
ГАЗЕТА  ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ  ХРИСТИЯНСЬКОЇ  МІСІЇ  МИЛОСЕРДЯ  «ДОБРИЙ  САМАРЯНИН»

РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ
БЕЗПЛАТНО

Реєстраційне свідоцтво 
ІФ № 406 від 16.06.1999.

РОР

№ 3 (254)№ 3 (254)

БЕРЕЗЕНЬБЕРЕЗЕНЬ
20202020

Коли прийде антихрист , в ін навіть не буде в ідкидати Церкву ,в ін буде тільки заколисувати нашу совістьКоли прийде антихрист , в ін навіть не буде в ідкидати  Церкву ,в ін буде тільки заколисувати  нашу совість

«ПРОБЛЕМА СУСПІЛЬСТВА НЕ В ЕКОЛОГІЇ «ПРОБЛЕМА СУСПІЛЬСТВА НЕ В ЕКОЛОГІЇ 
ЗЕМЛІ, А В ЕКОЛОГІЇ НАШОГО ДУХА»ЗЕМЛІ, А В ЕКОЛОГІЇ НАШОГО ДУХА»

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?..ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?..

    СТОР. 4СТОР. 4    СТОР. 3СТОР. 3    СТОР. 2СТОР. 2
ЦЕНТР ОПІКИ ДИТИНИ «РІДНА ОСЕЛЯ» ЦЕНТР ОПІКИ ДИТИНИ «РІДНА ОСЕЛЯ» 

ВІДСВЯТКУВАВ 15-ТУ РІЧНИЦЮВІДСВЯТКУВАВ 15-ТУ РІЧНИЦЮ

ЦЕРКВА І КОРОНАВІРУС: ЯК ДІЯТИЦЕРКВА І КОРОНАВІРУС: ЯК ДІЯТИ

ХРИСТОС І ВІРАХРИСТОС І ВІРА

СТОР. 5СТОР. 5

Всеукраїнська науково-прак-
тична конференція «Духовність 
особистості у вимірі цілей стало-
го розвитку України» відбулася 
27 лютого у Києві. Захід зібрав 
науковців, педагогів, митців, 
представників органів державної 
влади та представників Церков.

П
ро шляхи сталого розвитку в Україні йшло-
ся у доповідях співробітників міністерств 
енергетики, освіти, Нацакадемії педагогіч-

них наук, Державної екологічної академії, Гро-
мадської ради з питань співпраці з Церквами 
та низки громадських організацій.

Усі констатували незаперечний факт: для 
здорового і  продуктивного суспільства необ-
хідне поєднання духовності, освіти і виховання.

Учасники напрацювали пропозиції щодо 
впровадження в освітній процес вітчизня-
них навчальних закладів духовних та еколо-
гічних цінностей.

Старший єпископ УЦХВЄ Михайло Паночко 
наголосив на пріоритеті духовного виховання.

«Проблема нашого суспільства не в екології 

землі, а в екології нашого духа – там ко-
ріняться наслідки багатьох проблем. Тво-
рець дав людині не релігійні, а батьківські 
поради, щоб нам було добре», – зазначив 
старший єпископ.

За його словами, формування особисто-
сті на основі християнських цінностей – ос-
новний компонент сучасного  виховання. 
Як приклад він навів досвід Південної Ко-
реї та Сполучених Штатів Америки, а також  
запропонував ввести як предмет у школах  
вивчення Біблії уже з 1 класу.

Після перерви відбулися експертні па-
нельні дискусії. Було ухвалено резолюцію, 
котра декларує: катастрофічна соціальна 
та екологічна кризи в сучасній Україні зу-
мовлені передусім причинами духовного 
характеру. Для реалізації цього завдання 
пропонується створити робочу групу з пред-
ставників державної та виконавчої влади, 
науковців, освітян та священнослужителів 
різних конфесій. Подолання цих явищ, вва-
жають учасники конференції, вимагає ува-
ги Президента України та уряду.

chve.org.ua.

Війни,  землетруси, стихії, гло-
бальна зміна клімату, а тепер ще й 
коронавірус – далеко не всі страхи 
людства. Здається, щось невмоли-
ме й вороже насувається на нашу 
землю, несучи з собою крах надій 
на те світле майбутнє, якого ми 
все ще сподіваємося. Принаймні 
такий висновок можна зробити, 
тільки побіжно оглянувши стріч-
ку новин.

Т
а не конче читати новини, щоб дізнатися про 
все, що відбувається нині у світі. Про це було 
відомо ще тисячі років тому, і кожен, хто лише 

захоче, може довідатися не лише про своє тепе-
рішнє, але й про майбутнє. Для цього досить взя-
ти до рук Слово Боже. Ось що воно пише про по-
дії сьогодення:

«Бо повстане народ на народ і царство на цар-
ство, і голод, мор та землетруси настануть місця-
ми» (Матвія 24:7); 

«І будуть ознаки на сонці, і місяці, і зорях, і 
тривога людей на землі, і збентеження від шуму 
моря та хвиль, коли люди будуть мертвіти від 
страху й чекання того, що йде на весь світ. . .» 
(Луки 21:25-26).

Ніхто не зможе змінити розвиток подій – усе 
буде так, як передбачив Бог.

Але кожен здатний змінити хід свого життя 
у цьому розвитку подій, віддавши його під па-
нування Владики всесвіту – Господа і Спасите-
ля Ісуса Христа.

І тоді, спостерігаючи за тим, що відбувається у 
світі, ви знатимете, що робити й чого чекати: «Ви-
простуйтесь і підійміть свої голови – бо зближа-
ється ваше визволення!» (Луки 21:28).

Чи знаєте ви?

Людмила БЕНДУС.
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Поки Україна переживає демографічну кризу та не 

має коштів для створення міністерства сім’ї та де-
мографії, у силових органах за підтримки лібераль-
них грантових організацій під видом боротьби за рів-
ність прав чоловіків і жінок почався повномасштаб-
ний процес впровадження різних ґендерних органів.
Чому це несе загрозу? Проблема в тому, що на за-

гал масовою аудиторією «ґендерна рівність» сприй-
мається як рівність прав і можливостей жінок і чо-
ловіків. Але насправді «ґендер» – це не синонім сло-
ва «стать».

Ґ
ендер – це індивідуально обрана 
роль, яка може збігатися зі стате-
вими ознаками, а може й не збі-

гатися. І якщо статей лише дві – жі-
ноча та чоловіча, то «ґендерів» знач-
но більше. На сьогодні різних типів 
«гендерів» налічується понад 100, і 
їхня кількість постійно збільшується. 

Саме ґендерна ідеологія лежить в 
основі концепції ЛГБТ – лесбійки, 
гомосексуалісти, бісексуали, транс-
генедри тощо.

Зовсім недавно стало відомо, що у 
складі Нацгвардії  створено так зва-
ну Службу з ґендерної інтеграції та 
запроваджуються посади радників 

з ґендерних питань. 
5 листопада 2019 року радни-

ця командувача Нацгвардії Украї-
ни службовець Наталя Орловська та 
офіцер служби з ґендерної інтегра-
ції молодший лейтенант Ірина Пуч-
кова провели навчальний тренінг для 
представників керівного складу вій-
ськової частини 3066 та Північного 
територіального управління. Метою 

було ознайомити військовослужбов-
ців з основними складовими ґендер-
ного підходу та практиками пове-
дінки задля подолання стереотипів.

Жваві дискусії викликали питан-
ня, які не вкладалися у звичні сте-
реотипні уявлення деяких учасни-
ків тренінгу щодо ґендерних ролей 
жінки та чоловіка.

24-25 лютого на базі Центру куль-
тури та мистецтв МВС України від-
бувся дводенний тренінг з плануван-
ня діяльності та відпрацювання на-
вичок радників з ґендерних питань 
закладів вищої освіти та навчаль-
них центрів органів.

Захід проводила команда екс-
пертів з ґендерних питань структури 
ООН – Наталя Орловська, Катерина 
Гай, Михайло Корюкалов та радни-
ця міністра внутрішніх справ з ген-
дерних питань Вікторія Арнаутова.

Віцепрем’єр-міністр з питань єв-
ропейської та євроатлантичної ін-
теграції Дмитро Кулеба під час ро-
бочої наради заявив про інтеграцію 
ґендерного компоненту в роботу ор-
ганів сектору безпеки і оборони.

Відповідно до проєкту РНП (Річ-
ної національної програми співпраці 
Україна-НАТО) на 2020 рік, ґендерна 
тематика має бути включена до сис-
теми підготовки та підвищення ква-
ліфікації особового складу сектору 
безпеки і оборони України. 

Отож у силових органах за під-
тримки ліберальних грантових ор-
ганізацій під виглядом боротьби 
за рівність прав чоловіків і жінок 
почався повномасштабний процес 
впровадження різних ініціатив, щоб 
формувати лояльність до ґендерної 
ідеології.

Собор.

8 березня на Михайлів-
ській площі пройшла акція 
проти абортів та за жит-
тя ненароджених дітей.
Офіційно за 2018 рік в 

Україні було зроблено 
46552 переривання ва-
гітності. Неофіційно до 
100 000. За 2019 рік ще 
немає офіційних переві-
рених даних.

О
рганізатором акції виступила «Тра-
диція і порядок» — консервативний 
політичний рух, який незабаром 

стане рушійною силою змін в Україні.
«Ми виступаємо проти абортів, тому 

що в нашій країні величезна демогра-
фічна катастрофа. Торік у нас померло 
більше 500 тисяч людей, а народилося 
всього 300 тисяч. І при цьому близько 

300 тисяч зробили аборти», – каже лі-
дер руху «Традиція і порядок» Богдан 
Ходаковський.

Водночас відбулася акція «Марш 
жінок», учасники якої вимагали від 
депутатів ратифікувати Стамбульську 
конвенцію і виступали за ґендерну 
рівність у суспільстві. Демонстранти 
зібралися на Михайлівській площі і 

пройшли ходою до Поштової площі.
Учасники й учасниці маршу трима-

ли в руках плакати з написами «Різ-
ні, але рівні», «Жінкам – рівне пред-
ставництво у владі», «Дискримінація 
коштує дорого», «Рівність – традицій-
на цінність».

Особливо цинічно виглядав пла-
кат, на якому були слова: «Ісус би 

ратифікував». Це нахабна брехня і 
маніпуляція. Стамбульська конвенція, 
за яку виступали противники сімейних 
цінностей, – це один із щаблів запро-
вадження в Україні ґендерної ідеоло-
гії, вона просуває надання додаткових 
прав збоченцям та формує правову 
основу для гомодиктатури.

Отож цей день вкотре використали 
вороги України (разом з продажними 
ЗМІ та армією інтернет-ботів) з метою 
зсуву суспільної думки в бік дегенера-
тивних соціальних технологій: фемі-
нізму (знищення сім’ї та традиційних 
соціальних ролей, аборти, відкладен-
ня материнства, вимоги квот у владі 
тощо); ЛГБТ+ та гендерної ідеології; 
атеїзму (через брехню про релігії); лі-
вому радикалізму.

Показово також, що керувала цим 
шабашем Олена Шевченко (голо-
ва соросівської ЛГБТ-організації та 
організатор гей-парадів), а колону 
очолював справжній загін відьом з 

трансгендером, лесбійками, відьом-
ським макіяжем та мітлами.

«А насправді там зібралися вбивці 
діточок, войовничі феміністки, лесбій-
ки, комуністки, відьми з мітлами, сата-
ністки та інші членкині. Ну і звісно – 
співпрацівниці кількох громадських 
організацій, фінансованих умовним і 
не умовним Соросом. Коротко кажу-
чи, відверто трешовий захід.

Передусім все це було надзвичай-
но потворно. Максимально потворно – 
образи, стилістика, зовнішній вигляд, 
вбрання, гасла, лексика – буквально все.

Фемінізм – це бунт не лише проти 
життя і природи. Це також бунт проти 
краси. Їх реально дратує врода. При-
родне – красиве. Збочене – потвор-
не. Брати у цьому участь – безсумнів-
ний зашквар.

