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Сказати, що ми живемо в складний 
час – не сказати нічого. В Україні такого 
не чекали. У розвинутому суспільстві 21 
століття, на мирній українській землі – 
фактично війна. 

У вирі новин можна заплутатися, 
впасти в паніку і бути повністю деморалі-
зованим… Як жити далі? У що вірити, на 
що сподіватися? Де Бог у цих подіях? Що 
Він хоче нам сказати через ці обставини? 
Якою має бути наша реакція? На що слід 
звернути увагу в часи потрясінь?

Для того, щоб правильно сприймати 
і розуміти ситуацію, потрібно звернутися 
до Божого Слова. Читаючи Святе Пись-
мо, я побачив дуже схожу ситуацію в жит-
ті великого Божого пророка Ісаї. Ісая – у 
перекладі з єврейської означає – Господь 
допомога і спасіння. Євреї дуже ретель-
но вибирали імена для своїх дітей, тому в 
самому імені пророка міститься надія  на 
Божий порятунок у складні часи. Ісая був 
покликаний на служіння в один із самих 
важких періодів історії Ізраїльського на-
роду. «Року смерти царя Озії..» (Ісаї 6:1).
Період царювання юдейського царя Озії 
був мирним і благополучним. Але раптом 
цар помирає. Періоди зміни царів один 
із самих складних, адже політично осла-
блюють державу перед зовнішніми загро-
зами. Так відразу активізувалися сили з 
півночі Юдеї, Сирія в союзі з Північним 
царством Ізраїлю виступили проти Юдеї. 
Таке протистояння тривало аж до часу, 
коли зацарював Ахаз.

Ісая належав до придворних аристо-
кратів, був у близьких родинних стосун-
ках з царською сім’єю. Для нього ці події 
були глибоким сердечним переживанням. 
Знаходячись у таких складних обстави-
нах, він отримує Слово від Господа. Що 
може Господь сказати у такі моменти? Що 
є важливим у складні часи політичних по-
трясінь? 

Час потрясінь – це час 
для особистої зустрічі з Богом

«Року смерти царя Озії бачив я Го-
спода, що сидів на високому та піднесе-
ному престолі, а кінці одежі Його пере-
повнювали храм» (Ісаї 6:1).

У моменти нестабільності і підвище-
ної небезпеки, люди мають особливу по-
требу - особисто познайомитися з Богом. 
Час потрясінь – це час зупинки і пошуку 
Бога. Коли ми переживаємо якісь пробле-
ми, це ознака того, що Бог хоче щось нам 
сказати. Бог хоче звернути увагу на Себе. 

Останні двадцять років суттєво змі-
нили наше суспільство. Сьогодні багато 
духовних цінностей поставлені під сумнів. 
Стверджуються толерантність до всього, 
що неминуче приводить до духовного за-
непаду. Життя українського суспільства 
останні роки дуже суперечливе. Не все, 
що сіялося, було добрим зерном. Кров 
текла і в мирні дні: сотні тисяч немовлят 
не побачили світу через аборти. Ми зна-
ходимося у першій п’ятірці серед країн 
світу по кількості вживання  алкоголю. 
Стрімко поширюються наркозалежність і 
злочинність серед молодшого покоління. 
Порнографія і всебічна демонстрація роз-

пусти в засобах масової інформації стали 
показниками нашого «християнського» 
суспільства. У владних структурах коруп-
ція набула жахливих масштабів. 

З роками «християнська» країна не 
так вірила в Бога, як урочисто заявляла 
про це. Традиціоналізм, обрядовість, зов-
нішня релігійність не здатні змінювати 
суспільство і дати йому поштовх до роз-
витку та процвітання.

Не дивно, що наслідками такої три-
валої духовної деградації стала еконо-
мічна, а потім і політична криза. Але Бог 
милостивий до України, тому настав час 
справжнього навернення до Бога, настав 
час щирого покаяння. 

Останні події – це Божий стук до на-
шої свідомості, це можливість почати 
все спочатку. Складні часи – можливість 
зустрітися з Богом особисто. Дорогий чи-
тачу, якщо тобі боляче за долю держави, 
якщо ти обурюєшся і втратив спокій, то це 
особливий шанс у твоєму житті звернути-
ся до Бога і налагодити з Ним свої взає-
мини. Час потрясінь – це шанс, не змар-
нуй цієї можливості.

Час потрясінь – це особливий час
 для поклоніння Богу

«Свят, свят, свят Господь Саваот, 
уся земля повна слави Його! І захита-
лися чопи порогів від голосу того, хто 
кликав, а храм переповнився димом!» 
(Ісаї 6:3-4).

У момент, коли Ісая переживає за 
долю своєї країни, Бог показує те, що 
відбувається на небі. Пророк побачив 
престол, серафимів, які вигукували що 
Господь Святий. Троєкратно святий, аб-
солютно святий. Ісая дізнався, що вся 
земля переповнена Божою славою.

У час політичної кризи Ісая побачив, 
що Богові не байдуже те, що відбуваєть-
ся у його країні. Він зрозумів на що варто 
звернути увагу в складні часи. Він поба-
чив Бога, Якого славлять небесні створін-
ня у постійному режимі. Ісая побачив, що 
все, що відбувається на землі, теж прино-
сить славу для Господа.

Коли переживаєш труднощі, часто не 
бачиш нічого, крім проблем. Вони не про-
сто проймають усі сфери життя, вони не 

дають бачити головне. За суєтою, про-
блемами ми втрачаємо орієнтири, нам 
важко знайти час для важливого. Час 
потрясінь – це можливість перевести ува-
гу від себе на Бога. Усвідомити те, що Бог 
має всю повноту влади і сили, і слави. 
Нічого на землі не відбувається без Його 
дозволу і керівництва. 

Ми маємо переглянути своє відно-
шення до Бога. Поставити собі запитан-
ня: чи я віддаю належну славу Йому? Чи 
я спроможний бачити Його у складних об-
ставинах життя? Чи я визнаю те, що Бог 
стоїть за усіма подіями? Якщо я матиму 
таке розуміння, я зможу уникнути бага-
тьох помилок. Замість озлоблення і кри-
тиканства, я буду молитися і запитувати 
поради у Господа. Замість того, щоб впа-
дати у розпач, я буду покладати надію на 
Бога. Замість агресії і ненависті, я сіятиму 
любов і прощення. Замість того, щоб по-
кладатися на владу, я буду молитися за 
неї.

