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брехні, рано чи пізно приймають брехню за
правду, антихриста за Христа, князя світу
цього за Господа.
Нам починає здаватися, що «Царство, і
сила, і слава» належать не Богові, бо Бог далекий, а дияволу, оскільки він ближче й більш
корисніший. Іноді здається, що те, що ми так
довго просили в Бога, може легко й швидко
дати диявол чи його слуги. Тоді замість Христа ми починаємо поклонятися антихристові.
Нас зваблює мистецтво пропаганди,
чарівність розпусти, влада зла, рейтинги,
самовпевнені промови, популізм, підтасовування, красиві картинки, думки експертів,
обіцянки й перемоги. Проте варто пам’ятати
попередження Христа, що лжехристи прийдуть під Його ім’ям, що зло не буде називатися злом, але вбереться у світлий одяг.
«Бо повстануть лжехристи неправдиві, і
неправдиві пророки, і будуть чинити ознаки
та чуда, щоб спокусити, як можна, і вибраних. Але вистережіться! Я сказав вам усе
наперед» (Мр. 13:22-23).

Внутрішній ворог

«…Підійшли Його учні до Нього самотньо й спитали: «Скажи нам, коли станеться це? І яка буде ознака приходу Твого й
кінця віку?» Ісус же промовив у відповідь їм: «Стережіться, щоб вас хто не звів! Бо багато хто прийде в Ім’я Моє, кажучи: Я
Христос. І зведуть багатьох». Мт. 24:3–5
Запитання учнів нам здається надзвиТрохи соціології. Як говорять дослідники,
Свідчення народам – це не тільки пошичайно актуальним і зрозумілим. Як і вони, для того, щоб якась соціальна група стала рення Євангелія в мирний і спокійний час.
ми відчуваємо тривогу, тому що руйнується впливовою і могла змінити суспільство в ці- Свідчення прямо пов’язане з війнами, катазвичний світ, насувається хаос. Як і в той да- лому, їй потрібно досягти 5% від загальної строфами та переслідуваннями.
лекий час, ми запитуємо: як розуміти події, чисельності. На сьогодні чисельність єванСвідченням буде мудра й терпляча пояк упізнати наступаючий кінець, як передба- гельських християн у пострадянських краї- ведінка християн серед лих.
чити й підготуватися? Ми хочемо знати озна- нах коливається в межах 1%. Євангельські
На тлі загального зваблювання вони буки й терміни. Але у відповідь чуємо: «Стере- віруючі – явно в меншості.
дуть зберігати здоровий глузд і вірність Хрижіться, щоб вас хто не звів».
сту. Вони не дозволять маніпулювати собою,
Відповідальність кожного
Головна ознака
Масове зваблення повинне нас лякати і вони не будуть торгувати своїми переконанНам здається, що Христос уникає відпо- куди сильніше, ніж війна. Чому? Бо війна, як нями. Вони будуть відділяти істину від брехні
віді, але це й є Його відповідь. Він хоче, щоб правило, не в нашій владі, а ось піддатися або й проголошувати її сміливо і голосно.
Доручення
ми стежили за собою, не спали. Для Нього не піддатися спокусі – наша відповідальність.
Те, що нам довелося жити в дні масового
це важливіше за будь-що інше – важливіше,
Ось чому Христос попереджає про споніж цікаві факти, підрахунки, розслідування куси й лише потім продовжує мову про війни зваблювання, – не трагедія, а привілей. Божа
та дискусії.
та інші нещастя: «Ви ж про війни почуєте, і довіра й доручення, можливість послужити
Водночас у Його пораді берегтися зва- про воєнні чутки, глядіть, не лякайтесь, бо сонним людям протверезним словом істини.
блювання є пряма відповідь на питання про статись належить тому. Але це не кінець Ми потрібні Йому, і Він готує нас: «...дам Я
головні ознаки останнього часу.
ще. Бо повстане народ на народ, і царство вам мову та мудрість, що не зможуть проОмана і є головною ознакою кінця. Ома- на царство, і голод, мор та землетруси на- тивитись чи суперечити їй всі противники
на – це солодка, приємна неправда. Зва- стануть місцями. А все це початок терпінь ваші» (Лк. 21:15).