Серед «зашкварених» був поміче-
ний народний депутат Саша Санченко 
– фіксуємо і запам’ятовуємо» – пише 
Руслан Кухарчук у своєму фейсбуці.

Епідемія коронавірусу 
увірвалася в суспільство. 
У стислі терміни спалах 
нової хвороби вийшов на 
перші шпальти новин, по-
сіявши паніку і страх. Змі-
нюються плани, падають 
фондові ринки, напружу-
ються політики, а аналі-
тики намагаються про-
рахувати, чи надовго ві-
рус, як буде розвиватися 
економіка, скільки людей 
захворіє.

Х
оча новий вірус, який уже отри-
мав назву COVID19, – не найне-
безпечніша хвороба у світі, ві-

руючим варто визначитися, що ро-
бити і як поводитися.

Насамперед не варто проявляти 
байдужість до переживань людей, 
прикриваючись Божим захистом або 
особливою   вибраністю. Церква існує 
не в глушині лісовій, а в середовищі 
свого суспільства, спільно з іншими 
проходячи виклики, діючи з вірою, 
любов’ю і співчуттям.

Два приклади  показують діа-
метрально протилежні позиції, які 
можуть мати віруючі: негативний і 
позитивний.

Перший – у діях віруючого з од-
нієї південнокорейської секти, яка 
з невеликого розуму рознесла ко-
ронавірус у своїй країні, поклавши 
динаміку для національної епідемії.

Другий – у діях каппадокійсько-
го архиєпископа Василія Великого, 
який свого часу, крім духовної робо-
ти, створив перше в церковній істо-
рії містечко для милосердя, де дбали 

про хворих.
Церква завжди має можливість 

обрати найкраще і вічне, коли при-
ходять труднощі. Ось чому треба ви-
рішити, що християнські структури 
(церкви та служіння) і їхні учасни-
ки можуть зробити в питанні проти-
дії можливим вірусним небезпекам.

Перемагайте страх, не 
допускайте паніку!
Паніка робить набагато більше зла, 

ніж будь-який вірус! Пам’ятайте сло-
ва Христа, що «люди будуть мертвіти 
від страху й чекання того, що йде на 
ввесь світ. . .» (Лк. 21:26). Це поразка 
не від самого лиха, а від очікуван-
ня його! Тому важливо стверджува-
ти людей у справжній вірі в Бога й 
остуджувати запалені новинами уми. 
Страх не повинен керувати церквою, 
яка сама покликана бути сіллю і до-
помагати стабільності суспільства.

Говоріть правду
Деякі люди заквашені теоріями 

змови, і в голові у них – інформаційний 

сумбур. Страх і дурість – часто від не-
знання. Ось чому Христос говорив: «І 
пізнаєте правду, і правда вас віль-
ними зробить» (Ів. 8:32).

Вільна від страху церква поклика-
на говорити з людьми прямо і допо-
магати їм зрозуміти правду про вірус. 
Нагадайте їм, що потрібно частіше 
мити руки; розкажіть, як захищати-
ся від вірусу,як правильно поводити-
ся в разі зараження тощо. Розсудли-
вість – це вже 50% успіху у цій битві.

Дійте превентивно
Настановіть людей, що мають симп-

томи зараження або побували в спіл-
куванні з хворими, не ризикувати ін-
шими. Хай вони візьмуть паузу, щоб 
не заражати людей навколо

Встановіть в церкві спреї з роз-
чином для обробки рук. Якісно об-
робляйте приміщення.

Спрямуйте свої зусилля в сферу 
милосердя та благодійності. Можли-
во, є люди, кого зачепив не сам ві-
рус, а економічні наслідки від нього.

Постарайтеся обговорити з фахів-
цями набір рекомендацій, які може 

здійснити церква. Враховуйте не 
тільки питання здоров’я людей, а й 
проведення церковної діяльності в 
умовах, що змінюються. Знайдіть ідеї 
і завжди пам’ятайте: церква здатна 
витримати будь-які випробування і 
залишатися переможцем.

Стежте за 
оголошеннями 

державних служб
Майже у всіх країнах державні 

структури вводять певні обмежен-
ня. Це стосується карантину й іно-
ді – проведення масових заходів і 
подорожей. Краще заздалегідь зна-
ти про заборони, щоб намічені кон-
ференції або заходи не скасовува-
ти в останній момент. Але при цьому 
перевіряйте інформацію, адже часто 
вона помилкова або незрозуміла.

Використовуйте 
інтернет для 
спілкування і 

трансляцій
Якщо ваш регіон охоплений силь-

ним рівнем епідемії й з цієї причи-
ни християн в церквах менше, під-
тримуйте їх через інтернет. Давайте 
людям змогу бути з вами на зв’язку, 
слухати проповіді й під час виму-
шених обмежень. Ці та інші такі рі-
шення при складних обставинах не 
назавжди, а переваг від них більше, 
ніж незручностей. Тому адаптується 
і шукайте ідеї від Бога!

Не звинувачуйте тих, 
які захворіли

Як відомо, у Середньовіччі ве-
ликі нещастя посилювали прагнен-
ня знайти їхніх   винуватців. Явище 

отримало стійку назву, що застосову-
ється і нині: «полювання на відьом».

Не повторюйте помилки Серед-
ньовіччя! Не треба пояснювати епі-
демію гріхами окремих людей, наро-
дів або релігій. Краще проявіть лю-
бов і співчуття до тих, хто хворий чи 
постраждав від епідемії. Ставтеся до 
будь-якого періоду з розумінням, бо 
і він – у Божих руках.

Моліться
Сьогодні в суспільства нема відпо-

відей на ці запитання. Цілком мож-
ливо, що влітку все припинитися, а 
пізніше з’являться й методи лікуван-
ня. А може, епоха боротьби з незві-
даною хворобою лише починається 
і криза атакуватиме людство з усіх 
боків. Вчені розвивають широкий ді-
апазон варіантів розвитку ситуації.

Християни ж, визнаючи невизна-
ченість, все одно залишаються у вузь-
кому шляху проходження за Христом 
і знають, що треба молитися завж-
ди й не занепадати духом (Лк. 18:1).

Можна змінювати відповідаль-
них, змінювати методи лікування і 
захист, але молитву не замінити ні-
чим! Вона відображає нашу христи-
янську відповідальність.

Моліться про здорових і хворих, 
про свою країну і держави, які пе-
реживають епідемію. Просіть про 
мудрість для держслужбовців, ліка-
рів і пасторів. Молитовно протистій-
те страху і всім силам, які його по-
роджують. Нехай цей час стане для 
тих, хто знає Бога, шансом побачити 
крихкість земного життя і в смирен-
ні знайти порятунок у Христі.

Не коронуйте коронавірус! Зали-
шайтеся вірні Царю царів!

Денис ПОДОРОЖНИЙ.

Епіді емія коронавірусу здійснити церква Враховуйте не отримало стійку назву що застосову
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ЯКБИ В БОГА БУЛА КНИГА СКАРГ І ПРОПОЗИЦІЙ...ЯКБИ В БОГА БУЛА КНИГА СКАРГ І ПРОПОЗИЦІЙ...
Якби в Бога була «Книга 

скарг і пропозицій», важко уя-
вити, до яких розмірів вона 
розрослася б, починаючи з 
тієї першої претензії (Ти 
Сам дав мені дружину, від 
якої лише проблеми – Бут-
тя 3:12) і до сьогодні. Але 
Господь дав нам іншу «кни-
гу скарг». Книга Йова – кни-
га скарг у всіх сенсах.

П
очалося все з того, що прийшли 
сини Божі, ангели, перед Боже 
лице. Серед них був і сатана. І 

Бог поцікавився, чи звернув той ува-
гу на Йова, «бо немає такого, як він, 
на землі». На що сатана тут же реа-
гує: а чи даром Йов богобоязливий? 
Катається, як сир у маслі, оточений 
з усіх боків Божою турботою, пере-
сичений благословеннями. А інакше 
він і пальцем об палець заради Го-
спода не вдарив би.

Як це не парадоксально, але ство-
рюється враження, що за зухвалість 
лукавого Бог обрушує кару на голо-
ву… І кого? Самого Йова! Всевишній 
дозволяє сатані відняти у правед-
ного все, що служило йому втіхою: 
майно, дітей, здоров’я. Причому не-
щасний залишається зі своїм горем 
не сам на сам, а разом з дружиною, 
схильною до радикального розв’я-
зання проблеми. Йов мовчки сидить 
на землі і глиняним черепком шкре-
бе свої струпи.

Утім, побути на самоті йому вда-
ється недовго. Друзі, почувши про 
його скорботи, приходять зі шля-
хетною метою втішати нещасного. І 
все б нічого, якби вони просто мовч-
ки сиділи поруч. Та страстотерпець, 
не стримавшись, спробував вилити 
свою скорботу, і тут вже «братніх» 
умовлянь не бракувало!

Поки «експерти» ділилися свої-
ми знаннями щодо предмету роз-
мови, Бог мовчав. Він заговорив, 

лише, коли обговорення людських 
думок, нарешті, припинилося. Тво-
рець не дав відповіді. Адже Він Сам 
– Той, Хто закликає до відповіді. І всі 
Його запитання до Йова можна зве-
сти в одне: «Ти хто такий?». Наскіль-
ки ж дивна реакція Йова: «Ура! Я ні-
хто! Але Бог мене все ще пам’ятає»! 

Виявляється, праведника хвилюва-
ли не стільки самі страждання, скіль-
ки питання: чи не залишив його Го-
сподь? Адже якщо Бог з нами, ніякі 
страждання не можуть бути безглу-
здими! Навіть якщо нам самим сенс 
їх невідомий.

Дивні й слова Всевишнього дру-
зям Йова: мовляв, вони говорили про 
Нього «не так, як раб Мій Йов» (42:7). 
Вони-то чим не догодили? Правиль-
но і благопристойно викладали свої 
вивірені богословські погляди. Пра-
ведний же Йов у відповідь лише ха-
мив! Причому не стільки своїм го-
ре-утішителям, скільки Самому Богу. 

Принциповим виявилося те, що, 
ведучи благочестиву дискусію, друзі 
Йова говорили про Бога в третій осо-
бі – як про когось, хто при розмові 
відсутній. Йов же не скаржиться їм 
на Бога. Усі свої образи, біль він ви-
ливає Самому Творцю безпосеред-
ньо. Йов провокує Його на відповідь 

і отримує її.
Доктринальні погляди Йова нічим 

не відрізняються від вчення його дру-
зів. Лише висновки вони роблять різ-
ні. Друзі кажуть Йову: «Якщо ти хо-
роший, ти отримуєш цукерку. Якщо 
поганий – тебе ставлять в кут. Якщо 
тебе поставили в кут – ти поганий». 

Міркування ж Йова таке: «Якщо я 
хороший, мені мають дати цукерку. 
Був би я поганим, мене мали б по-
ставити в кут. Я хороший, а мене по-
ставили в кут. Це несправедливо».

Йов вважає, що Творець виніс йому 
обвинувальний вердикт і відновити 
справедливість вже не вдасться. Кому 
подавати на Нього апеляцію? Йову 
невідомо, що Бог дійсно виніс йому 
вирок, причому – на самому почат-
ку книги. Але вердикт цей не обви-
нувачував, а виправдовував Йова: 
«Немає такого, як він, на землі: муж 
він невинний та праведний, що Бога 
боїться, а від злого втікає» (1:8). Ви-
ходить, пригоди Йова ніяк не пов’я-
зані з тим, чи хороший він.

Навіщо ж Бог допускає сатані ви-
пробувати Йова? Невже Творець на-
магається щось довести лукавому? 
Аж ніяк! Після перших же розділів 
книги сатана там навіть не згадуєть-
ся! Але Творцеві відомі його наміри. 

Лукавий – експерт з руйнування до-
віри. Він всюди сіє кукіль сумнівів. 
Коли він не в змозі спровокувати 
осуд на ваші справи, він буде ста-
вити під підозру ваші мотиви. «Чи 
справді сказав Бог?». «Чи дарма бо-
гобоязливий Йов?».