Людина, яка розуміє, Хто такий Го-
сподь, має розуміння того, що відбува-
ється, вона правильно реагує на події і 
приймає правильні рішення. Людина, яка 
шанує Бога, поклоняється Йому від усьо-
го серця, у часи потрясінь може бути при-
кладом для інших.

Час потрясінь – це можливість 
для покаяння

«Тоді я сказав: Горе мені, бо я зана-
пащений! Бо я чоловік нечистоустий, і 
сиджу посеред народу нечистоустого, а 
очі мої бачили Царя, Господа Саваота!» 
(Ісаї 6:5).

Після того, як Ісая усвідомив, Хто та-
кий Господь, побачив Його славу, Його 
святість, він зрозумів своє положення пе-
ред Богом - що він грішник, він не чистий. 
Віч-навіч зустрівшись з Богом, пророк 
побачив своє плачевне положення і зро-
зумів, що так далі бути не може, що він 
заслуговує покарання за вчинені гріхи, за 
те, що його мова була не чистою.

До того Ісая вважав, що не має 
нікого кращого за нього, а тепер ро-
зуміє, що у нього проблема з самим 
собою. У Божій присутності кожна лю-
дина виглядає подібним чином. 

Багато з нас апелюють до інших, ка-
жучи: «Ну, я не самий останній, щоб ка-
ятися. Я нікого не вбив, нікого не спалив. 
Я веду пристойне життя…» Так само ду-
мав Ісая до зустрічі з Богом. Але тут він 
зрозумів, що потрібне очищення, потрібне 
щире покаяння. Покаяння - це єдина мож-
ливість отримати милість від Бога. Сам 
термін «покаяння» означає – визнання 
своїх гріхів, своєї провини перед Богом. 
Це жаль за свої гріхи, бажання раз і на-
завжди порвати з гріхом. 

Вдивляючись у майбутнє, хочеться 
вірити, що вихід із кризи супроводжувати-
меться глибоким аналізом вчорашніх по-
милок, серйозними висновками та щирим 
покаянням перед Богом. Інакше на Укра-
їну чекають чергові розчарування, прова-
ли. Сьогодні кожному варто розпочати із 
себе.

Для того, щоб наша країна була благо-
словенна Богом, щоб об’єдналися різні її 
частини – соціальні, культурні й політичні 
групи, - відновлення закону й справедли-
вості недостатньо. Недостатньо навіть ге-
роїчно захищати свою землю. Без покаян-
ня, милості, прощення і примирення люди 
залишаться без Божого благословення. 
Адже саме ці біблійні чесноти є умовами 
для глибинних духовних перетворень.

Час потрясінь – час для 
особливої посвяти Богу

«І почув я голос Господа, що говорив: 
Кого Я пошлю, і хто піде для Нас? А я від-
казав: Ось я, пошли Ти мене!» (Ісаї 6:8).

Лише після визнання своїх гріхів Ісая 
спроможний відреагувати на Божий за-
клик. Коли людина зустрічається віч-навіч 
з Богом, бачить Його силу і владу, – вона 
кається, лише після того вона готова до 
наступного важливого етапу в житті. 

У часи потрясінь ми маємо бути гото-
ві до особливого Божого доручення. Ми 
маємо бути готові взяти відповідальність 
за наш край. Біль нашого народу – наш 
біль. Нам слід бути готовими до того, щоб 
служити для тих, хто поруч з нами. Лю-
дина, яка любить Господа, знає, що най-
більшою потребою людей є Бог. І для нас, 
українців, у цей нелегкий час, найбільш 
потрібні, насамперед,  не економічне про-
цвітання і політична стабільність, а духов-
не оновлення, духовне відродження, які 
неодмінно потягнуть за собою позитивні 
зміни у нашому суспільстві. 

Ісая виконав свою місію. Його життя 
підтверджує його рішення служити Богові 
і людям. Він був пророком при кількох ца-
рях. Один з них його дуже переслідував і 
вбив, але, не зважаючи на такі виклики, 
пророк залишився вірним. Його книгу мо-
жемо читати навіть ми з вами, і черпати 
цінні уроки для свого життя. 

Час потрясінь – час подумати про те, 
чим займаєшся ти. Чому присвячено твоє 
життя? Скільки відсотків часу, якого для 
тебе визначив Господь, ти використовуєш 
для Бога та інших. Час потрясінь - це час 
перестати думати лише про себе, це час 
для активного служіння потребам оточую-
чих нас людей.

Підготував Анатолій Якобчук
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3. Коли ж Він сидів на Оливній горі, пі-
дійшли Його учні до Нього самотньо й 
спитали: Скажи нам, коли станеться 
це? І яка буде ознака приходу Твого й 
кінця віку?
4 Ісус же промовив у відповідь їм: Сте-
режіться, щоб вас хто не звів!
5 Бо багато хто прийде в Ім’я Моє, ка-
жучи: Я Христос. І зведуть багатьох.
6 Ви ж про війни почуєте, і про воєнні 
чутки, глядіть, не лякайтесь, бо статись 
належить тому. Але це не кінець ще.
7 Бо повстане народ на народ, і цар-
ство на царство, і голод, мор та земле-
труси настануть місцями.
8 А все це початок терпінь породільних.
9 На муки тоді видаватимуть вас, і вби-
ватимуть вас, і вас будуть ненавидіти 
всі народи за Ймення Моє.
10 І багато-хто в той час спокусяться, 
і видавати один одного будуть, і один 
одного будуть ненавидіти.
11 Постане багато фальшивих проро-
ків, і зведуть багатьох.
12 І через розріст беззаконства любов 
багатьох охолоне.
13 А хто витерпить аж до кінця, той 
буде спасений!
14 І проповідана буде ця Євангелія 
Царства по цілому світові, на свідоцтво 
народам усім. І тоді прийде кінець!

