
В який куточок нашої планети не по-
глянеш сьогодні, скрізь криза – від при-
кордонного конфлікту між США і Мекси-
кою, до спалаху вірусу Ебола, від війни 
в Україні, до зниклого малайзійського 
«Боїнга». Боротьба, яка йде на Близь-
кому Сході з незапам’ятних часів, знову 
набирає обертів. Ірак і Сирію роздира-
ють внутрішні конфлікти, які доходять 
до справжньої різні: мусульмани напа-
дають на християн, і мусульмани одного 
толку вбивають мусульман іншого толку.

У той час світ намагається розібра-
тися з наслідками конфлікту в секторі 
Газа, провінція Юннанб в Китаї потерпає 
від землетрусів в шість балів, його жер-
твами стали 400 людей, а число пора-
нених досягає майже двох тисяч. Хаос 
в економіці приводить не тільки до роз-
паду компаній і відставки урядів. Сімейні 
цінності піддаються нападам, моральні 
норми нехтуються.

Чи є вихід з цього хаосу? Ледве за-
кінчується одна криза, як вслід їй прихо-
дить ще складніша. Від континенту до 
континенту, від моря до моря народи 
охоплені жахом. Політики і ведучі новин 
запитують: що відбувається?

Хто нас спасе? Всі ми, кожен народ, 
шукаємо того, хто б міг нас врятувати 
з цієї пастки, в яку потрапили. Промінь 
Божого Слова вказує на істину: «І бу-
дуть ознаки… на землі, і збентежен-
ня від шуму моря та хвиль, коли люди 
будуть мертвіти від страху й чекання 
того, що йде на ввесь світ, бо сили не-
бесні порушаться (Лук.21:25,26).

Суспільство очікує, що вихід із ситу-
ації знайдуть політики, педагоги, чи його 

знайдуть за допомогою нових техноло-
гій. Світ у гонитві за устаткуванням, яке 
здатне здобути інформацію швидше, 
ніж її можна загрузити, мов би не помі-
чає єдиної відповіді на питання, чому ж 
життя у світі так заплутане і всі справи в 
такому безладі.

Біблія від самого початку вказує на 
головну проблему людини – гріхопадін-
ня – і визначає те, що має статися.  Нам 
немає потреби задаватися питанням: 
«Що ж відбувається?» – Господь вже 
сказав про це. Всі відповіді – в Його Сло-
ві. Бог говорить, але мало хто слухає.

Мир потонув у війнах, численних 
природних катастрофах, які викликані 
«людським фактором». І сьогоднішні 
наші проблеми мало відрізняються від 
проблем древності. Землетруси і потопи 
несуть руїну; голод і хвороби вбивають 
тисячі людей; біженці залишають рідні 
місця; постійні війни розорюють народи. 
Здавалося б, після стількох бід людство 
має почати прислухатися до засторог 
згори. Але замість того, щоб звернути-
ся всім серцем до Бога, визнаючи свою 
гріховність і слабкість, ми вмикаємо те-
левізори і ґаджети – лише для того, щоб 
побачити в новинах назви міст, про які 
говорять вже не одну тисячу років: Да-
маск І Газа, Єрусалим і Мосул (Старо-
давня Ніневія). 

Я відкриваю Писання і задаюсь тим 
самим запитанням, що і псалмоспі-
вець: «Чого то племена бунтують, а 
народи задумують марне?» (Пс.2:1). 
І Біблія на сторінках своїх книг дає 
відповідь: «бо серце людини зле і під-
ступне (Див. Єр. 17:9). Звернутися до 

Бога – ось єдина надія людини.
Щоб привернути увагу до Себе сер-

ця людей, Господь і допускає всі ці події, 
свідками яких ми є. Бог хоче, щоб люди-
на, Його творіння, покаялася у вчинено-
му злі, у тому, що повстала проти Ньо-
го. По Своїй любові і благодаті Господь 
каже: «Верніться до Мене всім серцем 
своїм…» (Йоїл.2:12). Біблія – дороговказ 
по життю, вона може привести людину 
на шлях правди, змінити її серце, щоб 
вона творила добро перед Богом. Однак 
Слово Боже сьогодні списують з рахун-
ків, вважаючи Його застарілим. Чому? 
Політичні сили прагнуть влади. Серце 
людини намагається піднестися вище 
Бога, а не схилитися перед Ним і твори-
ти Його волю.

«Ось дні настають, говорить Го-
сподь Бог, і голод пошлю Я на землю, 
не голод на хліб, і не спрагу на воду, 
але спрагу почути Господні слова! І бу-
дуть ходити від моря до моря, і з півно-
чі до сходу блукатимуть, щоб знайти 
слово Господа, та не знайдуть його!» 
(Ам.8:11,12).

Біблія каже нам, що робити, коли ці 
події почнуть приходити: «Коли ж ста-
не збуватися це, то випростуйтесь, 
і підійміть свої голови, бо зближаєть-
ся ваше визволення!» (Лук.21:28). По-
вернення Господа Ісуса Христа гряде, 
ті, хто слідує за Христом, мають бути 
в стані очікування, скрізь звіщаючи, що 
Ісус прийшов спасти світ від влади са-
тани, який захопив людські серця. Щоб 
зломити ці кайдани і здобути мир, який 
Бог хоче дати всім тим, хто любить Його, 
недостатньо просто плакати і жалітися. 

