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Останній президент США 
Барак Обама, який 

прийшов до влади під гаслом 
«Америці потрібні переміни!», 
просто вцілив у десятку. Людство 
дійсно відчуває гостру потребу 
в перемінах. Люди втомилися 
від довготривалої економічної, 
моральної та політичної криз, 
від невизначеності, страху за 
майбутнє, постійної брехні, образ, 
принижень й відсутності змісту в 
житті. 

Можливо, ти також знаходишся 
серед них. Твоя душа шукає 
духовного спокою, стабільності і 
щастя.

Бог хоче, щоб людина була 
щасливою. Саме про це Він 
написав у Своєму посланні тобі: 
«Нехай книга цього Закону не 
відійде від твоїх уст, але будеш 
роздумувати про неї вдень та 
вночі, щоб додержувати чинити 
все, що написано в ній, бо тоді 
зробиш щасливими дороги свої, 
і тоді буде щастити тобі 
(Іс. Нав. 1:8). Тобі буде щастити. 
Бог не розкидається обіцянками. 
Він не звинувачує обставини і 
оточуючих у своїх невдачах. Слово 
«невдача» для Бога не існує. 
Господь Бог створив світ таємниць 
і мудрість, вкладену в нього, ще 
досі не можуть розгадати найкращі 
уми людства.

Коли Бог створив Всесвіт і 
Землю, Він промовив: «Вельми 
добре все!» І на цій прекрасній 
землі Бог поселив людину. Земля 
була призначена для тебе. Бог 
не готував для людини кризи. 
Господь насправді хоче, щоб 
твоє життя змінилось на краще, 
щоб воно набуло нового змісту. 
Він говорить, що ти можеш бути 
успішним, щасливим за умови, що 
будеш «чинити все, що написано 
в Його Книзі, бо тоді зробиш 
щасливими дороги свої, і тоді 
буде щастити тобі». Умова проста. 
Бог не говорить, що потрібен 
економічний підйом, перевибори чи 
євроінтеграція. 

Більшості людей важко з 
цим погодитись, дехто навіть  
стверджує, що з допомогою однієї 
книжки неможливо змінити світ на 
краще. Та насправді, це можливо, 
що неодноразово доведено. 
Доведено також і протилежне: коли 
цю Книгу забирали в суспільства, 
воно починало деградувати. Ось 
вам приклад з недалекого минулого. 
В 60-х роках Біблію забрали із 
загальноосвітніх шкіл США. Ви 
знаєте що трапилося згодом? Різко 
збільшилась кількість дошлюбних 
стосунків, розлучень, тотально 
зросла кількість венеричних 
захворювань (близько 300%), 
а в 1963 р. кримінальне насилля 

сягнуло небувалої кількості 
(1000 %).

Літні американці ще й досі 
пам’ятають часи, коли квартири 
і авто не замикалися на ключ, але 
тоді в школах викладали Біблію. 
Ви ще вважаєте це дивним збігом 
обставин? Чи може все-таки 
закладений Богом принцип: «Ти 
будеш успішний, коли читатимеш 
Біблію!» Після 1963 року раптово 
знизилися результати випускних 
іспитів. Довелося спростувати 
всю систему освіти Сполучених 
Штатів. 

«Гибель народу без Слова 
Божого, бо прагне душа Його 
Слова і всякого прекрасного 
сприйняття», – сказав свого часу 
Федір Достоєвський. А в Україні 
упродовж багатьох років Біблія 
була практично недоступною в 
навчальних закладах. Виникає 
запитання: чого ж доброго нам 
чекати від цілих поколінь, які 
виховуються без Божого Слова?

Знаєте, завдяки чому життя 
людей може відродитися і стати 
щасливим за допомогою лише 
однієї Книги?

Ви ніколи не задумувались 
над цим? Виявляється, що коли 
ми читаємо Біблію, ми чуємо 
як до нас промовляє Господь. В 
Біблії написано: «Усе Писання 
Богом надхнене, і корисне до 
навчання, до докору, до направи, 
до виховання в праведності,  щоб 
Божа людина була досконала, 
до всякого доброго діла готова» 
(2 Тим. 3:16). 

Шановні читачі, Господь 
дійсно є  абсолютно досконалим. 
Він бажає удосконалити кожну 
людину, освятити її. 

Можливо, ти, читачу, 
безуспішно намагаєшся 
розпрощатися із шкідливими 
звичками? Якась смердюча 
цигарка має повноцінну владу над 
тобою; зелений змій неволить тебе; 
твій характер тобі не подобається, 
а життя давно зайшло в глухий 
кут… Тобі потрібна зустріч з 
Богом, Який є твоїм Творцем. Він 
сьогодні готовий подарувати тобі 
нове життя. І це відбувається під 
дією Його Слова. В результаті 
зустрічі з Богом, через читання 
Біблії людина змінюється. 

Одного разу Ісус Христос 
сказав до Своїх учнів: «Через 
Слово, що Я вам говорив, ви вже 
чисті» (Ів. 15:3). Мова йде про те, 
що Боже Слово має надприродну 
силу. У посланні до Євреїв 
написано: «Бо Боже Слово живе 
та діяльне, гостріше від усякого 
меча обосічного, проходить воно 
аж до поділу душі й духа, суглобів 
та мозків, і спосібне судити 
думки та наміри серця. І немає 
створіння, щоб сховалось перед 
Ним, але все наге та відкрите 
перед очима Його, Йому дамо 
звіт!» (Євр. 4:12-13).Ось, 
виявляється, яку силу має Боже 
Слово, воно живе…

Нещодавно ж у р н а л 
«Кореспондент» опублікував 
сенсаційну для нашого суспільства 
статтю. Йдеться про те, що 
відомий французький вчений 
Бернард д’Еспаньє, який відіграв 
значну  роль у розвитку квантової 
механіки, лауреат Темплтоновської 
премії визнав, що Бог існує. До 
цього його привело відкриття 
принципу влаштування речей 
у природі і, зокрема, життя 

людей, які вірять в Бога. Вчені, 
які досліджують це питання, 
погоджуються, що молитва знімає 
стрес. Щось відбувається в 
організмі людини після молитви. 
Прощення звільняє від депресії,  
покращує психологічний стан, тоді 
як ненависть і образа – знищують 
його.

Віруючі набагато легше 
переживають стреси, пов’язані 
з важкими хворобами, оскільки 
вважають їх випробуваннями 
згори. Люди, які регулярно 
перебувають у постах і молитвах, 
рідше  страждають від нервових 
та інших психічних розладів. Слід 
відзначити й той факт, що діти 
віруючих батьків, як правило, 
здоровіші від своїх однолітків, 
бо не практикують шкідливих 
звичок, а саме куріння, вживання 
алкоголю і наркотиків. Чи варто 
продовжувати перелік? 

