було б логічні-
ше поставити її в кінці списку запо-
відей. Але ця заповідь, хоча й дуже 
важлива для фізичного здоров’я та 
відновлення працездатності, все ж 
указує на більше. «Субота для Го-
спода, Бога твого» (Вих. 20:10), а не 
для лінощів. 

Що робити?
Чи повинні ми виконувати запо-

відь про суботу, як євреї? Адже ска-
зано, що це вічний завіт. Так, вічний, 
але для кого? З ким Бог уклав завіт, 
знаком якого є субота? З українця-
ми, росіянами чи усім людством? Ні. 
Це завіт з одним народом – Ізраїлем.

«І промовив Господь до Мойсея: 
«Напиши собі слова, бо згідно з цими 
словами склав Я заповіта з тобою та 
Ізраїлем» (Вих. 34:27).

Людство – це не Ізраїль, Церква  
також не Ізраїль. Ізраїль – це кон-
кретна нація, з якою було укладено 
завіт. Церква – це люди, викупле-
ні Христом у всі часи і з усіх наро-
дів. Тому сказано: «Не робіть спо-
куси юдеям та гелленам, та Церкві 
Божій» (1 Кор. 10:32). Апостол Пав-
ло дуже чітко відділяє Церкву від 

юдеїв, тобто від Ізраїлю, і тим паче 
від язичників (гелленів).

То нас, християн, заповідь про су-
боту не стосується? У буквальному 
значенні – ні. Якщо хтось із христи-
ян захоче виконувати заповідь про 
суботу як заповідь спокою для тіла, 
він спочатку повинен стати юдеєм: 
виконати обряд обрізання і взя-
ти на себе зобов’язання виконува-
ти весь Закон. 

А як же Христос і апостоли, скаже 
дехто, – вони ж виконували заповідь 
про суботу? Звичайно, виконували, 
але при цьому виконували весь За-
кон. Тому якщо буквально насліду-
вати Христа, то наслідувати в усьо-
му: і в обрізанні, і в обмиванні, і в 
інших заповідях.

Але від новонавернених христи-
ян апостоли не вимагали виконання 
Закону, хоча «дехто, що ввірували з 
фарисейської партії, устали й сказа-
ли, що потрібно поганів обрізувати 
й наказати, щоб Закона Мойсеєво-
го берегли» (Дії 15:5). Для розгляду 
цієї проблеми зібрався Перший апо-
стольський собор у Єрусалимі. Гово-
рили не лише про обрізання, але й 
про виконання всіх заповідей Бо-
жого Закону, серед яких і заповідь 
про суботу.

Доленосне рішення
Після довгого і ретельного роз-

гляду цієї проблеми було ухвалене 
рішення: «Бо зволилось Духові Свя-
тому і нам, – тягарю вже ніякого не 
накладати на вас, окрім цього не-
обхідного: стримуватися від ідоль-
ських жертов та крові, і задушенини, 
та від блуду. Оберігаючись від того, 
ви зробите добре. Бувайте здоро-
ві!» (Дії 15:28-29). Такими пункта-
ми (ідоложертовне, кров, задуше-
не та блуд) вичерпуються заборони 
християнської поведінки, які на ду-
ховному рівні підсумовуються золо-
тим правилом: «Не роби іншим того, 
чого собі не бажаєш».

У цій постанові немає жодно-
го слова ні про суботу, ні про неді-
лю. Це означає, що для християн не 
має значення дотримання якогось 
дня тижня.

Дехто скаже, що християни пере-
носять заповідь про суботу на неділю. 
У деяких християнських катехізисах 
можна навіть зустріти перелік Деся-
ти Заповідей, де на місці четвертої 

написано: «Святи день недільний». 
Однак Святе Письмо не дає жодних 
підстав для таких змін і не вчить змі-
нювати текст Божого Закону.

Визначний день
З першим днем тижня у Ново-

му Заповіті пов’язано багато подій, 
і найголовніша – воскресіння Ісуса 
Христа (Ів. 20:1). Цього дня на свято 
П’ятдесятниці відбулося зішестя Свя-
того Духа (Дії 2:1). Як відомо, це свя-
то відзначається на п’ятдесятий день 
після єврейської Пасхи, яка того року 
була у суботу (Ів. 19:31).