Ми знаємо, що «проповідане буде це
блюють із підступною усмішкою й при цьому породільних» (Мт. 24:6-8).
Євангеліє Царства по цілому світові, на свінічого не вимагають, окрім згоди на брехню,
Ціна істини
зраду та відступ.
Христос попереджає, щоб ми стежили не доцтво народам усім. І тоді прийде кінець»
Звичайно, зваба загрожувала завжди, за зовнішніми подіями, але за собою, тому (Мт. 24:14). Але що буде являти собою ця
але зараз ця загроза досягла немислимих що основна загроза походить не від духу вій- проповідь? Не тільки і не стільки телеперемасштабів. І це зближує наш час із пророц- ни, але від духу зваблювання. Жертв пропа- дачі, глянцеві журнали, подарункові видання Біблії, концерти та місіонерські поїздки.
твом Христа, коли переважна більшість буде ганди набагато більше, ніж жертв війни.
служити брехні та переслідувати тих небагаНа тлі загального сну ті деякі, що У першу чергу знадобиться сміливе слово
тьох, хто залишиться вірним істині. «На муки не сплять, повинні свідчити про істи- мученика, яке розганяє пітьму й відкриває
тоді видаватимуть вас, і вбиватимуть ну (Мр. 13:9): «Пильнуйте ж самі, бо вас на правду, викриває зговірливу більшість і провас, і вас будуть ненавидіти всі народи за суди видаватимуть, і бичуватимуть вас у славляє єдиного Господа. Найкращим свідЙмення Моє. І багато хто в той час спо- синагогах, і поведуть до правителів та до ченням древньому Римові, який шукав лише
хліба й видовищ, був крик вмираючого, але
кусяться, і видавати один одного будуть, царів ради Мене, на свідчення їм».
і один одного будуть ненавидіти. Постане
Свідчення – аж ніяк не легка й весе- не зламаного християнина: «Ісус – Господь!»
багато фальшивих пророків, і зведуть ба- ла розповідь про побутову подію, не шоу й Найкращим свідченням сучасному світові,
гатьох. І через розріст беззаконня любов не оплески, не солодка вата й не розваги. одурманеному пропагандою і споживацтвом,
багатьох охолоне. А хто витерпить аж до Християнське свідчення пов’язане з муче- буде все те ж слово: «Ісус – Господь!» Це
кінця, той буде спасенний!» (Мт. 24:9-13).
ництвом. Це коли я свідчу про те, що тіль- сміливе сповідання викликає ненависть свіНечисленні
ки Христос – Господь, що істина – не думка ту, але саме воно владно торкається відкриЗверніть увагу, як часто в цих віршах більшості, а Його воля. Як ви розумієте, це тих сердець.
Шлях зваблювання
звучить слово «багато»: багато спокусяться, не подобалося багатьом і раніше, і не може
Панування Христа заперечують не лише
багато зненавидять, багато зрадять, багато подобатися сьогодні. Саме за це перших
охолонуть у любові. А «витерпить» – в од- християн розпинали, віддавали на розтер- мечем, але й напівправдою, не тільки погронині. Вірний майже завжди самотній, вірні зання звірам. Саме за це можна накласти зою, але й принадністю. Основна небезпека
зваблювання не в тому, що люди помиляютьзавжди в меншості.
головою і сьогодні.
Ця диспропорція, разючий контраст між
Коли більшість називає чорне білим, коли ся, не розуміють, не усвідомлюють. Кожен із
багатьма й небагатьма, натовпом і одиниця- про істину мовчать, коли страх паралізує, тоді нас може заплутатися, обманутись у своєму
ми, – ознака останнього часу. Якщо ви ба- свідчення вірних набуває особливої цінності. виборі, але якщо не стежити за собою, то
чите навколо себе, як більшість легко пого- Я впевнений, що Бог готує нас не для тихих і брехня посилюється й губить. Найстрашніджується з неправдою і гріхом, можете бути мирних часів, але для сміливого й мужнього ше, що омана веде до зради Христу й царюванню Його. Всі, що вступили на дорогу
впевнені: КІНЕЦЬ близький.
свідчення під час масового відступу.

