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Б

агато років тому один африканський
вождь відвідав королеву Вікторію
в Англії. Він запитав: «Ваша величносте, в
чому секрет величі Англії?» – «Біблія» – не
роздумуючи, відповіла королева.
Біблія – найцінніша книга у світі. Жодна людина не може вважати себе освіченою
доти, поки не познайомиться з нею. Я читав
її щодня впродовж п’ятдесяти років, і буду
читати її до тих пір, поки не зустрінусь віч
на віч з Господом мого життя – Ісусом Христом. Раджу вам чинити так само. Відкривайте Біблію з молитвою, читайте з увагою,
виконуйте з радістю. Вивчайте її заради мудрості, вірте їй заради спасіння, живіть за
нею заради святості.
Особисто для мене вона є найдорожчою
і найулюбленішою. Вона насичує мій розум,
душу і серце Господніми істинами. Чим більше я вивчаю її, тим більше люблю. Немає
книги у світі подібної їй. Вона – Божа Книга. Коли я читаю її, Бог говорить зі мною. Я
чую Його голос. Читаючи її, люди рятуються, керуючись нею, вони живуть. Вона –наш
єдиний авторитет. Або вона зберігає нас від
гріха, або гріх утримує нас від читання її.
Одна з найвеличніших біблійних книг –
це Євангелія від Івана. У шістнадцятому вірші третього розділу ми читаємо дуже важливі слова: «Бо так полюбив Бог світ,
що віддав Сина Свого Єдинородного, щоб
кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але
мав життя вічне». Це і є найвеличніша
розповідь усіх часів і народів. Ці слова – є
ключовими словами усієї Євангелії. Через
них до спасіння прийшло більше душ, ніж через будь-який інший вірш в Біблії, бо у ньому
передається величезна Божа любов. Він був
перекладений на найбільшу кількість мов. У
цьому вірші є чотири твердження, які відносяться до любові Божої.

Перше: «Бо так полюбив Бог світ»
Спасіння починається у Бога. Ми не
маємо жодного відношення до цього. Бог
приготував для нас спасіння ще до нашого
народження. Не думайте, що ми можемо
самі пізнати Бога. Бог Сам відкриває Себе,
дає людині можливість пізнати, зрозуміти
Його. Це Він робить перший крок. «Бо так
полюбив Бог ...» Це коротке слово «так» має
велике смислове навантаження в тексті, адже
завдяки йому автор вміло підсилює важливість того, що сталося в історії людства: БогОтець віддав Свого Єдиного Улюбленого
Сина на смерть заради усього людства лише
тому, що так полюбив людину – Своє творіння. У цьому й полягає унікальність християнства.
Для порівняння, язичницькі боги – це
боги страху і ненависті. Наш Бог – це Бог
любові. Язичники бояться своїх богів. Ми
любимо Свого Бога. Їхні боги – це боги
суду, влади і жорстокості, спрямованих їм на
шкоду. Наш Бог теж – Бог суду і влади, але,
перш за все, Він – Бог любові, Який шукає
для нас найкращого. Бог ненавидить гріх,
який живе в людині, але безмежно любить
людину. Нам важко приймати хвороби ваших дітей, але ми продовжуємо любити їх!..
Божа любов незбагненна! Його любов нез-

розуміла, однак реальна. Я хочу, шановний
читачу, щоб ви знали, що Бог вас любить.
Він любить вас, незважаючи на те, що ви накоїли у своєму житті. Він завжди любитиме
вас, незважаючи на ваше ставлення до Нього.
«Бо так полюбив Бог світ ...» Світ, повний тих, хто відвернулися від Бога, але Він
продовжує любити, незважаючи на їхні гріхи.
Біблія говорить: «Але Бог доводить Свою
любов до нас тим, що Христос умер за нас,
коли ми були ще грішниками» (Рим. 5:8).
В іншому вірші говориться, що «Христос,
коли ми були ще безсилі, у відповідний час
помер за нечестивих» (Рим. 5:6). Бог любить не тільки добрих, але і злих. Коли Ісуса
прибивали до хреста, Він молився: «Отче,
відпусти їм, бо не знають, що роблять!»
(Лук. 23:34). Така любов – божественна,
вона вища людської. Незважаючи на нашу
ворожнечу, Бог любить нас. Бог любить особисто вас.
Тільки Бог може так любити. Якби Він
любив тільки добрих, милих і слухняних, ми
могли б зрозуміти це, тому що нам властиво любити тих, хто любить нас. Ми любимо
наших друзів – це людська любов. Бог же
любить ворогів. Він любить неслухняних і
грішних, і така любов для нас – незбагненна,
вона поза межею нашого розуміння. Пригадайте притчу про блудного сина: безмежна любов батька до свого непутящого сина,
який зганьбив його своїм ганебним життям.
Батько зустрів його з відкритими обіймами:
«Бо цей син мій був мертвий і ожив, був
пропав і знайшовся» (Лук. 15:24). Така
любов Бога!

Друге: «Що віддав Сина Свого
Єдинородного»
Любов вимагає жертви. Любов викликає
дію. Вона повинна показати, проявити себе.
Бог довів Свою любов тим, що віддав
Свого Єдинородного Сина. Він міг би послати Ангела або Архангела, але не зробив
цього. Ніщо не довело би Його любов більше і краще, ніж віддача Єдинородного Сина.
Земний батько віддасть все, що у нього є,
перш ніж пожертвує своїм сином. Давайте

не забувати про те, що Бог міг позбавити
Свого Сина від хреста, але допустив Його
страждання і не допоміг Йому в найстрашніший час. У світі немає батька, який би
байдуже споглядав, як люди жорстоко забивають цвяхи в руки і ноги його сина, і не
намагався врятувати його. Бог так вчинив з
любові до нас, людей. Він допустив смерть
Свого Сина. Пригадаймо, як Ісаак був врятований від смерті, коли Авраам вже готовий
був принести його в жертву, Бог втрутився: «Аврааме, Аврааме, не піднімай руки
на хлопця» (Бут. 22:11-12). Але коли
Ісус в передсмертній агонії заволав: «Боже
Мій, Боже Мій, нащо Мене Ти залишив»
(Мат. 27:46), не було голосу, який би відповів Йому. Бог відвернув обличчя і залишив
Свого Сина вмирати на самоті для того, щоб
врятувати нас, Він пожертвував Своїм Сином. О, яка велика Його любов!

