
Одні сприймають любов як за-
хмарний міф, інші – як щось 
приземлене до рівня інстинк-

ту. Однак Божа любов разюче відріз-
няється від будь-яких понять любові, 
якими оперують люди. Любов Божа – це 
перевага, віддана одній людині, пере-
вага, яка включає всіх і кожного, – пише 
шотландський проповідник Освальд 
Чемберс.

Боги, створені людською свідомі-
стю, поставали то у зооморфному, то в 
антропоморфному вигляді, але ніхто не 
додумався до того, щоб сказати: «Бог є 
любов» (1 Ів. 4:8). Тільки Бог міг відкрити 
світові цю істину.

«Бог же багатий на милосердя че-
рез Свою превелику любов, що нею 
Він нас полюбив…» (Еф.2:4) – ці слова 
наче написані для наших сучасників, 
які в усьому зневірилися. Любов Божа 
велика! В оригіналі слово «великий» (з 
грецької) – «багато», буквально озна-
чає «численний», тобто багатогранний і 
невичерпний. Всі Його дії викликані лю-
бов’ю. Бог створив Всесвіт з любові. Бог 
керує світом у любові, Він і судить світ у 
любові. 

Бог – джерело любові. Біблія каже: 
«… любов від Бога…» (1 Ів. 4:7). Він на-
повнив любов’ю серця перших людей 
Адама і Єви і продовжує виливати її в 
серця сучасних людей. І «любов Його 
досконала» (1 Ів. 4:12), свідчить апостол 
Іван. Святе Письмо каже: «Здалека Го-
сподь з’явився мені та й промовив: Я 
вічним коханням тебе покохав, тому 
милість тобі виявляю» (Єр.31:3). Його 
любов як і Сам Бог, наповнює весь час і 
простір, «повня Того, що все всім напов-
няє» (Еф.1:23).

Божа любов смиренна. Святе пись-
мо каже: «Любов Божа до нас з’явилася 
тим, що Бог Сина Свого Однороджено-
го послав у світ, щоб ми через Нього 
жили» (1Iв.4:9). Про Христа сказано, що 

Він «лагідний і смиренний» (Мт. 11:29).
Христос упокорився у втіленні:

«… Слово сталося тілом, і перебу-
вало між нами, повне благодаті та 
правди, і ми бачили славу Його, славу 
як Однородженого від Отця» (Iв.1:14).
Втілення – подія безпрецедентна. Дух 
став тілом. Всемогутній став беззахис-
ним немовлям, свідомо обмежив Себе 
заради спасіння людей від смерті і гріха. 

Гріх Адама і Єви привів людство до 
гріхопадіння. Сучасній людині не по душі 
поняття гріха – ріже слух і не політкорек-
тне. Але гріх залишається гріхом, як би 
люди його не називали і у що б його не 
вдягали. Людина народжена грішною. 
Тільки завдяки дії Святого Духа грішна 
людина здібна робити добрі вчинки і 
обмежувати себе у проявах зла. Святе 
Письмо називає Святого Духа «утриму-
ючим» (2 Сол. 2:7). Завдяки тому, що Бог 
стримує, і милості Його, люди творять 
добро.

Син Божий «з’явився, щоб гріхи наші 
взяти, а гріха в Нім нема» (1Iв.3:5). 
Ісус Христос взяв на Себе всі наші грі-
хи – обман, вбивства, аборти, крадіж-
ки, аморальність і так далі, – витерпів 
за них хресні муки. В Писанні сказано: 
«… замість радости, яка була перед 
Ним, перетерпів хреста…» (Євр.12:2). 
Як відомо, страту через розп’яття 
придумали карфагенці. Від них її пе-
рейняли римляни. Вона вважалася 
найганебнішим покаранням, до якого 
присуджували лише рабів, іноземців і 
злодіїв. Христос ототожнився з грішни-
ками і на хресті «поклав за нас душу 
Свою…» (1 Ів. 3:16).

Біблія каже: «А Бог доводить Свою 
любов до нас тим, що Христос умер 
за нас, коли ми були ще грішниками» 
(Рим.5:8). Людина безпомічна. Вона не 
в стані спасти себе від гріха. Наслідки її 
гріховного життя подібні до завалів, під 
якими вона похована живцем. Єдина 

надія на спасіння – допомога люблячо-
го Спасителя, який може розібрати ці 
завали гріха і визволити її. Але людина 
має просити про це Господа. Якими б не 
були ці завали, Бог почує завжди – на-
віть найбільш кволий голос душі – і спа-
се.

Божа любов спасає від Судного дня. 
У Володимира Набокова є роман «За-
прошення на страту». Знаходячись у 
тюремній камері, його герой Цінціннат 
бачить циферблат на подвір’ї в’язниці, 
на якому кожні півгодини сторож змиває 
стару стрілку і малює нову. Бувало так, 
що сторож запізнювався зі стрілкою. І 
здавалося, що час зупинився. Іноді 
так здається і нам. Але це ілюзія. Кож-
на мить наближає Судний день. Біблія 
каже: «І зроблю, не звільню, і не змилу-
юся, за твоїми дорогами та за твоїми 
ділами засудять тебе, це Господь Бог 
промовляє»(Єз.24:14). Ніхто не уникне-
Божого Суду. Єдина можливість не по-
трапити на Суд – це покаятися в гріхах 
і повірити в спасіння Ісуса Христа, «По-
правді, поправді кажу вам: Хто слухає 
слова Мого, і вірує в Того, Хто послав 
Мене, життя вічне той має, і на суд не 
приходить, але перейшов він від смер-
ти в життя» (Iв.5:24), – говорить Хри-
стос.