Гоніння прийдуть не тільки ззовні. Поділ
і ворожнеча проникнуть у середовище віруючих людей. «І видасть на смерть брата
брат, а батько дитину. І діти повстануть
навпроти батьків, і їм смерть заподіють.
І за ім’я Моє будуть усі вас ненавидіти. А
хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний!» (Мр. 13:12-13). Насправді дивує не
сила зла, а те, що зло може звабити навіть
добрих людей. Турбує не стільки чисельність
й жорстокість ворогів, скільки зрада друзів.
Точно так само, як замість Царя будуть
неправдиві царі, замість Христа – лжехристи, так само замість Церкви будуть церкви-підробки. Звичайно, люди будуть відчувати різницю й обман, але далеко не кожен
захоче ризикувати своїм благополуччям або
своєю головою, ставлячи «зайві запитання».
«Стежити за собою» означає затверджуватися в здоровому євангельському вченні,
зберігати єдність і спілкування з вірними,
розпізнавати духів, не брати участі в ділах
темряви й викривати їх. Все це зміцнює в нас
імунітет до пропаганди.

Сила вірності і радість перемоги

Пильний християнин ставить собі запитання: «Хто Благословенний Бог і Отець
Господа нашого Ісуса Христа, що великою
Своєю милістю відродив нас до живої надії через воскресіння з мертвих Ісуса Христа, на спадщину нетлінну й непорочну та
нев’янучу, заховану в небі для вас, що ви
бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з’явитися останнього
часу» (1 Петра, 1:3-5).
Пильний не розмінює себе на думки й
сенсації, не дивиться телевізор до запаморочення або нестями. Він стежить за собою,
звіряючи себе з Христом, не втрачаючи Його
з поля зору. Він боїться одного – залишитися
без Христа, зрадити собі та Йому.
Хто боїться Бога й найбільше цінує вірність Йому, той не боятиметься воєн і військових чуток, гонінь і лих. «Початок терпінь»
він сприймає з радістю, бо ці «терпіння» не
на смерть. Це породільні страждання, в яких
приходить Царство Боже.
Багатьом здається, що в хворобах вмирає все добре, що ще є в світі, але це не так.
Світ хворий на муки народження: народжується нова епоха – Царство Боже, яке проростає зсередини, як насіння, і заквашує світ,
як закваска. Християнин не боїться «початку
хвороб», оскільки знає, що в них народжується Царство. І увійти в це Царство зможуть
ті, хто не піддався спокусі, хто не зрадив Цареві.
Учасником наступаючого Божого Царства стане лише той, хто сповідував панування Ісуса, хто вірив тільки Євангелію, хто
не соромився істини і не пристосовувався до
віку цього, але свідчив своїм життям і смертю.
Михайло Черенков
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Як ставитися до біометричних паспортів?

3 Коли ж Він сидів на Оливній горі, підійшли 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: Стережіться, щоб вас хто не звів!
5 Бо багато хто прийде в Ім’я Моє, кажучи: 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 царство на царство, і голод, мор та землетруси настануть місцями.
8 А все це початок терпінь породільних.
9 На муки тоді видаватимуть вас, і
вбиватимуть 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 пророків, 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!
(Мт.24:3-14)