В апостольські часи християни зби-
ралися на Вечерю Господню саме в 
неділю. Ап. Павло, перебуваючи в Тро-
аді впродовж семи днів, обрав саме 
перший день тижня, щоб здійснити 
хліболамання (Дії 20:6-7). З неділею 
пов’язані важливі для християнства 
події, але потрібно чітко усвідомлю-
вати, що ніякі, навіть давньохристиян-
ські звичаї не є заповіддю від Бога.

З того факту, що неділя має вели-
ке значення для християнства і що 
перші християни збиралися на бо-
гослужіння у неділю, не можна ро-
бити висновку, що вони дотримува-
лися неділі подібно до юдейської 
суботи. Христос не пересував субо-
ту на неділю, а вивів нас з-під дії за-
кону про суботу.

Чому ж ми святкуємо неділю, по-
цікавитеся ви? Парадокс у тому, що 
християни не святкують неділю. Їхні 
дії у перший день тижня докорінно 
відрізняються від поведінки юде-
їв у суботу.

Кожен єврей, за винятком левитів, 
був зобов’язаний зберігати у суботу 
повний спокій. У християн навпаки, 
перший день тижня вирізняється 
посиленою діяльністю. Так було й у 
день воскресіння Ісуса Христа. Того 
дня, коли Господь Ісус встав із мер-
твих, пожвавлена діяльність охопи-
ла Його учнів, жінок і навіть ангелів 
(Ів. 20; Лк. 24). І в день П’ятдесятни-
ці про суботній спокій не могло бути 
й мови, тому що три тисячі душ цьо-
го дня самі «воскресли з мертвих» і 
охрестилися (Дії 2:41).

Перший день тижня християни 
присвячують Господу, а не перебу-
вають у спокої. Зрозуміло, що цьо-
го дня вони не повинні відволікати-
ся на справи власної плоті, на світ-
ську марноту тощо. Бог вартий того, 

щоб люди присвячували Йому біль-
ше, ніж один день тижня, але якщо 
не накласти на свою плоть суворо-
го обов’язку віддавати Богові хоча б 
один день, різноманітні турботи цьо-
го світу поглинуть нас повністю. Для 
цього підходить будь-який день тиж-
ня, але християни не випадково об-
рали саме неділю.

Цей день створив 
Господь

У притчі про блудного сина Хри-
стос розповів, як батько влаштував 
бенкет і звелів святкувати день, коли 
його молодший син «був мертвий – і 
ожив, був пропав – і знайшовся!» (Лк. 
15:22-24). У цій дії бачимо прообраз. 
Якщо батько святкував і хотів, щоб 
усі святкували моральне воскресін-
ня сина, то наскільки більше потріб-
но святкувати воскресіння Спасите-
ля, Який приніс виправдання і спа-
сіння мільйонам людей!

Ми були б дуже невдячними, якби 
забули про цей день. Посвята Госпо-
ду першого дня тижня – хороший 
давній звичай. Про нього свідчать 
численні історичні документи, на-
приклад, «Апологія» Юстина Філо-
софа, написана на початку II століт-
тя. Перші християни вважали неділю 
особливо святим днем, але не вва-
жали його за старозаповітну суботу.

Активна посвята
Чимало віруючих вважають, що 

в неділю варто перебувати в абсо-
лютному спокої. Вони марнують час 
у сні, різноманітних розвагах, затяж-
них гостинах. Однак правильно зро-
бить той, хто проведе цей день на 
славу Господа: відвідає богослужін-
ня, приділить час молитві та читан-
ню Слова Божого, провідає хворих 
чи друзів. Якщо необхідно, то цього 
дня можна виконувати й фізичну ро-
боту. Важливо, щоб усе це було при-
свячено Господу, а не собі; щоб не-
діля стала істинним днем Господнім, 
а не днем щоденної праці чи ліні.

Отож, нехай усі дні будуть у нас 
суботою, тобто часом, присвяченим 
Богові, і нехай хоча б один день на 
тиждень буде днем, наповненим ро-
ботою для Господа, днем служіння 
Йому і діяльності для слави Божої, 
днем повного спокою від своїх справ.