Людину, яка покаялася, Божа любов 
спасає від рабства гріха. Різновидів цьо-
го рабства величезна кількість: паління, 
наркотики, порнографія, заздрість, ал-
коголізм і так далі. Христос прийшов у 
світ для того, щоб «визволити тих усіх, 
хто все життя страхом смерти три-
мався в неволі» (Євр.2:15).

Любов Господня спасає людство 
від страху. Говорячи про останні дні іс-
торії людства, Христос передбачив, що 
це станеться: «коли люди будуть мер-
твіти від страху й чекання того, що 
йде на ввесь світ, бо сили небесні по-
рушаться» (Лк.21:26). Цей час насту-

пив. Страх паралізує наше суспільство. 
Страх терактів, страх перед реальністю 
війни, світові катаклізми… В Чехова 
є оповідання «Страх». Один із героїв, 
Дмитро Петрович, каже своєму другові: 
«Наше життя і загробний світ однаково 
не зрозумілі і страшні… З дня в день от-
руюю себе страхом… Я хворий страхом 
життя… Мені все страшно…» Господь 
може спасти вас від страху смерті, стра-
ху наслідків гріховного життя.

Люблячий Бог щедро обдаровує 
людей життям – вічним життям. Древ-
ній Йов задає запитання: «Як помре 
чоловік, то чи він оживе?» (Йов.14:14). 
Цікаво підкреслити, що слово «життя» 
в староєврейському оригіналі стоїть у 
множині. Це вказує не на перевтілення, 
але на продовження життя за порогом 
фізичної смерті. Христос сказав: «… І Я 
життя вічне даю їм, і вони не загинуть 
повік, і ніхто їх не вихопить із Моєї 
руки» (Iв.10:28).

Бог щедрий милосердям. Біблія 
каже: «Господь, Господь, Бог милосерд-
ний, і милостивий, довготерпеливий, 
і многомилостивий та правдивий, що 
дотримує милість для тисяч, що ви-
бачає провину й переступ та гріх…» 
(Вих.34:6,7).

Бог щедро наділяє людину наді-
єю. З приходом у світ Ісуса Христа, 
згідно Біблії, «Запроваджена ж краща 
надія, що нею ми наближуємось до 
Бога»(Євр.7:19). Господь щедрий в да-
руванні людям миру. Зверніться до Го-
спода прямо зараз, і «мир Божий, що 
вищий від усякого розуму, хай береже 
серця ваші та ваші думки у Христі Ісу-
сі» (Фил.4:7).

Люблячий Бог відкриває людям віль-
ний доступ до Себе: «Через (Христа)… 
маємо приступ у Дусі однім до Отця» 
(Еф.2:18).

Багато релігійних людей вважають, 
що людина не може звертатися до свя-
того Бога – потрібні посередники, угод-
ники. Дійсно, грішна людина і святий Бог 
можуть спілкуватися тільки при наявно-
сті посередника.

І цим Посередником став Син Бо-
жий Ісус Христос. Біблія каже: «Один 
бо є Бог, і один Посередник між Богом 
та людьми, людина Христос Ісус» 
(1Тим.2:5). Будь хто з нас на всякому 
місці, в будь-який час, без обмеження 
може звернутися до Творця Всесвіту 
святого і всемогутнього Господа Бога в 
ім’я Ісуса Христа. 

Господь явив нам щедрість у тому, 
що люди мають право бути дітьми Бо-
жими: «Подивіться, яку любов дав нам 
Отець, щоб ми були дітьми Божими» 
(1Iв.3:1). Люблячий Бог щедро наділяє 
нас любов’ю – робить здібними любити 
Його, також і себе подібною любов’ю, та 
інших, як самого себе.

Божественна любов велика в ще-
дрості! Прийміть дар Божественної лю-
бові у прощенні!

Віктор Гамм
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Україна має потребу в Христі
«Я з дитинства знав про Христа та з 

мамою ходив до церкви. Коли виріс, то в 
п’ятнадцять років забув  про свою цер-
кву і став вести дуже погане життя. За 
молитвами мами Бог оберігав мене. 

Став грати у футбол і в 2004 році 
до мене прийшла слава. В 2005 році ФК 
«Шахтьор» (Донецьк) став моєю коман-
дою. Минуло чотири роки. Я став силь-
но випивати. Мав багато друзів, славу 
та гроші. Я мав все, та все ж чогось не 
вистачало і часом було дуже сумно. 
Десь у серці я розумів, що моє життя 
розвалюється. 

По милості Божій в Укра-
їні я зустрів одну родину 
з Бразилії. Вони 
й  розповіли 
мені про Ісу- са та 
нагадали про Бога. Немов Дух 
Святий на мене зійшов. Я взяв цигарки, 
які курив 10 років і викинув їх. Пам’ятаю 
той день, немов це було вчора: Бог спас 

мене та звільнив від шкідливих звичок.  
Сьогодні я відчуваю Божу підтримку і 

в спорті, і в сім’ї. Ви, звичайно, пам’ятає-
те перемогу «Шахтьора» в кубку УЄФА? 
Так ось, цю перемогу дав нам Бог! Коли 
Бог бажає зробити диво, для Нього не-
має ніяких перепон! Я сьогодні свідчу, 
що Бог змінив моє життя цілком! Я дуже 
щасливий. Також щасливими є моя дру-
жина та мама. Вони так довго молили-
ся за мене! Сьогодні Ісус є для мене на 
першому місці! І я кажу про це відкрито. 
Раніше мені було соромно говорити про 
свою віру. Та зараз говорю усім  про те, 
що я люблю Ісуса!