А дійсно – чи дарма? Чи дарма 
працює волонтер, допомагаючи бі-
женцям? Он у нього і дах над голо-
вою, і діти всі освіту здобувають у 
не найгірших вишах, і позашляхо-
вик, і мобільник – що ще треба! Якби 
не все це – чи хвилювали б його ці 
нещасні?

А чи дарма  вірний дружині ваш 
сусід? Он і одяг у нього завжди ви-
прасуваний, і їжа на столі, і чистота 
в будинку. Якби не це – чи не бігав 
би він кудись набік?

Чи дарма ви ходите до церкви? 
Там всі піклуються одне про одно-
го, допомагають... Та сатана постійно 
пересмикує – підміняє причину і на-
слідок; підозрює за добрими справа-
ми недобрі мотиви. І вихід тут тіль-
ки один – ігнорувати його нападки!

Якщо ви знаєте, що справи ваші 
праведні і мотиви чисті – не витра-
чайте сил і часу на спростування плі-
ток. Виправдовуючись, ви лише бу-
дете підливати олію в вогонь. Ніхто 
не знає серця людського, крім самої 
людини і Бога. Перед Ним і відпо-
відь доведеться давати.

Але якщо вже сатана поставив це 
питання Богу, напевно, він зможе за-
дати його і самому Йову, підточуючи 
тим самим щирість його відносин з 
Богом! І це стане для Йова найви-
щим випробуванням. Адже підозри – 
найбільша загроза для любові. Тому 
Господь і дозволяє лукавому відняти 
у Йова все. Щоб той зміг сам визна-
читися, що йому дорожче: Бог чи те, 
що він від Бога отримує. .

У підсумку Бог повертає Йову все, 
що той мав. Причому подвійно. Зго-
дом це стане нормою Закону Мой-
сея: забрав щось у людини – маєш 
повернути удвічі. З дітьми тільки, 

здавалося б, нестиковка вийшла: як 
десять було, так десять і стало. До того 
ж чи можна взагалі вважати це замі-
ною? Десять овець замінять десять 
овець. Але чи замінять десять дітей 
інші діти? Звичайно ж, ні! Тому і дав 
їх Бог Йову не 20, а десять – щоб було 
подвійно. Адже ті, що загинули, зали-
шаються дітьми Йова, і в воскресін-
ні вони знову будуть разом!

Книга Йова – найдавніша з книг 
Біблії. Але тема воскресіння звучить 
в ній сильніше, ніж будь-де: «Та я 
знаю, що мій Викупитель живий, і ос-
таннього дня Він підійме із пороху 
цю шкіру мою, яка розпадається, і з 
тіла свойого я Бога побачу» (19:25, 
26). «Жалобна» Книга Йова служить 
нам джерелом невичерпної надії!

Апостол пише: «Бо я думаю, що 
страждання теперішнього часу ні-
чого не варті супроти тієї слави, що 
має з’явитися в нас. Бо чекання ство-
ріння очікує з’явлення синів Божих, 
бо створіння покорилось марноті не 
добровільно, але через того, хто ско-
рив його, в надії, що й саме створін-
ня визволиться від неволі тління на 
волю слави синів Божих. Бо знаємо, 
що все створіння разом зідхає й ра-
зом мучиться аж досі. Але не тільки 
воно, але й ми самі, маючи зачаток 
Духа, і ми самі в собі зідхаємо, очі-
куючи синівства, відкуплення нашо-
го тіла. Надією бо ми спаслися. На-
дія ж, коли бачить, не є надія, бо хто 
що бачить, чому б того й надіявся? 
А коли сподіваємось, чого не бачи-
мо, то очікуємо того з терпеливістю» 
(Римлян 8:18-25).

Неможливо уявити, яких розмі-
рів повинна була б бути книга Бо-
жих претензій до нас. Але її немає. 
Він прибив її до хреста. Страждан-
ня безгрішного Сина Божого не було 
заплатою за Його життя. Він страж-
дав замість нас. 

Чи дарма ми богобоязливі? Зви-
чайно ж, ні! Ми знаємо, яку ціну за-
платив за нас Господь.

Сергій ГОЛОВІН.

Безліч теплих слів, радісні усмішки, вітання, пода-
рунки, сюрпризи, подяки, неймовірні виступи дітей 
– таким був цей незабутній весняний день 5 берез-
ня 2020 року.
До найменших деталей було видно: свято в те-

плих стінах Центру опіки дитини об’єднало і поті-
шило абсолютно всіх. Так «Рідна оселя» святкува-
ла свою 15-ту річницю.

Ц
е було свято великої родини, 
свято споріднених душ та силь-
них тілом і духом людей. Про те, 

як народилася ідея допомогти зне-
доленим дітям, розповіли на почат-
ку урочистої програми директор 
християнської місії «Добрий сама-
рянин» Олег Карп’юк та директор 
Центру опіки дитини Віталій Жиляк.

За час існування Центру кількість 
дітей завжди змінювалася: повно-
літні виходили в доросле життя, на 
їх місце влаштовувалися нові, але 
сьогодні понад 80 дітей можуть 
сказати, що виростали саме в «Рід-
ній оселі».

Безліч тепла та любові віддали 
цим дітям їхні вихователі, настав-
ники та всі, хто тою чи іншою мірою 
долучився до такої без перебіль-
шення святої справи, як вихован-
ня дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування.

Під час святкування вихован-
ці Центру ділилися своїми спога-
дами про життєві долі, дякували 
вихователям та всім працівникам 
Центру за те, що вони створили 
для них справжню родину і навчи-
ли елементарному, підготували до 

самостійного життя.
На урочистості завітало чимало 

гостей, серед яких голова районної 
державної адміністрації Сергій Га-
євський, голова районної ради Ва-
силь Двояк, депутат Івано-Фран-
ківської обласної ради Богдан Ста-
ніславський, начальник служби у 
справах дітей обласної державної 
адміністрації Іван Ковалик, пред-
ставники структурних підрозділів 
районної державної адміністрації, 
міської об’єднаної територіальної 
громади, закладів освіти тощо. У 
своїх промовах вони дякували ко-
лективу Центру опіки дитини та лю-
дям, сповненим щирої батьківської 
любові та ніжності, які не шкодують 
ні сил, ні часу для кращого майбуття 
дітей-сиріт та дітей, які залишились 
без піклування батьків…

Свято було неймовірно гарним 
та зворушливим. Вихованці «Рідної 
оселі» по-дитячому щиро показува-
ли, чого навчилися у своїй домівці 
– співали, декламували вірші і за-
безпечили незабутні враження від 
свята всім присутнім. А на завер-
шення гостей, працівників та дітей 
чекав фуршетний стіл.

Б і і і і і і
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ХРИСТОС І ВІРАХРИСТОС І ВІРА

Діти, які утримуються в реабілітаційних 
центрах, здебільшого походять з сімей з 
низьким освітнім рівнем, які не приділяли 
достатньої уваги розвитку та навчанню ди-
тини. Діти або не відвідували навчальні за-
клади, або відвідували їх нерегулярно. Де-
які з них переживали насильство в сім’ї і в 
умовах постійної емоційної напруги не мог-
ли успішно засвоїти необхідну інформацію.

П
ісля влаштування у реа-
білітаційні центри діти 
розпочинають відвіду-

вати місцеві школи, але не 
можуть вчитися на рівні од-
нолітків. У результаті маємо 
занижену самооцінку дітей, 
втрату інтересу та мотивації 
до навчання, конфлікти з од-
нолітками та вчителями, від-
мови відвідувати школу, вте-
чі з реабілітаційного цен-
тру тощо.

Додатковий негативний 
фактор – те, що місцеві шко-
ли перевантажені і не мають 
можливості організовувати ін-
дивідуальні заняття з дітьми.

Один із шляхів підвищення 

освітнього рівня вихованців 
реабілітаційного центру «От-
чий Дім» – надання освітніх 
послуг за місцем перебуван-
ня дитини з метою компен-
сації педагогічної занедба-
ності та вирівнювання ос-
вітнього рівня відповідно до 
віку дитини.

Так 2017 року був відкри-
тий освітній проєкт «Джере-
ло». Одне з найважливіших 
його завдань – допомогти 
кожній дитині подолати про-
галини в навчанні та засво-
їти навчальний матеріал на 
необхідному рівні.

Зазвичай це діти з багато-
дітних сімей, діти, позбавлені 

батьківської опіки, або діти зі 
складними сімейними обста-
винами. І завдяки об’єднанню 
екстернатної форми навчан-
ня та педагогічного патрона-
жу, методом індивідуального 
та групового навчання, через 
формування класів з кількі-
стю не більше семи осіб було 
подолано прогалини в нав-
чанні, і майже всі діти засво-
їли навчальну програму від-
повідного класу.

Така система навчання 
пристосована до проблем і 
потреб як конкретного учня, 
так і невеликої групи дітей, а 
ще додайте зручний розклад 
уроків, доступний темп робо-
ти, цікаві способи засвоєння 
отриманих знань тощо. І те-
пер діти, які підуть до школи 
за місцем проживання, змо-
жуть легше адаптуватися в 
новому колективі.
Наталія МИХАЙЛОВА.

с. Святопетрівське 
Київської обл.

«Куди Я йду, туди ти тепер іти за Мною не можеш, 
але потім ти підеш за Мною» (Івана 13:36).
Це сталося за 800 років до народження Христа. На 

Юдею сунуло величезне військо поганських наро-
дів, моавітів та аммонітів. Їх перевага здавалася оче-
видною. Юдейський цар Йосафат скликав старшину 
та військове командування до святині на молитву. 
Усі були сильно налякані. Тоді пророчий дух напов-
нив Яхазіїла, і він сказав від імени Бога: «Не бійте-
ся та не жахайтеся перед цією силенною силою, бо 
не ваша ця війна, але Божа! Не вам воювати в цьо-
му, поставтеся й станьте, і побачите, що Господнє 
спасіння з вами… Не бійтеся й не жахайтеся, узав-
тра виходьте перед них, а Господь буде з вами!» (2 
Хронік 20:15, 17).
Так юдеї здобували перемогу в багатьох битвах, ба-

чачи, що то Бог дарує їм нові міста і території. 

І
сторія спасіння – це цілковите без-
корисливе втручання Бога, а лю-
дина має лише ВІРИТИ. «Юда та 

мешканці Єрусалиму! Віруйте в Го-
спода, вашого Бога, і будете запев-
нені, вірте пророкам Його, і пощас-
титься вам!» (2 Хронік 20:20).

Ми в такому ж становищі. Над 
людиною панує зло, кожного дня 
на неї чатує чимало небезпек, вона 
поступається перед натиском брех-
ні, насилля, сексу, не здатна здолати 
в собі найнижчих інстинктів. Життя 
ніби намагається довести: бідолахо, 
ти не вмієш ані любити, ані проща-
ти. На зло прагнеш відповісти злом, 
на зневагу – дати ляпас. Коли щось 
відбувається не так, як тобі хочеть-
ся, ти відразу злишся і поводишся 
нечемно. Ти можеш образити навіть 
тих, кого найбільше любиш, і готовий 
наробити великих дурниць.

Віра – початок Божої 
справи в нас

Після воскресення Христос сказав 
учням: «Не бійтеся! Я був мертвий, а 
тепер живий. Я маю ключ до вашого 
життя». Він готовий створити нас за-
ново, цілковито змінити. І навіть без 
наших найменших заслуг та зусиль, 
без добрих учинків. Єдине, чого Бог 
від нас вимагає і до чого закликає 
– прийняти рішення!