Шановні читачі, людина, яка 
регулярно зустрічається з Богом 
в молитві, в читанні Його Слова, 
кардинально змінюється: характер, 
звички, словесний набір, навіть 
бажання. Але слід пам’ятати про 
ворога людських душ – диявола, 
який добре знає, що людина, яка 
багато часу проводить з Богом, 
стає схожою до Нього. Тому й 
не дивно, що він робить все, що 
тільки зможе, аби не допустити 
її до зустрічі з Господом.  Так 
відбувалося протягом усієї історії. 
Диявол напоумив людину, що 
Біблія – незрозуміла. Гаразд. 
Якщо ви не розумієте Біблію, 
приходьте до церкви і вам 
допоможуть справитися з цією 
проблемою. Але і на це знайдеться 
причина для відмови. У нас немає 
часу… Яка трагедія! Замість 
читання Біблії, він пропонує 
телевізор, замість молитви – пусті 
розмови, замість богослужіння – 
відпочинок.

За сучасними підрахунками, 
середньостатистична дитина 
проводить біля телевізора більше 
часу (близько 28 годин на 
тиждень), ніж на заняттях у школі. 
Криваві сцени стали нормою для 
підростаючого покоління. Годинами 
просиджуючи біля телевізора, 
дитина перестає відчувати чужий 
біль, а вбивство стає – звичним 
явищем. Часто-густо те, що 
відбувається на екрані, досить 
швидко втілюється глядачами в 
реальному житті. 

Біблія відкриває нам мету 
нашого існування. Люди не 
читають Біблії і тому не знають 
хто вони і звідки з’явилися. На 
наш сором, наших дітей у школі 
досі навчають, що життя на землі 
з’явилося в результаті величезного 
вибуху. Ви можете собі уявити як 

це відбулося? Сьогодні вибухи 
призводять лише до руйнації. Але 
наших дітей ще й досі навчають 
неправді І, зрештою, мавпа стала 
нашим прадідусем. Біблія ставить 
людину на найвищий рівень, Вона 
повідомляє нам, що наш прадідусь 
не шимпанзе, а людина на ім’я 
Адам, який був створений Богом 
(Бут. 1:26-27).

Друже мій, ти був створений 
на образ і подобу Божу, щоб 
господарювати на землі. Ти не 
є результатом сліпого випадку. 
Сьогодні Біблія закликає тебе 
налагодити своє життя, стосунки 
зі своїм Творцем. Все це можливо 
зробити через покаяння. Покаяння 
відбувається тоді, коли Дух Святий 
відкриває людині її гріховність. 
Покаяння також означає 
радикальну переміну життя: від 
темряви до світла. 

«Ви навернулись до Бога 
від ідолів, щоб служити 
живому й правдивому 
Богові» (1 Сол. 1:3), – констатує 
апостол Павло. В нашому житті 
чимало ідолів: брудна лайка, 
куриво, горілка, розпуста, 
пристрасті. Покаяння – це 
повний поворот серця до Бога. 
Неможливо навернутися до Бога, 
не відвернувшись від гріха. В 
процесі покаяння бере участь 
наш розум: ми визнаємо себе 
грішниками; почуття: людина 
відчуває біль і смуток від своїх 
вчинків. Минуле життя більше 
не видається їй радісним. Всі ці 
скандали, подратування, сварки, 
п’янки, весь цей бруд. У процесі 
покаяння бере участь і воля: 
відбувається вольова переміна 
мислення і поворот у напрямку до 
Бога. Покаяння напряму пов’язане 
з вірою.

Наведу приклад непохитної 
віри і довіри. Під час пожежі 
на другому поверсі будинку 
залишився син. Батько був внизу. 
Сина з ним розділяли клуби диму. 
Батько закричав: «Сину, стрибай, 
я тебе спіймаю!» Син у відповідь 
гукнув: «Татку, але я тебе не бачу! 
Внизу дим» – «Синку, стрибай, я 
тебе бачу, – я тебе спіймаю!» 

Дорогий читачу, можливо ти 
не наважуєшся зробити цей крок. 
Ти не бачиш Бога. Але знай, 
що Він бачить і сьогодні бажає 
змінити твоє життя. Довірся 
Йому. Прощення – означає, що 
ти Богу більше нічого не винен, 
ти більше не боржник перед Ним. 
Бог готовий простити тобі все. 
Тобі необхідно прийти до Нього в 
щирій простій молитві: «Господи, 
прости мої гріхи». Не зволікай. 
Поспіши до Нього з покаянням 
вже сьогодні.

Олександр Чмут
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15. І ти змолоду знаєш Святе Писання, що 
може тебе зробити мудрим для спасіння 
через віру в Ісуса Христа.
16. Усе Писання богонадхненне й корисне 
для навчання, для докору, для виправлен-
ня, для виховання в праведності,
17. щоб Божа людина була досконала, на 
всяке добре діло готова.

2 Тимофія 3:15-17
***

97. Як я полюбив Твій закон, Господи! Весь 
день він навчає мене.
98. Своєю заповіддю Ти зробив мене мудрі-
шим за моїх ворогів; тож вона навіки моя!
99. Я став розуміти більше, ніж усі мої вчи-
телі, тому що Твої свідчення є для мене по-
вчанням.
100. Я поглибив знання – більше, ніж стар-
ці, бо дошукувався Твоїх заповідей.
101. Я утримав свої ноги від усякого погано-
го шляху, щоби дотримуватися Твоїх слів.
102. Я не ухилявся від Твоїх присудів, бо Ти 
мені дав закон.
103. Які солодкі Твої слова для мого горла, – 
вони для моїх уст солодші за мед, за вощи-
ну з медом.
104. Я отримав розуміння через Твої запові-
ді, тому я зненавидів усяку дорогу неправ-
ди.

 Псалом 118:97-104

   Іван Огієнко – професор, який подарував
українцям Біблію рідною мовою

Сучасники називали його лю-
диною енциклопедичних знань, 
праці й обов’язку. Історія і куль-
турологія, літературознавство і 
мовознавство, журналістика і по-
езія, філософія і богослів’я, видав-
ництво і педагогіка – такою різ-
номанітною й багатою була сфера 
діяльності Івана Огієнка.