Нині ми живемо в тяжкі часи. Та 
українці передусім потребують Христа. 
Тому, молімося за Україну!»

«А ми, що належимо дневі, будь-
мо тверезі, зодягнувшись в броню віри 
та любові і в шолом надії спасіння, бо 
Бог не призначив нас на гнів, а щоб ми 
одержали спасіння через нашого Госпо-
да Ісуса Христа…» (1 Сол. 5:8).

http://www.yesheis.ru/

13 Ви сіль землі. Коли сіль ізвітріє, то 
чим насолити її? Не придасться вона 
вже нінащо, хіба щоб надвір була виси-
пана та потоптана людьми. 
14 Ви світло для світу. Не може схо-
ватися місто, що стоїть на верхови-
ні гори. 
15 І не запалюють світильника, щоб 
поставити його під посудину, але на 
свічник, і світить воно всім у домі. 
16 Отак ваше світло нехай світить 
перед людьми, щоб вони бачили ваші 
добрі діла, та прославляли Отця ва-
шого, що на небі.
 
44 А Я вам кажу: Любіть ворогів своїх, 
благословляйте тих, хто вас прокли-
нає, творіть добро тим, хто ненави-
дить вас, і моліться за тих, хто вас 
переслідує, 
45 щоб вам бути синами Отця вашо-
го, що на небі, що наказує сходити 
сонцю Своєму над злими й над добри-
ми, і дощ посилає на праведних і на 
неправедних. 
46 Коли бо ви любите тих, хто вас 
любить, то яку нагороду ви маєте? 
Хіба не те саме й митники роблять? 
47 І коли ви вітаєте тільки братів 
своїх, то що ж особливого робите? 
Чи й погани не чинять отак? 
48 Отож, будьте досконалі, як доско-
налий Отець ваш Небесний! 

(Мт.5:13-16, 44-48)

Про трагедію в Парижі або не 
цілуйся з дияволом!

Західний світ славиться своїми 
спецслужбами та надійною системою 
охорони. Але все ж теракти в Парижі 
спричинили смерть 129 чоловік та по-
ранення 352 людей. Чому таке стало-
ся? Чи взагалі може уряд країни дати 
гарантію, що такого в ній не повторить-
ся? 

Згадаймо відомі слова з псалмів: 
«Якщо Господь не стереже міста, то 
даремно пильнують нічні сторожі» 
(Пс. 127:1). Тут не говориться про те, 
що сторожа є не потрібною. Але зву-
чить заклик покладати всю надію на 
Бога! Люди навколо стають все самов-
певненішими та самонадійними. Так 
Біблія каже, що в останні часи люди бу-
дуть горді та самолюбні. І ми бачимо, 
що людство все ж не є захищеним, не 
дивлячись на технологічну озброєність 
та велику кількість засобів безпеки. 

Люди забувають, як слід надіятися 
на Господа. Навпаки, люди починають 
загравати з дияволом. Ця трагедія роз-
почалася з простої бійки в п’ятницю 
ввечері в парижському клубі на кон-
церті. Коли зазвучала композиція «По-
цілуйся з дияволом» – почалися по-
стріли. Дослівний переклад музичного 
гурту, який співав – «Орли смертель-
ного металу» («Eaglesof Death Metal»). 
На превеликий жаль, смертельний 
метал дістався багатьом… Концерт-
ний зал уміщав півтори тисячі людей. 
Увесь він був заповнений. 

Терористи могли увірватися і в 
храм Божий. Так, але там люди про-
славляють Бога. Вони з’єднані з Богом 
і до Нього йдуть, переходять у вічне 
блаженство. Та як же сумно, коли люди 
танцюють під пісню про сатану або 
слухають її, – і йдуть з життя… Але ж 
не тільки в Парижі люди «цілуються з 
дияволом»… Терористичні акти – че-
рез них ми маємо чути серйозний глас 
від Бога, Його важливе застереження 
про те, щоб ми перестали загравати з 
дияволом, продавати йому свої безцін-
ні душі і від усього серця навернулися 
до Бога.

Василь Трубчик
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«Синдром веселки»

Як знайти баланс між соціальною 
активністю та проявами нетерпимості? 
Як вірно вказати на гріх, але при цьому 
не забути про Божу любов? Як захисти-
ти свою родину, коли гріх виявляють як 
норму, як щось прийнятне? Верховний 
суд Америки легалізував одностатеві 
шлюби в США. Багато людей в соціаль-
них мережах встановили своє фото з 
веселкою – символом  так званої «сво-
боди» від традиційної  моралі та «неза-
лежності» від традиційної сім’ї. Як у всій 
цій ситуації реагувати християнину?

1. Не ігнорувати та не бути байду-
жим.  Ми  все ж є  частиною суспільства, 

хоча можемо думати, що це нас зовсім 
не стосується. Багато злочинів здійс-
нювалися із-за мовчання та байдужості 
християн. Сіль та світло – для того, щоб 
«солити та світити».

2. Говорити про свою точку зору. 
Важливо користатися цим часом для 
відкритих дискусій. Багато прихильників 
одностатевих шлюбів самі виховували-
ся в традиційних родинах і багато хто з 
них самі до кінця не розуміють своїх пе-
реконань і того, до чого ці ідеї можуть 
призвести.

3. Бути активним, тобто «просувати» 
завдяки різноманітним соціальним про-

ектам свою позицію в суспільство. Клю-
човий фактор у боротьбі за християнські 
цінності – людський.