Апостол Павло пише до учнів в 
Ефесі: «І вас, що мертві були через 
ваші провини й гріхи, в яких ви ко-
лись проживали за звичаєм віку цьо-
го… у пожадливостях нашого тіла, як 
чинили волю тіла й думок, і з приро-
ди були дітьми гніву, як і інші, Бог же, 
багатий на милосердя, через Свою 

превелику любов, що нею Він нас 
полюбив, і нас, що мертві були че-
рез прогріхи, оживив разом із Хри-
стом, спасенні ви благодаттю, і ра-
зом із Ним воскресив, і разом із Ним 
посадив на небесних місцях у Хри-
сті Ісусі, щоб у наступних віках по-
казати безмірне багатство благодаті 
Своєї в добрості до нас у Христі Ісу-
сі. Бо спасенні ви благодаттю через 
віру, а це не від вас, то дар Божий, 
не від діл, щоб ніхто не хвалився. Бо 
ми Його твориво, створені в Христі 
Ісусі на добрі діла» (Ефесян 2:1-10).

Віра – це початок Божої справи в 
нас: «Догодити ж без віри не мож-
на» (Євреїв 11:6).

Але більшість із нас вважає себе 
віруючими людьми. Більшість знає 
напам’ять молитву «Вірую».

Однак мова не про інтелектуаль-
ну віру, не про те, що я визнаю існу-
вання Бога і сприймаю те, у що Цер-
ква наказує вірити. Не йдеться також 
про відчуття, що існує якась сила, не-
видима рука на небі, до якої люди-
на в разі потреби може звернутися.

Йдеться про віру, яка є конкрет-
ним та особистим відчуттям того, як 
Бог входить у моє убоге й заплута-
не життя.

Спершу – слухання,  
потім – довіра

Справжня віра твориться зі слу-
хання, з Божого Слова, яке має почу-
ти людина. Тому Христос після Свого 
воскресення каже жінкам, щоб ті біг-
ли й розповіли учням, що вони бачи-
ли й чули, а потім розсилає апосто-
лів у всі кінці землі й до всіх людей, 
щоб вони проголошували Благовість 

про перемогу добра над злом. Щоб 
свідчили про любов Бога та прощен-
ня гріхів. Саме така віра необхідна 
Богові, віра, яку людина отримує зав-
дяки слуханню.

Приклад – Марія. Ось вона – на-
речена Йосипа і готується до шлюбу. 
Через кілька тижнів пара має побра-
тися і щасливо заживе. Дівчина мріє 
про новий затишний дім і злагоду в 
родині. І раптом до неї звертається 
посланець Бога: «Не бійся, ти спов-
нена любови Бога, ти будеш матір’ю 
Спасителя. Він буде Божим Сином». 
Марія не розуміє, як це має стати-
ся, але цілковито довіряється Бого-
ві. І Слово Бога проявляє свою силу. 
Коли Марія приймає його, в її лоні за-
роджується нове життя, Боже життя.

Відтоді Бог веде її шляхом, якого 
вона ще не знала. Для неї повірити 
– означало перекреслити свої плани, 
дозволити комусь втрутитися в них. 
Це так, ніби хтось раптом викрадає 
літак, в якому ти летиш. Ти збирався 
летіти до Нью-Йорка, а виявляється, 
що летиш до Тель-Авіва!

Коли Марія наважується іти за 
Словом Бога, то має постійно покла-
датися на Нього. Віра для неї озна-
чає невпинну довіру до Бога. Йосип 

теж має повірити. Він виховуватиме 
і утримуватиме хлопчика, який не є 
його сином. Це – Син Бога.

І знову ми бачимо людей, спов-
нених благословення. Вони пізнали 
Бога зблизька, бо повірили.

Сила слова
Все починається з бажання відкри-

тися на Слово Бога. Це дивовижно! 
Бог, аби спасти людину, не влашто-
вує шоу, не демонструє могутности та 
сили, яка позбавляє найменших сум-
нівів. Бог ніколи не пригнічує люд-
ську свободу, не чинить насильства, 
щоб у чомусь переконати. Бог хоче 
подарувати спасення вірним через 
«глупоту» проповідування. Він про-
мовляє звичайним словом. 

Ми кожного дня чуємо багато різ-
них слів і багато слів кидаємо на ві-
тер. Однак слово може принести Бога, 
так само, як приносить любов. Поз-
бавити людину слова – означає не 
любити її. У багатьох родинах бува-
ють «тихі» дні. Які це тортури!

Слово любови Бога несе в собі 
вічне життя. Воно здатне воскреси-
ти навіть того, хто вже помер унаслі-
док гріха чи відсутности надії. Воно 
таке сильне, що, коли в нього повіри-
ти, спроможне проникнути до нашої 

сутности, попри маски, звички, куль-
туру чи навіть фальш.

Одна мати з двома дітьми опини-
лася на пішохідному переході саме в 
ту мить, коли шляхом з неймовірною 
швидкістю мчав автомобіль. Водій не 
встиг загальмувати. Жінка блискави-
чно відштовхнула дітей убік, і авто 
збило її з ніг. Вона лежить у лікарні, 
у відділенні інтенсивної терапії. Не-
має жодних шансів, щоб вивести її з 
коми. Медики намагаються врятува-
ти пацієнтку, та, на жаль, безуспішно. 
Лікування стає небезпечним для її 
мозку. І раптом у когось виникає ге-
ніяльна ідея: привести доньок, не-
хай вони порозмовляють з хворою

Голос дітей розбудив матір. Но-
вина про те, що вони живі, була для 
неї ніби Благовість. Виявилося, що 
жінку в такому стані тримало пе-
редчуття найгіршого. А голос дітей 
вивів її з безодні невіри та розпа-
чу. Вони живі!

Ось якою може бути сила слова! 
Воно проникає крізь різні фільтри, 
щоб показати Христа всередині нас. 

Нам усім треба слухати Боже Сло-
во і вникати в нього. Не дивитися по-
стійно на себе, а дивитися на Христа, 
Який любить і прощає гріхи.

 ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ «ДЖЕРЕЛО» ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ «ДЖЕРЕЛО»
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10 ПАСТОК У FACEBOOK: ЯК 10 ПАСТОК У FACEBOOK: ЯК 
НЕ ПОШИРЮВАТИ БРЕХНЮНЕ ПОШИРЮВАТИ БРЕХНЮ

Facebook створювався з добрими намірами – об’єднати людей 
онлайн. Але нині цю соцмережу масово використовують для поши-
рення інформаційних вірусів. І не тільки за допомогою ботів (штуч-
но створених акаунтів). Основний їх поширювач – ми з вами. Мані-
пуляційну інформацію створюють так, щоб людина емоційно вклю-
чилася в неї і потрапила в пастку.

П
астка – це тип посту, який найчастіше ви-
користовують для «розгонки» (так назива-
ють стрімке поширення мережею інформа-

ційного вірусу). Якщо авдиторія повірить на-
писаній брехні, то сама почне її поширювати.

Історія жертви
Приклад типового допису: «Політик Микола 

Яремчук (персонаж вигаданий) штовхнув мене 
на заправці за те, що я не пропустив його без 
черги. Я сильно вдарився і поранив голову. А 
він навіть не вибачився. Ану зробимо політи-
ка «відомим», щоб він більше так не робив».

У такому дописі є: автор-жертва, який потра-
пив в складну ситуацію; агресор – як правило 
чиновник, політик, бізнесмен (той, хто має вла-
ду); прикра ситуація, в яку потрапила людина, 
а врятувати її може тільки розголос.

Для чого такі пости з’являються? Для атаки та 
дискредитації політичного чи бізнес-конкурента. 
Навіть на людину з дзеркально чистою репутаці-
єю можно вигадати емоційний брудний компро-
мат, який з вуст «жертви» буде звучати правдиво.

Цей приклад ґрунтується на сталому твер-
дженні в суспільстві: всі люди при владі нею 
зловживають. Оскільки в реальності чимало фак-
тів зловживання, то повірити в ще один дуже 
просто. Особливо, якщо про нього говорить 
сама «жертва», та ще й благає про допомогу.

Як працює пастка: спекуляція на несправед-
ливості та свавіллі щодо «звичайних людей». 
Користувачі Facebook включаються емоційно та 
не перевіряють фактів і намагаються допомог-
ти лайками, коментарями, репостами. І так люди 
поширюють вірус – натхненно та безкоштовно.

Сама «жертва» здебільшого – штучний ака-
унт. Спочатку її пост поширюють такі ж штучні 
акаунти, легітимізуючи його через створення 
видимої популярності. Далі підключаются ре-
альні люди, які починають «боротися проти сва-
вілля» лайками, поширеннями, коментарями.

Що робити: звичайна людина може зрозу-
міти, що це неправда, через розпізнавання бо-
тів, які розганяють пост. Для цього треба зай-
ти на їхній акаунт і подивитися фото і стріч-
ку новинн. Як правило, фтографій буде мало, а 
пости – це різні дивні лінки.

Конспірологія
Приклад типового допису: «Чоловік моєї се-

стри працює охоронцем у Кабміні. Він чув, як 
Прем’єр, ідучи коридором із головою НБУ, об-
говорював крах банку «Укрпромспецфінанс» у 
понеділок. Людоньки, забирайте звідти гроші».

У такому дописі є: проста людина, яка має 
доступ до організації та людей; люди з впли-
вовими посадами, які «вершать долі»; щось, що 
може розвалитися і тим самим завдати збит-
ків простим людям. Як правило, це стосується 
безпеки чи грошей.

Ціль: розхитування ситуації в країні, в окре-
мій галузі, організації або компанії. Найчасті-
ше тоді, коли в країні виникає нестабільність 
і немає зрозумілого пояснення причин та на-
слідків. Часто використовується в банківсько-
му та фінансовому секторах.

Як працює: люди звикли не довіряти осо-
бам при владі (і не тільки політикам, але й ве-
ликому бізнесу). Особливо в ситуаціях, коли це 
стосується власних інтересів. Вони схильні от-
римувати інформацію від таких самих людей, 
як вони. І довіряють такій інформації значно 
більше, ніж офіційним версіям.

Як поширюють: штучно, тобто ботами, і ди-
намічно, тобто через через ЛОМів (з росій-
ської – «лідєри общєствєнного мнєнія). Вони 
пишуть проплачені пости і натяками або пря-
мо говорять тези, які вже вкинуті через «зви-
чайну людину».

Що з цим робити: перевіряти інформацію 
в нормальних ЗМІ. А також розпізнавати штуч-
ну «розгонку».

Факти, які видають штучну розгонку: коли 
коментарів та поширень понад третину від кіль-
кості лайків; аномальна залученість у перші го-
дини. Наприклад, якщо під попереднім допи-
сом всього було 50 лайків, коментів, а в сум-
нівному пості всього за годину набігло понад 
100, то це аномалія. Це сигнал, щоб прискіпли-
віше вивчити пост;

Ботів, які всю цю залученість створюють, 
як правило, легко впізнати: без аватарки, без 
фото на кавері, без власних постів чи лише з 
репостами, а дописи взагалі без реакцій. Це 
найбільш поширені критерії.

Невизнаний геній
Приклад типового допису: «Наш краянин Іван 

Шевченко переміг на всесвітній олімпіаді з фі-
зики. Він став першим українцем, якому вдалося 
здобути таке світове визнання. Минув місяць, а 
про це не написало жодне медіа. Звісно, їм не до 
простих геніїв, їм би тільки політиків хвалити».

У такому дописі є: маленька людина, яка до-
сягла визначних результатів; навмисне чи ви-
падкове замовчування цього факту.

Ціль: просування сторінки в Facebook. Та-
кий пост стає вірусним і приводить додаткову 
аудиторію на сторінку.

Проте може виконувати й функцію «підли-
вання олії». Наприклад, при атаці на політика 
при владі такий пост може підсилювати нена-
висть до влади в цілому.

Як працює: люди реагують на несправед-
ливість до таких, як вони, бо знають, як важко 
вибитися з низів.

Як поширюють: органічно, самі ж люди на 
емоціях. На цих же емоціях такі дописи перехо-
дять на сторінки ЗМІ, які не перевіряють фактів.

Що робити: перевіряти інформацію. Такі по-
дії обов’язково будуть висвітлені в ЗМІ, які до-
тримуються журналістських стандартів.

Такі пости вже стали мемами в українському 
Facebook. Шаблон «про цього генія не написало 
жодне ЗМІ» тепер часто використовують, щоб 
висміяти якусь ситуацію або відому людину.