СЕРГІЙ САННИКОВ

НООМІ – ПРИЄМНА БОГОВІ
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7ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ХРИСТИЯНСЬКА МІСІЯ «ДОБРИЙ САМАРЯНИН»

 ПИЛЬНУЙМО, ЯК ДИВИМОСЯ

КАРТИНА ЖИТТЯ

ЖИТИ З ПОВАГОЮ
Про повагу в християнстві гово-

рять менше, ніж про любов. Де-
хто вважає, що це питання ети-
ки, інші – що загострення уваги 
на повазі несе загрозу появи гор-
дості, самолюбства, культу осо-
би, ідолопоклонства тощо.
Але чи можлива любов без по-

ваги до того, кого любиш? Відо-
мий англійський поет і драма-
тург Бенджамін Джонсон сказав: 
«Подібно до того, як любов без 
поваги недовговічна і непостій-
на, так і повага без любові хо-
лодна і немічна».

Почуття поваги виражається у ввічливості, 
відповідних правилах поведінки, вдячно-
сті, словах, увазі, погляді тощо. Кожна лю-

дина хоче, щоб її поважали, і вона також по-
винна сама поважати себе та інших.

Французький релігійний філософ, пись-
менник і математик Блез Паскаль висловив-
ся так: «Ми буваємо щасливі тільки тоді, коли 
відчуваємо, що нас поважають». Дехто каже, 
що йому все одно, якої про нього думки. Та 
в переважній більшості випадків це ознака 
гордості людини, її зарозумілості і зверхності.

  Часто повага до себе – зеркало ставлен-
ня до інших людей. «Якщо ви хочете, щоб 
інші поважали вас, навчіться поважати само-
го себе», – кажуть відомі філософи, психоло-
ги, письменники, науковці.

Однак останнім часом поняття поваги до 
самого себе спотворене. Деякі люди поважа-
ють виховані в собі нахабність, грубість, жор-
сткість, зверхність, зухвалість, байдужість, 
які часто допомагають їм здобути певне со-
ціальне становище і матеріальні блага, пі-
дім’явши під себе інших людей. І такі люди 

нині користуються певним авторитетом. На-
справді ж людина покликана поважати себе 
за наявність справжніх цінностей духовного 
характеру – самопожертву, доброзичливість, 
великодушність, лагідність, милосердя, скром-
ність, вірність…

Трапляється, що людина, втрачаючи посаду 
чи багатство, стає нікому не потрібною, її пе-
рестають поважати ті, хто «поважав» раніше. 
Бо насправді шанували не її, а те, чим вона 
володіла, – гроші та становище.

Сьогодні здебільшого поважають людей 
успішних – багатих, впливових, сильних, відо-
мих, тих, які мають владу. І при цьому не вра-
ховують шляхи досягнення зазначеного. Це 
– ознака духовної деградації суспільства та 
його морального занепаду. З поля зору зникає 
унікальність та неповторність особистості, яка 
повинна бути найвищою соціальною цінністю, 
і її чесноти, багатства внутрішнього світу по-
винні заслуговувати найбільшого шанування. 

Бог закликає нас шанувати когось не тому, 
що він заслужив, а тому, що це людина – образ 
і подоба Бога. «Шануйте всіх, братство любіть, 
Бога бійтеся…» (1 Петр. 2:17).

А як щодо людей негідних, запитаєте ви. 
З неповагою ставлячись до гріха, зла, чиїхось 

неправильних поглядів та 
вчинків, ми не повинні пе-
реступати межу та допуска-
ти зневагу особистості – ста-
витися цинічно, принижува-
ти, бути зухвалими, чинити 
насилля. Кожному необхідно 
почуватися особистістю. А як 
це непросто, коли на нас кри-
чать, ображають, принижують, 
постійно докоряють, обзива-
ють, словом – зневажають.

Отже, що таке повага до 
іншого?  Бачити його таким, 
як він є, в його індивідуаль-
ності і неповторності, бо так 

бачить людину Сам Бог. Він з повагою ставить-
ся до Свого творіння і чекає такого ж став-
лення до Себе. 

Більшість можновладців та високопосадов-
ців захоплені надмірною повагою до себе. І 
не важливо, що вона виходить від лицемірів, 
блазнів, підлабузників. Вони живуть манією 
величі й оточені дешевою «пошаною», яка не 
варта ламаного гроша. З цього приводу відо-
мий письменник, філософ, український єван-
гельський проповідник Г. Сковорода влучно 
зауважив: «Краще в одного розумного і до-
бродушного бути в любові і повазі, ніж у ти-
сячі дурнів». Іншими словами, не так важли-
во, у скількох людей ти в пошані, як те, хто 
саме шанує тебе.   