Третя: «Щоб кожен, хто вірує в Нього»
У цьому реченні трьома словами виражені три важливих істини. Слово «кожен»
говорить про універсальність Божого спасіння, яке дане всьому людству, включаючи
страшенних грішників й високоморальних
людей. Апостол Петро вважав, що спасіння
належить тільки євреям. Відтак Бог знайшов
спосіб показати йому видіння для того, щоб
він усвідомив усю повноту Господньої милості й любові до кожного, хто гине й пішов і до
язичників. Божа любов і спасіння для всіх:
євреїв і язичників.
Я закликаю вас прийти до Нього в молитві. Щоб ви не зробили і ким би ви не
були, Бог пропонує вам спасіння і прощення.
Бог чекає кожного з нас, Він прощає всіх:
п’яниць, розпусників, убивць, блудників,
брехунів, злодіїв, наркоманів, богохульників
та гріхи невірства. Бог каже: «кожен».
Друге слово – «кожен, хто вірує в Нього». Віра з’єднує грішника з Богом. Віра –
це довіра Богу в Ісусі Христі. Це означає,
що ви цілком спираєтесь на Нього. Це слово
дії. Воно не говорить, що ми повинні вірити
в певні риси Ісуса Христа, а прийняти Його:
«Поклади ти все своє уповання на Господа
Ісуса Христа і спасешся». Ми маємо дові-

ритися Йому, як довіряємось ліфту, коли
входимо в нього, або пароплаву, коли збираємось перетнути океан, чи поїзду, коли
куди-небудь їдемо. Відважтесь довіритись
Ісусу Христу!
«Бо спасенні ви благодаттю через
віру, а це не від діл, щоб ніхто не хвалився»
(Еф. 2:9). Усі наші добрі справи не можуть
нас оправдати перед Святим Богом. Хочеться застерегти найбільше тих, хто вважає, що
може спастися певними молитвами і постами,
відвідуванням храмів, релігійних церемоній
чи паломництвом по святинях. Ні єпитимії,
самозречення, тілесне виснаження чи паломництва, - всі справи ні до чого не приведуть,
бо спасіння дане Богом по благодаті, а не за
діла, добрі діла.
Третє слово «в Нього» говорить, звичайно, про Ісуса Христа. Подумайте про предмет вашої віри, про Того, Кому ви довірили
себе. Спрямуйте своє уповання на Особистість, і нехай цієї Особистістю буде Господь
Ісус Христос. Бо лише Він дарує спасіння і
прощення гріхів, і тільки в Ньому Одному
є надія на нове життя. Не покладаймось на
релігію, церкву чи якихось людей, бо тільки
в Бозі душа знаходить спокій, тільки в Ньому – прощення і спасіння! «Віруй в Господа
Ісуса Христа і спасешся!» (Дії 16:31).

Четверте: «Не загинув, але мав життя
вічне»
У цих словах міститься дві думки.
По-перше, ми від чогось врятовані – «не
загинув». Ми врятовані від смерті. По-друге, нам щось дано – «але мав життя вічне».
Нам дано Життя. Загинути –значить померти, назавжди бути розлученим з Богом.
Це – духовна смерть.
Іншими словами, якщо ви не приймете
вічне життя, ви підете з цього життя такими, як є, – «мертві через провини й гріхи»
(Еф 2:1).
Подивіться на зірвані овочі та фрукти.
Вони прекрасні на вигляд і корисні, але незабаром почнуть псуватися і зовсім згниють,
тому що відокремлені від дерева, на якому
росли.
Схоже і з нами. Надії немає, і ми не
можемо врятуватися, якщо не будемо відроджені Богом до нового життя. «Я – Виноградина, а ви – галуззя! Хто в Мені пробуває, а Я в ньому, той рясно зароджує,
бо без Мене нічого чинити не можете ви»
(Ів. 15:5). Бог хоче врятувати нас від смерті
і пропонує вічне життя. Чи хочете Ви прийняти Його чи волієте залишитися духовно
мертвими? Рішення за вами.
Господня любов і благодать – незрівнянні! Бог може пробачити все, але тільки не
зречення. Свідомо відрікаючись від Божої
любові, ми відрікаємось від Його Єдинородного Сина – Ісуса Христа.
Бог досі любить і чекає вас. Бо так полюбив Бог вас, що віддав Сина Свого Єдинородного, щоб ви, повіривши в Нього, не
загинули, але мали життя вічне.
Тепер прийшов і для вас час відкрити
своє серце і прийняти Господа Ісуса Христа
як особистого Спасителя.
О. Сміт
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1. Був один чоловік із фарисеїв, на ім’я Никодим, старійшина юдейський.
2. Він прийшов до Нього вночі і сказав Йому:
Равві, знаємо, що Ти прийшов від Бога як Учитель, бо ніхто не може робити таких чудес, які
Ти робиш, коли би Бог не був з ним.
3. У відповідь Ісус сказав йому: Знову й знову
запевняю тебе: коли хто не народиться згори,
то не може побачити Божого Царства!
4. Каже Йому Никодим: Як може людина, будучи старою, народитися? Чи може вона вдруге
ввійти в утробу своєї матері й народитися?
5. Відповів Ісус: Знову й знову запевняю тебе:
коли хто не народиться від води й Духа, не
може ввійти до Божого Царства!
6. Народжене від тіла є тіло, а народжене від
Духа є дух.
7. Не дивуйся з того, що Я сказав тобі: Вам потрібно народитися згори.
8. Вітер віє, де хоче, і ти чуєш його шум, але не
знаєш, звідки приходить і куди прямує. Так буває з кожним, хто народжений від Духа.
9. Відповів Никодим і сказав Йому: Як це може
статися?
10. Ісус у відповідь промовив до нього: Ти, учитель Ізраїля, і не знаєш цього?
11. Знову й знову запевняю тебе, що ми говоримо про те, що знаємо, і про те, що бачили,
свідчимо, - та нашого свідчення не приймаєте.
12. Якщо про земне Я сказав вам, і ви не вірите,
то як повірите, якщо скажу про небесне?
13. Ніхто не піднімався на небо, тільки той, Хто
зійшов з неба: Син Людський, що на небі.
14. Як Мойсей підняв змія в пустині, так має
бути піднятий Син Людський,
15. щоб кожний, хто вірить у Нього, не загинув,
але мав вічне життя.
16. Бо так Бог полюбив світ, що дав Свого Єдинородного Сина, щоб кожний, хто вірить у
Нього, не загинув, але мав життя вічне.
17. Бо не послав Бог Свого Сина у світ, щоб судити світ, але щоб через Нього спасти світ.
18. Хто вірить у Нього, не буде засуджений; а
хто не вірить, той уже осуджений, бо не повірив
у Ім’я Єдинородного Божого Сина.
Івана 3:1-18