Чи є життя після смерті?
Що ж відбувається з нами після
смерті? Невже ми просто перестаємо
існувати?
Біблія каже, що існує не тільки життя після смерті, але вічне життя, яке
буде тривати безкінечно.
Воскресіння Христа було дуже добре відомою подією. Апостол Павло
закликав людей переконатися в йогосправжності, звернувшись до очевидців, але ніхто не намагався заперечити
цю справжність. Воскресіння є наріжним каменем християнської віри. Завдяки Ісусу, який постав із мертвих, і ми
можемо вірити, що воскреснемо.
Апостол Павло дорікає першим
християнам у невірстві: «Коли ж про
Христа проповідується, що воскрес
Він із мертвих, як же дехто між вами
говорять, що немає воскресення
мертвих? Як немає ж воскресення
мертвих, то й Христос не воскрес»
(1Кор.15:12,13).
Хоч всі ми будемо одного разу воскрешенні, але не всі потраплять в
Боже царство. Перед кожною людиною в житті лежить вибір, від якого
залежить, де він проведе вічність. Біблія каже, що ми вмремо лише один
раз, а після смерті настане Божий суд
(Євр. 9:27).
Земне життя є перевіркою, підготовкою до майбутнього. А майбутнє
для віруючих – це вічне життя поруч
із Богом. Як же ми можемо отримати
вічне життя і праведність? Існує лише
один шлях – віра в Сина Божого, Ісуса Христа. Він сказав: «Промовив до
неї Ісус: Я воскресення й життя. Хто
вірує в Мене, хоч і вмре, буде жити. І
кожен, хто живе та хто вірує в Мене,
повіки не вмре. Чи ти віруєш в це?»
(Iв.11:25,26).
Дар вічного життя доступний кожному, але заради нього потрібно просто послухатися Бога і навернутися до
Нього. «Хто вірує в Сина, той має вічне життя; а хто в Сина не вірує, той
життя не побачить а гнів Божий на
нім перебуває» (Iв.3:36).
memo.im

«А про часи та про пори, брати, не потрібно писати до вас, бо самі ви
докладно те знаєте, що прийде день Господній так, як злодій вночі... Тож не
будемо гадати, як інші, а пильнуймо та будьмо тверезі» (1 Сол. 5:1-6).

через духа, ані через слово, ані через
листа, що він ніби від нас, ніби вже настав день Господній... Бо той день не
настане, аж перше прийде відступлення. І виявиться беззаконник, призначений на погибель, що противиться
та несеться над усе, зване Богом чи
святощами, так що в Божому храмі він
сяде, як Бог. І за Бога себе видаватиме...» (2 Сол. 2:3-7).
Церква Христова готується не до
битви з антихристом, а до зустрічі з Господом Христом. Слово Боже закликає нас саме до гідного приготування
для зустрічі з Ним. Нас, як членів Його
Церкви, чекає славний момент зміни і
зустрічі: «Сам бо Господь із наказом,
при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба, і перше воскреснуть
умерлі в Христі, потім ми, що живемо
й зостались, будемо вхоплені разом із
ними на хмарах на зустріч у повітрі, і
так завжди будемо з Господом. Отож,
потішайте один одного цими словами!» (І Сол. 4:16-18).
Чи є підстави для нас, християн, боятися таких нововведень, як біометричні
паспорти? Ми розуміємо, що це лише
черговий сигнал про наближення есхатологічних часів. Наразі ми переконуємося: пророцтва Біблії виконуються точно. Такі факти не є підставою для паніки,
це, швидше, ще один привід для підготовки до зустрічі з Христом. Тієї славної
миті ми залишимо всі наші документи,
незалежно від того, були вони виготовлені за останніми зразками технологій,
чи ні.