4. Благовістити. Коли ми говоримо 
про небезпеку легалізації одностатевих 
шлюбів, то нашим завданням має бути 
не тільки вказівка на гріховний бік, але й 
вказівка на ВИХІД.  Ми маємо користа-
тися шансом сказати про Бога-Творця, 
про смертельність гріху та про можли-
вість прощення. Наша проповідь має 
бути христоцентричною та містити ба-
ланс благодаті та істини. Ми не повинні 
впадати ні в одну з крайнощів: не осуд-
жувати особистість, і не бути толерант-
ним до гріху.

5. Вказувати на правду. Як жаль, що 
справжнє значення веселки так спотво-
рили! Веселка нам нагадує про Божу 
любов  та справедливість. Бог обрав 
саме її, щоби постійно нагадувати нам 
обіцянку Своєї милості та довготерпін-
ня!

Як же поводитися християнину в 
ці непевні часи? Вихід лиш один: нам 
необхідно бути тим, ким ми покликані 
бути. Християнину слід виконувати своє 
призначення, слід доносити Євангелію 
розбещеному світу, молитися та, по 
можливості, впливати на ті рішення, які 
приймає влада.

Журнал «Рішення»

Боксер Тайсон Фюрі, який переміг Кличка, відверто 
говорить про віру і недопустимість гомосексуалізму

На початку листопада 
боксер-важковаговик Тайсон 
Фюрі дав інтервю для The 
Daily Mail, в якому різко засу-
див гомосексуалізм, аборти 
та інші «цінності» сучасного 
світу.

«Хто б міг в 1950-1960-
ті роки подумати, що гомо-
сексуалізм і аборти будуть 
узаконеними? Залишилось 
легалізувати педофілію, щоб 
ад наступив на землі. За-
раз це виглядає безумством, 
але якщо б 50 років назад я 
сказав про те, що відбулося, 
на мене б подивилися як на 
безумця. Це так само, якби 
120 років назад я сказав би, 
що багатотонні шматки мета-
лу будуть літати по небу. Тоді 
наді мною просто посміялись 
би», заявив Тайсон Фюрі.

У відповідь на шалену 
критику з боку ліберальних 

ЗМІ і відомих людей, Фюрі за-
явив, що його віра і погляди 
на життя основані на Біблії в 
її традиційному розумінні.

«Біблія була написана 
дуже давно. Якщо я виконую 
Слово Боже, і воно називає 
якісь речі неправильними, 
тоді вони такими стають для 
мене», пояснив журналістам 
боксер.

«Коли люди бачать лю-
дину, душа якої переповнена 
Богом, вони вважають її не-
нормальною. Якщо людина 
вірить в Бога, вони вважа-
ють, що вона з’їхала з глузду. 
Якщо хочеш від когось поз-
бавитись, заговори з ним про 
Бога, і його як вітром здує». 

Цікаво, але ще перед 
боєм Тайсон сказав: «Всі 
ці рок-зірки, співаки і відомі 
люди належать до окультних 
середовищ. Людина, яка це 

робить, не може перемогти 
людину, яка хоче робити до-
брі справи і проповідувати 
добро. Цього не станеться. 
Він не зможе перемогти мене. 
Бог цього не допустить».

Тайсон Фюрі виграв бій 
з Володимиром Кличком  28 
листопада 2015 року. В кінці 

бою він ще раз заявив про 
свою віру в Христа і сказав, 
що вся слава належить Йому. 
Він використав цей бій і свою 
перемогу, щоб на весь світ 
заявити про віру і свою лю-
бов до Бога.

Анатолій Якобчук



Пастка

Інколи мені люди зада-
ють запитання: «Чи 
правда те, що ти розповідала, 

чи дійсно це трапилось насправ-
ді?» Сумно слухати такі запитання 
від християн, які щодня читають 
Біблію, відвідують церкву і, врешті, 
які моляться. Невже такою слабкою 
є наша віра, коли ми говоримо про 
чудеса, які Бог звершує сьогодні?! 
Чи то не Він Своїм всемогутнім Сло-
вом створив світ і все, що наповнює 
його? Чи не наш Бог звершував 
чудеса для Ізраїлю, виводячи його 
з Єгипту? Чи не Його силою розі-
йшлися води моря?

Ми ще сумніваємось в чудах, 
які звершив Ісус? Згадайте зцілених 
прокажених, сліпців біля дороги, 
а дочку Яіра, сина вдови і Лазаря, 
якого воскресив Ісус. Якщо ми цьо-
му не віримо, то чи варто себе на-
зивати християнами? Бог завжди і 
навіки Той самий. Він, звершував чу-
деса у часи апостолів, і зараз, серед 
нас все Той же люблячий, ніжний і 
всемогутній. Це Його любов творить 
наші долі. Нехай же наша віра міц-
ніє, коли ми чуємо свідоцтва людей.

Аня не росла в християнській 
родині, але батьки, особливо мама, 
навчали її добра, чесності, справед-
ливості. Мама не тільки навчала на 
словах – Аня бачила, як легко вона 
вміє прощати, як охоче допомагає в 
чужій біді, як вміє сказати правду в 
будь-якій ситуації. Аня мріяла бути 
схожою до мами, щоби мати повагу 
і любов від тих хто її оточував.

Йшов час. Дівчина закінчила шко-
лу, поступила в педучилище. Життя 
в гуртожитку серед молодих людей, 
які так легковажно дивилися на світ, 
понівечила серце Ані. Незабаром у 
неї з’явились друзі, – безтурботні, 
веселі. Дискотеки, пиятика, нарко-
тики, розваги – все це стало будня-
ми друзів Ані. І вона охоче влилась 
у їхній потік. Пам’ятає, як її вперше 
вкололи наркотик. Думала – для про-
би, щоб дізнатися, що ж це таке, і ві-
дразу й залишити. Всього раз… але 
після першого разу був другий, а по-
тім третій… Тепер Аня носила одяг 
з довгими рукавами, бо її потрібно 
було ховати сліди від уколів.