Нещодавно я прочитав статтю в міс-
цевій газеті, яка мала назву: «Якщо на 
наше місто впадуть ракети». Там гово-
рилось про те, що люди скрізь живуть 
у страху перед майбутнім, лякаючись 
того, що їх чекає попереду. Але найбіль-
ший жах – це гріх, який мучить душу лю-
дини. Єдиний, Хто може принести мир 
на землю, – це Господь Ісус, і Він вико-
нає Свою обіцянку.

Не потрібно чекати Другого прише-
стя, щоби відчути Божий мир серед па-
нуючого скрізь хаосу. В Біблії сказано: 
«Бож немає вже Бога, крім Мене, окрім 
Мене нема Бога праведного та Спаси-
теля! Зверніться до Мене й спасетесь, 
всі кінці землі, бо Я Бог, і нема більше 
іншого Бога!» (Iс.45:21,22).

Спасіння дарується кожному, хто ві-
рує, що Ісус Христос звільняє від гріха і 
дасть йому Духа Свого. Навіть під час 
війн, голоду і руїни є надія. Не шукай-
те відповіді в політиків. Не надійтеся 
на технології в намаганнях обійти жит-
тєві негаразди. Зверніться до Христа і 
знайте, що всі ці ознаки часу покликані 
привести нас до Нього. «Буде боятися 
Господа ціла земля, всі мешканці всес-
віту будуть лякатись Його, бо сказав 
Він і сталось, наказав і з’явилось. Го-
сподь раду поганів понищить, поніве-
чить мислі народів, а задум Господній 
навіки стоятиме, думки Його серця на 
вічні віки! Блаженний той люд, що Бо-
гом у нього Господь, блаженний народ, 
що Він вибрав його на спадок Собі!»  
(Пс.32:8-12).

Франклін Грэм
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Неймовірна сила в немочі 
В 1820 році шеститижнева дівчинка 

осліпла через неправильне лікування.
Замість того, щоби ображатися на 

долю, вона віддала всі сили навчанню 
під керівництвом своєї бабусі.

Спочатку вивчила напам’ять окремі 
біблійні вірші, потім розділи. Врешті зна-
ла і могла розповісти з пам’яті цілі книги 
з Біблії. Коли їй було вісім років, написа-
ла свій перший вірш, який назвала «О, 
я – щаслива душа».

Вона продовжувала писати до глибо-
кої старості, і до вісімдесяти шести років 
написала біля дев’яти тисяч християн-
ських гімнів і пісень. Мала таку ясність 
розуму і духу, що могла одночасно працю-
вати над п’ятнадцятьма різними творами.

Її життя і твори служать підбадьо-
ренням для мільйонів людей у сві-
ті. Коли жінка розповідала про себе, 
люди слухали, затамувавши подих. 
Вона вміла звертати помисли людей 
на Господа. Можливо, її гімни привели 
до Христа більше душ, ніж будь-яка 
інша музика.

Вона була першою жінкою в історії, 
яка мала честь виступати перед Сена-
том США.

Мільйони людей люблять і співа-
ють гімни «Твердо я вірю», «Всевиш-
ньому слава!», «Біля Хреста» і тисячі 
інших. Ім’я цієї жінки – Франсіс Джейн 
Кросбі, яка відома як Фанні Кросбі.

Підготував Анатолій Якобчук

Наша єдина надія

Більше ніж чотириста років пройшло з 
тих пір, як Вільяму Тіндейлу винесли смерт-
ний вирок за переклад Біблії на англійську 
мову. І пам’ять про нього для нас не тільки 
символ того, як Біблія вплинула на світ, але 
і символ тієї ціни, яку багато героїв віри за-
платили за те, щоби в кожного з нас у ру-
ках була Біблія. Майлза Ковердейла, який 
чотири століття назад вперше видав Святе 
Письмо англійською мовою, вигнали з Анг-
лії. Рештки Джона Уікліфа, першопроход-
ця біблійного перекладу, через 31 рік після 
смерті викопали з могили і публічно осквер-
нили. Так що, читаючи сьогодні Біблію, ми 
маємо пам’ятати, що кожну її сторінку опла-
тили слізьми і стражданнями відважні люди.

Не дивлячись на те, що Біблія сьогодні 
доступна всім, для багатьох мільйонів людей 
вона закрита – чи від того, що вони її ні разу 
не читали, чи від того, що не виконували її. В 
цьому найбільша трагедія нашого часу.

Чомусь люди вважають, що у наш час, 
час наукових досягнень, ця древня книга 
застаріла. Однак я переконаний, що Біблія 
і сьогодні актуальна так само, як і дві тися-
чі років назад. Світ зіткнувся з моральною 
кризою, яка визначить його долю. Головна 
загроза безпеки наших країн йде не ззовні, 
вона – в аморальності, яка в нас царює. Ми 
знаходимося в самому пеклі моральної бит-
ви, дуже важливої для будівництва і вижи-
вання наших країн.