Матвія 24:3-14

Другий прихід Христа

Зі сторінок Святої Біблії до 
нас лунають слова Божого за-
стереження, записані в Книзі 
пророка Амоса: «Тому то 
зроблю тобі так, о Ізраїлю, 
а що Я зроблю тобі це, при-
готуйся, Ізраїлю, до зустрічі 
Бога свого!» (Ам. 4:12).

Час від часу на планеті 
Земля відбуваються події, які 
кардинально змінюють життя 
окремих людей, народів, а то 
й цілих континентів. У бага-
тьох випадках вони застають 
нас зненацька, непідготовле-
ними та зовсім непристосова-
ними до стрімких змін. Любий 
друже, завтрашній день може 
змінити також і Ваше життя. 
Сучасність готує для нас усі-
лякі несподіванки. Чи гото-
ві ми прийняти цей виклик і 
успішно долати перешкоди?

Завтрашній день може 
принести кінець нашого зем-
ного життя. Чи готові ми пе-
рейти у вічність? А як поводи-
тимемося, якщо завтра нашу 
родину спіткає біда, або ж 
постукає у двері хвороба чи 
смерть близьких? Як ми ре-
агуватимемо тоді? І – найго-
ловніше – що ми робитимемо, 
коли віч-на-віч зустрінемося з 
Всемогутнім Богом? Чи готові 
ми стати перед Ним?

Щодня у світі трапляють-
ся трагедії та катастрофи, до 
яких призводять наша самов-

певненість та неготовність до 
зустрічі з ними. Кожне третє 
подружжя в Україні, рано чи 
пізно, подає заяву на розлу-
чення, тому що тисячі моло-
дих хлопців та дівчат беруть 
шлюб, не усвідомлюючи від-
повідальності і не будучи го-
товими поєднати своє життя. 
Дитячі будинки поповнюються 
сотнями сиріт, а колонії – ма-
лолітніми порушниками, які 
мають живих батьків, тому що 
батьки були неготовими до 
обв’язку виховання дитини.

Усі вищеназвані аспекти, 
хоч і є важливими, тьмяніють, 
порівняно з нашою неготовні-
стю до дня Другого приходу 
Господа Ісуса Христа. Адже 
тоді постане питання життя і 
смерті, нашого вічного май-
буття, перебування у пеклі чи 
в раю. «Тому будьте готові й 
ви, – говорить Слово Боже, – 
бо прийде Син Людський тієї 
години, коли ви не думаєте» 
(Мт. 24:44).

Другий прихід Христа на 
землю, названий на сторінках 
Святого Письма Днем Госпо-
да, докорінно змінить стан 
справ на планеті, економіку, 
політику та устрій життя дер-
жав. Цей день виявить рівень 
нашої готовності і покаже 
наші справжні взаємовідно-
сини з Богом. Тоді людство 
буде поділене на дві категорії. 

Для багатьох цей день буде 
несподіваним і небажаним. 
«І земні царі, і вельможі та 
тисячники, – свідкує апостол 
Іван у книзі Об’явлення, – і 
багаті та сильні, і кожен раб 
та кожен вільний, – похова-
лись в печери та скелі гірські, 
та й кажуть до гір та до скель: 
«Поспадайте на нас, і по-
закривайте ви нас від лиця 
Того, Хто сидить на престо-
лі, і від гніву Агнця!»... Бо при-
йшов це великий день гніву 
Його, і хто встояти може?» 
(Об. 6:15-17). Як неприємно 
буде виявитися неготовим до 
зустрічі з Богом! І звісно, що 
для людини, яка живе за за-
конами цього світу і порушує 
Його волю, день приходу Хри-
ста буде днем гніву. Вона на-
магатиметься сховатися від 
Господа, як і колись наші пра-
батьки в Едемському саду, 
соромлячись наслідків свого 
гріха: «І сховався Адам і його 
жінка від Господа Бога серед 
дерев раю» (Буття. 3:8).

Християни завзято готу-
валися до другого тисячоліття 
від дня народження Господа 
Ісуса Христа, створювали різ-
номанітні проекти, будували 
храми і намагалися подола-
ти ворожнечу. А як щодо під-
готовки до Другого приходу 
Христа?

Господь дарує нам земне 
життя не для того, щоб ми 
прожили його в марноті, а для 
того, щоб мали можливість 
підготуватися до зустрічі з 
нашим Спасителем. Це озна-
чає докорінно змінити спосіб 
життя і покаятися. Христос 
сказав: «Покайтеся, і віруй-
те в Євангелію» (Мр. 1:15).
На превеликий жаль, бага-
то людей воліють отримати 
спасіння, уникнувши зміни 
способу життя. Ватажок од-
ного з найбільших мафіозних 
угруповань Лос-Анджелеса 
на ім’я Мікії Коен, відвідавши 
євангелізаційний намет Біллі 
Грема і почувши його пропо-
відь, захотів стати християни-

ном, але вперто відмовлявся 
від будь-яких змін у своєму 
житті. Хід його думок був та-
ким: «Є християни-кінозірки, 
християни-спортсмени, хри-
стияни-бізнесмени. Чому б 
мені не залишитись христия-
нином-мафіозі?» Чи змінили 
своє життя ви, шановні друзі? 
Час, відведений Богом на під-
готовку до зустрічі з Христом, 
поволі збігає. Тож не баріться.

Підготуватися – також 
означає виконувати свої 
обов’язки. Чимало шлюбів 
розпадаються тому, що по-
дружжя відмовляється від 
цієї відповідальності. Інколи 
ми хибно уявляємо собі хрис-
тиянство як розважальну про-
гулянку до церкви. Ми просто 
приходимо до храму, тримає-
мося осторонь, сподіваючись, 
що ніхто нас не чіпатиме, і 
поводимося як незалежні спо-
стерігачі. Насправді ж, згідно 
Біблії, християнство є клопіт-
кою працею. Згадаймо слова 
Христа: «І хто не візьме сво-
го хреста, і не піде за Мною 
слідом, той Мене недостой-
ний» (Мт. 10:38).