На жаль, більшість творів 
І. Огієнка, а він є автором понад 
двох тисяч публікацій, і сьогодні 
ще є недоступною для україн-
ського читача: знаходяться вони 
за кордоном, а та незначна їх кіль-
кість, що у нас видавалася в 20-х 
роках, — ще донедавна перебува-
ла в спецсховищах як заборонена.

Народився Іван Іванович Огіє-
нко (митрополит Іларіон) 15 січня 
1882 року в містечку Брусилові 
Радомиського повіту Київської 
губернії (тепер Житомирської об-
ласті) у бідній селянській родині 
Івана та Єфросинії Огієнків. В 
Івана змалку проявився потяг до 
знань, і мати робила все, що мог-
ла, аби син вчився. У 1896 році, 
закінчивши початкову чотириріч-
ну школу, він пішки йде до Києва 
(75 верст) з наміром вступити до 
військово-фельдшерської школи. 
Новий, київський, період свого 
життя Іван розпочав з інтенсивної 

самоосвіти. Він читає багато кни-
жок з історичної, літературознав-
чої тематики, пише вірші.

Після закінчення повного 
фельдшерського курсу Огієнко 
відпрацював помічником ліка-
ря військового шпиталю в Ки-
єві лише половину зазначеного 
терміну і в 1903 році вступив на 
медичний факультет Університету 
св. Володимира. Огієнку вдаєть-
ся перевестися на історико-філо-
логічний факультет і стати одним 
з найбільш здібних студентів, 
улюбленцем відомого академіка 
В. Перетца.

Стрімкий перебіг політичних 
подій помітно вплинув і на фор-
мування національної свідомості 
Огієнка, визначення його місця 
в громадському русі. З утворен-
ням Центральної Ради, а згодом і 
Української Народної Республіки, 
на порядок денний постала гостра 
потреба активного впроваджен-
ня української мови в державні 
інституції, навчальні заклади, у 
виданні для різних верств насе-
лення україномовних підручників, 
посібників, в унормуванні самої 
мови. За цю відповідальну справу 
серед перших береться І. Огієнко, 
вже як професор новоствореної 
кафедри української мови і літе-
ратури Київського університету.

1918 року Директорія УНР 
призначає професора Огієнка мі-
ністром освіти, а згодом — міні-
стром ісповідань. 

З 1920 по 1924 рік І. Огієнко 
проживає з сім’єю у Винниках, 
неподалік Львова, що належав 
тоді до Польщі. То був чи не най-
тяжчий, найдраматичніший пе-
ріод життя вченого. 

З початком Другої світової 
війни подальша життєва доля 
Огієнка складається несподі-

вано. Керівництво Української 
Автокефальної Православної 
Церкви, турбуючись про достой-
ну заміну досвідчених, сильних 
духом і знаннями проповідників 
для чисельної української пастви, 
розкиданої за останні десятиліт-
тя дорогами Європи й Америки, 
зупиняє свій вибір на докторові 
Огієнку і рекомендує його канди-
датом в єпископи. Це відбулося 
1940 року на Соборі православ-
них єпископів у Польщі. Того ж 
року він приймає чернечий по-
стриг (по смерті дружини у 1937 
році так і залишився вдівцем) й 
обирає церковне ім’я Іларіон. З 
цим іменем був рукопокладений 
у сан архієпископа Холмського 
і Підляського УАПЦ, а з 1943 
року одержав титул митрополита. 
В 1947 році переїздить до канад-
ського міста Вінніпега, яке тоді 
вважалося одним з найбільших 
світових центрів українських пе-
реселенців. Там у 1951 році його 
обирають першоієрархом Укра-
їнської Православної Церкви в 
Канаді, де він і залишається до 
останніх днів свого життя.

Вільно володіючи староєв-
рейською, польською, німецькою, 
англійською мовами, професор 
Огієнко не лише дослідив десят-
ки, сотні написаних цими мовами 
різноманітних рукописних і дру-
кованих книг, ввівши їх до науко-
вого обігу, а й багато з них пере-
клав українською. 

Найбільшим його подвигом у 
цій справі є, безперечно, перекла-
дена зі староєврейської мови Бі-
блія. Над нею він працював понад 
двадцять років. І ще більше деся-
ти літ пішло на те, аби видрукува-
ти її достатнім тиражем.

...Один із перших україномов-
них перекладів Біблії, як відомо, 

було здійснено наприкінці XIX 
століття Пантелеймоном Кулі-
шем. Вийшла Біблія 1903 року 
незначним накладом. Однак уже 
в двадцяті роки — час актив-
ної українізації з лексичного і 
фразеологічного боку, вона була 
застаріла, адже саме тоді в укра-
їнському правописі сталися сут-
тєві зміни. Крім того, П. Куліш 
здійснював свій переклад Старого 
Завіту місцями не дослівно, а у 
вільному переказі, що спричинило 
значні відхилення від оригіналу. 
Тому І. Огієнко, приступаючи 
до цієї надзвичайно складної ро-
боти, поставив перед собою два 
завдання: по-перше, найточніше 
передати зміст оригіналу, дбаючи 
передусім про змістову точність 
багатозначних слів, і, по-друге, 
забезпечити переклад милозвуч-
ною сучасною літературною мо-
вою. Робота пожвавилася після 
того, як Британське і Закордон-
не Біблійне Товариство уклало 
з перекладачем угоду (1936 р.) 
про видання книги. Повністю 
переклад було завершено 1940, а 
друкування тиражу — аж 1958 
року. Вихід у світ повної україно-
мовної Біблії став помітною поді-
єю в усьому християнському світі. 
«Українська Біблія в перекладі 
професора д-ра І. Огієнка, зазна-
чає один з авторитетних знавців 
Святого Письма К. Костів, кла-
сична й найкраща з цих досі існу-
ючих перекладів чи не між всіма 
слов’янами».

Огієнкова Біблія виконує і 
сьогодні, окрім релігійної, ще 
одну важливу місію — забез-
печення українському народові 
його невід’ємного права читати й 
пізнавати Святе Письмо своєю 
рідною мовою.

Помер І. Огієнко 29 березня 
1972 року у Вінніпезі, де і похо-
ваний. 

Олег Блощук

Переклади Біблії українською мовою
В Україну Святе Письмо при-

йшло у X столітті з Болгарії та Сер-
бії на церковнослов’янській мові. 
Проте інтелігенція українського 
народу бачила потребу в перекладі 
Біблії рідною мовою. Переклада-
ли окремі книги Біблії митрополит 
Петро Могила, Григорій Квітка-Ос-
нов’яненко, Маркіян Шашкевич, 
Григорій Деркач, Ігор Дьяконов, 
Михайло Москаленко та багато ін-
ших. Навіть Іван Франко переклав 
книгу Буття. Але коли ми говоримо 
про повний переклад Біблії, то слід 
виділити чотири праці.