Більшість людей не хоче визнавати пла-
чевного стану, в якому ми знаходимось, хоча 
гіркі плоди цієї кризи видно скрізь. Нас несе 
за течією, ми не маємо відповіді на важливі 
питання, немає чіткого мірила, яке визначає 
наші вчинки. Немає тієї церкви, яка була би 
моральною опорою для всіх. Немає традицій 
чи заборон, які би поклали кінець безумству. 
В нас розв’язані руки: ми можемо бути при-
страсні до інших і потакати власним пристра-
стям, ми вільні шахраювати і лукавити. Ми 
залишилися без допомоги і поради у цьому 
світі, який зійшов з розуму від грошей і сексу.

Відсутність моральних орієнтирів най-
більш чітко відображається на гендерних 
відносинах. Світ розраховується сповна за 
цю моральну нерозбірливість, яка почалась 

кілька років назад і сьогодні досягнула свого 
апогею. З кожною годиною ситуація погір-
шується. Підриваються самі основи світової 
демократії і безпеки.

Ми стрімко перетворюємося в секуля-
ризоване суспільство. Ми серйозно почи-
наємо вважати, що людина – всього лише 
фізична особа, що життя обмежується 
лише тим, що ми бачимо. Матеріалізм і 
світськість заволоділи мільйонами сер-
дець в Європі і Америці. Мільйони людей 
пояснюють процеси у Всесвіті, не згадуючи 
Бога, говорять про мораль, не посилаючись 
на Десять заповідей, обговорюють особи-
стість у відриві від душі, говорять про життя 
без надії на вічність. Ось секуляризм і гума-
ністичні ідеї у всій своїй красі!

Подібне мислення проглядається і в на-
ших соціальних програмах державного рівня. 
Всі зусилля націлені на те, щоб забезпечити 
життя людини як високоорганізованої твари-
ни. Більше нічого не потрібно. Девіз нашого 
покоління «Їж, пий, веселись» (Лук. 12:9), і 
багато церков живуть таким же принципом.

Якщо ми вирішимо для себе, що люди-
на всього лиш тварина, що Бога немає, що 
є тільки це земне життя, залишається тільки 
два варіанти. Або вседозволеність – дати 
волю своїм інстинктам: егоїзму, жадібності, 
пожадливості, свавіллю; або – поліцейська 
держава, коли інстинкти жорстко контролю-
ються ззовні. 

Однак я хочу запропонувати третій ва-
ріант. Знову звернутися до Біблії при вирі-
шенні долі нашої країни. Прийняти моральні 
засади, які закладені в Десяти заповідях і 
Нагірній проповіді, за основу нашого життя. 
Слід відмовитися від секулярного уявлення 
про людину, а матеріалістичні устремління 
замінити на увагу до моральної і духовної 
природи людини. Потрібно всім серцем при-
йняти християнський погляд на життя і на 
людину, як це було у наших предків, і зроби-
ти це добровільно, без примусу!

Головні ідеї Біблії йдуть в різнобіч з су-
часним мисленням. Біблія проголошує абсо-
лютні істини, в той час як зараз все будуєть-
ся на філософії релятивізму, який заперечує 
існування істини в останній інстанції. Реля-

тивізм намагається переконати нас, що все 
відносно і все змінюється, і те, що сьогодні 
вважається істинною релігією, завтра буде 
сприйматися інакше, що етичні норми мо-
жуть переглядатися, а те, що сьогодні є амо-
ральним, завтра може стати нормою.

Однак варто лиш почати читати Біблію з 
вірою в те, що це Боже Слово живого Бога, 
як все змінюється. Моральні абсолюти по-
стають перед нами як непохитні норми, яки-
ми люди керуються з покоління в покоління. 
Вони були істиною вчора, сьогодні, і будуть 
такими повік. Абсолюти, стверджені в Пи-
санні, дають людині опору, на яку можна по-
кластися, орієнтир, по якому людина може 
звіряти шлях суспільства. Я впевнений, що, 
лише відкинувши секуляризм і прийнявши 
біблійне уявлення про людину, можна спа-
сти наші країни і весь світ.

Повернення до Біблії змінить мораль-
ний стан і настрій людей. В Писанні сказано: 
«Праведність люд підіймає, а беззаконня –  
то сором народів» (Пр.14:34).

Повернення до Писання укріпить наші 
сім’ї. Щоденно до мене приходять листи від 
тих, чиї родини були на грані розвалу, і ці 
люди вдячні Богу за те, що повірили в Хри-
ста. Один чоловік написав: «Від мого дому 
майже не лишилось каменя на камені, а те-
пер він міцно стоїть на Камені».

Повернення до Біблії допоможе розста-
вити все на свої місця і в особистому житті. 
Різноманітні збочення і аномалії породжені 
нашою гріховною природою. Людина бере 
те, що святе, і змішує це з брудом. Найін-
тимніший і святий дар Бога людині перетво-
рили в дешеве задоволення. Лише духовне 
пробудження дає людині можливість пра-
вильно осмислити найсокровенніші, інтимні 
стосунки.

Повернення до Біблії наповнить життя 
нашої молоді змістом.