А потім прийшло кохання. І їй 
здалося, що вона сходить від ко-
хання з розуму. І коли дізналась, 
що буде дитинка, вирішила, що на-
родить, навіть, якщо залишиться 
сама. Стосунки з коханим не скла-
лися: жили то разом, то нарізно. 
Їхнє життя було однаково брудним 
і порожнім. Мама, дізнавшись, що 
в Ані скоро буде дитина, схлипуючи 
крізь сльози, втішала доньку:

– Не хвилюйся, виховаємо, ви-
ростимо!

Звідки бідній жінці було знати 
про всі пригоди доньки, адже бачила 
її рідко – донька навчалася в місті, а 
мати жила в селищі. Аня народила 

сина, назвала іменем коханого і 
довірила виховувати малюка мамі. 
Гарний, з великими очима хлопчик 
навряд чи знав, що руки, які його 
пестили, - були руками його бабусі. 
Це її він сказав перше «мама», коли 
вчився говорити.

А в житті Анни одне кохання 
замінювало інше, прив’язаність до 
наркотика зростала. Незабаром її 
виключили з училища, хоч до за-
кінчення залишалось мало що. Але 
хтось з друзів допоміг влаштуватися 
на роботу, і вона не занепадала на 
дусі. Про сина думати було ніколи – 
Аня знала, що він в надійних і тур-
ботливих руках мами.

А потім з’явився він. Несхожий 
на інших. Гарний і порядний, освід-
чений. Ганна скорила його своїми 
величезними очима і скромною по-
смішкою. Стали жити разом, просто 
так, без реєстрації і весілля. Вона 
перестала колотися, але стала вжи-
вати таблетки, нюхала і курила нар-
котики. Без них вона вже не могла, 
як не старалася. Чоловік зрозумів її 
обман, коли Аня була вже вагітною. 
І знову вона народила – цього разу 
доньку, намагаючись створити сім’ю. 
Але сім’ї не вийшло. З пологового 
її забирала мама. Вона бідкалася, 
що у доньки-красуні така нещасна 
доля. Цього разу Аня вирішила за-
лишитися вдома, виховувати дітей.

Син її зовсім не визнавав, кликав 
її по імені, як сестру, і навіть трохи бо-
явся. Їй не хотілося, щоб так сталося 
і з донькою. Однак ломки доводили 
до відчаю; і ось, кинувши дітей, вона 
повернулася до колишнього брудно-
го життя. Мати вже знала про все, 
коли Аня прийшла в її дім з третьою 
дитиною на руках. Батька недавно 
поховали. Кілька років він мучився 
від важкої хвороби, а тепер його не 
стало. Втомлена від горя мати з від-
чаєм дивилася на дочку. Невже все 
спочатку? Здавалось, що жінці по-
хилого віку вже не під силу пеленки і 
безсонні ночі біля колиски ще одного 
малюка. Але задурманена наркоти-
ком дочка погрожувала:

– Не хочеш його брати – не тре-
ба, віднесу в дитячий будинок!

Мати прихистила і цю дитину, 
назвавши її своєю, і виховала троє 
внуків, які кликали її мамою. А донь-
ка знову пішла геть

Люди то жаліли її, то засуджу-
вали за погане виховання доньки. 
Як говориться: «чуже горе руками 
розведу», – і мати не ображалася 
на людей. Діти росли. Старшому Ві-
таліку було вже шість, Світланці чо-
тири, а найменшому Олексію всього 
рік, коли бабуся занедужала. І тоді 
на допомогу прийшла жінка, яка не-
давно приїхала в їхнє поселення, 
скрізь і усім розповідала про Бога, 
Його любов і спасіння через Ісуса 
Христа. 

Мати Анни ненадовго лягла в 

лікарню, а жінка-християнка взяла 
на себе турботу про дітей. Повер-
нувшись додому, мати Ганни поба-
чила доглянутий дім, діти – задово-
леними і ситими. Так у неї з’явилась 
подруга – християнка Людмила. 
Тепер вони проводили час разом. 
Людмила намагалася допомогти Га-
ниній мамі, чим могла. Вона принес-
ла в цей дім духовне пробудження. 
Незабаром Ганина мама разом з 
Людмилою вже їздили в церкву на 
богослужіння, а через якийсь час 
Ісус Христос став і її Спасителем. 
Разом з дітьми і своєю новою подру-
гою вона кожен день молилася Богу, 
просячи спасіння доньки. 

А ось від Анни не було звістки. 
Раніше вона хоч інколи з’являла-
ся вдома на день-два, але мати не 
раділа її візитам, тому що разом з 
від’їздом доньки з дому зникали то 
гроші, то речі… Тепер же мама Ган-
ни просила Бога, щоб Він повернув 
доньку додому, адже її враженій грі-
хом душі потрібно було почути вість 
про спасіння.

Анна, опустилася на саме дно 
життя, і душа її томилась. В хвили-
ни просвітлення розуміла, що по-
трапила в страшну пастку, але сил 
вибратися з неї вже не було. В такі 
хвилини, коли докори сумління ви-
мотували її серце, Анні не хотілось 
жити. І ось одного разу вона сказала 
сама собі: «досить», і взяла жменю 
снодійних пігулок. Молода жінка, 
втративши всякий зміст існування, 
вирішила заснути так, щоб ніколи не 
прокинутись.