Валерій Антонюк
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У багатьох християн України впровадження біометричних паспортів викликає шквал емоцій, запитань і навіть обурення. Віруючий у прогресивному XXI
столітті знову стоїть перед непростими
питаннями. Як зрозуміти різного роду
інновації? Як визначитися в лабіринтах
прогресу, щоб не помилитися? Що Біблія каже про такі явища?
Безумовно нам, як християнам, важливо відчувати особливості часу і розуміти сутність сьогодення. Але не варто
втрачати орієнтири і кидатися в крайнощі. Біблія дає досить чіткі і зрозумілі
відповіді.
Християнам варто розуміти
особливості наших днів
Ми живемо в часи тотальної глобалізації. Світові лідери підтри-
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мують і впроваджують систему глобального суспільства. Світ без кордонів:
руйнуються національні, культурні, релігійні відмінності. Те, що пропонують нам
сьогодні в Україні, давно вже апробовано в інших країнах. Тому біометричні
паспорти – це лише незначна частина
гігантського айсберга, який ми визначаємо як «новий світовий порядок».
Сучасні комп’ютерні технології
(зокрема чіпізація) в будь-якому
вигляді не є прийняттям «знаку звіра».
Це лише переконливі докази того, що
ми живемо В часи підготовки до з’явлення світового лідера – антихриста: «Благаємо ж, браття, ми вас щодо приходу
Господа нашого Ісуса Христа й нашого
згромадження до Нього. Щоб ви не жахалися зараз умом та не жахались ані
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Нобелівська премія.
Вражаюча історія її засновника і його шлях до Бога
Сьогодні знаменита Нобелівська
премія, безперечно, є найпрестижнішою
нагородою в усьому світі. Вона щорічно
присвоюється людям за культурні, академічні та наукові досягнення. Серед її
одержувачів такі знаменитості, як Вільгельм Рентген (винахідник рентгенівських променів), Шимон Перес (президент Ізраїлю), Джимі Картер (президент
США), а також білоруска Світлана Алексієвич.
Багато хто знає, що Нобелівську
Премію затвердив Альфред Нобель,
але мало хто чув історію, яка криється
за цим затвердженням.
Альфред Нобель народився 1833
року в Стокгольмі, в родині інженера.
Його батько, Емануель Нобель, спеціалізувався на будівництві тунелів і мостів.
Коли Альфред підріс, він почав працювати разом зі своїми братами в сімейному
бізнесі батька. Для того, щоби будувати
дороги в гірській місцевості, в ті часи використовували такі вибухові пристрої, як
нітрогліцерин і порох. Але нітрогліцерин
було дуже важко і проблемно транспортувати у віддалені місця, бо він дуже
чутливий навіть до невеликих коливань.
Так, в 1864 році, під час того, як на фабриці батька робітники вантажили нітрогліцерин, стався вибух, який забрав життя шістьох людей, включаючи й рідного
брата Альфреда – Еміля Нобеля.
Після цього нещасного випадку молодий Альфред почав думати про те, як
зробити вибуховий пристрій безпечнішим і потужнішим, але щоби при цьому
його було легко транспортувати. Маючи
деякі знання в області хімії, він почав
експериментувати. І ось одного разу,
коли нітрогліцерин випадково пролився
на диатомит (осадова гірська порода) і
висох, вийшла цікава суміш, яку легко
було транспортувати, але яка по силі
вибуху не поступалася нітрогліцерину.
Згодом, додавши туди декілька інших