Повернення до Біблії поверне людям 
відчуття свого високого покликання. Батьки, 
засновники Сполучених Штатів, мали висо-
ке бачення про те, яким має бути їх народ 
під Божим керівництвом. Так, дійсно, не всі 
вони були добрими християнами, але, при-
наймні, вони були переконані в тому, що віра 
в Бога і страх Божий дають людині те від-
чуття власного достоїнства, яке вона іншим 
способом здобути не може. Визначаючи 
долю нації, вони шукали Божого водіння. У 
важкі хвилини вони молились – і отримали 
відповідь. 

А якщо говорити про нас з вами, то по-
вернення до Біблії дасть той душевний мир, 
той внутрішній спокій, якого ми так всі праг-
немо. Вудро Вільсон одного разу сказав: 
«Дайте людям Біблію – не змінену, не при-
крашену, не спрощену – і подивіться, як вона 
преобразить весь народ».

Чарльз Сперджен якось сказав: «Левові 
не потрібна бронь – дайте йому лише волю». 
Більше всього нам потрібне одне: випустити 
на волю Боже Слово по всьому світу.

Білі Гремм 

25 «І будуть ознаки на сонці, і місяці, і 
зорях, і тривога людей на землі, і збен-
теження від шуму моря та хвиль, 
26 коли люди будуть мертвіти від 
страху й чекання того, що йде на ввесь 
світ, бо сили небесні порушаться. 
27 І побачать тоді Сина Людського, 
що йтиме на хмарах із силою й вели-
кою славою! 
28 Коли ж стане збуватися це, то 
випростуйтесь, і підійміть свої 
голови, – бо зближається ваше визво-
лення! 
29 І розповів Він їм притчу: «Поглянь-
те на фігове дерево, і на всілякі дере-
ва: 
30 як вони вже розпукуються, то, ба-
чивши це, самі знаєте, що близько 
вже літо. 
31 Так і ви, як побачите, що діється 
це, то знайте, що Боже Царство вже 
близько! 
32 Поправді кажу вам: Не перейде цей 
рід, аж усе оце станеться. 
33 Небо й земля проминуться, але не 
минуться слова Мої! 
34 Уважайте ж на себе, щоб ваші сер-
ця не обтяжувалися ненажерством 
та п’янством, і життєвими клопота-
ми, і щоб день той на вас не прийшов 
несподівано, 
35 немов сітка; бо він прийде на всіх, 
що живуть на поверхні всієї землі. 
36 Тож пильнуйте, і кожного часу мо-
літься, щоб змогли ви уникнути всьо-
го того, що має відбутись, та стати 
перед Сином Людським!» 

Луки 21:25-36

Чого мене навчила війна
1. Все змінюється. Те, що сьогодні здається 
непорушним, вже завтра може зникнути, а 
неймовірне – стати буденністю. Ще рік тому 
про комендантську годину, репресії та вій-
ну я знав тільки з книжок, а життєві плани 
будував хіба що з поправкою на інфляцію. 
Але, як кажуть українці, «не так сталося, як 
гадалося».
2. Втім, навіть страшні зміни можуть обер-
нутися на краще. Коли обжитий десяти-
літтями маленький світ зруйнований, під 
уламками можна знайти несподівані речі, 
як це буває при знесенні старого будинку. 
І зовсім не обов’язково це буде якийсь без-
глуздий мотлох. А вже якщо життя випха-
ло тебе в далекі краї, готуйся до всякого. 
У тому числі – до приємних сюрпризів. Го-
сподь милостивий.
3. Людина – складна істота. Вона може 
проявити себе і твариною, і праведником. 
І іноді – це одна і та ж особа. Врятувати тобі 
життя може відомий негідник, а перевірений 
друг – зрадити. Втім, далекосяжних виснов-
ків робити не варто – в сумбурні часи мо-
ральні програми дають збої і це нормально.
4. Найщиріше всього виходить молитися за 
інших, а не за себе. Хоча молитися під арти-
лерійським обстрілом мені не доводилося. 
Мабуть, у Бога щодо мене якісь інші плани.
5. Прощати важко. Дуже. У деяких ситу-
аціях прощення може здаватися зрадою. 
Однак, це вряд чи звільняє нас від Божої 
настанови. 
6. Але для радості є привід – ангели ж теж 
поруч. Без них ми б не впоралися. Правда, 
щоб відчути, як ангел витягує тебе за комір, 
потрібно зануритися на саме дно.
7. Чим швидше руйнується мішура наших 
планів і доль, тим очевидніше реальність 
промислу Божого. Власне кажучи, він один 
і реальний, а решта – випадкові комбінації 
тимчасових обставин.
8. Якщо ти в курсі деяких речей, ідея з По-
топом не здається такою вже радикальною. 
Мерзоти, на які здатна людина, вражають. 
А ще більше вражає масштаб явища. Бу-
ває, приємна людина стає помічником ката. 
Гаразд би за гроші – так ні ж, собі в збиток.
9. Підставити іншу щоку – сильний жест. 
Але ще більш сильніший – не вдарити по 
ній. Адже поки розгортається корпус і кулак 
летить до мети, навіть середнього розуму 
людина здатна придумати парочку вагомих 
виправдань для насильства.

 Максим Віхров
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Та замовчи ти вже...