Наближається день при-
ходу Христа, тож запитаймо 
себе, чи готові ми до зустрічі з 
Ним. Сьогодні – час сприятли-
вий для того, щоб налагодити 
свої взаємини з Творцем, по-
каятися та навернутися до 
Христа. Не зволікайте з при-
йняттям такого серйозного 
рішення.

Наш любий Батьку, дякує-
мо Тобі за те, що даєш можли-
вість підготуватися до зустрічі 
з Тобою, за те, що Ти не бажа-
єш смерті грішника, але про-
понуєш спасіння для кожного. 
Пробуди серця читачів від 
гріховної сплячки. Допоможи 
їм зрозуміти, що зустріч з То-
бою, рано чи пізно, неодмінно 
відбудеться. Благослови хво-
рих, сиріт та вдів. Ти знаєш, 
хто несе надважкий тягар, 
тож потіш їх Своїм Словом. 
А Тобі, Богу вічному, нехай за 
все лине подяка із наших уст. 
У Ім›я Ісуса Христа. Амінь.

Олександр Чмут

нас
ним
ним

Притча про Олівець 
Перш, ніж покласти олівець у короб-

ку, Майстер відклав його вбік.
«Є п’ять істин, які ти повинен знати 

до того, як я відправлю тебе у світ, — 
сказав Він олівцю. – Завжди пам’ятай 
про них, і тоді ти станеш найкращим 
олівцем.

По-перше, ти зможеш зробити бага-
то великих справ, але лише в тому разі, 
якщо дозволиш Іншому тримати себе в 
Його руці.

По-друге, ти час від часу будеш пе-
реживати болюче обточування, але це 
потрібно, щоб стати добрим олівцем.

По-третє, ти будеш здатним виправ-
ляти свої помилки.

По-четверте, твоя найбільш важ-
лива частина буде завжди всередині 
тебе.

І по-п’яте, на якій би поверхні тобою 
не писали, ти завжди залишатимеш 
свій слід. Незалежно від свого стану, ти 
повинен писати».

Олівець зрозумів і пообіцяв пам’я-
тати про це. Його поклали в коробку з 
надією в серці чекати свого часу.

І тепер, поставивши себе на місце 
олівця, почуй ці слова: завжди пам’я-
тай ці п’ять істин, ніколи не забувай їх, і 
ти станеш настільки доброю людиною, 
наскільки можна бути.

По-перше, ти будеш здатний робити 
багато великих справ, але лише в тому 
разі, якщо дозволиш Богові тримати 
себе в Його руці та дозволиш іншим 
людям мати доступ до багатьох дарів, 
якими володієш.

По-друге, ти будеш час від часу пе-
реживати болюче обточування, прохо-
дячи через різні проблеми. Але ти по-
требуватимеш цього, щоб стати більш 
сильною людиною.

По-третє, ти зможеш виправляти 
помилки, які зробив, або зможеш «ви-
рости» з них.

По-четверте, твоя найбільш важ-
лива частина буде завжди всередині 
тебе. З глибини серця твого будуть ви-
ходити твої вчинки.

І по-п’яте, скрізь, де б ти не ходив, 
маєш залишити свій слід. Незалежно 
від ситуації, ти повинен служити Богові 
всюди й у всьому.

Благовісник 1 (2014)

А чи роблю я те, заради чого була створена?
Про живого Бога я дізна-

лася, коли мені було вісім. 
Що може зрозуміти дитина? – 
Багато-чого: я почала більше 
дізнаватися про Біблію, чула 
свідчення людей, в яких жит-
тя змінилося завдяки Христу. 

Потім я почала читати в 
Біблії про людей, які посвяти-
ли своє життя Богові: про Да-
вида, Естер та інших. Скільки 
вони зробили! Коли мені було 
11-12 років, я сказала Богу, що 
не хочу просто так жити, але 
впливати на життя багатьох 
людей.

Люди навколо мене дуже 
талановиті, в них Бог вклав 
так багато, але дуже сумно, 
коли вони не тільки не роз-
порядилися правильно Його 
дарами, але взагалі не відомо 
якою дорогою пішли. 

В 17 років мені запропо-
нували кар’єру моделі, хоч 
я ніколи не прагнула до цьо-
го. Мені безкоштовно зроби-
ли портфоліо, пропонували 

контракти, роботу за кордо-
ном, гроші. Я обміркувала все 
це, але миру у серці не знахо-
дила, і відмовилась. В 2007 
році я працювала перукарем 
в салоні, паралельно навчаю-
чись в університеті на факуль-

теті міжнародних відносин.
Одного разу до мене на 

стрижку прийшла дівчина, і 
через 2 місяці вона запропо-
нувала мені прийняти участь 
в конкурсі «Міс Україна». Я 
майже відмовилася, але вона 
сказала: «Ліка, я могла б най-
ти багато красивих дівчат, але 
в Вас я бачу не лише зовніш-
ні дані, але внутрішню красу 
і цінності, які ви не зрадите, 
якщо навіть Вам запропону-
ють щось дуже привабливе. 
Саме тому я і хочу, щоб ви 
приймали участь у конкурсі». І 
тоді – заради слави Божої – я 
погодилась. Організатори кон-
курсу сказали, що якщо рані-
ше вони шукали картинку, то 
тепер хочуть бачити справж-
ню людину. Нам пропонували 
різні тести, запитання і ситуа-
ції – дуже цікаві. Коли я їхала 
на конкурс, то була впевнена, 
що всі місця вже розподілені 
заздалегідь, і навіть не дума-
ла про перемогу. Коли ж наз-

вали ім’я переможниці – моє 
ім’я – я могла лише дякувати 
Богу за Його вірність.

Після конкурсу мені знову 
говорили про те, що потріб-
но скористатися моментом і 
влаштувати своє життя. Але 
я точно знаю: потрібно знайти 
своє покликання, свій шлях у 
житті, а не благополуччя чи 
тимчасові задоволення. Я зві-
ряю своє життя з Біблією: а 
чи роблю я те, для чого була 
створена? За цим я намагаю-
ся слідувати у житті, а не тому, 
що вважається модним і по-
пулярним. Зараз я займаюся 
соціальними  проектами, зу-
стрічаюся з сотнями молодих 
людей і намагаюся сказати їм: 
те, що ми вибираємо сьогодні, 
впливає на наше майбутнє, на 
все наше життя. Думаю, дуже 
важливо допомогти людям 
зробити правильний вибір у 
житті. 