Першою друкованою книгою 
зі Святого Письма був в Україні 
Апостол, видання Івана Федоро-
ва (Львів, 1574), а першим видан-
ням всього Святого Письма була 
Острозька Біблія (1581). Особли-
вість її в тому, що церковнослов’ян-
ською мовою вона перекладалася 
не зі староєврейської мови, як біль-
шість біблійних видань, а з грецької. 
Тобто її оригінал інший, ніж більшо-
сті перекладів Біблії.

Не маючи змоги в XIX ст. дру-
кувати в Росії Святе Письмо укра-
їнською мовою, українці перенесли 
цю справу за кордон. Український 
письменник Пантелеймон Куліш, 
сам православний, разом з україн-
ським ученим Іваном Пулюєм, гре-
ко-католиком, поєднали зусилля для 

перекладу майже всього кодексу Бі-
блії. Заслугою цього перекладу є те, 
що він є першим повним перекла-
дом з єврейських та грецьких тек-
стів новітньою українською мовою. 
Частинами цей переклад друкувався 

у Львові й у Відні. Під час пожежі 
згорів рукопис перекладу Старого 
Завіту. Але Пантелеймон Куліш з не-
зламною енергією вдруге взявся за 
цю працю. Він не встиг закінчити її 
до своєї смерті, але її завершив вче-
ний-фізик Іван Пулюй і письменник 
Іван Нечуй-Левицький. Повне ви-
дання вийшло 1903 року у Відні.

Стокгольмське Товариство по-

ширення Євангелія в СРСР видало 
1942 року Новий Завіт і Псалтир у 
перекладі професора Івана Огієнка 
(з 1955 р. – митрополит Іларіон), 
який закінчив увесь переклад Біблії 
для Британського Біблійного То-

вариства. З нагоди 1000-ліття Хре-
щення Русі у 1988-89 рр. переклад 
був масово поширений в Україні 
на гроші західних протестантських 
церков і біблійних товариств.

Святе Письмо Старого і Ново-
го Завіту перекладене католицьким 
священиком Іваном Хоменком і ви-
дане в Римі у видавництві Василіян 
1957 року. Вирізняється красивою 

літературною мовою і наявністю 
второканонічних книг, які визна-
ються в Римо-католицькій церкві.

13 листопада 2003 року у Львів-
ському будинку вчених відбула-
ся дуже важлива для релігійного 
і культурного життя українців 
подія – презентація проекту пере-
кладу Острозької Біблії сучасною 
українською мовою. Переклад 
здійснив ієромонах Студійського 
уставу Рафаїл Турконяк, який при-
святив цій праці тридцять років сво-
го життя. Ось як він сам охарактери-
зував свою роботу:

«Цей новий, четвертий переклад 
Святого Письма українською мо-
вою можна назвати новим етапом 
в історії українських перекладів Бі-
блії... Основним для мене було яко-
мога точніше передати оригіналь-
ний церковнослов’янський текст 
Острозької Біблії».

Отже, перекладена в повному об-
сязі Острозька Біблія видана і вже 
готується до другого видання – че-
рез 425 років від дня свого першого 
народження!

Однак пам’ятаймо: головне не 
просто колекціонувати на книж-
кових полицях переклади Біблії, а, 
власне, досліджувати Боже Слово, 
яке є світлом для наших душ.

З журналу «Слово вчителю» №1, 2007

ГРУДНЕ МОЛОКО І ПИСАННЯ
Більшість людей знають про важливість груд-

ного молока для новонародженої дитини. Але чи 
знаєте ви, що на прикладі грудного молока можна 
зрозуміти деякі істини Слова Божого?

Якщо гарненько задуматися над цим питанням, 
то виявиться, що знаємо ми не так вже й багато. 
Але ось декілька фактів :

1. До складу грудного молока входить близько 
87% води. І це не просто вода, а біологічно актив-
на речовина, яка відмінно засвоюється організмом 
дитини. Тому додатково давати воду дитині немає 
потреби, хоч деякі лікарі і радять це робити.

2. Грудне молоко виробляється жіночим орга-
нізмом саме того складу, що потрібен для дитини 
в конкретний момент життя. До його складу вхо-
дить білок, кількість якого на перших місяцях до-
сягає 1 %, а потім поступово зменшується.

3. Грудне молоко містить речовини, які сприя-
ють кращому травленню. 

4. Якщо в організм мами потрапляє інфекція, 
то в грудному молоці виробляються антитіла, що 
захищають дитину від захворювання, тому навіть 
хвора мати може продовжувати годувати свого 
малюка.

5. Суміші замінюють грудне молоко, але лише 
частково. У них немає двох найважливіших скла-
дових: стимуляторів росту і гормонів. І те й інше 
дуже складно синтезувати і небезпечно, якщо не-
правильно провести розрахунки з дозуванням.

У першому соборному посланні святого апосто-
ла Петра написано: «Як новонароджені немовля-
та, жадайте щирого духовного молока, щоб ним 
вирости вам на спасіння, якщо ви спробували, що 
добрий Господь» (1 Петра 2:2-3).

Петро проводить паралель між грудним моло-
ком і Писанням. Виходячи з обраного тексту та 
вищенаведених фактів, приходимо до висновку, 
що: 

• Святе Письмо досконале й повноцінне. Воно 
не потребує жодного доповнення. Усе, що написа-
но, є направду корисним для нас.

• Біблія трактує сама себе. Для того, щоб зро-
зуміти той чи інший уривок, достатньо прочитати 
вдумливо, уважно ще раз контекст, переглянути 
паралельні місця. 

• При читанні Біблії нам відкривається рівно 
стільки, скільки потрібно в даний момент саме 
нам.

• Якщо до церкви потрапляє «інфекція – 
єресь», Біблія – це саме ті «ліки», які здатні зці-
лити і допомогти у «виробленні антитіл».

• Додаткова християнська література беззапе-
речно містить істину, однак лише в Біблії є ті «сти-
мулятори росту» і «гормони», без яких не обійтися 
християнину.

Це тільки частина висновків, які ми можемо от-
римати, роздумуючи над цією темою.

Кожен християнин повинен мати природну 
потребу в духовній їжі. Для правильного росту і 
розвитку найбільш підходить Святе Писання – 
Слово Боже. Нам залишається лише відчути його 
смак і збагнути наскільки воно є корисним для на-
шого насправді повноцінного життя, адже лише в 
ньому міститься все необхідне нам для духовного 
зростання і освячення.