У мами щось не виходило, і 
тоді малюк додав децибелів до 
свого голосового протесту. Мату-
сі хоча б на мить відволіктися від 
технічної проблеми і поцілувати 
немовля, якому всього кілька міся-
ців від народження, сказати йому 
кілька ніжних слів…

Але мати (напевно, вже зранку 
була «на спуску») вирішила піти 
іншим шляхом. Раптово на все 
подвір’я пролунав її пронизливий 
крик: «Замовкни ти!» При тому 
горе-мама з такою силою почала 
трясти візок, що я навіть злякався 
за здоров’я дитини: а не випаде 
малюк з візка? Тим часом, мати 
швидко досягла своєї  мети: дити-
на надовго замовкла.

А мені чомусь пригадалась іс-
торія з Євангелії від Марка. Випа-
док, коли Ісусу потрібно було вне-
сти спокій у довкілля, вплинувши 
на стихію природи. Хвилі і вітер 
буквально заливали човен, в яко-
му, окрім Сина Божого, були і учні. 
«Замовкни, перестань!» – сказав 

вітру і бурі Христос. «І настала ве-
лика тиша…» – розповідає Біблія.

Дві ситуації, дві людини, два 
варіанти вирішення проблеми. У 
першому випадку мама пішла на 
поводу емоцій, будучи сильною, 
придушила беззахисного своїм 
авторитетом, викликала в дитини 
відчуття страху і змусила немовля 
замовкнути…

Ісус не зривався на крик, не 
грав на публіку. Він просто ско-
ристався владою, яку дав Йому 
Небесний Отець, зробивши це і 
просто, і достойно. Втім, страх у 
другому випадку в учнів теж про-
явився, але природа цього почуття 
була іншою – благоговійною. «Хто 
ж це, що вітер і море коряться 
Йому» – говорили вони один одно-
му. 

Як би мені хотілося, щоб ще ба-
гато людей, у тому числі і ця моло-
да мама, замислились і побачили 
велику цінність віри в Бога. Якщо 
людина вірить, що Спаситель при-
йшов у цей світ заради неї; якщо 

розуміє, що саме їй потрібно зу-
стрітися з Богом, щоб не просто 
володіти собою, а раз і назавжди 
звільнитися від влади гріха, то 
Творець надприродним способом 
змінить принципи, звички, підходи 
і пріоритети такої людини. І тоді не-
нависть поступиться місцем любо-
ві, роздратування – смиренності, 
агресія – м’якості, а жадібність – 
щедрості…

Якщо ви, дорогий читачу, все 
ще годуєте себе ілюзіями, що мож-
на «виїхати» на морально-вольо-
вих якостях і, приміром, у відповідь 
на грубість проявити ввічливість, 
чи зробити добро тому, хто вчи-
нив зло і на другий, чи на десятий 
і навіть на п’ятдесятий раз, то ви 
собі просто лестите. На п’ятдесят 
перший все ж від вас вирветься 
пресловуте «Замовкни ти!», і жа-
люгідні залишки любові і співчуття 
в момент згорять у вогні негатив-
них емоцій. «Навчіться від Мене, 
бо Я лагідний і смиренний серцем, 
і знайдете спочинок душам ва-
шим», – заклик Спасителя звучить, 
пронизуючи товщу століть, і сьо-
годні він актуальний як ніколи ра-
ніше. Добре, коли в серці молодої 
мами і її малюка, і в серці сусідів 
царюватиме надзвичайний мир. 
Чи нам не потрібні реальна сила 
і реальний авторитет, щоб у най-
важчих обставинах нашого життя 
сказати: «Замовкни, перестань!», 
аби потім сталося справжнє чудо? 
Бог, зі Свого боку, зробив назустріч 
нам, людям, усі мислимі і немисли-
мі кроки. Він все ще очікує нашої 
реакції. Він хоче почути від нас, 
хоч ми і звикли до «Замовкни ти!», 
що нам захочеться одного разу хоч 
прошепотіти з вірою: «Замовкни, 
перестань».

Журнал «Благодать»

Лише Ісус може простити наші гріхи
В Біблії сказано, що Бог святий, а людина грішна. 

Цар Давид, автор псалмів, каже: «Святий Господь, 
Бог наш!» (Пс. 98:9). Апостол Павло пише: «Всі згрі-
шили, і позбавлені Божої слави» (Рим.3:23).

Гріх – це більше, ніж обман, крадіжка чи амораль-
ний спосіб життя. Це наш відхід від Бога і життя на 
свій розсуд. Гріх створює між нами і Богом величезну 
безодню, здолати яку не допоможуть навіть найбла-
городніші справи. Це робить неможливим особисте 
спілкування з Ним.

Ісус Христос – єдина можливість викуплення грі-
хів, дана Богом.

У Старому Завіті описується, як євреї приносили 
жертви священику: бездоганне ягня, голубку чи теля. 
Тварину вбивали, і священик розбризкував його кров 
на жертовнику, щоб тимчасово покрити гріх. Такі жер-
твоприношення символізували те, що одного разу 
прийде Боже Ягня, Чия кров не тільки приховає люд-
ський гріх до часу, але змиє його назавжди.

Виконалося це пророцтво в Новому Завіті. Ісус 
каже: «(О, Боже…) Жертви й приношення Ти не схо-
тів, але тіло Мені приготував. Цілопалення й жер-
тви покутної Ти не жадав. Тоді Я сказав: Ось іду, в 
звої книжки про Мене написано, щоб волю чинити 
Твою, Боже! (Євр.10:5-7).