Наші серця краялись від болю,
коли серед стогону буревію долітали до нас людські благання про
поміч. На морі сталась катастрофа! Хвилі лютували й ревли. Ми
знали, що не одне життя знайшло
могилу в глибині моря.
Як надійшов ранок, я стояла
на березі моря. Буря втихла. Сонце
сяяло. Море вигравало блисками.
Співали пташки. Здавалося, що
жахлива нічна буря була тільки
страшним сном. Частини розбитого корабля, викинуті хвилями
на берег, свідчили про велике горе.
Сумно дивилась я в далечінь, думаючи: скільки душ спаслося, скільки
загинуло?.. В той час підійшов до
мене моряк. Він розповів мені про
героїчні зусилля спасіння деяких,
що загинули.
Але раптом моряк здивував
мене:
– Пробачте, можна запитати у
вас, чи ви спасенні?
Це запитання стало для мене
приємною несподіванкою. Як виявилось, цей моряк, як і я, присвятив своє життя Богу. Ми говорили
з ним про Божу любов, а потім я
попросила розповісти мені про
його навернення до Бога.
– П’ять років тому Господь
чудно спас мене... Ніколи не забуду, що двоє вмерли за мене...
Так, двоє... Мій Спаситель умер
за мене на хресті, а мій товариш
умер за мене в безодні морській і
тим самим привів мене до Христа.
Це була страшна ніч, схожа на минулу, коли наш корабель попав на
скелю. Ми дали сигнал на суходіл,
і найсміливіші вислали рятувальний човен. Звичайно, надій на порятунок було мало, бо буря шалено
лютувала. Але Бог допоміг їм. Ми

Чарльз Сперджен

обережно передали їм до човна
жінок та дітей. Коли ж, щасливо
діставшись до берега, човен знов
повернувся, наш корабель уже тонув. Ми тоді передали їм решту
пасажирів.
Ми розуміли: якщо хлопці і
припливуть ще раз за нами, то всіх
взяти вже не зможуть, а як спробують ще один раз дістатись до нас,

він не говорить мені про Господа
тепер, а тільки наче посміхається?
Обличчя його сяяло спокоєм...
Тільки пізніше я все зрозумів.
А тоді з образою я було подумав:
«Добре йому посміхатись, бо він
мав жереб іти до човна». Добрий
мій Якове, як глибоко я помилився, думаючи так!
Човен наблизився до нас...

то ми вже будемо тоді на морському дні. Отож почали кидати жереба: хто мав залишатись на кораблі,
що тонув. Мій жереб був – залишатись, прийняти вірну смерть. Який
жах обійняв мене! Яка чорна темрява! «Засуджений на смерть і прокляття», – промовив я тихо до себе.
Але перед товаришами я не виявив
страху. Гріхи мої повстали переді
мною. Це було жахливо!
Мав я друга, який любив Господа. Часто він говорив зі мною
про стан моєї душі, але я посміхався й відповідав, що хочу спробувати усі насолоди життя. Тепер він
стояв біля мене, а я не смів просити його помолитися зі мною. І чому

Один за одним ті, що витягли жеребки спасіння, входили до нього.
Ось, черга прийшла до Якова. І
раптом, замість того, щоб самому
входити до нього, він штовхнув
мене, промовивши: «Іди, Тиме, зустрінь мене в небі... Ти не повинен
померти грішником на осудження».
Я не сподівався такого повороту подій! Щоб хтось давав своє
життя за мене! Спочатку я і не захотів прийняти цієї оферти спасіння. Та противитись мені було запізно. Один сильний моряк прямо
силою всадив мене в човен. Тільки
но ми відпливли, як наш корабель
потонув, а з ним і Яків – мій до-

брий і дорогий друг, віддавши своє
життя за мене! Я знаю, що він пішов до Ісуса, але він умер за мене.
Чи не сказав я вам правди, що двоє
умерли за мене?
Він замовк... Сльози поблискували в його очах. Він не соромився
їх, бо шанував любов, що пішла за
нього на смерть.
– Коли ми допливли до берега, – продовжував свою розповідь
моряк, – я сказав: «Яків не повинен був помирати за мене марно. Я
хочу зустрітись з ним у небі. Боже,
я хочу... Я хочу знати Тебе!»
Згодом я пізнав Господа, хоч не
знав добре, з чого починати. Зразу
я думав більше про Якова, ніж про
Бога. Потім я дістав Біблію, яку так
любив Яків.
– Господи, я хочу бути в небі,
де Яків... Дороги не знаю, покажи
мені її.
Бог почув мене! Багато сумнівів, тривог та страху пережив я
за свої гріхи, – все думав собі, що
Бог не простить, не прийме мене.
Аж ось, дочитався до оповідання
про двох розбійників, що розп’яті
були на хрестах, та як Господь покаянному одному двері до раю відчинив. Упав я тоді на коліна свої й
сказав: «Господи, я такий самий, як
вони...» І в серці відчув я прощення: «Нині будеш зо Мною в раю».
Бажалося тоді мені вмерти, щоб з
Господом бути та з Яковом. Потім
почав я дякувати. Поволі зрозумів,
що Ісус Христос умер за гріхи мої,
що кров Його очищує від усякого
гріха. Вірю, що коли зустрінусь з
Господом, то побачу там Якова.
Дорогий читачу, дозвольте
мені запитати вас, як запитав мене
той моряк: «Чи спасенні ви? Чи
знаєте ви Ісуса Христа як свого
Спасителя?»
Автор невідомий