В. Н.
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Слово про Слово в інтернеті!
Хочемо повідомити, наші дорогі читачі,  

що газета «Слово про Слово» нещодавно за-
пустила свій сайт в мережі Інтернет.

Ми запрошуємо вас відвідати нашу сторін-
ку: www.slovoproslovo.info. 

Ціль сайту – щоб газета і сайт стали май-
данчиком для діалогу між читачем і редакці-
єю. Будемо раді дати відповіді на запитання, 
які, можливо, уже давно не дають спокою. З 
радістю надрукуємо ваші відгуки, історії з 
життя чи, можливо, літературні доробки на 
християнську тематику. Ми хочемо працюва-
ти так, щоб кожен номер газети був для вас 
очікуваним та цікавим.

Зайшовши на сайт, ви зможете прокомен-
тувати статтю, висловити свою точку зору 
щодо подій, поглядів, вступити у дискусію 
для того, щоб дізнатися більше про Бога. 
Отож, заходьте, знайомтеся, давайте поради 
як зробити цей ресурс кращим і популярним.

З повагою, редакція «Слово про Слово»

До 2050 р. Біблію, як очікується, 
перекладуть на 6800 мов світу

До 2050 р. Біблію можна буде прочитати 
на будь-якому з існуючих нині у світі 6800 
мов. Такий прогноз в інтерв’ю агентству 
« idea» висловила глава німецької організа-
ції «Wycliff » Анжеліка Марш, повідомляє 
sedmitza.ru

До цього часу близько 340 млн чоловік, 
що говорять приблизно на 2000 мовах, не 
можуть прочитати Біблію рідною мовою. 
Більшість з них використовують переклад 
Святого Письма англійською мовою. Однак 
це схоже на ситуацію, коли «суп їдять видел-
кою», вважає Анжеліка Марш.

Організація «Wycliff » названа на честь 
англійського філософа і теолога Джона Віклі-
фа (1330-1384), переклав Біблію на англій-
ську мову. Вона діє в 70-ти країнах світу і в 
ній працюють більше 6000 співробітників, 
які володіють 1400 мовами. Члени цієї орга-
нізації працюють більш ніж в 90 країнах світу, 
де навчають людей читання та письма на їхній 
рідній мові.

Біблія Гуттенберга
   30 вересня 1452 року в Майнці була на-
друкована перша в Європі книга. Нею стала 
Біблія, повідомляє сайт газети «Слово про 
Слово» з посиланням на Християнський Ме-
гапортал invictory.com.

Біблію було надруковано на верстаті Йо-
ганна Гуттенберга.

Геніальний винахід Гуттенберга полягав у 
тому, що він виготовляв з металу «рухомі» 
випуклі букви, вирізані в зворотному вигляді, 
набирав з них рядки і з допомогою спеціаль-
ного пресу робив відтиски на папері.

В 1448 році Йоганн Гуттенберг взяв у борг 
150 гульденів, напевно для започаткування 
книгодрукування. В 1450 році йому потрібно 
було ще 800 гульденів, за якими він звернувся 
до багатого купця Йоганна Фуста. До 1455 
року борг Гуттенберга склав більше 2000 
гульденів, яких він повернути не зміг. В ре-
зультаті, типографія і книги дісталися Фусту і 
колишньому учню Гуттенберга Петеру Шеф-
феру. 

Перед тим як приступити до видання Бі-
блії, Гуттенберг друкував невеликі видання: 
календарі, підручники латинської граматики, 
індульгенції. Можна сказати, що це була під-
готовча робота, тоді як 42-рядкова Біблія ста-
ла головною працею Гуттенберга.

Варто відзначити, що загальний тираж 
Біблії за останні століття склав близько 8 мі-
льярдів примірників. Жодні інші книги у всі 
часи ніколи не видавались у такій кількості.

Slovoproslovo.info
Більше новин: Slovoproslovo.info

Автор життя

Сидячи за великим письмовим 
столом, Автор розкриває велику 
книгу. Книга ця без слів. У ній не-
має слів, тому що слів як таких ще 
не існує. Їх немає, тому що слова 
ще нікому не потрібні. Немає вух, 
які можуть їх чути, немає очей, які 
можуть їх бачити. Автор цілком 
Один.

І ось Він бере велике перо і по-
чинає писати .

Автор починає збирати слова 
подібно до того, як художник підби-
рає фарби, а різьбяр - свої інстру-
менти.

Їх три. Три окремих слова. З 
цих трьох слів візьмуть свій по-
чаток мільйони думок. З них, цих 
трьох слів, почнеться вся історія.

Він бере в руки перо і пише 

перше слово: «Ч-а-с».
До цього моменту, часу, як та-

кого, ще не існує. Сам Він -  поза 
часом, безкінечний, але історія 
Його проходитиме в часі. Ця іс-
торія матиме перший схід сонця, 
першу піщану бурю, початок ... і 
кінець. Останній розділ Книги Він 
знає ще до того, як почне писати.

Час... Мізерно мала величина в 
порівнянні з вічністю.

Обережно, з великою ніжні-
стю, Автор пише друге слово – 
«А-д-а-м».

Коли Автор пише це ім›я, ясно 
бачить перед Собою цього пер-
шого чоловіка - Адама. Потім про-
ходять усі інші Адами. У тисячах 
населених пунктів, у сотнях країн 
бачить їх Автор. Кожного Адама. 

Кожну дитину. Він вже зараз лю-
бить кожного зокрема. Любить без-
мірно. Для кожного Він встановлює 
час. Кожному визначає місце про-
живання. Жодних несподіванок. 
Нічого зайвого у композиції.

Цим, ще ненародженим, Ав-
тор говорить: «Створю людину за 
образом і подобою Своєю. Ви бу-
дете, як Я, сміятися, працювати, 
жити вічно. І ви будете писати». Бо 
кожна доля – це книга, призначена 
не задля читання, а для написан-
ня історії. Історію кожного життя 
розпочинає писати Автор, однак 
її продовження та розв’язку нале-
жить написати самій людині.

Яка небезпечна ця свобода! 
Наскільки простіше було б, якби 
Автор дописав історію кожного 
Адама Сам. Зафіксував би кожне 
рішення в сценарії життя. Це на-
правду було б набагато простіше… 
й надійніше, але тоді не було б лю-
бові. Любов є любов’ю лише тоді, 
коли вона обирається свідомо.