Бог одного разу докорив ізраїльтянам: «Ша-
нує син батька, а раб – свого пана; та якщо Я 
вам батько, де пошана Моя? А якщо Я вам пан, 
де страх переді Мною? Говорить Господь Саваот 
вам, священники, що погорджуєте Моїм Імен-
ням та й кажете: «Чим ми погордили Йменням 
Твоїм?». На жертівник Мій ви приносите хліб 
занечищений і кажете: «Чим Тебе ми знева-
жили?». Тим, що кажете ви: «Трапеза Господ-
ня – вона погорджена!». І коли ви приноси-
те в жертву сліпе, це не зле? І як кульгаве та 

хворе приносите, чи ж це не зле? Принеси-но 
подібне своєму намісникові, чи тебе він впо-
добає, чи підійме обличчя своє?», промовляє 
Господь Саваот… і приносите крадене, і куль-
гаве та хворе, і таку жертву хлібну приноси-
те. Чи буде воно Мені миле з рук ваших? го-
ворить Господь» (Мал. 1:6-13). 

«Де пошана і страх переді Мною?». В по-
єднанні шанування Бога та страху перед Ним 
виникає те, що ми називаємо благоговінням. 

Без поваги в суспільстві, родині, сім’ї, колек-
тиві, церкві не може бути гармонії стосунків та 
належного порядку. Тому Слово Боже навчає, 
що молодші повинні шанобливо ставитися до 
старших: «Перед лицем сивизни встань, і вша-
нуй лице старого, і будеш боятися Бога свого. 
Я – Господь!» (Лев. 19:32); «Старшого не доко-
ряй, але вмовляй, немов батька, а молодших – 
як братів, старших жінок – немов матірок, мо-
лодших – як сестер, зо всякою чистістю. Шануй 
вдів, удів правдивих» (1 Тим. 5:1-3).

  У церкві повинна бути повага до священ-
нослужителя, до тих, хто навчає євангельських 
істин: «Благаємо ж, браття, ми вас, шануйте тих, 
що працюють між вами і в вас старшинують у 
Господі, і навчають вас вони, і в великій любо-
ві майте за їхню працю» (1 Сол. 5: 12).

У державі повинна зберігатися повага до 
влади, до людей, від яких ми залежні: «Усі раби, 
які під ярмом, нехай уважають панів своїх гід-
ними всякої чести, щоб не зневажалося Боже 
ім’я та наука» (1 Тим. 6:1); «… царя поважай-
те» (1 Петр. 1:17). 

  У сім’ї також повинна панувати атмос-
фера поваги один до одного: «Шануй бать-
ка свого і матір твою, щоб продовжились дні 
твої на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі» 
(Вих. 20:12); «Дружини, коріться своїм чоло-
вікам, як Господеві, бо чоловік – голова дру-
жини, як і Христос – Голова Церкви, Сам Спа-
ситель тіла! І як кориться Церква Христові, так 
і дружини своїм чоловікам у всьому. Чолові-
ки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив 
Церкву і віддав за неї Себе…» (Еф. 5:22-24).

Бог закликає нас до любові з повагою, без 
поваги любов недосконала і нетривка. 
     Ігор КРОЩУК.

Якщо життя людини уявити як 
картину, то на картинах, що зобра-
жають життя багатьох віруючих 
людей, будуть чорні фрагменти – 
моменти, коли вони переживали де-
пресію, розчарування, відчай, сум, 
смуток. Можна сказати, що так бу-
ває в житті не кількох, а майже всіх 
віруючих людей. Чому так стаєть-
ся – відповідей багато. Але мова не 
про це. Мова про те, як зафарбува-
ти той чорний колір.

Що треба зробити, щоб добре роздиви-
тися картину, яку намалював художник? 
Відійти на достатню відстань, щоб бачи-

ти всю картину, а не якийсь її фрагмент. Так 

само і з картиною життя. Щоб побачити її в 
цілому, треба подивитися на своє життя че-
рез Боже Слово, побачити його в повноті, а не 
один якийсь фрагмент, один день. 

І тоді ми зрозуміємо, що часто не поміча-
ємо Божих благословень, сприймаючи їх як 
належне, дивимося не на те, що в нас є, а на 
те, чого нема.