Работорговець, який пізнав Божу любов

Дивись на Христа
Якось до нас у гості зайшов наш друг. Раптом він зблід. Ми запитали, що з ним, і він відповів: «Я втратив гаманець, а в ньому були всі
мої гроші». Він підрахував точну суму, до останньої копійки, і описав чеки, векселі, банкноти і монети.
Ми сказали йому, що для нього має бути
великою втіхою те, що він точно знає суму своєї втрати. Він, здається, не оцінив наших спроб
втішити його. Ми запевняли його, що він повинен бути вдячний, бо має уявлення про розмір
свого збитку; адже багато людей, втративши
гаманець, не в змозі підрахувати своїх збитків.
Це нітрохи не обрадувало нашого друга.
«Ні, – сказав він. – Знання того, що я втратив, не
допоможе мені знайти втрачене. Скажи мені,
де я зможу знайти моє майно, і тоді ти виявиш
мені справжню послугу. А просте усвідомлення моєї втрати мене анітрохи не втішає» .
Точно так само ти можеш знати, що ти згрішив і не можеш встояти перед Божою святістю й праведністю. Але одне знання тебе не
врятує. Порятунок відбувається не за рахунок
того, що ми усвідомлюємо власну загибель, а
тільки, якщо ми повністю приймемо звільнення, приготоване в Ісусі Христі.
Людина, яка не звертає свого погляду на
Христа, а наполегливо переглядає свої гріхи,
розуміючи неминучу загибель, схожа на хлопчика, який, випустивши одну копійку в стічний
канал, кілька годин стоїть перед ним, втішаючи
себе: «Вона скотилася ось сюди. Я точно бачив,
як вона впала між цими двома залізними прутами».
Не зупиняйся по житті лише для того, щоб
обміркувати наскільки ти грішний, підніми
свої очі на Голгофу і побач Того, Хто спокутував
твої провини на хресті!»

За мене вмерли двоє…

Колись я мав розмову зі знайомим. Нашу розмову перервав
телефонний дзвінок, звучав класичний твір, всесвітньо відомий
християнський гімн «О благодать». Здивування моє було викликане тим, що мій товариш
далекий від релігії. А ще — як
мало людей знають реальну історію не лише її виникнення, а
й життя самого автора — колишнього розбишаки і богохульника, морського шибайголови і
работорговця, а пізніше — відомого проповідника і духовного
діяча — Джона Ньютона.
Джон Ньютон народився
24 липня 1725 року в Вепінгу,
поблизу Лондона. Його мати
померла, коли йому було лише
сім років, проте встигла прищепити певні біблійні істини. Та
після смерті матері батько мав
на хлопця свої плани: капітан

невеликої флотилії, він хотів
виховати із Джона справжнього
морського вовка. Тому одразу ж
відправив сина навчатися в інтернат.
У 11 років Джона влаштували спочатку на одне із суден, що
плавало Середземним морем.
Там він почав вчитися «справжнього життя». Погані звички,
жаргонні слова, вульгарна поведінка — ось що почав переймати
юнак від своїх колег. Чим більше
він виходив у море, тим більше
ставав розбещеним, а докорів
сумління ставало все менше і
менше.
У 23 роки Джон став капітаном корабля, що перевозив рабів. Цим він займався 6 років.
Пізніше його забрав корабель
«Ґрейхаунд», що перебував у тих
широтах. Молодий Ньютон був
на кораблі як пасажир, що дало
йому змогу зануритись у «веселе» життя із головою. І повторилась колишня ситуація: безбожна, розгнуздана поведінка
молодика сприяла побудові муру
відчуження і ненависті між ним і
командою. Його позаочі почали
називати «Йоною», тобто людиною, що приносить нещастя кораблю, на якому він перебуває. І
нещастя не забарилося.
У північній Атлантиці їх захопив шторм нечуваної сили. Корабель тріщав по швах, його заливали велетенські хвилі. Саме

тоді Ньютон із жахом зрозумів,
що може стати перед Богом, Якого він висміював. На його очах
велетенська хвиля змила за борт
матроса, який за наказом капітана щойно став на його місце.
Вперше в житті Джон звернувся до Бога, прохаючи про Його
милість і прощення. Перебуваючи в центрі страшної стихії, він
схилився в молитві перед Богом
і, немов блудний син, знайшов
прощення в Небесного Отця.
Шторм залишився позаду, і
їм пощастило добратися до Ірландії. На берег зійшла уже зовсім нова людина. Він відчував
себе Савлом із Тарсу, якого пробачив Господь і змінив його сутність: перетворив з богоборця на
апостола церкви.
З того часу життя Джона
Ньютона змінилось. І, хоча він
плавав ще деякий час на работорговельних суднах, пізніше він
відмовився від цього і став палким прихильником боротьби із
работоргівлею і натхненником
Вільяма Вілберфорса в його кампанії проти рабства.
У 1758 р., зважаючи на його
благочестиве життя і проповідницьку діяльність, йому запропонували посаду архієпископа
Йоркського, від якої Джон відмовився. А в 1764 р. став куратором, а потім англіканським священиком у невеликому містечку,
де і народилась всесвітньо відо-