Вирвана з контексту фраза,     
яка викликає злість

Приклад типового допису: «Помпео заявив, 
що Крим для України втрачений. Варто змири-
тися з цим, якщо чиновник високого рівня зі 
США таке каже. Треба працювати в Україні, а 
Кримом хай подавляться».

У дописі є: важлива для суспільства ситуа-
ція, яку обговорюють, шукають шляхи вирішен-
ня, проте ще не знайшли; вирвана з контексту 
фраза, яка окремо викликає бурхливі емоції; 
особа або орган, яка зробила заяву, – відома, 
наділена компетенцією та владою.

Ціль: атака на конкретну людину і зміна на-
прямку суспільного дискурсу.

Як працює: усі говорять про фразу, проте 
ніхто не говорить про контекст. І вона почи-
нає трактуватися як вирішення проблеми. Це 

не подобається частині суспільства, і люди ак-
тивно протидіють такому сценарію.

Як поширюють: органічно, реальні люди. 
Але дискусію модерують, коли вона відхиля-
ється від наміченого курсу, і коригують нови-
ми вкидами. Щоб люди швидше долучилися 
до обговорення та розголос став широким, ві-
дразу за основною інформацією вкидаються її 
спрощені форми (меми, анекдоти, відео тощо).

Що робити: читати контекст, тобто знайти 
оригінал всього виступу, інтерв’ю чи заяви, звід-
ки взята цитата. І не реагувати на інформацію, 
поки остаточно не зрозумієте, про що йдеться.

Пост, що відразу викликає 
діаметрально протилежні емоції

Приклад типового допису: «З 2021 року в 
Україні введуть другу мову – російську. У Льво-
ві російська стане обов’язковим предметом у 
школі. Ще дискутується питання про те, чи вар-
то вводити обов’язкову українську на Сході».

У пості є: чутлива для загалу проблема; роз-
ділення суспільства за принципом ставлення 
до певної проблеми; варіант вирішення, який 
точно не подобається частині громадян.

Ціль: підвищення градусу дискусії в обгово-
ренні болючої теми та загострення ненависті. Іно-
ді – для відвернення уваги від іншої проблеми.

Як працює: такі теми історично мають сво-
їх затятих послідовників, які готові витрачати 
час на те, щоб переконати іншу сторону у сво-
їй правоті. Тому будь-яка інформація – це сір-
ник, піднесений до сухого сіна.

Фактів здебільшого ніхто не перевіряє, усі 
керуються емоціями. А зупинити потік взаєм-
них обвинувачень вкрай важко.

Як поширюють: люди самі розносять інфор-
мацію. Вірусмейкеру потрібно тільки правиль-
но її вкинути: псевдолюдина (бот), ЛОМ або че-
рез мережу сміттєвих ЗМІ.

Що робити: пам’ятати, що такі теми виника-
ють не просто так, а в потрібний момент для до-
сягнення конкретної мети. Якщо хтось дійсно 
хоче вирішити гостру проблему, він веде робо-
ту тихо, щоб не спровокувати агресію.

Поширення вигаданого або 
перебільшеного факту щодо 

проблемної теми
Приклад типового допису: «Подивіться на 

цю яму! Тільки на тому тижні поклали асфальт, 
а вже ями по коліно. Як завжди, все розікрали! 
А ще кажуть, що реформи роблять».

У такому пості є: фото/відео. Під певним 
ракурсом знімають проблему (наприклад, яму 
на дорозі). Насправді знімати можуть в іншо-
му місці, або ж просто проблема не така масш-
табна, як показано на фото; історія від очевид-
ця подій; привязка до втрат конкретної люди-
ни (розікрали бюджет тощо).

Ціль: дискредитація чиновника, процесу, ро-
боти. Навмисно приділяють надмірну увагу до 
незначної події, мізерної порівняно з загаль-
ним процесом.

Як працює: беруться факти, які часто тра-
пляються і які людина бачить щодня. У них лег-
ко повірити. Тиснуть на больову точку і нівелю-
ють загальні зусилля щодо позитивних змін.

Наприклад, чиновник почав боротьбу з ко-
рупцією, а його звинуватили в розкраданні гро-
шей на ремонті доріг.

Як поширюють: вкид через бота. Перше по-
ширення – теж боти. Далі – самі люди, емоцій-
но включаючись в процес.

Що робити: перевіряти факти і не вірити на 
слово очевидцям.

Прогнози
Приклад типового допису: «Астролог Євге-

нія склала прогноз на 2020 рік і докладно роз-
казала, які політичні сили переможуть в кож-
ній області. Це перший такий ґрунтовний про-
гноз астролога. До цього вона передбачила 
перемогу Зеленського на виборах 2019 року».

У такому пості є: образ мага, який володіє 
таємними знаннями; важлива для суспільства 
подія, від якої залежить доля багатьох; сам про-
гноз. Здається, що в такі пости вже ніхто не ві-
рить. Проте вони ширяться під час виборів та 
перед важливими датами.

Ціль: моделювання суспільних настроїв. Під-
штовхування людей до певного рішення або вибору.

Як працює: на людському бажанні зазирну-
ти вперед, дізнатися про свою долю. І якщо все 
вже вирішено, то як маленька людина може не 
піти за волею вищих сил?

Як поширюють: вкид штучний, а далі люди 
самі розносять. Вірусмейкер може лише моделю-
вати дискусію, підкидаючи додаткові аргументи.

Що робити: не вірити в паранормальні явища. 

Диванна експертиза 
Приклад типового допису: «Економічний екс-

перт Ониксюк проаналізував ситуацію з курсом 
долара та дійшов висновку, що з понеділка він 
буде різко знижуватися та подолає позначку в 22 
грн за 1 долар. Він порекомендував українцям 
тримати свої заощадження в гривні. Та додав, 
що сьогодні обміняв свої долари на гривню».

У такому пості є: мавпування структури ана-
лізу реального експерта: факти та висновки; 
особа, яка вважає себе експертом; як прави-
ло, експертність підкріплена тільки популярніс-
тю в соціальних мережах (штучно створеною).

Ціль: від «нічим зайнятися» до свідомого ви-
кривлення інформаційного простору. Це паразиту-
вання на загальному тренді «люди вірять людям».

Як працює: люди вірять словам, не перевіряю-
чи фактів та не звіряючись з контекстом. Як прави-
ло, «експерти» говорять впевнено та переконливо.

Як поширюють: спочатку штучно нарощу-
ють атрибути експерта – стрімкий ріст аудито-
рії, купівля штучних лайків, поширень, комен-
тарів. Потім вони потрапляють в ЗМІ. А далі па-
разитують на своїй аудиторії через трансляцію 
потрібних думок.

Що робити: дивитися що, коли і в яких ЗМІ 
говорив «експерт». Можна також перевірити в 
базі псевдосоціологів та прихованих піарників.

Тисни лайк
Приклад типового допису: «Підтримуєш 

наших військових – тисни лайк», «Тисни лайк, 
якщо ти проти корупції».

Це короткі пости-слогани, в яких є: популяр-
ні серед широкої аудиторії твердження; заклик 
до дії, яку можна відразу виконати, тим самим 
погодившись із цим твердженням.

Ціль: це дрібне шахрайство. Натиснувши лайк, 
ти підписуєшся на сторінку. Саме для нарощу-
вання аудиторії й розрахована така реклама. 
Вона ґрунтується на інформаційній неграмот-
ності людей в соціальних мережах, на невмін-
ні відрізнити пост від рекламного оголошення. 

Як працює: це спосіб зібрати ваші дані (так 
само, як тести та інші такого роду форми).

Як поширюють: реклама.
Що робити: уважно читати і не тиснути лайк 

(не репостити, не коментувати) тільки тому, що 
вас просять це зробити.

Стадний інстинкт
Приклад типового допису: «Сьогодні наш го-

лова партії привітав всіх залізничників з про-
фесійним святом. Побажав їм міцного здоров’я 
та сімейного благополуччя. Вручив найкращим 
працівникам пам’ятні подарунки». 

Під таким постом за годину вже 1000 лайків 
та 100 коментарів. Ніби всі залізничники не-
сподівано зайшли в Facebook, щоб подякува-
ти за привітання. Таких випадків безліч. Тут го-
ловне не зміст чи форма, а те, що вони начебто 
підтверджуються популярністю серед аудиторії.

Що об’єднує такі пости: автор посту недо-
статньо популярний у Facebook або його ви-
словлювання можуть отримати різну реакцію, 
і варто перестрахуватися (створити подушку 
штучної популярності); сам пост базується на 
суперечливій інформації, і її потрібно легалізу-
вати через штучну масову підтримку (100 000 
людей вже повірили – і ти теж повинен вірити).

Ціль: формування штучної популярності, 
коли немає реальної.

Як працює: люди йдуть за більшістю, не розі-
бравшись у суті та не сформувавши власної думки.

Як поширюють: за допомогою штучно ство-
рених акаунтів.

Що робити: ігнорувати, коди бачите офіці-
оз із багатьма лайками.

***
Описані пастки – це далеко не повний пе-

релік, це лише найпопулярніші приклади. Усі 
пастки працюють для того, щоб «включити» 
нас емоційно і примусити поширювати ін-
формацію. І ми слухняно лайкаємо, коментує-
мо та репостимо, навіть не перевіряючи фак-
тів. І розносимо інформацію серед друзів, ро-
дичів та знайомих.

Але коли стає відомою правда, вона вже ні-
кому не цікава, авдиторія вже повірила брехні й 
керується нею при прийнятті рішень. До того ж 
про правду не вдасться поінформувати таку саму 
кількість людей, як ви це зробили під дією емоцій.

От і виходить: вірусмейкер в плюсі (ми йому 
безкоштовно допомогли), ми – в мінусі (самі ж 
попрацювали на розкол країни, дискредитацію 
людини тощо).

Оксана МОРОЗ.

texty.org.ua.
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ЧОТИРИ ПРИЧИНИ ЧИТАТИ БІБЛІЮЧОТИРИ ПРИЧИНИ ЧИТАТИ БІБЛІЮ
Ви, напевно, не раз чули про 

те, що Слово Боже, Біблію вар-
то читати. Можливо, навіть ро-
били спроби, але вас вистачило 
ненадовго.
Ви перестали читати Біблію, 

можливо, лише тому, що не мали 
достатньої мотивації.
Ось принаймні чотири причи-

ни для того, щоб читати Святе 
Письмо щодня.

Читання Божого Слова 
наближає до його Автора
Бог відкриває Себе багатьма різними спо-

собами, включаючи світ навколо нас. Апостол 
Павло писав: «Тож Його невидиме – Його віч-
на сила і Божество – від створення світу че-
рез творіння стає зрозумілим» (Римлян 1:20).

Але найчастіше Бог відкривається нам через 
Біблію. Старий Заповіт пояснює, що Бог ство-
рив нас на Свою подобу, що Він любить нас, 
хоча ми, отримавши в спадок гріховну приро-
ду прабатьків, продовжуємо бунтувати проти 
Нього. І Він хоче, щоб ми примирилися з Ним.

Знову і знову у Старому Заповіті Бог вияв-
ляє Свою милість до нас і вірність численним 
обіцянкам, які Він нам дав.

Новий Заповіт розповідає історію Ісуса і 
перших часів християнської Церкви. На почат-
ку і наприкінці свого Євангелія апостол Іван 

пояснює, для чого був написано Новий Заповіт. 
Він називає Ісуса Словом Божим, яке «стало-
ся тілом і перебувало між нами» (Івана 1:14).

Іван та інші автори Нового Заповіту записали 
лише малу частину з того, що Ісус робив і гово-
рив, але й цього достатньо, аби, читаючи це, «ви 
повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб 
вірячи, життя мали ви в Його Ім’я» (Івана 20:31).

Чим більше ми читаємо Біблію, тим краще 
пізнаємо Бога. А чим краще Його пізнаємо, 
тим більше нам хочеться спілкуватися з Ним 
і слідувати за Ним.