Про що Єлисей запитував у бідної вдо-
ви, дітей якої могли забрати в рабство через 
борг її чоловіка: «Розкажи мені, що є в тебе в 
домі» (2 Цар. 4:2). 

Він не питав, чого в неї нема. Благословен-
ня від Бога прийшло в її життя тоді, коли вона 
усвідомила, що в неї є.

Що маємо ми?
А що є в нас? Слово Боже каже: «Усе, що 

потрібне для життя та побожности, подала 
нам Його Божа сила пізнанням Того, Хто по-
кликав нас славою та чеснотою» (2 Петр. 1:3).

Ось найкращий рецепт для того, щоб бути 
задоволеним своїм життям: кожного дня ста-
раймося пізнавати Того, Хто покликав нас сла-
вою і чеснотою, і Божа сила подасть нам усе, 
що необхідне нам у житті. Цю істину варто по-
стійно обновлювати у своєму розумі.

П’ять речей для щастя
Психологи твердять, що щасливим бути 

просто. Достатньо пам’ятати про п’ять речей. 
І зауважмо – про всі ці п’ять речей говорить 
і Слово Боже.

По-перше, необхідно бути вдячними. А в Сло-
ві читаємо: «Подяку складайте за все, бо така 
Божа воля про вас у Христі Ісусі» (1Сол. 5:18).

По-друге, треба бути оптимістами. Про це 
ж у Рим. 8:28 написано так: «І знаємо, що тим, 
хто любить Бога, хто покликаний Його поста-
новою, усе допомагає на добре».

По-третє, треба вміти радіти успіхам. А Бог 
закликає нас: «Завжди радійте!» (1 Сол. 5:16).

По-четверте, треба знати свої сильні сто-
рони і використовувати їх. У контексті христи-
янства цю пораду можна висловити наступни-
ми словами із Писання: «Служіть один одному, 
кожен тим даром, якого отримав, як доморяд-
ники всілякої Божої благодаті» (1 Петр. 4:10).

По-п’яте, потрібно робити добрі вчинки. Але 
хіба нам не відома ця порада? «Бо ми Його 
твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, 
які Бог наперед приготував, щоб ми в них пе-
ребували» (Еф. 2:10).

Бог любить нас. І Він все зробив для того, 
щоб ми були щасливими. Причина – не в Ньо-
му, а в нас. 

Віруючі люди не можуть показуватися пе-
ред світом сумними і нещасними – усі свої 
переживання і біди треба виливати перед 
Господом, а світові показувати Божу любов, 
Божу силу і Божі благословення.

Людмила БЕНДУС.

«А коли Ісус звідти про-
ходив, побачив чоловіка, 
на ймення Матвія, що си-
дів на митниці, та й каже 
йому: «Іди за Мною!». 
Той устав і пішов услід 
за Ним» (Мт. 9:9).

Перед цим розповідається, що Ісус, 
повернувшись з землі Гадарин-
ської, де вигнав демонів із двох 

біснуватих, зцілив паралізованого 
чоловіка. І не тільки зцілив, а й ска-
зав,  що йому прощаються його грі-
хи. Дехто з книжників обурився, мов-
ляв, Він зневажає Бога, бо прощати 
гріхи може тільки Бог. І далі написа-
но, що Ісус їхні думки знав (вірш 4). 
Тому й стало можливим те, що напи-
сане в дев’ятому вірші.

Ісус проходить повз митницю і ба-
чить митника Матвія. Матвія бачили 
багато людей. Але кого вони бачили? 
Запроданця, здирщика, негідника, ко-
трий за гроші утискував братів зі сво-
го народу. Іншими словами, людину, 

варту лише презирства й осуду.
А кого побачив Ісус? Людину, яка 

без вагань покине все, почувши по-
клик Божого Сина: «Іди за Мною!». 
Людину, яка змучилася від свого спо-
собу життя настільки, що покинула 
все, щойно її покликав Ісус. Людину, 
серце якої не лише шукало істину, а 
й було готове прийняти її незалеж-
но від того, яку ціну треба буде за-
платити. І врешті-решт, людину, яка 
стане апостолом і залишить людству 
одне з чотирьох Євангелій.