ма пісня «О благодать». Ця пісня є автобіографічною й описує
шлях грішної людини до Бога.
Протягом подальшого життя Ньютон у співавторстві із
другом-поетом Вільямом Купером для своєї громади написали
близько 348 гімнів англійською
мовою, 280 із них були написані
особисто Ньютоном. У них оспівувалась віра в Бога, жертва
Христа і спасаюча милість Бога
до грішників. Усі псалми були
зібрані у збірку «Гімни Олні»,
яка була анонімно видана 1779
року. Багато із них і сьогодні використовуються в традиційній
англіканській месі. А деякі співають по церквах усього світу, і
ніхто навіть не здогадується, хто
є автором цих чудових рядків.
У віці 82-ти років, 21 грудня
1807 р., він відійшов у Царство
Того, Хто змінив великого грішника Своєю благодаттю, Кому
він повністю присвятив залишок
свого життя, Кого оспівував у
всіх своїх гімнах.
На його могильному камені
вирізьблена епітафія: «Колись
безбожник і гульвіса, раб рабів у
Африці, який по великій милості
Господа і Спасителя Ісуса Христа
збережений, відновлений, прощений і визнаний гідним проповідувати ту віру, яку він так довго намагався зруйнувати».
Олег Блощук
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Найщасливіша людина на світі

В

ін, скільки себе знав, мріяв
бути щасливим. Через все
життя ніс ту примарну мрію, немов у пригорщі маленьке пташеня:
зігрівав теплом своїх долонь, притулявся до м’якої грудочки щокою,
плекав та ростив. Ця мрія змінювалася з роками, втілюючись у різні образи, в залежності від віку та
ситуації. Вона була з ним завжди
– і це давало наснагу жити.
У трирічному віці його найзаповітнішою мрією була мама. Він
був щасливий в її присутності, хоча
тоді ще не знав, що таке щастя і
сприймав неньчину любов як щось
природне, як часточку свого буття.
А коли вона померла, залишивши
його розгубленим та беззахисним,
маленький розум чіпко вихопив
з-посеред хаосу дитячих думок
одне: коли в нього буде мама, він
стане найщасливішою людиною на
світі.
Минуло зовсім небагато часу.
Батько привів у бідненьку хатину
нову маму. Вона не зробила щасливим маленьке серце. Вона не
мала того тепла, якого він так чекав. Найперша і найсвятіша мрія
швидко зблідла на фоні щоденних
турбот. Нова мати бачила свій
обов’язок в тому, щоб діти були нагодовані. Їй не було діла до великих
мрій маленької душі.
Він підріс. Життя не давало
права байдикувати. Вже у шість
років зі старшим братом пас в околицях Віфлеєма отару. Правда, не
свою, чужу. У тій, величезній —
на чотири сотні голів – їхніми були
тільки дві овечки. Праця була
нелегкою, але часто бували хвилини, коли він належав самому
собі. Овечки, мов білі кульбабки,
бродили по схилах – і можна було
годинами просто лежати, розкинувши руки, дивитися на отари
хмар в голубому небі і – мріяти.
Тоді вже його великою мрією стало
мати свою отару, нехай невеличку,
але – свою. Він міг би тоді досхочу
наїстися м’яса, справив би собі гарний одяг, отакий, як у його багатого
сусіда-ровесника... Він летів на вітрові мрій, разом з отими веселими
хмаринками, і веселіло серце, і вірило, що колись так і буде.
Якось – тоді він був уже парубком – повз їхнє містечко проходив купецький караван: усі пастухи побігли подивитися. Хоча тим
шляхом і до того не раз проїжджали купці, але такого пишного, великого та багатого каравану давно
вже не бачили. Сотні верблюдів
везли найрізноманітніший крам,
судячи з усього – дорогий. Але
найбільше вражали власники товару – в пишному, яскравому одязі, в
коштовних перснях, їхали на багато прикрашених верблюдах – сідла в гаптованих важких тканинах,
збруя – в золоті та коштовних
каменях, які так і виблискували
проти сонця. Він заніміло дивився
на цей караван, а в душі, ще трохи
несміливо, проростала нова мрія –
бути отаким багатим та поважним,
везти за далекі моря крам, вигідно
продавати і повертатися ще більш
багатим, із ще дорожчими перснями... І хоча він на той час тверезо
дивився на життя і розумів, що ніколи не зможе стати таким, як оті
перські купці, мрія не давала йому
спокою. Вона зробила його нещас-

ним. О, коли б це тільки сталося –
він був би на вершині щастя...
Однієї ночі, коли біля багаття
зібралися всі пастухи, хтось згадав
про розбійників, які недалеко в пустелі нападають на каравани. Кажуть, кілька тижнів тому вони знову напали на купців, забрали весь
крам, людей повибивали, не погребували навіть одягом мертвих. Ця
розповідь зруйнувала його мрію.
Виявляється, не такі вже й щасливі купці, і на них чигає небезпека.
От розбійники – інша річ: вільні,
нікому не підвладні, швидкі, як
вітер, і – багаті. Правда, вони викликають зневагу за свій грабунок
та вбивства... Він на їхньому місці
не вбивав би, він навіть не все відбирав би...
Чи то від нічного холоду, чи то
від такої ганебної думки по спині
побігли мурашки. Що це за погань
лізе в голову, що то за романтика
розбою? Він гнав від себе ці думки, але попередньої мрії про щастя
вже не було. А щасливим хотіло-

ся бути. І як не стримував, в уяві
все частіше і частіше малювалися
картини розбійницьких нападів і
щасливого, так принаймні йому
думалося, життя. Він ходив похмурий та задумливий, почав уникати
товаришів і міг годинами лежати
горілиць, дивитися в небо і бачити
себе щасливим.
Все закінчилося несподівано
як для його товаришів, так навіть
і для нього самого. Темної ночі
він подався на схід – в пустелю.
Шлях був довгий, небезпечний,
але, нарешті, він знайшов тих, кого
шукав. Довелося довго переконувати нових товаришів у серйозності
намірів, терпіти підозри та підступність...
І ось через півроку він взяв
участь у першому нападі. Того
вечора, сидячи у кутку печери в
багатому трофейному одязі, перераховуючи свою долю награбованого, вперше відчув себе майже
щасливим.
Потім були нові грабунки, нові
багатства, золото, коштовності. Він
вже став одним із ватажків розбійницької зграї. І мав право називати себе щасливим. Але серце все
одно не раділо щастю. З роками,
вжившись у роль розбійника, став
думати, що є ще щось, що може
зробити людину щасливою – влада. Він все частіше із заздрістю
дивився на ватажка, який був володарем не лише награбованого,
але і володарем душ усіх підлеглих.
Найменшого кивку головою було
достатньо, щоб той, хто не вгодив,
не дожив до ранку. От якби стати