Напівмертву Аню знайшла по-
друга. А потім лікарі чудом повер-
нули її до життя. Опритомнівши, 
налякана тим, що трапилось, Ганна 
вирішила після лікарні відвідати ма-
тір і дітей. Пізнім вечором вона тихо, 
з тремтінням увійшла в рідний дім, 
їй було соромно і страшно. Хотіло-
ся, як в дитинстві, пригорнутися до 
мами, відчути мир і спокій. Ганна 
ледве чутно пройшла в дитячу, звід-
ти лунали голоси. Але те, що вона 
побачила, вразило її. Діти і мама 
стояли на колінах молячись за неї.

– Господи, врятуй і помилуй нашу 
маму Анну, – прохав старший син.

– Поверни її нам, Господи, і зро-
би так, щоб вона стала хорошою, а 
ми її не боялись і любили, - просила 
донька.

Ганина мама плакала і теж гаря-
че кликала до Бога. Анна, недовго 
думаючи, стала з ними поруч.

– Боже, прости мене, я так біль-
ше жити не можу! – Анна ридала, 
сльози потоком лились з її очей, 
очищуючи розум, звільняючи серце 
від важкості гріха. І не тільки сльози 
лилися в цю хвилину, то кров Ісуса 
очищала її від усякого гріха.

Діти і мати слухали її і розуміли, 
що тільки Ісус Христос міг вчинити 
подібне. 

Бог повністю змінив її життя. 
Анна отримала свободу від нарко-
тиків. Перемагаючи біль, вона ше-
потіла: «Краще вмерти від ломки, 
але бути з Господом, ніж піти з цього 
світу без болю і потрапити в пекло». 
І Бог допоміг їй. Тепер вона хороша 
християнка, виховує дітей і радіє 
спілкуванню з сім’єю. 

… Ось така історія. Ісус Христос 
прийшов, щоб випустити змучених 
на волю. Не здорові мають потребу 
в лікарі, але хворі. Господи, як нам 
осягнути безмежність Твоєї любові, 
як донести її людям?

Олена Чепілка
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Російські окупанти на Донбасі закри-
вають Баптистські церкви та вбивають 

священиків
Президент України 
Петро Порошенко 
розповів у Нідер-
ландах про релігійні 
переслідування на 
окупованих терито-
ріях Донбасу. Про 
це він сказав під час 
зустрічі із нідерланд-
ськими студентами, 

передає кореспондент УНН.
«Російські окупанти, з російськими паспортами, у 

Донецьку закривають баптистські церкви, потім вони 
побили священика та вбили його. Також під час бого-
служіння були вбиті четверо осіб у церкві у Слов’ян-
ську», –  навів П.Порошенко приклади релігійних го-
нінь на окупованих територіях.

http://risu.org.ua

Релігійні діячі проти нав’язування Україні 
ідеології одностатевих зв’язків

Представники цер-
ков і релігійних ор-
ганізацій розкрити-
кували протягування 
поправки до трудо-
вого кодексу на за-
хист сексменшин, що 
відбулося у незакон-
ний спосіб під тиском 
керівництва держави 

та європейських дипломатів.
Про це 19 листопада повідомив голова інформа-

ційного управління Української православної церкви 
Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря) 
на прес-конференції в агентстві «Інтерфакс-Україна».

Він нагадав, що норма про заборону дискриміна-
ції за ознаками “сексуальної орієнтації” та “гендерної 
ідентичності” не була винесена на широке обговорен-
ня і проголосована парламентом із порушенням вста-
новлених законом регламентних норм.

«Церкви та релігійні організації в Україні катего-
рично виступають проти будь-якого роду дискриміна-
ції, але вони не вважають, що можна на догоду одним 
громадянам дискримінувати інших громадян – коли 
йдеться про такі речі, як свобода слова та віроспо-
відання, це також одні з основоположних прав люди-
ни», – наголосив архієпископ.

Представники церков та релігійних організацій 
сподіваються, що Президент України накладе вето на 
законопроект № 3442 у зв’язку із грубими порушення-
ми законодавчої процедури його розгляду.

  Інститут релігійної свободи, Київ

Порушуючи закон, Парламент 
проголосував за резонансні зміни 

до трудового кодексу
Парламентарі з 
9-ї спроби про-
голосували за 
доповнення по-
няттями “сексу-
альна орієнта-
ція” та “гендерна 
ідентичність” пе-
реліку заборон 
дискримінації у 
трудових відно-

синах, що відбулося з грубими порушеннями регла-
ментних процедур.

Попри те, що напередодні законопроект № 3442 
вже було відхилено згідно Регламенту Верховної 
Ради, за наполяганням голови парламенту Володи-
мира Гройсмана 12 листопада 2015 року відбувся 
його повторний розгляд.

За таке рішення проголосували 234 народних де-
путата, проти були – 42, утрималися – 18, не голосу-
вали – 39.

Розгляд законопроекту відбувався без жодного об-
говорення, без розгляду альтернативного законопро-
екту № 3442-1 з компромісними формулюваннями, 
без доопрацювання пропонованих змін під час під-
готовки до другого читання, з кількаразовими голосу-
ваннями за одне і те саме питання.

До того ж законопроект № 3442 не містить жодних 
застережень щодо можливості церквам і релігійним 
організаціям відмовляти у працевлаштуванні особам 
нетрадиційної сексуальної орієнтації через те, що їх 
спосіб життя не відповідає наявним для релігійних ін-
ституцій моральним вимогам. 