Люди бачили митника і грішника, 
Ісус – майбутнього апостола. А диви-
лися вони на одного і того ж чоло-
віка. Люди вірили своїм очам, а Ісус 
знав думки людини і бачив її сер-
це. І виявляється, що очі нас можуть 
обманювати. Ми часто даємо оцінку 
людині, судячи з того, що бачимо. І 
забуваємо, що можемо помилятися. 

Люди думали, як мало кинула бід-
на вдова до скарбниці храму – тіль-
ки дві лепти. Це ж дріб’язок, а не по-
жертва. А Ісус, знаючи думки людей, 
перекреслює все їхнє розуміння: 

насправді ця вдова кинула більше 
за всіх, бо вони кидали з достатку 
свого, а вона –все, що мала на про-
житок (див. Лк. 21:3-4).

Люди віддавали шану книжни-
кам, які «моляться довго напоказ» і 
постять напоказ,посипаючи голову 
попелом, а Ісус каже, що «вони тяж-
че осудження приймуть» (Лк. 20:47).

Прикладів можна навести бага-
то. І про що вони говорять? А про те, 
що часто ми не вміємо і не можемо 
правильно оцінити людей. Ми оці-
нюємо їх, керуючись тим, що бачать 
наші очі і чують наші вуха, а Бог – 
за їхнім думками і мотивами, за ста-
ном їхніх сердець.

Якщо ми зрозуміємо свою обмеже-
ність у цій сфері, тоді ми зрозуміємо, 
чому Біблія неодноразово закликає 
нас не бути суддями один для одно-
го, не поспішати судити ближньо-
го, не виносити вердикти і вироки.

Згадаймо, хоча б Послання бра-
та Господнього апостола Якова: «Не 
обмовляйте, брати, один одного! Бо 
хто брата свого обмовляє, той Закона 

обмовляє та судить Закона. А коли ти 
Закона осуджуєш, то ти не викона-
вець Закона, але Суддя. Один Зако-
нодавець і Суддя, що може спасти й 
погубити. А ти хто такий, що осуджу-
єш ближнього?» (Як. 4:11-12). 

Апостол Павло присвячує цій темі 
цілий 14-й розділ Послання до рим-
лян. До речі, про Павла. Непримирен-
ний противник християнства, Савл 
ревно боровся проти нової єресі. Він 
був присутній при страті Степана, і 
написано: «Савл похваляв його вбив-
ство». Ніхто не наказував йому про-
сити листа, який давав би йому пра-
во ув’язнювати християн у Дамаску. 
Це, швидше за все,  була його власна 
ініціатива. І ось він,у ревності своїй, 
дихаючи грізьбою й убивством, по-
спішає в Дамаск, не здогадуючись, 
що на цій дорозі його очікує зустріч, 
яка переверне все його життя так, що 
зміниться навіть його ім’я.

Усі ми знаємо, що було далі. Але 
ось що вражає в цій історії – Ісус не 
картає Павла, не карає за помилки 
минулого, не засуджує хибність його 

поглядів. Він просто промовляє до 
його серця, а потім кличе його до 
праці. І Павло із властивим йому за-
палом взявся проповідувати в сина-
гогах Дамаска, що Ісус – Божий Син.

Як реагують люди? Йому не ві-
рять, його бояться, його уникають – 
аж Варнаві треба було засвідчити пе-
ред апостолами про все, що сталося 
з ним по дорозі в Дамаск (див. Дії 9).

Виходить, ми можемо засуджува-
ти когось, навіть не підозрюючи , що 
Бог зовсім інакше, ніж ми, дивиться 
на цю людину. Ми можемо зверхньо 
дивитися на людей, які не так вірять 
в Бога, як ми, навіть не підозрюючи, 
що вони готові померти за Ім’я Ісу-
са Христа.

Не поспішаймо давати людям 
оцінку. Просто любімо їх. А оцінюва-
ти усіх, і нас в тому числі, буде Бог. 
Він – Серцезнавець. Він знає кож-
ну нашу думку. Бачить кожен порух 
нашого серця. Чує кожне наше про-
хання. Він знає нас – іноді краще, 
ніж ми самі. 

І це радісна звістка для нас. Пам’я-
таймо про це, пильнуймо за собою, 
дивімося на все навколо через Пи-
сання – а суд віддаймо єдиному Суд-
ді, Якому належить вся слава, честь 
і хвала.
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НА БОГО СЛУ ЖІННЯ 

в Івано-Франківських церквах 
християн віри євангельської:

Адреса: 
вул. МОЧУЛЬСЬКОГО, 1 

(на Майзлях). 