ватажком розбійників – це було б
найбільшим щастям.
Доля дала шанс лише через
вісім років. Під час нападу на ще
один караван, ватажок та охоронець вступили в поєдинок. В запалі боротьби вони відступили в
густий чагарник. Він помітив їх
і миттєво зрозумів, що це, можливо, саме той шанс – і кинувся
в зарослі... Коли бій закінчився і
розбійники готувалися у зворотну
дорогу, почали шукати ватажка – і
знайшли його мертвим у чагарнику.
А ввечері в печері відбувся гучний
бенкет на честь нового главаря. На
його честь. Нарешті він відчув себе
щасливим. Багатство, влада, авторитет – чого ще треба? Якби...
Якби незрозумілий, болючий щем
в душі і далекий, розмитий сумнів,
що щастя мусить бути якимось іншим...
Щастя закінчилося швидко та
несподівано. Знову караван. Знову напад. Заволодіти караваном
було легко – охорони майже ні-

якої. Але несподівано з-за пагорбів
виросли озброєні римські солдати.
З одного боку, з другого... Втекти
вдалося лише кільком розбійникам. Решта лежали мертвими на
піску. Декого, і його також, взяли
живими. Грубо зірвавши дорогий
одяг, напівголого, прив’язавши до
коня, повели в Єрусалим.
... Він сидів у брудній холодній
в’язниці, вдень і вночі майже в одній позі. Обхопивши голову руками, у відчаї думав про втрачене, а
може, і ніколи не здобуте щастя.
Згадував дитинство, молодість,
мрії стати найщасливішим на світі.
Йшов до щастя, боровся за нього,
здавалося, вже здобув його і ось
тепер – кінець. Завтра їх розіпнуть. Страшна, жорстока, ганебна
смерть. І хоча сам був останні роки
жорстоким та немилосердним, тепер передсмертний жах здавлював
його груди. Тепер він найнещасніша людина на світі...
Ну, ось і все. З висоти свого
хреста з потьмянілим розумом він
дивився вниз, на натовп цікавих.
Співчутливих не знаходив. Якщо
вони і були, то їхні погляди звернені на постать, що на середньому хресті. Єврейський Вчитель.
Кажуть, Він був Месією. Серце
ще більш стиснулося, коли згадав
дитинство і розповіді про щасливе
життя в царстві Месії. Він дитячим
серцем полюбив Його, далекого і
незнаного. Вже в пустелі чув про
дивного Вчителя, Який називає
Себе Месією. І ось – іронія долі –
Він висить поруч з ним, розбійником, на такому ж хресті. Тамуючи

біль, повернув голову ліворуч. Їхні
погляди зустрілися. Він вперше бачив такі очі – теплі, лагідні, співчутливі. Так ніхто ніколи на нього
не дивився. Навіть мати. Щось
тепле і щире було в тому погляді.
Здавалося, той Вчитель читав його
думки, його найзаповітнішу і разом
з тим просту для будь-якої людини
мрію – бути щасливим. Він, свята
і чиста Людина (і за що ж то Його
на хрест?), дивився на нього зовсім не осудливо, швидше навпаки...
Голос товариша, що корчився на
третьому хресті, обірвав несподівані думки. Скрегочучи зубами, з
притиском злоби та безвиході на
кожному слові, простогнав: «Якщо
Ти Месія, спаси Самого Себе і
нас...» – кров захлинула горло, і
той не доказав. Щось незрозуміле
ворухнулося в його душі. Не гнів,
не роздратування, не ненависть,
навіть не співчуття, а якась кровна
близькість до розіп’ятого Вчителя
огорнула його плоть. Він справедливо висить на тому хресті, а Той...
Він же невинний! Він не повинен
тут бути! Якби не оті пекучі цвяхи, обняв би Його ноги, вилив би
всю свою душу, весь біль та розпач, розказав би про свою дитячу
мрію, якою ні з ким ніколи не ділився. Але ж він – розбійник, до
того ж – розіп’ятий. Нікому не
потрібний. Воїни, і ті з роздратуванням дивляться вгору – чого так
довго конає.
Безсило глянув на сусідній
хрест. Їхні погляди знову зустрілися. Лише на маленьку, ледь вловиму мить. Але цього було достатньо, щоб він наважився сказати те,
чого ніколи раніше не сказав би.
Пересохлими, потрісканими вустами ледь чутно прошепотів: «Господи... (Коли сказав це слово, відчув
тверду впевненість в тому, що це
справді Господь. І тепер його слова
були більш впевненими). Господи...
Згадай мене... коли прийдеш... у
Царство Твоє...» – і замовк. Раптом зрозумів, що більше нічого не
треба казати. І тоді заговорив Вчитель. Голос слабкий, але твердий.
Так говорять ті, хто має велику
владу. «Сьогодні ж будеш зі мною
в раю». Він до кінця не зрозумів
тих слів. Не розумів, яким чином
потрапить в рай і де той рай буде.
Він несподівано відчув себе щасливим. В чому виражалося те щастя,
також не знав. Але якийсь важкий
тягар раптом спав з його душі –
він відчув це майже фізично. Він
відчув що чиїсь теплі обійми (так
не обіймала навіть мама в дитинстві) огорнули його гріховну душу.
Так, саме гріховну. Він багато років
був убивцею та розбійником, але
не вважав себе грішником. А зараз
отой біль грішника був пекучіший
від болю цвяхів хреста. «Вчителю,
Ти мені прощаєш? Так, прощаєш,
я це чую своїм серцем. Ти простив.
Який я тепер щасливий! Мене не
простили мої брати і сестри, не
простили священики, не простили римляни. А Ти простив, бо Ти
маєш право прощати...»
Судоми струсонули все тіло,
розриваючи його на тисячі кусочків. Свідомість затьмарилася...
Ось вона, смерть... Але я не боюся
її... Я прощений. Я – найщасливіша людина на світі…