Ліка Роман
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У Софії Київській відбулась 
Молитва за мир в Україні
Глави і представники українських 

Церков молились у Софійському собо-
рі Національного заповідника «Софія 
Київська», повідомляє Інститут релі-
гійної свободи.

Молитви звершили Предстоятель 
УПЦ Київського Патріархату патріарх 
Філарет (Денисенко), архієпископ-еме-
рит Української Греко-Католицької 
Церкви Любомир (Гузар), єпископ 
Римсько-Католицької Церкви Станіс-
лав Широкорадюк, старший єпископ 
Церкви християн віри євангельської 
України Михайло Паночко та іншій ре-
лігійні діячі України.

Ієрархи Церков молилися за Укра-
їну, за український народ, за захист, 
єдність та Боже благословення для 
нашої держави, за проведення чесних 
і демократичних виборів нового Прези-
дента України.

У заході також взяли участь в.о. 
Президента України, Голова Верхов-
ної Ради України Олександр Турчинов, 
Прем’єр-міністр України Арсеній Яце-
нюк, члени Уряду, народні депутати 
України, інші політичні та громадські 
діячі.

У центрі Донецька розгромили 
молитовний намет

23 травня, о 13:30, в центрі До-
нецька було здійснено напад на між-
конфесійний молитовний намет. Про 
це повідомляє Donbass.UA з посилан-
ням на сторінку у Facebook пастора 
Сергія Косяка.

15 озброєних людей, які мали на 
собі розпізнавальні знаки т.зв. «Доне-
цької народної республіки», розгроми-
ли молитовний намет, в якому на цей 
момент перебувало двоє чергових 
церковних представників. Терорис-
ти забрали апаратуру, акумулятори, 
аудіо-систему, а банер та порваний 
намет викинули у річку Кальміус.

Як повідомив пастор, нападники 
погрожували, що якщо «ввечері тут 
зберуться віруючі для молитви, то всіх 
розстріляють».

«У цей непростий для країни час 
люди різних конфесій по всій Украї-
ні об’єдналися для спільної молитви, 
щоби Бог зцілив нашу країну, зіслав 
мир, щоби не гинули люди, а замість 
ненависті прийшла любов і примирен-
ня», – написав пастор Сергій Косяк.

Турчинов доручив вирішити 
проблему ввезення гуманітарної 

допомоги
Церкви зацікавлені у наданні со-

ціальної допомоги малозабезпеченим 
верствам населення, переселенцям з 
Криму та постраждалим від терористів 
на Донбасі, в тому числі у співпраці з 
закордонними партнерами.

Цю проблему порушив єпископ 
РКЦ Станіслав Широкорадюк під час 
зустрічі голови Верховної Ради, в.о. 
Президента України Олександра Тур-
чинова з членами Всеукраїнської Ради 
Церков і релігійних організацій, яка 
відбулася 22 травня 2014 року, пові-
домляє Інститут релігійної свободи.

Також перший заступник голови 
ВСО ЄХБ Валерій Антонюк наголосив 
на готовності Церков співпрацювати з 
владою в питаннях соціального захи-
сту мешканців України, які цього по-
требують, особливо в наслідок виму-
шеної внутрішньої міграції в інші міста 
країни.

У відповідь на це Олександр Тур-
чинов доручив у п’ятницю, 23 трав-
ня, провести спільну нараду за участі 
Міністра соціальної політики України, 
Державної митної служби України та 
відповідальних осіб за напрямок гума-
нітарної допомоги з боку церков і релі-
гійних організацій.

Ще все попереду?

Юрій зупинив автомобіль 
на розі шумної вулиці й задум-
ливо рушив у бік стадіону.

Проминувши відчинені во-
рота, він затримався, і з важ-
ким серцем наблизився до 
низенького скромного пам’ят-
ника, на якому красувався 
яскравий свіжий віночок з над-
писом на ритуальній стрічці 
«Вічна пам’ять».

Обеліск самотньо стояв 
збоку алеї в тіні пишних ста-
рих лип і, здавалось, сумно 
споглядав за бурхливим мар-
нотним життям, що вирувало 
довкола. Лише в цьому затиш-
ному куточку завжди стоїть 
така незвичайна  тиша і зму-
шує змовкнути кожного пере-
хожого, стишити свої кроки. 
Пам’ятник ніби кричав до жи-

вих: «Зупиніться! Дивіться всі, 
чим закінчується ваша суєта!»

Юрій схилився, щоб по-
класти дві білі гвоздики, і знову 
уявив живого-здорового Олек-
сандра, згадав їх розмову, не-
задовго до нещасного випадку, 
який, наче невидимий ворог, 
очікував його друга на цьому 
місці.

Того вечора він вертався з 
дівчиною порожнім стадіоном 
додому і, раптом помітивши 
біля самих воріт галасливу 
юрбу, просто не міг бути бай-
дужим до чийогось благаль-
ного крику: «Допоможіть!» 
Хлопець, не вагаючись, ки-
нувся в темінь когось рятува-
ти. Гостре вістря холодного 
ножа безжалісно шпигнуло 
його майже до самого серця, 

яке за кільканадцять хвилин 
перестало битись, і котре так 
хотіло ще жити...

Олександр тихо ле-
жав на сирій алеї і вже не 
чув переляканого крику 
коханої: «Хто-небудь, ви-
кличте швидку!», не поба-
чив її гарячих гірких сліз. 
Із нього повільно витікало 
життя. В Юрія з грудей ви-
рвався важкий глухий сто-
гін. Як боляче втратити ще 
одного з найліпших дру-
зів-однокласників...

Адже зовсім недавно він 
поховав Стаса, який трагічно 
загинув у жахливій автомо-
більній аварії. Тепер він ли-
шився сам. «Друзі мої, друзі! 
Де зараз ваші душі?» − волала 
змучена душа Юри в далеке 
небо, але небо мовчало.