Бог послав Свого єдиного Сина, Агнця Божого, 
Ісуса Христа, щоб Він пролив кров Свою на хресті 
для викуплення наших гріхів. Через Ісуса Христа ви 
можете пізнати Бога і підтримувати зв’язок з Ним – і 
зараз, і у вічності.

Навіть якщо ви грішники, Бог полюбив вас так 
сильно, що послав Свого Сина померти на хресті, 
щоб ви мали вічне життя. Подібно до засудженого, 
який очікує неминучої страти, але якого раптом звіль-
няють, ви можете отримати прощення за свої гріхи 
завдяки смерті і воскресінню Ісуса Христа.

Така висока любов неосяжна для людського розу-
міння. Божа любов безумовна, її не можна заслужити, 
вона є Його милістю і благодаттю. Він любить нас, не 
дивлячись на наше свавілля, гріхи, слабкість і егоїзм. 
Він хоче звільнити нас, щоб ми жили, сповнені раді-
стю. Нам не потрібно боятися Того, Хто любить нас 
так бездоганно. Ми можемо довіряти Йому.

Через Свою безумовну любов, Бог дарує нам пов-
не прощення, очищає нас до кінця і назавжди забуває 
наші гріхи. Кожна з цих істин має величезне значення 
для кожного з нас.

Білл Брайт
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У ВРУ створена міжфракційна 
депутатська група «За духовність, 

моральність та здоров’я України».
  До складу 

групи уже ввійшло 
понад 70 народних 
депутатів. 

Мета да-
ної міжфракцій-
ної депутатської 
групи  –  об’єднати 
народних обран-
ців навколо фор-
мування духовних 

цінностей в українському суспільстві.  Крім цього, для 
прийняття відповідних законів, які будуть сприяти 
зміцненню моралі, духовного та фізичного здоров’я 
нації, та перешкоджанню  негативним явищам, які 
мають місце  в українській державі. 

Нагадаємо, що міжфракційна депутатська гру-
па  “За духовність, моральність та здоров’я України”  
створюється втретє.  Вона  існувала  в VІ та VІІ скли-
каннях Верховної Ради України. Як і в попередні рази, 
у VІІІ скликанні  її очолив Павло Унгурян. Найближчим 
часом група обіцяє оприлюднити свої плани на поточ-
ний 2015 рік.

http://risu.org.ua/

Європейські Президенти та прем’єри 
взяли участь у молитві за Україну

У центрі Києва 
22 лютого, відбулася 
Хода Гідності. Бага-
тотисячна акція була 
приурочена до річ-
ниці загибелі Героїв 
Небесної сотні.

Урочисту ходу 
очолило керівництво 
України – Президент 

Петро Порошенко, прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, 
голова ВР Володимир Гройсман та європейські по-
літики, які спеціально приїхали до Києва вшанувати 
Героїв.

У колоні Порошенко, зокрема, йшов поруч із пре-
зидентом Польщі, Словаччини, Литви, Молдови, Гру-
зії, головою Європейської Ради, прем’єр-міністрами 
Естонії та Латвії. Участь у Ході Гідності також взяли 
члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних орга-
нізацій.

Вирушивши з вулиці Інститутської, колона про-
йшла по Шовковичній, Грушевського, Європейській 
площі.

Завершилася Хода Гідності молебнем за мир в 
Україні, покладанням свічок на Майдані Незалежнос-
ті. Богослужіння за нашу державу та за загиблими 
торік Героями Небесної сотні відправив Патріарх Ки-
ївський і всієї України УПЦ КП Філарет.

http://risu.org.ua/

В Україні видали книгу про діяльність 
християн на Майдані

В Києві видали книгу, 
присвячену участі христи-
ян в Революції гідності. 
Видання з назвою «Цер-
ква на Майдані» автор-
ства журналіста Олексія 
Гордєєва включає в себе 
серію з 28 відвертих ін-
терв’ю з безпосередніми 
учасниками Майдану. Ко-
жен з них у той час пред-
ставляв окремий сектор 
наймасовіших протестів в 
історії України – медичну 
службу, молитовний на-

мет, «Правий сектор», Автомайдан і так далі.
Розмови з учасниками Майдану впорядковані 

хронологічно і обрамлені детальною хронологією, яка 
вводить діяльність християн в більш широкий еконо-
міко-політичний контекст подій з 21 листопада по 23 
лютого 2014 року.

Видання містить понад 300 посилань на англо-у-
країнсько-російськомовних медів і першоджерела ін-
формації.

Видання буде цікавим широкому колу читачів, які 
хочуть відновити в пам’яті хід подій, зосереджуючись 
на діяльності християн і їхню миротворчість.

http://mirvam.org/



Неповага – смертний гріх 

«І прийшов Він до Своєї батьків-
щини, і навчав їх у їхній синагозі, так 
що стали вони дивуватися й питати: 
«Звідки в Нього ця мудрість та сили 
чудодійні? Чи ж Він не син теслі? Чи ж 
мати Його не Марією зветься, а брати 
Його – Яків, і Йосип, і Симон та Юда? 
І чи ж сестри Його не всі з нами? Звід-
ки ж Йому все оте?» І вони спокуша-
лися Ним. А Ісус їм сказав: «Пророка 
нема без пошани, хіба тільки в вітчизні 
своїй та в домі своїм!» І Він не вчинив 
тут чуд багатьох через їхню невіру» 
(Матв.13:54-58).