Юрій Вавринюк
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6 мільйонів людей щорічно
помирає від паління
Протягом ХХІ століття паління стане причиною смерті приблизно 1 мільярда людей, зауважує Всесвітня організація охорони здоров’я
в доповіді про «глобальну епідемію тютюну»,
повідомляє novosti.dn.ua з посиланням на
«Корреспондент».
За офіційними даними, щорічно від наслідків паління у світі помирає біля 6 мільйонів людей. Крім того, вживання тютюнових виробів
спричиняє економічні збитки на суму більше
500 мільярдів доларів в рік.
Фахівці ВООЗ підкреслюють, що життя десятків мільйонів людей може бути врятоване,
якщо всі країни світу приєднаються до рамкової конвенції організації з боротьби з тютюнопалінням. «Не дивлячись на те, що вживання
тютюну є головною причиною передчасної
смерті, існують ефективні засоби боротьби з
цією епідемією», - підкреслюється в документі.
Серед мір боротьби з тютюнопалінням, відомих як MPOWER, моніторинг вживання тютюну і національної політики з його обмеження
в різних країнах, допомогу людям, які бажають
кинути палити, стимуляція заборон на рекламу
і спонсорування тютюну, підвищення податків
на продаж тютюнових виробів.

ООН оголосила про початок
глобальної кампанії,
направленої на боротьбу з
традиційною сім’єю
Управління верховного комісара ООН з
прав людини оголосило про запуск нової кампанії «Вільні і рівні», яка направлена на захист
лесбіянок, геїв, бісексуалів, і транссексуалів.
Прес-конференція, присвячена цій події,
відбулася в Кейптауні (Південна Африка). На
ній Верховний комісар ООН з прав людини
Наві Пілей і Десмонд Туту закликали всі країни світу до боротьби з дискримінацією осіб з
причин їхньої сексуальної орієнтації і гендерної ідентичності і оголосив про запуск проекту,
розрахованого на рік.
Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун
підтримав безпрецедентну глобальну інформаційну кампанію з підвищення поінформованості про насильство і дискримінацію на ґрунті
гомофобії і забезпеченню поваги до прав лесбіянок, геїв, бісексуалів і транссексуалів (ЛГБТ)
у всьому світі.
«Генеральний секретар послідовно закликає світових лідерів до боротьби з насильством
проти ЛГБТ – членів нашої людської сім’ї. Генеральний секретар високо оцінює головний
посил кампанії: права людини є універсальними, і ми можемо змінити на краще відношення
до (спільноти ЛГБТ)», – йдеться в заяві, з якою
від імені Пан Гі Муна виступив його прес-секретар.
Протягом року в рамках нової кампанії будуть випускатися різноманітні відеоролики і
фільми, присвячені боротьбі з стереотипами у
відношенні лесбіянок, геїв, бісексуалів і транссексуалів.
Управління ООН з жалем підкреслює, що
на сьогоднішній день в 76-ти країнах світу існують закони, які криміналізують поведінку
гомосексуалістів.
За матеріалами grehu.net

У Єгипті спалено понад
півсотні церков
CNN з посиланням на главу Коптської
церкви у Великобританії повідомляє, що дотла спалені понад 50 церков, десятки будинків,
установ і магазинів, що належать коптам-християнам.
Зокрема, спалені церква березня Гергіс в
місті Сохаг – поселенні з найбільшою коптської громадою, Центр християнської молоді в
Фаоюме, а також одна з найдавніших християнських споруд - побудована в IV столітті церква
Святої Марії в місті Мінья.
Деякі церкви вдалося відстояти. Як передає
ІТАР-ТАСС, в деяких районах на захист християнських храмів вставали не тільки копти,
але і мусульмани з числа місцевих жителів, шикуючись «живим щитом» навколо будівель.
За офіційними даними МОЗ Єгипту, в ході
заворушень загинули 580 осіб, більше 4000 отримали поранення й численні травми.
NEWSru.com
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Як досягти вічності?

«Де ми будемо після смерті?» – запитав свого часу римський філософ Сенека.
Розум стоїка зміг відшукати лише одну, на
жаль, хибну відповідь: «Там, де знаходяться ненароджені».
Проте Біблія стверджує, що після
смерті життя триває. Життя з Богом, життя
в Царстві Небесному Святе Письмо називає вічним, і розповідає, як досягти його
ще тут, на землі.
Питання вічного майбутнього непокоїть майже кожну мислячу людину. Що буде
після того, як моє серце перестане битися,
коли моє тіло покладуть в домовину? Що
далі? Я забезпечив собі спокійну старість,
одружив дітей, збудував їм маєтки, дав
освіту. Але що буде після того, як моє життя скінчиться?
У підсвідомості людини є розуміння
вічності, тому що саме з таким задумом
її створено − жити вічно. Проте внаслідок
гріхопадіння ми стали смертними. «Але з
дерева добра й зла – не їж від нього,
бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш!», – сказав Бог Адамові
(Буття 2:17). Порушення цієї заповіді
призвело до смерті. Саме тому, що людина була створена для вічності, сьогодні вона так наполегливо прагне відновити
свій первинний стан, зокрема стати безсмертною.
«Що маю зробити я доброго, щоб мати
життя вічне?» – спитався в Ісуса багатий
юнак понад дві тисячі років тому.
«Що мусимо робити, щоб мати життя
вічне?» – з цим запитанням люди звертаються до вчених, астрологів, екстрасенсів
та лікарів. Останні дослідження з анатомії
людини свідчать, що вчені виявили ген, від