І Автор вирішує дати кожній 
дитині по перу: «Будь обережний, 
коли писатимеш», – турботливо 
шепоче Він.

З великою любов’ю і абсолютно 
усвідомлено Він по літерах скла-
дає третє слово: «Е-м-м-а-н-у-ї-л».

Автор вже майже відчуває цей 
жахливий біль.

Найвеличніший розум всесвіту 

створив час. Найсправедливіший 
Суддя дарує Адамові свободу ви-
бору. Еммануїл – «з нами Бог» – 
дав нам любов.

Автор стане частиною цієї всієї 
історії.

Слово стане тілом, Воно буде 
народжене і стане Людиною. І у 
Нього будуть руки і ноги. І Йому 
будуть знайомі сльози і спокуси. 
Та найголовніше: Він матиме пра-
во вибору. Еммануїл стоятиме на 
роздоріжжі життєвих шляхів і Йому 
доведеться також вибирати.

Автор усвідомлює важливість 
Свого рішення. Він на хвилину 
перериває роботу, коли пише 
сторінку Своїх власних страж-
дань. Він міг би поставити крапку, 
адже також має право вибору. Та 
як Творець може не творити? Як 
письменник може не писати? І як 
любов може не любити? Він виби-
рає життя, знаючи, що це означає 
смерть з надією на те, що Його 
діти вчинять так само.

Так Автор життя завершує на-
писану Ним історію. Він встромляє 
жало в плоть і привалює камінь 
до дверей гробу. Наперед зна-
ючи про вибір, який Він зробить 
та про рішення, які приймуть усі 
Адами, Він пише заключне слово 
«К-і-н-е-ц-ь», закриваючи книгу, 
проголошує про початок…

Макс Лукадо

Біле Євангеліє
Шумів, переливаючись 

людськими хвилями, ДУМ - 
Державний універсальний 
магазин – головний магазин 
колишнього СРСР. Усі грома-
дяни Радянського Союзу пи-
шалися ДУМом, і кожен гість 
столиці вважав своїм обов’яз-
ком завітати до цієї височен-
ної, навіть величної будівлі, де 
можна було придбати, прак-
тично, все: від вовняних шкар-
петок до вишуканих продуктів 
харчування, які на часі були 
рідкістю.

Це були 70-ті. Молодий 
чоловік Валентин, приїхав-
ши до Москви, також подався 
до легендарного ДУМу, і зо-
середжено вивчав прилавки 
відділу, де була представлена 
різноманітних марок фототех-
ніка. Він розглядав об’єктиви, 
плівки, штативи, фотоспала-
хи, реактиви та інший крам, 
що відносився до чарівного сві-
ту фотомистецтва. Валентин 
не встиг взяти в руки новинку, 
щойно випущений вітчизня-
ний фотоапарат «Зеніт», як 
його увагу привернула негуч-
на розмова. Середнього віку 
чоловік, у галіфе, хромових 
чоботях, світлому светрі, від-
чайдушно намагався щось 
пояснити молоденькій симпа-
тичній продавчині, котра, при-
кладаючи максимум зусиль, 
не могла второпати, чого від 
неї хочуть. Прислухавшись 
до розмови, Валентин вловив 
молдавську мову. Він відклав 
«Зеніт» на прилавок і підійшов 
ближче до чоловіка, що вперто 
намагався щось сказати.

– Даруйте, вам 
допомогти? – запитав Вален-
тин молдавською.

– Так, дякую. Як добре , що 
ви володієте румунською. Ба-
чите, я приїхав з Румунії. Я б 
хотів знайти тут віруючих лю-
дей, але ніхто не може мені до-
помогти, а у мене часу обмаль.

– Річ у тім, що я – віруюча 
людина, – сказав Валентин. 
Чим можу бути корисний? 

У румуна на очах з’яви-

лися сльози. Він схвильовано 
схопив Валентина за руку і 
потряс її настільки піднесено, 
енергійно, що Валентин мало 
не розсміявся, та його зупинив 
серйозний вираз обличчя спів-
розмовника.

– Я такий радий, такий ра-
дий! Я переконаний, що тебе 
послав Сам Бог! Коли я зби-
рався їхати сюди, до Союзу, 
вся сім’я молилася про цю по-
їздку. Я приїхав на три дні за 
туристичною путівкою, – ру-
мун говорив швидко, весь час 
озираючись. – Мене супрово-
джував якийсь кагебешник. 
Він контролює кожен мій крок. 
Та я знав, що Бог допоможе 
мені. Я молився. І як тільки він 
відійшов, ти тут з’явився. Хіба 
це не диво? Я привіз Євангеліє.

Нахилившись, чоловік ви-
тягнув з халяви чобота ма-
леньке Євангеліє у білій об-
кладинці.

– На, тримай, візьми його. 
Віддай його тому, хто дійсно 
буде мати потребу в Слові Бо-
жому. Я не міг більше взяти, бо 
на кордоні ретельно перевіря-
ють. Візьми його. Нехай благо-
словить тебе Господь .

Румун різко повернувся 
від Валентина і швидко пішов 
по широкому коридору серед 
шумливого заклопотаного на-
товпу. 

Валентин стояв, втративши 
дар мови. Його очі наповнили-
ся сльозами, як кілька хвилин 
тому у віруючого гостя Радян-
ської країни. Серце наповни-
лося такою вдячності Госпо-
деві, що здавалося, він зараз 
злетить від слави Всемогут-
нього, яка опустилася на нього 
і просто наповнила його серце. 
Подумати тільки, цей румун 
віз маленьку книжечку, через 
яку його могли навіть зааре-
штувати. Але він, ризикуючи 
собою, здійснив цей вчинок… 
Він приїхав сюди, щоб привез-
ти в буквально «просочену» 
комуністичними ідеями кра-
їну Святе Писання, в якому 
відчували гостру потребу.

Походжаючи по магазину, 
плавно проїжджаючи у ва-
гоні Московського метро, по-
гойдуючись на верхній полиці 
в поїзді «Москва – Кишинів», 
Валентин все згадував схви-
льовані очі румунського брата 
у Христі і дбайливо стискав 
маленьку безцінну книжечку.

Цілий рік носив Валентин 
Євангеліє у білій обкладинці 
у внутрішній кишені піджака. 
Куди б він не їхав, куди б не 
йшов, Євангеліє завжди було з 
ним. Він постійно придивлявся 
до оточуючих, подумки звер-
таючись до Бога: «Господи, 
вкажи мені на того, кому по-
трібно дати Твоє Слово».