ЩОНЕДІЛІ –  
о 10 год., 

ЩОСЕРЕДИ –  
молодіжне  
служіння о 19 год. 
Адреса: 
вул. 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»

Хай Україна буде садом!

Народження від Бога

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

Ісус відповів: «Поправ-
ді, поправді кажу Я тобі: 
Коли хто не родиться з 
води й Духа, той не може 
ввійти в Царство Боже» 
(Ів. 3:5).
Християни з різних кон-

фесій багато часу і зу-
силь витрачають на те, 

щоб довести, що саме їхні 
літургія, обряди, дари – 
визначальні і належать 
до справжнього христи-
янства, саме той спосіб 
служби, який вони прак-
тикують,– єдино правиль-
ний і найбільше задоволь-
няє Бога.

Ці дискусії видаються дуже щири-
ми. Люди докладають багато зу-
силь, щоб дотримуватись тих чи 

інших правил, традицій, форм бого-
служіння, будучи впевненими, що 
цим догоджають Богові. Але хрис-
тиянство не визначається зазна-
ченим вище. Християнин – це лю-
дина, у якій живе Сам Бог, керуючи 
усім її життям.

Тому Христос так категорично ска-
зав Никодимові: якщо не народишся 

згори, не побачиш Божого Царства.
Можливо, ми вже звикли до де-

яких біблійних фраз, але якщо за-
мислитись над тим, що безкінечний 
Бог може жити в людині у всій Своїй 
величі, стає зрозумілим, що спасін-
ня, християнство – це не якісь пра-
вила життя, а велика таємниця: Бог 
з’єднався з людиною: «А хто з Госпо-
дом злучається, стає одним духом із 
Ним» (1 Кор. 6:17).

Як це можливе: Творець з’єдну-
ється із творінням?

Але якщо Христос не живе в нас, 
то ми – просто релігійні люди, а не 
діти Божі: «... Що їм Бог захотів по-
казати, яке багатство слави цієї та-
ємниці між поганами, а вона – Хри-
стос у вас, надія слави!» (Кол. 1:27).

І справді, народження згори – це 
таємниця, адже Бог з’єднується з лю-
диною в одне ціле. Навіть думати про 
це хочеться пошепки...

Думаймо про це разом і разом 
дивуймося неосяжній силі та до-
броті Бога, Який робить таке чудо...

«Блаженні ви, як ганьби-
ти та гнати вас будуть, і бу-
дуть облудно на вас наго-
ворювати всяке слово лихе 
ради Мене» (Матвія 5:11).
Не секрет, що у світі дуже 

багато зла. Люди стражда-
ють від неправди, жорсто-
ких учинків, жорстоких слів. 

Образи, наклепи, злі слова 
так глибоко ранять душі, 
що іноді роками, а то й де-
сятки років люди ходять із 
тягарем на серці.

Часто на зло відповідають ще біль-
шим злом, сподіваючись у такий 
спосіб угамувати свою образу, 

втишити біль від несправедливості, 

неповаги. Але зло таким чином не-
можливо перемагати – воно пере-
магається тільки добром.

Люди, яких торкнулася Божа бла-
годать, сповнюються любов’ю Божою 
і отримують спроможність відпові-
дати добром на зло. Християни, Цер-
ква Божа – це люди, здатні підніма-
тись над злом і творити милосердя 
навіть тим, хто робить їм зло.

Творячи добро всім людям, 

роблячи праведні вчинки, діти Божі, 
часто бачать ворожість від тих, кого 
люблять, кому бажають і чинять уся-
ке добро. Здається, це ненормально, 
але Бог застерігає, що у житті христи-
ян таке неминуче. Так чинили щодо 
Ісуса Христа, так чинили з пророка-
ми Божими, так чинитимуть і з Його 
послідовниками.

Та Господь також говорить, що 
коли це стається в нашому житті 

через вірність Ісусові Христу, ми по-
винні радіти, а не сумувати. Нагоро-
да наша тоді буде велика, і ми стає-
мо в один ряд із пророками Божими.

Ще написано: «Та й усі, хто хоче 
жити побожно у Христі Ісусі, – будуть 
переслідувані. А люди злі та дурисві-
ти матимуть успіх у злому, зводячи й 
зведені бувши» (2 Тимофія 3: 12-13).