якого залежить старіння людини. Тепер
вони мають надію, що зможуть впливати
на тривалість життя людини, а з часом,
можливо, захистять від смерті. Повсюди
точаться розмови про клонування. Прибічники вчення про реінкарнацію стверджують, що після смерті життя триватиме, але
в іншому вигляді: птахів, звірів чи рослин.
Такі дискусії не дивні, адже людина хоче
жити вічно.
Заможний юнак, про якого говорить
Євангелія, зі своїм запитанням звернувся
до Ісуса. Сьогодні мало хто чинить так мудро. Свій задум стосовно вічності Господь
виклав у Біблії, до якої сьогодні може звернутися кожен із нас.
У Євангелії написано, що Ісус Христос
поглянув на юнака з любов’ю... Незвичайна істина! Христос любить людину – і вас, і
мене. Він любить навіть тоді, коли усі збайдужіли, коли дружина, чоловік або діти ненавидять вас. Ісус віддав за вас Своє життя. Що ще потрібно, щоб довести любов?
«Учителю Добрий, що робити
мені, щоб успадкувати вічне життя?»
(Лук. 18:18).
Христос відповів, що юнак мусить виконати заповіді.
Невже виконанням заповідей можна
досягти вічного життя? Певен, що ні. Юнак
з самісінького початку поставив Христу неправильне запитання: «Що зробити?», − а
отже, отримав логічну відповідь: «Роби!»
Якби завдяки добрим справам можна було
здобути вічне життя, Ісусу не потрібно було
б страждати на цій землі.
Проте, навіть сьогодні, багато людей
сподіваються вчинками заслужити вічне
життя. Нещодавно один чоловік сказав

Для того, щоб отримувати газету щомісячно
(безкоштовно), телефонуйте або звертайтеся на
адресу редакції.

мені, що йому вже недалеко до Божого
Царства, бо ось уже місяць він не палить
і не п’є. Людина вважає, що стосовно Бога
вона зробила добру справу, але насправді
усе інакше.
Спробами заробити Небесне Царство
опікуються чимало людей. Давати милостиню, ходити до церкви, молитися, любити ближнього – ось далеко не вичерпний
перелік можливих добрих справ.
Заможний юнак змалку виконував заповіді: нікого не вбив, не вкрав, не чинив
перелюбу, − та, незважаючи на це, відчував у серці тривогу за своє майбутнє. Причиною такої тривоги є наша гріховність.
У книзі Ездри 9:6 написано: «Беззаконня наші помножилися понад голову,
а наша провина виросла аж до неба!»
Ось, виявляється, у чому заковирка! Наша
гріховність супроводжує нас від народження. Тягар гріхів лежить на наших плечах, і
позбавити від нього не в змозі навіть найкращі діла.
Саме тому у світ прийшов Ісус Христос.
Біблія говорить: «Так бо Бог полюбив
світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не
згинув, але мав життя вічне» (Ів. 3:16).
Життя вічного можна досягнути, лише повіривши в жертву Божого Сина Ісуса Христа. Іншого способу не існує. Ісус прийшов
для того, щоб звільнити нас від тягаря гріхів. «Він тілом Своїм Сам підніс гріхи
наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили; Його ранами ви вздоровилися» (1 Петр. 2:24).
Звертаючись до юнака, Господь зауважив: «Одного тобі ще бракує: Розпродай усе, що ти маєш, і вбогим
роздай, – і матимеш скарб свій на
небі! Вертайся тоді, та й іди вслід за
Мною!» (Лук. 18:22). Авжеж, слідування
за Ісусом привело б юнака до Небесного
Царства.
Цікаво, а що перешкоджає тобі? Ісус
Христос пропонує вічне життя також тобі.
Він звертається до тебе: «Іди вслід за
Мною». Але щось стримує тебе. Можливо, це гріховний спосіб життя, коло друзів,
шкідливі звички. У кожного свій тягар, якого слід позбутися.
Євангелія говорить, що юнак пішов від
Ісуса засмученим. Він покладав надію на
багатство, і тому вічне життя, якого він так
прагнув, залишилося для нього недосяжною мрією. А що буде з тобою, шановний
друже? Сьогодні ти маєш чудову нагоду
прийти до Ісуса Христа, отримати вічне
життя і радість, або ж відійти від Нього в
смутку. Життя без Христа не зможе подарувати тобі справжньої радості.
Що ти обереш? Невже відкинеш дарунок вічного життя? Нехай Господь вбереже тебе від цього. Прийми вірою спасіння
Христове, і Він благословить тебе.
Олександр Чмут

Бог – зі мною і з тобою,
Він до кожного іде,
Зігріває нас любов’ю
І до істини веде.
Він для нас дарує радість,
Світ, що сонячно сія,
Та не завжди правди ради
Славим Господа Ім’я.
А живем собі, як знаєм,
Сподіваємось чудес,
Мимоволі забуваєм
Погляд звести до небес.
Там горить зоря єдина,
Верховина наших днів…
О, замислися, людино,
Ми далеко не земні.
Буде в нас дорога дальня,
Нелегка і не проста,
У годину сповідальну
Всі прийдемо до Христа.
А сьогодні, в буднях ситих,
У полоні суєти,
Пам’ятаймо, що Спаситель
Хоче душі нам спасти.
Бог – зі мною і з тобою,
Він до кожного спішить,
Хто зове Його з любов’ю
І покаявся в цю мить.
Сергій Рачинець
Господь, Ти – моя доля,
Святий, Ти є мій спокій.
Ісус, з Тобою воля,
В Тобі – спадок широкий.
Коли я помиляюсь –
Ти вчиш лагідно й щиро,
З Тобою знов підіймаюсь –
Наповнюєш серце миром.
Ти – досконала мудрість,
Порада Твоя бездоганна.
Ти даруєш мужність,
Тобі вся належить пошана.
Хто розум збагнути Твій зможе,
Якщо Ти очей не відкриєш?
Сліпий я! О змилуйся, Боже!
Я в шоці, бо Ти розумієш.
В цім світі немає нікого,
Хто був би вірнішим від Тебе,
Святого Могутнього Бога,
Що грішників кличе до неба.
Едуард Курат
Я піду по слідах Твоїх, Господи мій, –
На спасіння своє не втрачаю надій.
Як зустріну Тебе на Голгофськім
хресті,
То змаліють тривоги в моєму житті,
Твій, важкий до знемоги, караючий
хрест
Нагадає мені, що Ти вмер і воскрес,
Небо буде, як льон, голубе-голубе,
І відчую в душі тут щасливим себе.
Будуть сльози тоді і гірке каяття,
Воскресіння моє для нового життя.
Сергій Рачинець

Запрошуємо вас