Це було взимку. Валентин 
повертався з Кишинева до-
дому, в Бельці. Так склалось, 
що у вагоні він познайомився з 
однією жінкою. Це була інтелі-
гентна жінка, директорка од-
нієї із шкіл. Поступово звичай-
на попутня бесіда «ні про що» 
переросла в предметну розмо-
ву про Бога. Вона чемно вислу-
хала Валентина, не перебива-
ючи твердження, що Бог існує, 
що Він є Творцем усього, що 
Він послав Сина Свого, Ісуса 
Христа, померти на хресті за 
усе людство. Валентин наго-
лосив на головному: той, хто 
вірує в Нього, має життя вічне.

– Ви знаєте, – нарешті , за-
говорила вона – останнім часом 
мене мучить одне питання: хто 
такий цей ваш Бог? Ви от го-
ворите про Нього легко і віль-
но, так, ніби це близька Вам 
людина, Яку ви добре знаєте. 
Хто Він такий, що, повіривши 
в Нього, ніхто не може зректи-
ся Його вчення? У мене в шко-
лі є кілька віруючих дітей. І я 
дивуюся, наскільки сильна їх 
дитяча віра, що вони, пережи-
ваючи численні насмішки та 
знущання своїх однокласників 
та вчителів, залишаються вір-
ними Йому. Ви навіть не уяв-
ляєте, – в очах жінки з›яви-
лися сльози, – скільки цим 
дітям доводиться пережива-
ти. Їм занижують оцінки, да-
ють найважчу роботу в школі, 
коли проводяться суботники 

чи ремонти класів. Над ними 
сміються, на них плюють, їх 
просто б’ють за школою. По-
вірте мені, я знаю це. І коли я 
дивлюся на цих маленьких ге-
роїв, мені хочеться кричати: 
«Хто ви? Звідки у вас стільки 
мужності? Звідки у вас стіль-
ки сил зносити усе це?» Я б 
не витримала, чесне слово. 
Якби зі мною так поводились, 
я б давно зламалася. Коли їх 
приводять до мене в кабінет,  
часто взагалі без причини, я 
саджу їх в крісло, а сама про-
довжую займатися своїми 
справами, часом мовчки спо-
стерігаючи за ними. Знаєте, – 
директор посміхнулася, – зов-
ні це звичайні діти: кіски, старі 
черевики на ногах, фартушки, 
обдерті коліна. Але те , що у 
них всередині, я не можу зро-
зуміти.  Я кілька разів хотіла 
просити когось з них принести 
мені Євангеліє, щоб дізнатися 
про Бога, через Якого віруючі 
люди переносять такі знущан-
ня і не відрікаються від Нього. 
І я знаю, що вони принесли б 
мені, але щоразу мене зупиня-
ло тільки одне: я, комуністка, 
тому не можу читати цю кни-
гу, я не можу сказати їм, щоб 
вони принесли Євангеліє ди-
ректору школи. Ви розумієте 
мене? Це – немислимо.

Валентин засунув руку у 
внутрішню кишеню піджака, 
дістав Євангеліє і протягнув 
його жінці.

– Читайте, і ви неодмінно 
знайдете відповіді на усі свої 
запитання.

Вона недовірливо глянула 
на нього і з благоговінням при-
йняла маленьку книжечку у 
білій обкладинці.

– Спасибі вам, - тихо про-
мовила вона.

Валентин вийшов на своїй 
станції, подивився на зоряне 
небо. Було вже пізно.

«Дякую Тобі, Господи, за 
те, що дозволив мені виконати 
важливе доручення» - посміх-
нувся зорям Валентин і побрів 
безлюдною вулицею додому.

Наталія Гурмеза
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Слово про Слово в інтернеті: www.slovoproslovo.info
Заходьте, викачуйте попередні випуски!

Запрошуємо вас

Слово Боже
Слово Боже серце радує,
В ньому – наше майбуття.
Йду до нього за порадою
Вчитись мудрості життя.
Слово силою наділене –
Хто знеміг, хай поспіша,
В цьому світі ненадійному 
Спраглі душі воскреша.
Просить нас воно розкаятись,
Осудити власний гріх,
Перестати бути Каїном
Навіть в помислах своїх.
Слово Боже – чаша істини, 
Ще не випита ніким.
Це воно, здолавши відстані,
Йде до нас з глибин віків.
Це воно, доступне кожному
І осуджене не раз,
В цьому світі так тривожному
Береже любов для нас.
То чого його ми зрадили,
Боїмося каяття?
Слово Боже серце радує,
В ньому – наше майбуття.

Сергій Рачинець

Читаю Слово

Читаю Слово. В дивний світ надії
Мене ведуть натхненності рядки.
І серце плаче, тішиться, радіє,
Й спадає пил з історії віків.
Лягають в душу образів лавини:
Мойсей та Йосип, Яків та Ілля.
Ось мудреці з дарами для Дитини,
Там Ірод стежить злякано здаля.

А ось Христос навчає біля моря,
Спішать сліпці, батьки ведуть дітей.
Ось Він хреста несе в святій покорі,
А з тим хрестом гріхи усіх людей.

Сміється з Юди зрадницький 
цілунок,
Пече в кишені жменя срібняків.
Любов Христа, як вічний подарунок
Слова святі проносять крізь віки.

Знаходжу в них я мудрість й силу,
Вони ведуть в незвідані світи.
Хоч перші кроки ще такі несмілі,
Та з Божим Словом впевненіше йти.

У Слові тім — минуле і майбутнє,
Моє спасіння і моє життя.
Воно відкрило вічну Божу сутність,
Збудивши в серці слово каяття.

Читаю вкотре вічне Боже Слово
І вічність душу в Слово огорта.
І я стаю частинкою Святого,
Який іде до мене із хреста.

Він став Словом життєдайним,
Ввійшов любов’ю в плоть і кров мою.
...Читаю Слово і молюся вдячно,
І знову й знову Божу мудрість п’ю.

Юрій Вавринюк
Більше поезії: www.slovoproslovo.info

10 речей, які Біблія може зробити для тебе

Упродовж усього життя я прочитав чи-

мало книг, які допомагали мені в різних 

життєвих обставинах. Однак найбільше 

в житті допомогла мені Біблія. Якщо ти, 

дорогий читачу, хочеш познайомитися з 

цією Книгою, ти маєш знати на що вона 

здатна.