  Інститут релігійної свободи, Київ



Я і суспільство. Свій серед чужих

Християнин для суспільства ніколи не 
був своїм. Але він не може жити так, щоб 
суспільство стало для нього чужим. Він 
не від світу, але посланий у світ і служить 
для світу, для його спасіння і преображен-
ня. Християнин завжди свій серед чужих, 
чужий серед своїх. Про це дуже добре 
сказав Юстин Мученик, відомий як Юстин 
Філософ: «Християни не відрізняються від 
інших людей ні країною, ні мовою, ні тради-
ціями. Але, проживаючи в еллінських і вар-
варських містах, де кому дісталось, і, поді-
ляючи традиції тих жителів в одежі, в їжі і 
у всьому іншому, вони представляють див-
ний і направду надзвичайний спосіб життя. 
Живуть у своїй батьківщині, але як приход-
ні; мають участь у всьому, як громадяни, і 
все терплять як чужаки. Для них всяка чужа 
країна є батьківщиною, і всяка батьківщи-
на – чужа країна. Живуть на землі, але є 
громадянами неба… Що в тілі душа, то у 
світі християни. Душа поширена по всіх ча-
стинах тіла, і християни по всіх містах сві-
ту». Юстин був одним з перших апологетів 
християнства в середовищі культури, яка 
була сучасною для нього, відомим вчите-
лем, інтелектуалом в елітному греко-рим-
ському суспільстві. Відомо, що Юстин був 
обезголовлений під час гонінь при імпера-
торі Антоніані (в 60-ті, рр. II ст.). Він оберігав 
себе від світу, але при цьому активно брав 
участь у його поневіряннях, розмовляв на 
його мові, був духовним авторитетом для 
сучасників.

Кажуть, що ми живемо в гірші часи, і 
тому досвід Юстина нам не підходить. Але 
я ризикну висловити непопулярну думку: 
суспільство, в якому ми живемо сьогод-
ні, нічим не гірше за греко-римський світ, і 
точно не гірше за Содом і Гоморру. Тому не 
можна списувати свою бездіяльність і де-
пресію на «останні часи» і «безбожну куль-
туру». Залишається відкритим запитання: 
як же нам бути? В чому наше покликання 
по відношенню до сучасного суспільства? 
Яку позицію зайняти – оборонну чи насту-
пальну? Що можна і потрібно змінювати у 
нас самих і в суспільстві? Що нам робити в 
суспільстві, яке намагається жити без Бога і 
в той же час гине без Нього?

Оберігати себе від світу – це голов-
не, про що молився Христос. Він не хотів, 
щоб Його учні розчинилися у світі, втрати-
ли себе. Адже дуже важко не погодитися з 
думкою більшості, бути принциповим, коли 
процвітає корупція, узаконений гріх та спо-
творення стають нормою. Дуже важко бути 
християнином у суспільстві, де все дозво-

лено, а про Бога заборонено говорити. Обе-
рігати себе – це означає бути вірним своїм 
переконанням та належати іншому, незем-
ному Царству. Григорій Сковорода просив 
написати на його надгробку: «Світ ловив 
мене, та не впіймав». Світ завжди буде пре-
тендувати на молодих, красивих та розум-
них. Але, найкраще, що ми можемо зробити 
зі своїм життям – це присвятити його Богові. 
Тобто, бути вірними своєму призначенню. 
Ми спаслися від світу  і прийшли до Бога. 
Тепер ми знову повертаємось у світ, але не 
для того, щоб стати його рабом, а для того, 
щоб розповісти про свою віру. 

Слово «світ» має багато значень. Світ – 
це  гріховна реальність, дух часу, мода на 
задоволення будь-якою ціною. Христос 
негативно його оцінює. Але світ – це також 
суспільство живих людей, на яке можна і 
треба впливати. В чому ж полягає призна-
чення християнина по відношенню до су-
спільства? Християни – це ті, хто не байду-
жі до своїх ближніх, до своїх співвітчизників, 
сусідів, колег та друзів.

Наша відповідальність – це те, як ми 
впливаємо на тих, хто поряд нас. Наші 
ближні потребують допомоги. Ближній – це 
людина, духовні пошуки та духовні потре-
би якого кидають мені виклик. Суспільство, 
його культура, мораль, духовність форму-
ються як сума наших зусиль. Залишаючи 
суспільство сам на сам, християни не смі-
ють дивуватися, що все так погано… Що 
наша країна лідирує за темпами розвитку 
епідемії СНІДу. Що ми займаємо перше міс-
це за підлітковим алкоголізмом.

Християни вірять в силу перемін. Якщо 
кожен християнин буде вірити та боротися 
за «Україну євангельську», то це зробить 
нас усіх разом непереборною духовною 
та суспільною силою. Україна має згадати 
своє християнське коріння і на ділі показати 
свою віру. Навіть після Голодомору та Чор-
нобиля нове покоління християн в Україні 
звертає на себе увагу всього світу. Пост-
християнська Європа та православна Росія 
потребують доброго прикладу. Після усіх 
революцій нам необхідна революція єван-
гельська в житті та серці кожного українця.

Християни в суспільстві – це надія. 
Суспільство ж без християн залишено само 
на себе: немає виходу з кризи, немає кри-
тичної оцінки, немає свідчень про надію. В 
суспільстві, де усі набридли та «дістали», 
лише Євангелія може відповісти на втому 
та відчай. Розчаровані люди закрили серця, 
очі та вуха, як можемо до них достукатися? 

Свідчити на спільній мові. Потрібен щи-

рий діалог про те, що найбільше наболіло. 
Запитаймо себе:

Чи здійснюємо ми спроби зрозуміти 
людей, що живуть біля нас, чи, може, ди-
вимося на них через призму власних упе-
реджень?

Чи можемо говорити з ними на спільній 
мові, а чи  кожен із нас говорить на своїй і 
ми один одного не розуміємо?