Юрій уже вкотре пригадує 
той радісний день, коли, не 
пам’ятаючи себе від щастя, 
розповів Олександрові й Ста-
сові найважливішу новину, яка 
сталася в його житті – він знай-
шов Бога. Та найкращі друзі 
чомусь не розділили радість, 
що переповнювала Юрине 
серце через край. Хлопці лише 
посміялися з нього і вирішили, 
що це незабаром минеться, 
і їх товариш стане колишнім 
Юрою, самовпевненим і гор-
дим.

Але той не захотів повер-
татися до старого, усім серцем 

прагнув нового, чистого, що 
дає тільки Господь. Юра щиро 
ділився своїми переживан-
нями, палко розповідав про 
Христа, про глибоку мудрість 
Писання, що вразила його, та 
друзі відразу змінювали тему 
розмови, або поспішали лиши-
ти його самого, і Юрій ніяк не 
міг збагнути: чому їм не потріб-
на Істина так, як йому?

− Юрко, дай спокій зі своєю 
вірою, − одного разу насмішку-
вато мовив Стас. − Ми ще ж 
зовсім молоді, здорові хлопці, 
а ти з нас дідів робиш. А ста-
немо старими й немічними – 
тоді й зберемось десь ось так 
утрьох на риболовлі, закинемо 
вудочки, і ти нам проповідь про 
Бога прочитаєш. А поки що не 
підганяй коней − ще все життя 
попереду.

I як тепер страшно уяви-
ти: душі двох його друзів ураз, 
одна за одною, постали перед 
Богом.

...Юрій довго нерухомо 
стояв перед обеліском, не 
звертаючи уваги на перехожих 
і боячись поворухнутись, щоб 
не сполохати цю мертву тишу, 
застиглим поглядом дивився 
на червону траурну стрічку, 
яка дріботіла від вітру і, здава-
лось, дуже хотіла відірватися й 
полетіти в далеке небуття, де 
починається та таємнича віч-
ність, і куди нікому живому не 
дано наперед заглянути...

 Людмила Калашнікова__

Відміни, помилуй...
В черговий раз ми стоїмо на межі 

життя та смерті, на порозі національної 
катастрофи. Так було в часи голодомору, 
в дні Чорнобиля. Сьогодні нам загрожує 
війна. Українці – не чужий для Бога народ. 
Князь Володимир здійснив хрещення Русі. 
Також в нашій історії було не мало отців 
віри, заступників та праведників. Але кож-
ного разу, коли біда нас минала, ми знову 
впадали в гріхи ідолопоклонства: обожню-
вали себе, всю націю чи її окремі класи, 
еліти, регіони, свою партію, свою конфе-
сію. Останнім часом ми сповідували культ 
споживання. Ми вірили в силу грошей. Як 
наслідок – всепроникаюча корупція, узур-
пація влади, криза в сфері освіти, дефіцит 
довіри, відсутність єдності та любові. Піс-
ля всього, що нам дав Бог, ми знову відки-
нули Його. Це принесло біду. 

В Біблії є подібна історія. Мойсей ви-
вів народ з Єгипту і веде в Обітовану зем-
лю. Але, коли трохи затримується на горі 
в спілкуванні з Богом, люди відрікаються 
від Творця і обирають собі зручного бож-
ка – золотого тільця. Без духовного лідера 
люди втрачають орієнтир, не хочуть нікуди 
йти. Вони хочуть веселитися, забути труд-
нощі минулого… Люди шукають легких 
рішень і мало думають про віру та істину. 
Легко забути святого Бога-Творця і зверну-
тися до зручних «ручних» божків.

«Господь сказав Мойсеєві: «Іди прить-
мом наділ, бо зіпсувався народ твій, що 
ти вивів з Єгипетської землі. Занадто 
скоро звернули вони зі шляху, що Я був 
вказав їм..»

«І говорив далі Господь до Мойсея: 
«Дивлюсь я на цей народ і бачу, що народ 
цей твердолобий…»(Вихід 32).

 Та Бог не принижує народ, а випро-
бовує Мойсея. Чи готовий він стояти за 
таких людей, чи готовий прийняти їх зі 
всіма недоліками? Мойсей же, не виправ-

довуючи гріхи народу, апелює до вірності 
Божої. «Навіщо, Господи, палатиме гнів 
Твій на народ Твій, що Ти вивів з землі 
Єгипетської потужною силою й міцною 
рукою. Навіщо мали б єгиптяни говори-
ти: на лихо вивів він їх, щоб повбивати 
їх в горах та вигубити їх з лиця землі? 
Відверни ярість обурення Твого та зміни 
гнів на милість супроти Твого народу» 
(Вихід 32:11).

Так, наш народ є нашим народом. Ми 
несемо відповідальність за нього. Але 

український народ є також Божим наро-
дом. Це означає, що Бог ради Себе, Своєї 
вірності і Свого Імені може виявити ми-
лість і спасіння, силу і перемогу. 

Смиренний Мойсей не лише просить, 
але й вимагає: «Відверни, згадай…» Він 
переконує Бога, заступається за народ. 
Мойсей думає не про себе, а про народ. 
Особисто йому нічого не загрожує, Бог 
готовий від нього почати новий багаточи-
сельний народ. Але Мойсей вірний своєму 
народу. Він готовий терпіти покарання ра-
зом зі всіма. В цьому він подібний до Бога, 
Який також не знищив людство після гріхо-
падіння, але дав ще один шанс і Сам став 
одним із нас. 

Впевненість Мойсею дає не власний 
авторитет, але віра батьків. «Згадай Ав-
раама, Ісаака й Ізраїля, слуг Твоїх, що їм 
клявся Собою цими словами: Розмножу 
ваше потомство, як зорі небесні, і всю 
ту землю, що обіцяв, дам нащадкам ва-
шим…» Цей «історичний аргумент» діє не 
завжди. Іван Хреститель та Ісус відмовля-
ли багатьом «дітям Авраама», які вимага-
ли особливих привілеїв ради своїх батьків. 
Але тут, у випадку з Мойсеєм, є прохання, 
благання: не ради нас, ради батьків. Отці 
віри – то є справжні отці нації. Ради саме 
їх ВІРИ Бог готовий милувати народ. Не 
ради політиків, релігійних діячів, але ради 
праведників. Скільки їх, праведників, в на-
шій історії? 