Біблія – ідеальний посібник 
для щоденного життя

Давид описує Боже Слово так: «Твоє сло-
во – світильник для моїх ніг, світло для моїх 
стежок» (Псалом 118:105). В якому б напрям-
ку ви не рухалися, Біблія може вказати пра-
вильні кроки. Це чудовий посібник для життя.

Біблія переповнена мудрістю. Соломон, 
який просив у Бога мудрості і використову-
вав її для управління народом Ізраїлю, дає 
багато мудрих порад в кількох книгах Старо-
го Заповіту. В Євангелії записана наука Ісуса, 
Якого навіть критики визнають Вчителем, що 
не мав Собі рівних.

Старий Заповіт вміщає у собі Закон, більшу 
частину якого становлять вказівки для життя, яке 
подобається Богу. Багато притч Ісуса дають нове 
трактування цим заповідям, щоб протистояти 
помилковим тлумаченням, які виникли з часом.

Окрім того, що Біблія містить здорові правила 
життя, вона пояснює, чому Бог дав нам ці правила.

Але навіщо виконувати Божі інструкції? Бі-
блія повна історій людей, які дотримувалися 
чи не дотримувалися їх – і Писання говорить 
про те, якими були наслідки їхніх дій.

У 2 Тимофія Павло пише, що «все Писання 
богонатхненне й корисне для навчання, для 
докору, для виправлення, для виховання в пра-
ведності, щоб Божа людина була досконала, 
на всяке добре діло готова» (2 Тим. 3:16-17). 

Регулярне читання Біблії 
покращує поведінку

Насправді взаємодія з Писанням або на-
віть частота читання Біблії – більш надійний 
прогноз моральної поведінки, ніж традиційні 
засоби: відвідування церкви і молитва.

Це відкриття випливає з дослідження, яке 
провели Арнольд Колм і Памела Кауділл Ова-
йо («Центр біблійної взаємодії»), опитавши 
більше 100 тисяч людей.

Їхній статистичний аналіз показує, що, вра-
ховуючи такі фактори, як: вік, стать, відвіду-
вання церкви і молитву, можна стверджува-
ти, що християни, які читають Біблію чотири і 
більше разів за тиждень, мають значно ниж-
чу вірогідність зловживання алкоголем, сек-
сом поза шлюбом, переглядом порнографії і 
азартних ігор. Ось цифри:

Зловживання алкоголем: менше на 57%
Позашлюбний секс: менше на 68%
Перегляд порно: менше на 61%
Азартні ігри: менше на 74%
Якщо ви читаєте Біблію частіше – це не 

лише знижує ймовірність вашої ризикованої 

поведінки, але й підвищує ймовірність того, 
що ви будете ділитися своєю вірою з іншими. 

Християни, які читають Біблію чотири і 
більше разів за тиждень, більше ніж удвоє 
(на 230%) частіше розповідають Євангеліє ін-
шим, ніж християни, які читають Біблію рідко.

Біблія підбадьорює і зміцнює
Коли ви переживаєте стрес, боротьбу, падін-

ня, відчай, розчарування, гнів або страждання, 
ви, швидше всього, не зацікавлені в отриман-
ні нових знань про Бога. Вам хочеться утіхи. 

Усе, що вам потрібно, і саме тоді, коли це 
потрібно, дає Біблія. Біблію іноді називають 
«Божим любовним листом». Вона завжди на-
гадує, що Бог створив нас на Свій образ і 
по-справжньому любить навіть тоді, коли ми 
блукаємо або втікаємо від Нього.

Той факт, що постійне читання Біблії може 
мати такий позитивний вплив, не повинен ди-
вувати. Адже Слово Боже описується як «живе 
і діяльне, гостріше від усякого двосічного меча: 
воно проникає аж до поділу душі й духа, суг-
лобів і мозку кісток, судить думки й наміри 
серця» (Євреїв 4:12).

Апостол Яків каже, що «посіяне Слово» може 
«спасти ваші душі» (Якова 1:21). Та й Сам Бог 
каже в книзі пророка Ісаї, що Його Слово «не 
повернеться, аж доки не виконається те, що Я 
забажав, і дам успіх на твоїх дорогах і Моїм 
заповідям» (Ісаї 55:11).

Біблія – це прекрасний подарунок від дуже 
доброго Бога.

Кріс БОЛІНДЖЕР.

1983 рік. У середній школі західноукраїнського мі-
стечка N –лінійка. Учні – піонери, комсомольці і без-
партійні розтягнулися в довжину всього коридору, 
завмерли у двох шеренгах. За ними – високі, до сте-
лі вікна, перед ними – зачинені двері кабінетів з ан-
тивеликодними плакатами між ними. Червоними лі-
терами на ватмані виведено: «Без Бога ширша до-
рога!», «Релігія – опіум для народу», «Без ікон і Бога 
ми живемо прекрасно!»… 
А ще перед учнями нервово ходить завуч Семен 

Петрович з папірцем. Сьогодні він похмурий, у шко-
лі – НП. Як таке могло статися! Семен Петрович – не 
тільки завуч, він ще і голова партійного осередку. 
Його вольове, з глибоким прорізом підборіддя знає 
єдино правильний напрямок, веде ввірених йому лю-
дей у світле майбутнє.

І 
ось цей папірець!.. Тиждень атеїзму, 
можна сказати, провалений. Плака-
ти, що підморгують школярам че-

рез спини завуча, не подіяли. Вчора, 
на Великдень він всю ніч чергував 
біля воріт церкви. І ось, Ксеня з 9-го 
«Б» класу рано-вранці була виявле-
на  на службі. Її прізвище твердою 

рукою Семена Петровича виведе-
не на папірці, який він тепер і му-
солить в руках.

Дівчинку вивели з шеренги, поста-
вили обличчям до піонерів, комсо-
мольців і безпартійних. Учні дивлять-
ся на неї, як на прокажену. Чому ви 
досі не комсомолка? Від насиченого 

баритона завуча тремтить скло у ви-
соких вікнах, слова луною віддають-
ся в сходових прольотах. Як ви мог-
ли зганьбити школу? Старшокласни-
ця! Гострий погляд Семена Петровича 
свердлить Ксеню. Дівчина збентеже-
на, відповісти їй нічого.

2013 рік. Гід-екскурсовод Ксенія 
Федотова зустрічає чергову групу в 
аеропорту імені Бен-Гуріона. Дівчин-
ка з 9-Б класу стала гарною жінкою. 
Вона успішно закінчила виш, пере-
їхала до Ізраїлю, продовжила і за-
кінчила освіту, отримала ліцензію 
в міністерстві туризму і тепер роз-
повідає про Святу землю і звичай-
но ж, про Христа, Якого любить всім 
серцем, тим, хто приїжджає сюди, 
туристам-паломникам.

Ксенія – щаслива дружина, мама 
двох прекрасних дітей. Передвели-
кодний тиждень цього разу їй випа-
ло провести з групою паломників 
з колишньої її малої батьківщини.

У цю пору року аеропорт перепов-
нений. Ксенія, як і майже всі, хто зу-
стрічає, чекає з табличкою, через го-
лови вдивляється в обличчя людей, 

що виринають із розсувних скля-
них дверей.

Виходить її група. Несподівано 
підтягнута й організована. Жінки 
в хусточках, чоловіки з похмури-
ми обличчями ледве встигають за 
старшим. У нього важкий сріблястий 
хрест на грудях.

Вона його одразу впізнала. Він 
майже не змінився, тільки посивів, 
але його знамените вольове, з гли-
боким прорізом підборіддя, як і ра-
ніше, знає єдино правильний напря-
мок, веде ввірених йому людей у світ-
ле майбутнє.

Гострий погляд Семена Петро-
вича свердлить простір. Уже через 
пару хвилин Ксенія розуміє, що гід 
йому майже не потрібен. У всіх свя-
тих місцях він знає, що і, головне, 
– як робити.

Буревісником продираючись че-
рез утрамбований натовп, веде Се-
мен Петрович свою групу до Голго-
фи. У потрібному місці зупиняється, 
повертається до своїх паломників – 
від насиченого баритона тремтять віт-
ражі, погойдуються стіни храму Гробу 

Господнього, слова луною віддають-
ся в сходових прольотах: «Увага, гру-
па! Останні метри перед Голгофою 
належить проповзти на колінах!».

Жінки в хусточках під підборід-
дя, чоловіки з похмурими обличчя-
ми тут же попадали на коліна, натовп 
тісниться, усі хочуть до Голгофи, усі 
поспішають, всім треба встигнути.

Семен Петрович буревісником, те-
пер уже на колінах, впевнено долає 
останні метри, що відокремлюють 
його від Голгофи. Створюється додат-
кова тиснява, люди обурюються, ко-
леги-екскурсоводи бровами показу-
ють Ксенії: що за цирк? Це твої? Жін-
ка збентежена, відповісти їй нічого.

Ні, вона йому не сказала, хто вона 
така . А він, звичайно, її не впізнав. 
Через тиждень проводила групу в 
аеропорт імені Бен-Гуріона. Вольо-
ве, з глибоким прорізом підборіддя 
знає, як знайти потрібні ворота, йому 
відомий єдино правильний напря-
мок, він веде ввірених йому людей 
у світле майбутнє…

Андріас ПАЦ.

Міністр культури, молоді та 
спорту Володимир Бородян-
ський оголосив результати 
конкурсу на посаду голови 
Державної служби з етно-
політики та свободи совісті.
«Я подав в Кабінет міністрів 

свої пропозиції і рекоменду-
вав Олену Богдан на цю поса-
ду», – підтвердив чиновник.

О
лена Богдан – соціологиня, доцент-
ка кафедри соціології в Національ-
ному університеті «Києво-Могилян-

ська академія» – давно працює як дослід-
ниця у сфері релігієзнавства зі значним 
міжнародним досвідом. Викладає в Киє-
во-Могилянській академії  та Київському 
політехнічному інституті. Має досвід до-
сліджень у вишах США, Канади, Великої 
Британії. Найбільше цікавиться питаннями 
суспільного розвитку, етики та релігійно-
сті, позитивного потенціалу особистості.

Зазначимо, що всього на посаду голови 

Служби претендували 24 особи. Після 
першого іспиту на знання законодавства 
кандидатів лишилось 17. Тест на абстрак-
тне мислення «відсіяв» ще чотирьох. У 
результаті до фінального етапу дійшли 
11 людей. Ще п’ять осіб не прийшли на 
співбесіду, і з шести, що залишилися, об-
рали чотирьох фіналістів.

РІСУ.

62 відсотки швейцар-
ців підтримали на ре-
ферендумі поправку 
до Кримінального ко-
дексу, якою забороня-
ється дискримінація 
сексуальних меншин.

У
хвалена поправка розширює 
заборону на «публічні заяви 
або дії, які принижують люд-

ську гідність, розпалюють нена-
висть і ставлять під загрозу мир-
не співіснування суспільства» 
щодо людей, виходячи з їхніх 
сексуальних уподобань. Пору-
шення закону загрожує тюрем-
ним ув’язненням на термін до 
трьох років або штрафом.

Досі у Швейцарії не було окре-
мого закону, який захищав би 
представників ЛГБТ від дискри-
мінації. У 2018 році парламент 
країни ухвалив рішення про роз-
ширення антирасистських законів 

щодо дискримінації сексуальних 
меншин. Однак найбільша в краї-
ні правоконсервативна Швейцар-
ська народна партія зібрала 50 
тисяч підписів для проведення 
референдуму щодо цієї норми.

Швейцарський євангельський 
альянс, відомий як SEA-RES, наз-
вав рішення «проблематичним 
та зайвим».

Хоча євангелісти «засуджують 
усі форми ненависті та насиль-
ства над людьми будь-якої сек-
суальної орієнтації» і вважають, 

що чинні закони вже захища-
ють ЛГБТ-персон, запропонова-
не законодавство може обмежи-
ти свободу віросповідання, ка-
раючи тих, хто виступає проти 
ЛГБТ-способу життя або висту-
пає за традиційний шлюб «від-
повідно до розуміння Біблії », – 
попередив Альянс.