Наша релігійна лексика не зрозуміла 
для більшості людей. Всі наші «брат», «се-
стра», «помазаніє», «благословіння» – не-
природні та чужі для суспільства. Говоріть 
з людьми на людській мові, яка зрозуміла, 
проста та природня. Розмовляйте та спіл-
куйтеся, а не здійснюйте пропаганду!

Ще одна проблема – це релігійні штам-
пи. Коли ми спілкуємося з людьми, які нас 
оточують, то починаємо ховатися за близькі 
нам «духовні» формули, які запам’ятали з 
проповідей. Як результат, наша бесіда пе-
ретворюється на набір цитат, речівок та 
лозунгів. Це відштовхує. Краще сказати не 
багато, але щиро. Якщо чогось не знаєте 
достатньо глибоко – так і скажіть. Вашу щи-
рість цінуватимуть. 

Ми маємо багато чого навчитися у своїх 
співвітчизників. Христос похвалив кмітли-
вість та активність світських людей: «…Бо 
сини світу цього хитріші від синів світла 
в роді своїм. І Я кажу вам, здобувайте собі 
друзів багатством неправедним, щоб, 
коли його не стане, прийняли вас у вічні 
оселі». (Лк. 16:8,9). Наші співвітчизники ак-
тивно живуть, тоді як багато хто з християн 
бояться жити та тільки спостерігають спід-
лоба за іншими. Необхідно не лише кри-
тикувати політику, культуру та бізнес, але 
й створювати свою альтернативу. Створю-
вати свої фільми, писати свої книги, органі-
зовувати свої об’єднання та підприємства. 
Заохочувати в церкві творчий та діловий 
підхід.

Суспільство потребує християнського 
погляду на культурні та соціальні процеси. 
Дуже важливо побачити у всьому поганому, 
що відбувається в сучасному світі, живі по-
шуки Бога та сенсу життя. Вслухайтесь, про 
що співають, кричучи душею, наші сучасни-
ки.

Християнин покликаний бути в епіцен-
трі суспільного життя. Євангельська віра не 
замикається у церковних стінах, але впли-
ває на всі боки суспільного життя, преобра-
жає культуру та науку, бізнес та політику. 
Кожен може проповідувати на мові своєї 
професії, може бути християнином у житті, 
а не тільки в церкві в неділю.

Христос говорить, що наш ближній – не 
сусід по лавці в синагозі, але потребуючий 
іншої національності. Хто є моїм ближнім? 
Мій співвітчизник, який живе без Бога. Мо-
лодий наркоман, який «опустився». Мо-
лода красива жінка з розбитим серцем та 
втраченою долею. Школярі, які «підсіли» на 
пиво та «траву».

Поглянь навколо. Там, де ти бачиш по-
требу – саме там є місце твоєї участі. Ми 
живемо в страшному світі, але Христос по-
силає нас у світ. Ніяка епоха та ніякі обста-
вини не відміняють Його доручення.

Михайло Черенков
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Серце Бога

У Бога серце зіткане з любові,
І сутність Божа – то сама любов.
Вона служити кожну мить готова,
І доказ – жертва, хрест й пролита кров.

Любов– це милість замість покарання,
Це прощення на місці прокляття́.
Любов –це терпеливість і чекання,
Буває довжиною у життя.

Любов – вона з брудного робить чисте,
Лахміття заміняє на вісон,
Дарує замість сірого барвисте,
Приходить в ясла, залишивши трон.

Любов прості слова кладе на ноти,
Вливає радість в гіркоту сльози,
Утіхи золоті меди солодкі
Дарує в час тривоги і біди.

Любов людину бачить зсереди́ни.
Їй не потрібна зовнішня краса,
Для Неї чисте серце – це перлина,
Його молитва – вранішня роса.

Любов’ю Неба дихаю щоденно,
Якби її не стало – задихнусь.
Любов Христа – моє благословення,
Ім’я величне в Неї – це Ісус.

Схиляюсь перед Отчою любов’ю,
І вдячністю наповнена душа,
Відкуплена великою ціною,
Ціною крові Господа Христа.

Марія Звірид

Бог нас кличе

Бог нас кличе. Хто цього не чує –
Той блукає в темряві щоденно.
Люди добрі, в час благословенний
Хай же буде серце ваше чулим.

Тож прийдіть до Нього і вклоніться,
Припадіть в молитві на коліна.
Тлінні – ви, але душа нетлінна –
Радістю наповниться по вінця.

Голос Бога – він не затихає.
Покладатись треба не на долю.
Підкорись всеціло вищій волі –
Тому, Хто любов’ю нас єднає.

Ти забудь життя своє вчорашнє,
В ньому безліч суєти і бруду.
Що там недруги і пересуди? –
Не вони з тобою завше будуть.

Дасть Господь усе нове для тебе –
Там, на небі, де весна і Вічність,
Де так просто все і так незвично,
І душа окрилена, як лебідь.

Тож озвись на голос той небесний –
Треба часом нині дорожити.
Не почути Правди – то й не жити,
Для безсмертя з Богом – не воскреснеш.

Сергій Рачинець

Молитва

Боже великий, Боже єдиний,
Будь милосердний до України –
Нею наплакались цілі століття,
Очі ще й досі зажурою світять,
Перчить їй горло Чорнобиль до болю,
Дай же їй, Господи, радісну долю,
Дай же їй щастя в любові до Тебе,
Пісню, що душу кличе за гріх до спокути,
Щоби могла вона вічною бути,
Хай обминуть її нині тривоги...
Буду молитися ревно і довго
Боже великий, Боже єдиний,
Будь милосердний до України.

Сергій Рачинець