І написано в книзі Вихід: «…відвернув 
Господь те лихо, що надумав був навести 
на Свій народ». Бог може відмінити зло у 
відношенні до певної людини і цілих наро-
дів. 

«Відверни ярість обурення Твого…». 
Ці слова мають бути нашою молитвою. 
Звичайно, український народ – не ізраїль-
ський, але будь-який народ може стати Бо-
жим, якщо забажає Бога і буде слідувати 
Його завітам, і якщо в ньому знайдуться 
такі праведники-заступники, як Мойсей. В 
історії це повторювалося не раз. Бог міг 
помилувати Содом ради десяти праведни-
ків (Буття 18). Творець постійно шукав за-
ступників для Ізраїля: «Я шукав між ними 
кого-небудь, що вимурував би мур та 
став передо Мною в проломині за цю зем-
лю, щоб Я не погубив її, – та не знайшов» 
(Єзекіїля 22:30).

Думаю що в Україні є молитовники, чи 
просто християни, які стануть на шляху 
Божого гніву і заступляться за свій народ. 
Питання майбутнього звернене до нас. Не 
потрібно запитувати Бога про те, що буде. 
Запитаємо себе, чи готові ми заступитися і 
боротися за свій народ?

Михайло Черенков
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Замовлення № 42

Приготування приходу Господа

Світильники запалені, горять,
Хліби жертовні вже теплом парують –
Всі сили Божі, вся земная рать
Прихід Ісуса як судді готують.

Пора надходить збутися Словам,
Що вписані у час, у долю світу:
Час, визначений Господом, сплива,
Пора надходить Істиною жити.

Вона наверне всіх на Божий круг,
Вогнем небесним всі просвітить душі:
І чий ти ворог, чий ти вірний друг –
Розділить всіх, як океан від суші.

З очей духовних витече туман,
Коли почують наші душі Голос грізний.
І жах відкриє твій самообман,
А радість – віру. Це не зміниш – пізно.

Відкриється усе твоє земне,
Усе мале, усе твоє велике,
І кожну душу присуд не мине –
Той присуд Божий, що уже навіки.

Ти не шукай той день в календарях,
І не потрібно ним серця лякати:
Бо кожного чекає власний шлях,
Що знає Небо – те землі не знати.

Тримай своє життя у чистоті,
І власне серце грій в долонях віри:
Тоді твій Бог, як і в земнім житті,
Тебе крізь присуд проведе із миром.

 Юрій Монда

 Набат 

Полин-зоря Чорнобилем спливає, 
І страх терору стискує петлю. 
Апокаліпсис щедро пожинає 
Посів гріха. Збирає без жалю 
Страшну данину. Голод і посухи, 
Цунамі грізні, атом та війна… 
Стукоче серце лячно так і глухо 
Набатним дзвоном. Скільки ще вина 
Свойого гніву виллє Бог на землю? 
І дітям що у спадок ми дамо? 
Ріка гріха давно прорвала греблю 
Й з брудним потоком в прірву летимо. 
І брат на брата руку піднімає, 
Вже десь готовий смертник-терорист 
На «ратний подвиг». Десь дитя вмирає 
Від голоду на фоні ситих міст. 
Прогрес – і ницість, космос – і безсилля. 
Останній час як фінішний забіг. 
І штучний цвіт давно на всохлім гіллі 
Холодним снігом падає до ніг.

Юрій Вавринюк

Армагедон

Від хвилювання – аж пітні долоні,
І вся земля здригнулась до основ,
Коли добро і зло в Армагедоні
Зійшлися й захлинулась кров’ю кров.

Здавалося, що зло не подолати,
Що скоро ночі вічне торжество,
Та той, тому Господь любив прощати,
Хто стільки вже разів зрікавсь Його, –

Ізраїлі народ подужав звіра
Й, клякнувши врешті-решт для каяття,
Гордині зрікшись – вбивчого кумира,
Побачив Господа свого – Христа.

Я здогадався про талан щасливий:
Народе мій, не опускай рамен,
Тебе Бог вибрав, щоби ти, як рівний,
Прийшов до інших безлічі племен,

Щоб світових торкнувшись щастя дзвонів,
У згоді жити з совістю, не в злі,
Щоб більше не було Армагедонів
Ніколи відтепер на цій Землі.

Юрій Камінський 
Переклав Василь Мартинюк

В часи тривог, зневіри і сумніву…

На нашу землю прийшли смутні часи. 
Мирний протест групи людей проти неко-
ректних дій влади переріс у нечуване за 
всі роки існування Української держави 
силове протистояння. Хтось називає це 
національно-визвольним рухом, а хтось – 
спробою державного перевороту. Так чи 
інакше, це вибух людського болю й від-
чаю,  палке прагнення до свободи та спра-
ведливості. На жаль, замість співчуття і 
порозуміння, народ зіткнувся з ненавистю, 
жорстокістю і насиллям.

Драматизм ситуації посилюється тим, 
що з обох боків барикади стоять люди од-
нієї крові – українці, одного віросповідан-
ня – християни. У багатьох із них є сім’ї, 
батьки й матері, дружини, діти. Від того, 
як вирішиться цей конфлікт, залежить їхнє 
майбутнє. Кожна свідома людина повинна 
відчувати цю відповідальність!

«Я звертаюся до тих, хто сьогодні 
стоїть по обидва боки конфлікту, до про-
тестуючих і до озброєних представників 
влади, а також до тих, хто впливає на них 
наказами чи закликами: кожен з вас перед 
Богом відповідатиме за свої слова і дії, за 
пролиту кров і завдані каліцтва. Цієї відпо-
відальності ніхто не уникне, від неї ніхто 
не буде звільнений!» (Патріарх Філарет).

Досліджуючи Святе Письмо, ми зна-
ходимо кілька принципових граней відпо-
відальності християн перед суспільством. 
Зрозуміло, що ця відповідальність лежить 
на нас не лише в дні суспільно-політичних 
криз, але в такі моменти розуміння цього 
особливо важливе.