Генеральний секретар SEA-RES 
Марк Джост заявив, що євангель-
ські церкви бачать подружжя як 
шлюб чоловіка і жінки.

christianpost.com.

Міністр культури молоді та
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З З ЕТНОПОЛІТИКИ ТА СВОБОДИ СОВІСТІЕТНОПОЛІТИКИ ТА СВОБОДИ СОВІСТІ

•    БУВАЛЬЩИНАБУВАЛЬЩИНА



№ 3 (254), БЕРЕЗЕНЬ 2020 РОКУ№ 3 (254), БЕРЕЗЕНЬ 2020 РОКУ

7ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ХРИСТИЯНСЬКА МІСІЯ «ДОБРИЙ САМАРЯНИН»ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ХРИСТИЯНСЬКА МІСІЯ «ДОБРИЙ САМАРЯНИН»
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СТРАХИ НЕ ВІД БОГАСТРАХИ НЕ ВІД БОГА ЛЮБОВ ОЧИМА ПІДЛІТКАЛЮБОВ ОЧИМА ПІДЛІТКА
З Писання відомо, що Божий Дух досліджує всю зем-

лю, шукаючи людину з певним станом серця. Цей стан 
описаний як «серце, повністю віддане Богові». Де би 
Бог не знайшов таку людину, Він хоче зміцнити її, ви-
явити Своє сприяння. Характерна риса такої людини 
– страх Господній.

П
роте фраза «страх Господній» ви-
кликає в нас певну негативну ре-
акцію. Одна з причин цього – ми 

несвідомо плутаємо страх Господній 
з іншими видами страху, які непри-
ємні і часто навіть шкідливі. 

Природний страх
Природний страх – це частина на-

шої людської природи. Час від часу ми 
лякаємося. Наочний приклад – атрак-
ціон «американські гірки». Вас підні-
мають на висоту, а потім ви різко па-
даєте вниз і відчуваєте, що серце за-
лишилося десь за 50 метрів позаду. 
Дух перехоплює, м’язи тіла напружу-
ються. Це дуже сильний вид страху. 

Ще одне джерело природного стра-
ху – грім і блискавка. Дуже небага-
то людей ніколи не лякалися рапто-
вих гуркотів грому і сліпучих ударів 
блискавки. Навіть тварини бояться 
грому і блискавки.

Інший страх, який відчували де-
які люди, – це страх солдата в бит-
ві, коли він чує свист куль буквально 
над головою. Дуже небагато людей не 
відчувають страху в таких ситуаціях.

Це приклади природного стра-
ху. Такий страх не обов’язково пога-
ний, але це явно не той страх, яко-
го шукає Бог.

Дух рабства
«Тому що ви не прийняли духа 

рабства знову на страх, але прийня-
ли Духа усиновлення, Яким кличемо: 
«Авва, Отче!» (Рим. 8:15).

Павло протиставляє тут Духа Божо-
гой, Який підтверджує, що ми є діть-
ми Божими, іншому духу. І каже, що 
цей інший дух робить тебе рабом. В 
іншому перекладі він названий «ду-
хом рабства гріха». Цей страх не при-
родний, він виходить з духовної ре-
альності і поневолює. 

Та Бог ніколи не поневолює Своїх 
дітей. Він хоче бачити не рабів, але 
синів. Тому страх, який поневолює, 
не є страхом Господнім і не може 
бути добрим.

Павло пише про дух, який виходить 

не від Бога, у Другому посланні до 
Тимофія 1:7: «Бо дав нам Бог духа 
не страху, а сили, і любови, і здоро-
вого розуму».

Ознаки Святого Духа – сила, лю-
бов і здоровий глузд. Всякий дух, 
який не виробляє цих якостей, не є 
Святим Духом. І Павло протиставляє 
Святий Дух «духу страху». Це одна з 
найбільш поширених духовних про-
блем у християн. 

Як же розпізнати цих поганих ду-
хів? «У любові немає страху, але до-
сконала любов проганяє страх, бо 
страх має муку. Той, хто боїться, не 
досконалий у любові» (1 Івана 4:18).

Страх, який викликає муку, – не 
від Бога, це злий страх. Інші слова 
для опису духу страху – неприрод-
ний, безпричинний, нав’язливий, зв’я-
зуючий і поневолюючий. 

Прояви духа страху
Існує дуже багато проявів тако-

го духа страху. Скажімо, агорафобія 
і клаустрофобія. Агорафобія – це 
страх відкритого простору і натов-
пу людей. Клаустрофобією назива-
ють страх бути закритим в обмеже-
ному просторі. Багато людей відчу-
вають його. 

Моя перша дружина страждала від 
нього багато років. Але одного разу 
ми розпізнали в цьому страху злий 
дух. Вона проголосила Боже звіль-
нення від духа страху і після цьо-
го стала іншою людиною. До цього 
завжди виникала проблема, коли їй 
треба було увійти в ліфт. Вона воліла 
підніматися сходами пішки, ніж за-
йвий раз опинитися в закритому лі-
фті. Після звільнення від цього духа 
страху вона без всяких проблем ко-
ристувалася ліфтом.

Інший приклад – страх темряви. 
Здебільшого це наслідок залучення 
до окультизму.

Ще один приклад демонічного 
страху – страх перед певними вида-
ми тварин: наприклад, котами, птаха-
ми, бджолами. . . 

Релігійний страх
«Оскільки цей народ наближаєть-

ся до Мене вустами своїми, і язиком 
своїм шанує Мене, серце ж його да-
леко від Мене, і благоговіння (букв. 
«страх») їх переді Мною є вивчен-
ня заповідей людських» (Ісаї 29:13).

Це те, що ми можемо назвати ре-
лігійним страхом. Він підтримується 
релігійними правилами, вимогами і 
страхом того, що «якщо ти не зро-
биш цього, то тебе не вважатимуть 
«хорошою» людиною». 

Люди, про яких каже Ісая, мають 
релігійний страх, але водночас їх сер-
це далеке від Бога. Ісус кидав виклик 
релігійним лідерам Свого часу, які 
мали такого роду страх, цитуючи їм 
ці слова Ісаї: «Лицеміри! Добре про-
рокував про вас Ісая, кажучи: набли-
жаються до Мене люди ці устами сво-
їми, й устами шанують Мене, серце ж 
їхнє далеко від Мене; але марно ша-
нують Мене, навчаючи вченням і за-
повідям людським» (Матвія 15:7-9).

Релігія, як правило, примушує до 
послуху через страх. І досягнутий та-
ким чином послух  – це не те став-
лення, яке вітає Бог. Він хоче, щоб ми 
щиро шукали того, що правильне в 
Його очах, що догоджає Йому. Лише 
страх Господній виробляє в людині 
правильне ставлення до Бога. 

Страх перед людиною
Четвертий страх, який не від Бога 

і який не є страхом Господнім, – це 
те, що можна назвати «страхом пе-
ред людиною». «Острах перед людь-
ми ставить тенета; а хто уповає на 
Господа, буде у безпеці» (Припові-
сті 29:25).

Страх перед людиною протистав-
ляється надії на Господа. Отже, у ньо-
му немає нічого доброго. Це можна 
виразити так: цей страх бачить лю-
дину більшою, ніж Бога. Коли думка 
людини для нас важливіша, ніж дум-
ка Бога. І це обов’язково призводить 
до непослуху Богові.

Натомість страх Господній ніколи 
не приведе до непослуху Богові. Це 
одна з найбільш надійних ознак. Тому 
запитайте самих себе: чи маю я пра-
вильний страх? Чи є в мене страх, який 
зв’язує і утримує від того, щоб бути 
таким, яким Бог хоче мене бачити?

Дерек ПРИНС.

Бразильський уряд закликає підлітків відкласти по-
чаток статевого життя, намагаючись стримати висо-
кий рівень підліткової вагітності в країні. Чиновники 
бразильських міністерства охорони здоров’я та мініс-
терства жінок, сімей і прав людини заохочують підліт-
ків не поспішати з початком сексуальних стосунків. 
Це подається як здорова альтернатива сексуально-
му вихованню в школах, – пише спільнота «Христи-
яни для України».

К
ампанія під назвою «Спочатку 
підлітковий вік, а потім – вагіт-
ність», розпочата, щоб зменшити 

високий рівень підліткової вагітно-
сті, яка, за словами міністра охоро-
ни здоров’я, найвища в Латинській 

Америці. З моменту запуску проєкту 
уряд орієнтується на молоду авди-
торію в соціальних мережах, вико-
ристовуючи хештег #tudonoseutempo 
(«на все свій час»). Ініціатива по-
кликана нести ідею, що діти мають 

залишатися дітьми, а рання сексу-
альна обізнаність порушує їх права.

Проєкт вже розкритикували ліві по-
літики та мейнстрімні медіа, звинува-
тивши владу в «моралізаторстві» та ні-
бито в недієвості утримання як спосо-
бу запобігання підлітковій вагітності.

Феміністична мережа гінеколо-
гів та акушерів оприлюднила заяву, 
в якій наголошується, що «проповідь 
нав’язливого страху та ненадання до-
статньої інформації про репродук-
тивне і сексуальне здоров’я не зава-
дить підліткам займатися сексом».

Ліві «правозахисники» також роз-
критикували ідею про утримання, 
особливо враховуючи законодав-
ство про аборти. Бразилія – одна з 
небагатьох держав, де аборти забо-
ронені (окрім випадків зґвалтування 
та загрози життя жінки), а підпільні 
вбивства ненароджених дітей кара-
ються тюремним ув‘язненням.

Однак у міністерствах наголошу-
ють на доцільності кампанії та потре-
бі більш комплексного підходу до 
розв’язання проблеми, адже розда-
ча контрацептивів не вирішує біль-
шості проблем, пов’язаних з раннім 
початком статевого життя.

Дамарес Алвес, міністр у спра-
вах жінок, сім’ї та прав людини, за-
явила: «Ми хочемо говорити про всі 

наслідки раннього сексу… це не лише 
вагітність. Існують інші серйозні фі-
зичні й психологічні наслідки для 
10-11-річних дівчаток і хлопчиків».

Кампанія цілком відповідає курсу 
консервативного уряду. У 2018 році 
Жаїр Болсонару засудив сексуальну 
освіту в школі (зокрема поширення 
інформації про аборти й інші сек-
суальні питання). Ще коли чільний 
президент обирався на посаду, то 
відкрито позиціював себе як єван-
гельського християнина, відвідував 
пролайф-заходи та інші акції на під-
тримку сімейних цінностей, жорстко 
критикував ЛГБТ-пропаганду та ак-
тивність феміністок.

Проблема сексуальної освіти в 
Бразилії та інших державах поля-
гає, насамперед, у трактуванні ре-
продуктивних питань. 

Найбільш поширені програми пе-
редбачають пряму рекомендацію ді-
тям і підліткам використовувати різ-
номанітні засоби контрацепції, а не 
утримуватися. Таким чином, вони 
ставлять за мету зменшити кількість 
підліткових вагітностей, але аж ніяк 
не перешкоджати поширенню ран-
нього сексуального досвіду.

Прихильники таких підходів нерід-
ко наголошують на тому, що діти все 
одно отримують ранній сексуальний 

досвід, а тому мають бути обізна-
ними в цих питаннях. Проте вкрай 
рідко (в Україні та й в інших дер-
жавах) порушується питання, звід-
ки і чому діти отримують небажа-
ну інформацію. Лобістам сексу-
альної освіти простіше звалити на 
дітей всю дорослу інформацію, ніж 
вирішувати проблеми в сім’ях, до-
ступність порнографії та деграда-
цію цілого пласту сучасної культури.

З другого боку, існує безліч при-
хильників ранньої сексуалізації дітей, 
вірних послідовників Фрейда. Намага-
ючись з раннього віку «звільнити лю-
дей від тяжкого гніту юдео-християн-
ської моралі», вони вже багато років 
розмивають норми прийнятного для 
дітей (свідчення того – присутність 
дітей на так званих ЛГБТ-прайдах).