Ісус відвідує рідні землі. Говорить 
слова мудрості і сили. Але Його пропо-
відь пробуджує в людей не захоплення 
і повагу, а заздрість і зневагу: «Він один 
з нас. Йому не личить говорити прему-
дрості і претендувати на щось. Вискоч-
ка. Хоче виділитися. Вся Його сім’я – 
батько, мати, брати, сестри – нормальні, 
люди як люди. Він один не в собі. Син 
теслі не повинен бути великим розумни-
ком». 

Прийшов би Ісус з багатством і вла-
дою – поважали б. А так – відкинули. І 
своєю неповагою позбавили себе чудес, 
залишились без віри і Бога, в сірості і бу-
денності.

Неповага – один із гріхів, який можна 
прирівняти до смертних гріхів українців. 
Здавалося б, повага чи неповага – осо-
биста справа кожного, яка не проявля-
ється відкрито. Але це далеко не так. 
Неповага пов’язана з невірством в Бога 
і в образ Божий в іншій людині. Знева-
жаючи людину, ми не поважаємо образ 
Божий в ній, а відтак і самого Бога.

Неповага підтримує і виправдовує 
всі інші гріхи українців. Важко дати хаба-
ря людині, з якою поріднився. Навпаки, 
легко дати тому, кого вважаєш безнадій-
ним корупціонером. Якщо закон пова-
жаєш, буде важко його порушити. Якщо 
поважаєш ближнього, навряд чи посту-
патимеш безвідповідально.

Неповага – непомітний, побутовий, 
звичайний гріх, який руйнує життя укра-
їнців. В нас поважають силу, гроші, вла-
ду. Але не людину, особистість, думку, 

вчинок. «Зустрічаючи людину, оцінюють 
її за одягом», «бояться, значить пова-
жають» – ці думки, які так часто чуємо, 
не характеризують наше суспільство як 
духовне. 

В нас знайомляться без зайвих про-
токолів, тикаючи в груди «Ти хто такий?» 
В нас навіть близькі друзі після випивки 
кричать один одному: «Ти мене поважа-
єш?» І чим голосніше кричать, тим мен-
ше за цим самоповаги і поваги до інших.

Взаємна неповага приводить до 
того, що кожен хоче відігратися непо-
вагою до іншого за неповагу до себе. 
Коли люди запізнюються, то потішають 
себе: «Почекають, нікуди не дінуться». 
Бо самі чекали, тому і інших чекати зму-
шують. Накричати на підлеглого навіть 
приємно, бо до того начальник накричав 
на тебе. Міліціонер принижує людей, бо 
знає: в їхніх очах він «мєнт». Замкнуте 
коло неповаги, приниження, відчужен-
ня…

Але найстрашніше інше. Неповага 
породжує невірство. Невірство в лю-
дяність, гідність і порядність один од-
ного. Недовіра словам, обіцянкам, ру-
костисканням. Я тебе не поважаю, як 
наслідок – тобі не вірю, в тебе не вірю, 
не вірю в тебе як достойну, людяну, до-
бру людину. Так українці перетворю-
ються в націю тих, хто не довіряє. За 
оцінками експертів Світового банку, 75% 
українців не довіряють нікому. Стосунків 
немає, суспільство розпадається.

Неповага-недовіра-невірство – цей 
страшний зв’язок допомагає зрозумі-
ти, чому не можна вважати «неповагу» 
дрібним грішком. Без віри в те, що кож-
на людина – Божий образ і тому гідна 
поваги, розпадається не лише суспіль-
ство, розпадається сама людина, гниє її 
душа, її нудить від самої себе.

Ми не поважаємо інших, бо не пова-
жаємо себе, не поважаємо людину (його 
чи мене, будь-кого) як створену Богом 
за Його образом і вже через те гідну на-
шої поваги. Таким чином, не визнаючи 
людину як Його творіння, не визнаємо 
Бога. Ми вимірюємо все своєю мірою, 
дивлячись на інших звисока, ставлячи 

себе (творіння) на місце Творця.
Неповага може бути виправданою 

тільки тоді, якщо Бога немає, якщо «я 
сам – бог». Якщо Бога немає, то ніхто 
нікого поважати не повинен. Тоді все 
дозволено. Тоді можна робити справу 
як-небудь. Тоді можна цінувати вигоду, 
а не добре ім’я. Тоді можна відноситися 
один до одного споживацьки. Тоді мож-
на цінувати не людину, а те, що в неї є, 
що вона може дати.

Якщо ж ми віримо в Бога, то маємо 
вірити в те, що Він створив не тільки 
мене, але й інших за Своїм Образом, 
тим самим зробивши кожного достой-
ним моєї поваги. Як говорить поет Юрій 
Шевчук, «Господь нас поважає» – не 
тільки мене, але і його, її, кожного.