1. Святе Письмо надихне тебе 

Коли я читаю неймовірну історію Да-

вида, якому вдалося практично без зброї 

перемогти у двобої велетня Голіафа, я 

розумію, що також зможу перемогти 

складні обставини свого життя. Історія 

Даниїла, що став вельможею у величезній 

чужій країні, спонукає вважати, що, мож-

ливо, і я здатен на більше. Коли читаю іс-

торію про Мойсея, якого Бог використав 

для звільнення двох мільйонів людей із 

рабства; про Естер, яка зуміла запобігти 

геноциду свого народу; про пророка Іллю, 

який підняв голос проти жерців Ваала; 

про Рут, яка вражає вірністю й відданістю 

своїй свекрусі; про Стефана, який ви-

стояв перед Синедріоном; про апостола 

Павла, який витерпів численні побиття і 

ув’язнення, а ще про Ісуса Христа Божого 

Сина, що пішов на хрест за гріхи всього 

світу, моє серце сповнюється невимов-

ною радістю пізнання Бога і надією. Я 

починаю ставити перед собою складніші 

завдання і цілі, моя рішучість зростає.

2. Письмо скаже тобі правду

У посланні до євреїв ми читаємо: «Бо 

Боже Слово живе та діяльне, гостріше від 

усякого меча двосічного: воно проникає до 

поділу душі й духа, суглобів та мізків , і су-

дить думки та наміри серця» (Євр. 4:12)

Іноді, коли я читаю Біблію, Святий Дух 

говорить мені: «Насправді, ти – поверх-

невий» або «Ти – ледачий», або «Ти лю-

биш ярлики». Святий Дух наставляє, спо-

нукає мене змінюватись на краще.

3. Біблія навчить тебе

Апостол Павло пише: «Усе Писання 

Богом натхненне, і корисне до навчання, 

до докору, для виправлення, для виховання 

в праведності, щоб Божа людина, до вся-

кого доброго діла готова» (2 Тим. 3:16,17). 

Біблія вчить мене як жити. Фактично, 

вона не лише вказує на конкретний шлях, 

а й заохочує ним іти.

4. Писання зупинить тебе

Я переконаний, що навіть тоді, коли 

я втрачу правильні орієнтири, Бог через 

Біблію зупинить мене. Він скаже: «Агов, 

ти зійшов з дороги!»

5. Слово Боже направить тебе 

Писання здатне не тільки привернути 

мою увагу, а й скерувати на правильний 

шлях.

6. Воно навчить тебе

Як тільки я навернусь на Божий шлях, 

Його Слово навчатиме мене як з нього не 

сходити.

7. Біблія підніме твій IQ

Псалом 118:98-99 обіцяє, що читання 

Слова Божого зробить тебе мудрішим за 

твоїх ворогів і дасть тобі більше мудрості, 

ніж твоїм вчителям. А це – всього лише 

кілька хвилин читання на день. Чи не так?

8. Писання продовжить твоє життя

Книга Повторення Закону стверджує: 

«Бо це для вас не слово порожнє, воно 

життя ваше, і цим словом ви продовжите 

дні на цій землі…» (Повт. Зак. 32: 47). Вже 

саме це варте аби його читати!

9. Воно змінить тебе 

У посланні до римлян апостол Павло 

пише: «Перемініться відновою вашого 

розуму» (Рим. 12:2). Грецьке слово «пе-

ретворення» є аналогом сучасного слова 

«переродження». Наприклад, гусениці 

перероджуються в метеликів. Коли я чи-

таю Біблію, вона перероджує мене зі ста-

рого в нове й краще.

10. Слово Боже зробить тебе успіш-

ним 

Книга Ісуса Навина містить слова Бо-

жої обітниці: «… бо тоді зробиш щасли-

вими дороги свої, і тоді буде щастити 

тобі» (Ісуса Нав. 1:8). Люди витрачають 

дуже багато часу, щоб стати успішними в 

цьому світі. Біблія стверджує, що найкра-

щий шлях стати успішним - читати Слово 

Боже день у день. 

Томас Джефферсон якось сказав: 

«Ретельне й старанне вивчення Святого 

Письма зробить кращими родини, грома-

дян, батьків і чоловіків».

Якщо це дійсно так, то чому ж ми опу-

скаємо таку можливість?

Чотири причини того, чому ми не чи-

таємо Біблію:

1. Ми виправдовуємося надмірною за-

йнятістю. 

2. Ми горді і не потребуємо нічиїх по-

рад і настанов. 

3. Насправді ми не хочемо змінювати-

ся. 

4. Диявол не хоче, щоб ми читали Бі-

блію, адже чудово знає, що Писання змі-

нюватиме нас в образ Христа. Тому, щоб 

з нами не відбулося духовного зростання, 

він буде відволікати тебе різними думка-

ми, давати тобі порожні обіцянки і робити 

все, що завгодно, аби лишень «уберегти» 

тебе від читання Слова Божого.

Ісус сказав: «Не хлібом самим буде 

жити людина, але кожним словом, що ви-

ходить з уст Божих» (Мт. 4:4). Якщо ми 

хочемо гармонійного росту і розвитку, 

нам необхідне збалансоване й правильне 

харчування. Найбільш підходяще – Сло-

во Боже. 

 Хол Сід

Лист Небесного Отця до Своєї 
дитини

«Дитино Моя, чи уявляєш наскільки ти 
для Мене цінна і дорога? Настільки, що Я 
не пожалів Сина Свого для твого оправдан-
ня. Я бажаю тобі лише добра. Я хочу, щоб 
ти була щасливою. Чому ти не хочеш при-
йняти це від Мене? Чому ти, вирішуючи 
якісь свої проблеми, не радишся зі Мною, 
адже у Мене є прекрасний задум для тво-
го життя. Воно спроектоване ще задовго до 
твого народження. Ти навіть не здогадуєш-
ся, скільки цінних подарунків, Я приготував 
для тебе.

Чому ж ти нехтуєш Мною, не довіряєш 
Мені? Адже Я не просто Батько, Я – твій 
Творець. Я знаю про що твої думки і мрії. А 
чи готова ти щиро ділитися ними зі Мною? 
Дитино, запам’ятай: Я завжди готовий тебе 
слухати, з чим би ти не прийшла. Не бійся 
запитувати Мене про все, що не дає тобі 
спокою. Дочекайся Моїх відповідей. Зупи-
нись на мить і згадай, скільки разів ти, запи-
туючи Мене, не дочекалась Моєї відповіді, 
не послухалась Моїх порад. 

Я можу допомогти тобі пережити хвили-
ни самотності й відчаю. Я навчу тебе люби-
ти твоїх рідних та близьких. 

Я завжди готовий з тобою поговорити.
Я чекаю тебе».

 Твій Небесний Отець.