Насамперед, християнам потрібно мо-
литися. Молитва – наша головна зброя, 
вона надзвичайно могутня, але не нашою 
силою, а силою Божою.

«Нам потрібна заступницька молит-
ва, яку ми практикуємо дуже і дуже рідко. 
Заступницька молитва про Україну харак-
терна тим, що ми прагнемо максимально, 
наскільки це можливо, зрозуміти і відчути 
процеси, які відбуваються в Україні. За-
ступницька молитва про українців харак-
терна тим, що ми можемо ототожнити 
себе з історичним болем, стражданнями і 
почуттями цього народу таким чином, що 

можемо щиро молитися від імені україн-
ця, українського народу, просячи Бога про 
заступництво, оскільки знаємо його біль, 
оскільки плачемо разом із ним. У заступ-
ницькій молитві немає місця ненависті, а 
тільки глибоке співчуття через розуміння 
глибини болю української сім’ї і народу. 
Ми не можемо молитися заступницькою 
молитвою, якщо дивимося на людину 
зверхньо, зневажаючи її за переконання, 
за любов до свободи, радіючи (хай навіть 
тихенько, підступно, в душі) насильству 
влади над народом… Прошу молитися 
заступницькою молитвою, щоб Бог через 
ці страшні випробування дав здатність 
людям по обидва боки барикад побачи-
ти Свою безумовну любов, Свою жертву 
викуплення за гріх на Хресті Христа» 
(Т. Дятлик).

Віруючі люди за будь-яких обставин 
повинні чинити правду, незалежно від 
того, що відбувається навколо.

У цьому була сила Ісуса Христа. Він 
робив те, що правильно. Він не ставив 
Собі за мету скинути один уряд і встанови-
ти інший. Але, разом із тим, Він не боявся 
говорити про проблеми тих, хто перебував 
тоді при владі (Мт. 23). Він називав зло –  
злом і добро – добром, тому що підпоряд-
ковувався волі Отця, а не тиску якоїсь по-
літичної сили, що діяла в суспільстві. Цим 
вирізнявся й Іван Хреститель. Він при-
йшов не для того, щоб воювати з Іродом. 
Він проповідував покаяння, готуючи шлях 
для Месії. Але не оминув увагою гріх царя, 
а сміливо викрив його (Мт. 14:3). Це було 
характерно й для апостолів. Вони були 
законослухняними громадянами, та в си-
туаціях, коли вимоги влади суперечили 
чітким Божим повелінням, апостоли без-
страшно вибирали послух істині (Дії 5:29).

«Якщо ви живете в оточенні, де всі 
говорять неправду, то говоріть правду, і 
ваше слово буде революційним! Якщо 
живете в країні, де крадуть, – не крадіть, 
навіть якщо це приведе вас до певних 
матеріальних невигод! Таким чином, для 
свого особистого життя і для життя вашо-
го оточення ви закладете скарб, який не 
вимірюється в грошовому еквіваленті… 

Щоб перемогти опонента в мирний спосіб, 
потрібно бути духовно і морально вищим 
за нього…» (Голова УГКЦ Святослав Шев-
чук).

Незважаючи на те, що християни пе-
ребувають у бурхливому океані зла, вони 
покликані творити добро скрізь і завжди. 
Апостол Павло говорить про це дуже кон-
кретно: «Не будь переможений злом, але 
перемагай зло добром» (Рим. 12:21).

Зустрічаючись із несправедливістю, 
злом, нахабністю й неприхованим обма-
ном, важко продовжувати робити добро. 
Це, направду, можливо лише для тих, хто 
знає Бога й перебуває в Ньому, хто напов-
нюється Його почуттями.

Віруючі люди прагнуть до миру за 
будь-яких обставин (1 Кор. 7:15).

Спонукувані своїми інтересами, по-
чуттями й пристрастями, люди легко на-
повнюються непримиренною ворожістю. 
Завдання віруючих людей – принести в 
атмосферу антагонізму здатність шукати 
мир й передавати його іншим. «Блаженні 
миротворці, бо вони синами Божими ста-
нуть» (Мт. 5:9). Писання не гарантує, що 
ми завжди досягатимемо миру, але вима-
гає, щоб ми завжди прагнули миру й шука-
ли його (1 Петр. 3:11).

І найголовніше, що християни повинні 
робити, – це проповідувати Євангелію.

Навіть якщо в якійсь країні в результаті 
революції й вдалося б установити ідеаль-
ний політичний лад (якого на землі не іс-
нує) з ідеальними порядками в суспільстві 
(що неможливо у світі гріха), не знаючи 
Христа, піддані цієї держави після смерті 
успадковують вічну загибель. Розуміння 
цінності людської душі й реальності вічно-
сті обов’язково змінює пріоритети відро-
джених людей. Спасіння стає важливішим 
за встановлення нової влади й проповідь – 
важливіша від політичної діяльності.

«Будь-яка ідеологія або партійна про-
грама без учення Христа в своїй основі 
стане руйнівною для українських дер-
жавних і громадських інститутів… Вихід є 
лише в Христі, насамперед, в покаянні пе-
ред Ним за насилля над людьми, тому що 
лише Його милість і благодать, викуплен-
ня і прощення відновлюють образ люди-
ни, створеної за Його образом і подобою. 
І лише бачачи в іншому образ і подобу 
Божу, ми можемо зупинити насилля, тому 
що через очі іншого на нас дивиться Хри-
стос. Тому що тільки там, де двоє чи троє, 
чи більше людей збираються в Ім’я Його, 
Він обіцяє бути серед них» (Т. Дятлик).

У ці дні ми, християни, проходимо сер-
йозні випробування нашої вірності Богові 
та Його Слову. Ця ситуація може допомог-
ти кожному з нас дослідити, насамперед, 
своє серце. Ми можемо виявити в своєму 
серці страх, або байдужість, зло і нена-
висть, або бажання справедливості. Мо-
жемо виявити пріоритетність земних цін-
ностей над небесними.

Нехай Господь допоможе нам виявити 
власні пристрасті, щоб, проходячи через 
великі випробування, ми, передусім, пиль-
нували, аби наші серця прагнули змінюва-
тися в образ Ісуса Христа. 

Матеріал підготувала Надія Доля