Якщо ми поважаємо Бога, Його тво-
ріння, Його світ, Його задум, то ми бу-
демо поважати кожного, з ким Господь 
дозволить нам зустрітися. Ми будемо 
поважати землю, на якій Він нас посе-
лив; народ, частиною якого дозволив 
стати; мову, на якій говорять довкола 
нас. Будемо поважати кожного клієнта, 
догоджаючи йому найкращим чином. Ми 
будемо поважати тих, які чекають нас, 
приходячи вчасно. Ми не дозволимо 
собі принижувати іншого своїм багат-
ством, красою, силою чи владою. Ми бу-
демо пам’ятати про приклад Ісуса, сина 
теслі, Який став таким, як ми, і тим ви-
явив повагу до кожної людини.

Михайло Черенков

 Є дещо більше
Не можна навіть уявити, як це… 

Одного ранку прокинутись у суцільній 
темряві. І так, як маленькі діти вчаться 
пізнавати світ, так довелось йому по-но-
вому пізнавати життя. Вчитися ходити до 
магазину, відраховуючи кроки, рухатися 
по кімнаті, не натикаючись на меблі, са-
мотужки вбиратися так, «що комар носа 
не підточить», готувати їжу – і все це на-
осліп.

Спершу, через відчай, не знахо-
див собі місця у житті… Все виглядало 
безнадійним і темним, бо темно і безна-
дійно було в його очах. Та, кажуть, коли 
Бог забирає якийсь дар, то натомість дає 
кращий. Бо через те, що перестав бачи-
ти очима, навчився відчувати світ на до-
тик.

Закінчив курси масажиста. Тепер 
до нього звідусіль привозять неміч-
них людей, і малих, і дорослих. Про 
його дар ходять чутки. І кожен, хто ля-
гає під його руки, отримує полегшення. 
Та є дещо більше у цій історії. Іноді, коли 
подружжя довгий період живе разом, то 
з часом дедалі рідше можна побачити, 
як вони йдуть попід руку, чи тримаючись 
за руки. А він зі своєю дружиною, яку, до 
речі, зустрів уже після втрати зору, не 
мають іншого вибору, як тільки ходити 
пліч-о-пліч, чи взявшись за руки. І так 
приємно дивитись на цю пару. Та ще зво-
рушливіше спостерігати, як за руку його 
веде маленька донечка. Йдуть так рів-
ненько, так вправно, вміло звертають у 
потрібний бік, знають де призупинитись, 
де пришвидшити крок…

І знаєте, що вам скажу, – немає в жит-
ті безвихідних ситуацій. Допоки триває 
життя – є надія. Бо ніколи достеменно не 
знаєш, що чекає на тебе за поворотом.

Іванна Попудник
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Замовлення № 42

Україно моя
Якби ти хоч сьогодні пізнала,
Що потрібно для миру тобі.
Щоб від болю ти більш не стогнала,
Не палали руїни в вогні.

Ти так мало жила незалежно,
Це ж тобі усього двадцять три!
А в очах твоїх синіх безмежних
Стільки розпачу, болю, біди!

І любили тебе й продавали,
І ділили тебе вороги.
Молодих твоїх хлопців вбивали,
Встигла стати вдовою вже ти.

Вишиванка роздерта на спині,
Чорним хрестиком – доля твоя.
І пече і болить всередині,
І горить під ногами земля.

А Спаситель схиливсь над тобою,
Свої крила широкі розкрив,
І чекає на тебе з любов’ю.
Він за тебе життям заплатив.

Скільки раз Він хотів всіх зібрати
Як та пташка під крила Свої,
Щоби мир непорушний Свій дати,
Щоб забрати від тебе жалі.

Він хотів турбуватись про тебе,
Бо ж Він Батько, Він любить тебе!
Нахиляв навіть сонячне небо,
Щоб тобі показати Себе.

Але ти не ступала до Храму,
І забула Священне Письмо.
Ти на торг поспішала щоранку,
Спраги святості ні, не було!

«Отче наш» похапцем проказавши,
Поспішала у справах своїх,
На коліна в молитві не ставши,
Не сповідала Богу свій гріх.

А тепер, коли втрачений спокій,
Ти про Бога згадала Свого.
Чи ціна не занадто висока?
Стільки ти пережила всього?

Підійми свої руки до Нього!
Українонько рідна моя!
Не туди повернула дорога,
Та жива ще надія твоя!

Коронуй у душі своїй Бога!
Він єдиний Владика і Цар!
І в тріумфі прийде перемога!
І у квіти вбереться вівтар!

 Марія Звірід

***
Ми в боротьбі втрачаєм образ Божий,
Ворожість нашу скручуєм вузлом,
Бажаєм злом добро примножить,
Забувши, що любов руйнує зло.

Як боротьбу за правду відчуваєм,
Ми нищим все, аби лиш побороть,
У злі своїм доходимо до краю,
Ревнуючи за істину, добро.

Потоки слів, погроз та звинувачень…
І нам ніхто не може довести,
Що істина без доказів всіх наших
Сама себе все ж може захистить.

Що маємо, як помстою не марим, –
Образ важких не носим повен міх,
Як іншого у відповідь не вдарив, –
То в боротьбі жорстокій переміг.

 Наталя Щеглова