Це тест, який час від часу дове-
деться проходити всім нам.

«І взяв Господь Бог людину, і в 
едемському раї вмістив був її, щоб 
порала його та його доглядала» 
(1 М. 2:15).
Чи замислювалися ми над тим, 

яким повітрям дихаємо і на якій зем-
лі живемо? Адже багато що в цьо-
му світі залежить від наших вчин-
ків, повсякденних дій і ставлення 
до природи.
Необхідність у створенні «Черво-

ної книги» – реальний доказ того, 
що людина – найбільший шкідник 
не лише для тваринного, а й для 
рослинного світу.

Людська безвідповідальність – най-
серйозніша загроза XXI століття, 

яка може призвести до зникнення 
тих чи інших видів тварин і рослин 
з нашої планети.

Усім відомо, що після того, як Бог створив зем-
лю і перших людей, Він насадив рай, тобто 
садок (1 М. 2:8). І в ньому Господь оселив 

Адама та Єву – для того, щоб вони доглядали 
за всім, що буяло в ньому (1 М. 2:15). Бог їх за-
просив у свій сад не як садівників-творців, а як 
працівників. Часто-густо ми хочемо бути садів-
никами, а не доглядачами. Такими собі богами, 
а не людьми. 

Але наша роль – роль людини, а не Бога-Тво-
рця. Творець Свою роль виконує довершено, і 
вона нікому не може бути передана.

У сьомому розділі Буття Біблія описує всесвіт-
ній потоп, катастрофу, яка охопила колись нашу 
землю. У зробленому з деревини ковчегові від 
потопу врятувалося тільки восьмеро людей (1 М. 
6:14). Після потопу на землі сталися великі змі-
ни. Людське життя стало менш тривалим. Зем-
ля набула нового вигляду. Після потопу вимер-
ло багато видів рослин і тварин, котрі не могли 
вижити у післяпотопному світі.

Зелені насадження – це не тільки легені пла-
нети, завдяки яким дихає все живе на землі. Вони 

також відіграють важливу роль біологічного філь-
тра, який очищає довкілля. Подібно до фільтру-
вального паперу, вони затримують на собі вели-
чезну кількість забруднювачів.

Усе, що дає земля кожної пори року, корисне 
людині, дає їй їжу та одяг, зміцнює тіло та наси-
чує душу і радує зір. І приємне не тільки людині, 
а й Богові. Саме з цією метою все і було створе-
не – щоб ми користувалися ним із мудрістю, для 
задоволення власних потреб, без зловживань і 
надмірних пожадань (1 М. 1:26-31).

Ми, як доглядачі дорученої нам природи, по-
винні берегти і захищати її. Якщо кожна люди-
на посадить хоча б одне дерево, то за кілька ро-
ків усі міста України будуть удвоє зеленішими. 

Саме так ми врятуємо мільйони дерев, а вони, 
у свою чергу, врятують планету і нас усіх від еко-
логічної катастрофи. І ми станемо гідними госпо-
дарями і доглядачами Божого саду.

Любомир МАТВІЇВ.

У В А Г А : 
Р О З П О Ч И Н А Є Т Ь С Я 
П Е Р Е Д П Л А Т А -2020 !
Умови передплати не змінюються:

один примірник – 250 грн.  за рік;
20 примірників – 1200 грн.  за рік;
40 примірників – 1500 грн.  за рік;
100 примірників – 2000 грн. за рік.
Ми вказали рекомендовану кількість замовлень. Але ви можете замовити будь-яку кількість примірників.

Кошти можна переказати на рахунок:
  26001052535352 в АТ КБ «Приватбанк», 

МФО 336677, код 14360570 (з 
обов’язковою приміткою «Добровільні 

пожертвування на газету "Вірую»)

або поштовим переказом на адресу:
Карпюк Олег Ярославович, 
місія милосердя «Добрий 

самарянин», вул. Мочульського, 
1, Івано-Франківськ, 76002 (з 

обов’язковою приміткою «Добровільні 
пожертвування на газету «Вірую»).

Наші газети можна отримувати на «Новій пошті» за умови замовлення 
від 500 примірників.

Довідки телефоном +38 067 911-03-65.

Тест на право бути Христовим...
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