Підліткова вагітність – наслідок 
розбещеності. Варто нарешті усвідо-
мити, що роздача контрацепції – це 
«лікування симптомів», а не розв’я-
зання проблеми. Справжні причини 
завжди криються у фундаментальних 
речах – кризі духовних, моральних і 
культурних основ. Повернути все до 
здорової форми важко і довго, але 
це варто робити, інакше боротьба з 
симптомами не закінчиться ніколи.

Психологи вважають, 
що у підлітковому віці 
справжньої любові не 
буває. Мовляв, це всьо-
го лиш симпатія. Правда 
це чи ні? Розберемося.

Б
агато батьків не розуміють, 
чому їхні діти з часом стають 
неуважними, розсіяними, не 

можуть ні на чому зосередитися. 
Турботливі матусі водять дітей до 
лікарів, щоб перевірити, чи бува 
вони не захворіли. Татусі намага-
ються розпитати діточок про при-
чини їхньої неуважності.

Але мало хто знає справжню 
причину їхнього суму. Подекуди 
вони й самі не можуть розібрати-
ся в цьому. Ходять сумні та тихі, але 
як тільки поруч опиняється об’єкт 
їхнього зацікавлення – одразу ви-
тирають невидимі сльози, випро-
стовуються й усміхаються якнай-
щиріше. І все для того, щоб «він» 
чи «вона» не подумали про тебе 
чогось поганого. Ти ходиш замрі-
яна і щаслива, коли він поруч, але 
дізнаєшся, що йому подобається 
інша, й одразу ж впадаєш у відчай. 
І варто задуматися: а чи справді ти 
його любиш? Чи, може, це всього 
лиш симпатія? 

Я спробувала дізнатись більше 
у своїх однолітків і провела не-
величке опитування про любов і 

стосунки їхніми очима. Відповіді 
були різні, хоча в дечому, усе таки, 
вони зійшлися. Одна моя подруга 
вважає, що справжня любов – це 
коли двоє людей люблять один од-
ного понад життя і готові на все за-
ради своєї «половинки».

Інша розповіла, що для неї лю-
бов – це особливі відносини між 
людьми: теплі й важливі, які наста-
ють тоді, коли люди пізнають душі 
один одного.

Ще одна подруга жартома на-
писала: «Любов –це важка і водно-
час проста штука, любов – це  на-
самперед почуття довіри до люди-
ни, коли людина дорога тобі, тобі 
комфортно з нею, не відчуваєш, як 
летить час».

Я розділяю усі ці думки, але хочу 
додати щось і від себе. Думаю, що 
«любити» – означає не просто да-
рувати подарунки чи проводити 
більше часу з коханою людиною, 
це означає вміти допомогти і під-
тримати у важку хвилину, довіря-
ти і вміти вислухати. «Любити» – 
це вміти чекати, а коли треба – і 
відпустити. 

Ісус Христос сказав про це так: 
«Ніхто більшої любові не має над 
ту, як хто душу свою поклав би за 
друзів своїх» (Івана 15:13). Ось 
яку велику суть має це, здавалося 
б, просте слово!

 Анастасія ПОНАЙДА.
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ЗАПРОШУЄМО 
НА БОГО СЛУ ЖІННЯ 

в Івано-Франківських церквах 
християн віри євангельської:

Адреса: 
вул. вул. МОЧУЛЬСЬКОГО, 1МОЧУЛЬСЬКОГО, 1  

(на Майзлях). 

ЩОНЕДІЛІ – 
о 10 год., 

ЩОСЕРЕДИ – 
молодіжне 
служіння о 19 год. 

Адреса: 
вул. ГАЛИЦЬКА, 203вул. ГАЛИЦЬКА, 203

ЩОНЕДІЛІ –
о 10 год.,

ЩОСЕРЕДИ –

о 19 год.

Християнська церква
«ВІФЕЗДА»

За адресою: 
м. Львів, вул. В. Великого, 4 

Чекаємо вас!

Богослужіння 
відбувається:

Неділя - 11:00
П’ятниця - 18:30

Стежте за програмою телепередач

УВАГА

Щонеділі о 8:00 та о 15:00
 ДИВІТЬСЯ 

християнську телепередачу «Вірую» 
на каналі ТРК  «3-студія»

Церква «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

МЕТАМОРФОЗАМЕТАМОРФОЗА Два фільми про віру в Два фільми про віру в 
Бога отримали «Оскар»Бога отримали «Оскар»

92-га церемонія 
вручення премії 
«Оскар» увійшла 
в історію потужни-
ми виступами зірок 
з фільмів, у яких 
йшлося про віру в 
Бога, – «Прорив» 
та «Гаррієт».

А
ктриса Кріссі Метц де-
бютувала на «Оскарі», 
виконавши пісню «I’m 

Standing With You», яка була 
номінована на найкращу 
оригінальну пісню з хрис-
тиянського фільму «Про-
рив» 2019 року.

«Коли тобі боляче, Я хочу, 
щоб ти знав, що тобі ніколи 
не доведеться переносити 
біль самому; коли твоя віра 
загасне, Я ніколи не зневі-
рюсь у тобі, коли ніч навко-
ло тебе і ти думаєш, що ни-
кому до тебе немає діла, – 
Я підійду і обніму тебе», 

– говориться в пісні.
Фільм «Прорив» розпо-

відає дивовижну реальну іс-
торію Джойс та Джона Смі-
тів, матері та сина, які покла-
даються на силу молитви та 
Святого Духа після нещас-
ного випадку, що залишає 
сина мертвим упродовж 45 
хвилин. Після відчайдушних 
маминих молитов син по-
вертається до життя.

Шоу-програма вручен-
ня «Оскара» запросила та-
кож талановиту актрису та 
співачку Синтію Еріво ви-
конати пісню «Встаньте» з 
фільму «Гаррієт», у якій вона 
грає Гаррієт Тубман.

Це біографічний фільм 
заснований на історичній 
місії Гарріет Тубман. Він дає 
глядачам можливість глянути 
на місію легендарної аболі-
ціоністки, керованої вірою.

Виступи Метц та Еріво 
викликали овації у глядачів.

christianpost.com.

Що потрібно зробити, щоб потрапити до пекла? А нічого! 
Бо кожен з нас у цей світ уже приходить потенційним гріш-
ником, успадкувавши гріховну природу наших найдавніших 
пращурів – Адама і Єви; ті ще в раю, в ідеальних умовах Едем-
ського саду занапастили свою душу через непослух Творцю 
– скуштували плід із дерева, з якого Він їм заборонив їсти. 
І мимоволі ми примножуємо те брудне й недобре, до чого 
штовхає нас смертоносний вірус перворідного гріха. І неод-
мінно потрапляємо в безодню пекла.
Тому вкрай необхідно щось міняти – щоб навернути отри-

мане при народженні зіпсуте єство до життєдайного дже-
рела праведності. Взагалі, процес змін притаманний приро-
ді в цілому.

Я
скравим доказом перманентного 
переходу в якісно інше, нове, може 
бути, наприклад, перетворення гусе-

ниці на метелика. Неприємний на вигляд, 
огидний та бридкий черв’як у певний пе-
ріод свого розвитку видозмінюється і стає 

прекрасним метеликом. На щастя, в Божій 
світобудові існує процес метаморфози.

Якщо дивитися на природний процес 
метаморфози духовними очима, то мож-
на провести паралель: спотворені гріха-
ми, відразливі і нікчемні людські душі 

здатні змінюватися – набувати гідності, 
порядності та інших чеснот. 

В якій би неблагополучній сім’ї ми не 
народилися, в якому б прошарку суспіль-
ства не зростали, ми спроможні змінюва-
тися. Як гусені дано стати метеликом, так 
само нам дана можливість та здатність не 
зоставатися в успадкованому гріху, сут-
ність якого проявляється навіть у зовсім 
маленьких дітях. Бог, наш Творець, наді-
лив нас умінням змінюватися. З Його до-
помогою ми можемо позбутися тяжіння (з 
ним ми з’явилися у цей світ) до кривої і не-
безпечної дороги гріховних пристрастей. 

Лише б не пропустити момент, що Все-
вишній визначив для кожного, аби в по-
трібний час зупинитися і усвідомити: я 
повзаю, як гусінь, застрягши у болоті ма-
теріалізму, погрузнувши в багні гріхів цьо-
го світу, у безлічі проблем та негараздів, 
але я здатен літати. 

Боже Слово закликає: «Не стосуйтесь 
до віку цього, але перемініться відновою 
вашого розуму, щоб пізнати вам, що то 
є воля Божа, – добро, приємність та до-
сконалість». А щоб «не стосуватися цього 
віку» (тобто не рівнятися на грішний світ, 
не піддаватись його спокусам), потрібно 
черпати силу від Бога – молитися, чита-
ти Святе Писання, прислухатися, що Він 
каже через нього.

Таким чином ми наближатимемося 
до Творця, Його природи, будемо става-
ти подібними до Нього. Бо з ким прово-
димо час, від того й навчаємося, набува-
ємо схожих рис – з нами відбувається та 
сама метаморфоза.

Мабуть, кожна людина на певному етапі 
життя приходить до висновку, що далі так 
жити не можна, що треба щось міняти. Це 
і є той момент, коли Бог говорить до на-
шого серця. Він хоче, щоб з нами відбуло-
ся оте перетворення, відродження згори, 
щоб ми стали новим творінням, щоб, по-
кинувши усе старе, ми народилися в Бо-
гові й отримали спасіння душі. Щоб по-
вернули напрям свого ходу від гріха до 
Бога. Він кличе нас до цього.

Віталій КЛОДНИЦЬКИЙ.

м. Чернівці.

НЕ РОЗУМІЮ...НЕ РОЗУМІЮ...
Що може бути яснішим і 

зрозумілішим за слово, ска-
зане в Писанні: «Бо суд не-
милосердний на того, хто 
не вчинив милосердя. Ми-
лосердя бо ставиться вище 
за суд» (Якова 2:13).

Т
ой, хто читає Біблію, пам’ятає 
притчу про милосердного царя 
і жорстокосердих позикодавців, 

яку розповів Ісус Христос як нагаду-
вання про те, що тільки прощаючи 
іншим, ми можемо сподіватися на 
прощення з боку Господа.

А як часто ми молимося молитвою 
«Отче наш»? Про що в ній ідеться? 
Навчивши учнів цієї молитви, Ісус 
говорить: «Бо як людям ви простите 
прогріхи їхні, то простить і вам ваш 
Небесний Отець. А коли ви не буде-
те людям прощати, то й Отець ваш 
не простить вам прогріхів ваших» 
(Матвія 6:14-15).

І ось цього я ніяк не розумію: чому 
мені, якщо я вірую в Ісуса Христа, 
довіряю всім Його словам, так важ-
ко зглянутися на помилки, слабкості 
та прогріхи інших людей? Що зму-
шує мене, віруючу людину, сідати в 

суддівське крісло й виносити вирок 
людям нерозумним, грішним, що не 
знають ані Господа, ані спасіння Його, 
ані милості та потужної сили Його?

Чому почуття справедливості, яким 
я намагаюся керуватися у стосунках 
із людьми на роботі, у суспільстві, 
у таких ситуаціях виробляє в мені, 
притому абсолютно однозначно, ба-
жання чинити опір Богові, Його волі 
та Його Слову?

Не можу відповідати за всіх, але 
іноді здається, що це тому, що ми ке-
руємося почуттями, визначальними 
для нашої душі. А душевне і духов-
не – це не одне й те ж. Душевне – 
похідне плоті.

Якщо ми і здатні на прекрасні 
справи, то лише остільки, оскільки 
привчили почуття до цих добрих 
справ. Народжена від Бога нова люди-
на знаходить задоволення в мирі, лю-
бові, милосерді, лагідності, терпінні...

Тож хай Бог дасть нам мудрості, рі-
шучості й мужності поводитися від-
повідно до Його Слова, Його волі, бо 
написано: «Ходіть за духом, і не вчи-
ните пожадливості тіла».

Вальдемар ЦОРН.