речовин, Альфред Нобель запатентував
вибуховий пристрій, який він спочатку
назвав «безпечний порох Нобеля». Проте пізніше Альфред вирішив дати своєму винаходу грецьке ім’я «динаміт», що

означає «сила». Ця речовина миттєво
стала популярною, бо її легко можна
було транспортувати і використовувати
з різною метою.
Спочатку динаміт використовували в
мирних цілях – для підриву шахт, будівництва доріг і знесення старих будівель,
але потім, бачачи його силу і потенціал,
його почали використовувати військові.
Незважаючи на те, що Альфред був пацифістом, спокуса великих грошей привела до того, що він побудував 90 фабрик з вироблення динаміту та іншого
виду вибухової зброї.
У 1888 році, коли помер його рідний
брат Людвіг Нобель, одна французька газета замість некролога на Людвіга
надрукувала в своїй газеті некролог на
Альфреда. Заголовок говорив: «Торговець смертю мертвий!» Автор обурювався, що Альфред Нобель казково
розбагатів на тому, що винайшов шлях,

як в найкоротші терміни знищувати максимальну кількість людей...
Прочитавши у відомій газеті цю статтю про себе (Альфред тоді жив у Парижі), Нобель дуже засмутився і вирішив,
що після своєї смерті він хотів би залишити зовсім іншу спадщину! Щоб його
пам’ятали не як винахідника потужної
зброї, а як людину, яка вклала своє життя в досягнення миру на землі!
І так 27 листопада 1895 року в шведському клубі Парижа Альфред затвердив Нобелівську премію, віддавши в новий фонд 94% всього свого майна. Тоді
це був 31 мільйон шведських крон, а
на сьогоднішній день це приблизно 472
млн. американських доларів!
Так з’явилася найпрестижніша нагорода в світі – Нобелівська премія.
Кажуть, що до затвердження Нобелівської премії, незважаючи на статки у
мільйони доларів, Альфред страждав
на депресію. Він ніколи не був одруженим, і у нього не було близьких друзів.
Його єдиним другом був пастор протестантської церкви в Парижі – Nathan
Söderblom. За розповідями обізнаних
людей, саме пастор зіграв велику роль
у тому, що Альфред перекваліфікувався
зі зброяра у філантропа. Пастор Nathan
Söderblom сам отримав Нобелівську
Премію Миру в 1930 році. Слухаючи
проповіді пастора, а також регулярно
відвідуючи церкву і займаючись благодійністю, Альфред поліпшив свій емоційний стан.
Може, у тебе сьогодні немає 472 мільйонів доларів і ти не можеш затвердити
престижну премію, але те, що, роблячи
добрі вчинки іншим, ти теж можеш залишити після себе світлий слід, то це однозначно. Пастор Джон Максвелл якось
сказав: «У житті людини є два найважливіші дні – перший, коли він народився, і
другий – коли дізнався навіщо...».
Роман Савочка
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Готовий повернутися додому?

В

1845 році від берега Англії готувались відплисти
в Арктику два кораблі зі
138 найкращими матросами Великобританії. Мета експедиції? –
Скласти карту Північно-Західного
переходу від Канадської Арктики до
Тихого океану.
Капітан сер Джон Франклін
покладав великі надії на це плавання. Він вважав, що експедиція
стане переломним моментом в
дослідженні Арктики. Історія показала, що надії його виправдалися.
Але тільки не завдяки успіху експедиції, а виключно через її провал.
Кораблі не повернулися. Всі учасники загинули. Але для подальших
експедицій до полюсу це був урок:
щоб подорож була успішною, до неї
потрібно готуватися.
Очевидно, капітан Франклін готовий не був. Незважаючи на те,
що експедицію розраховували на
два або три роки, він взяв запас
вугілля для додаткових парових
двигунів тільки на дванадцять днів.
Зате недостачу вугілля «заповнили» великим асортиментом розваг:
на кожному кораблі була бібліотека
в 1200 томів, шарманка, китайські
порцелянові сервізи, кришталеві келихи для вина і срібні столові
прилади.
До чого готувалися ці люди: до
круїзу по Карибському морю чи до
арктичної експедиції? Судячи з запасів, до круїзу. В матросів не було
навіть утепленого одягу, який мав
би захистити їх від арктичного холоду, – тільки звичайна уніформа
флоту її величності, елегантна і
благородна, але занадто тонка і непридатна для полярних широт.
Срібні ножі, виделки та ложки були витонченої роботи, як і в
клубних столових офіцерів королів-

ського флоту: з важкими ручками і
вишуканого дизайну. Через роки по
тому деякі з цих столових приборів
знайдуть біля замерзлих тіл.
І сталося неминуче. Два кораблі
пішли в море непідготовленими до
плавання в полярних водах. Палуба і такелаж обледеніли, їх обступила крига, і експедиція виявилася
в пастці.
Дивно, що люди могли наважитися на таку подорож, будучи
до неї зовсім не підготовленими. Їх
екіпірування більше підходило для
чаювання в полудень, ніж для плавання в крижаних водах.
Але ще дивніше те, що ми чинимо так само. Чи не схожі ми на
учасників експедиції капітана Франкліна? Іноді ми, християни, живемо
так, немов знаходимося в романтичному круїзі. У нас мало вугілля,
але який вибір розваг! Ми більше
дбаємо про те, щоб елегантно виглядати, і менше – про свою готовність до вічності. Більше думаємо
про сервіровку столу, ніж про подорож. Не замислюємося про місце
призначення, але перевіряємо, чи
достатньо захопили столового срібла.
І коли настають холоди, виходимо на лід в тонкому одязі, зі
срібними виделками і гральними
дощечками в руках, і наші останні
дні проходять в боротьбі із зустрічним вітром і в звинуваченнях Бога
в тому, що Він обрушив на нас цю
несподівану біду.
Але не Бога треба винити. Якщо
ми, незважаючи ні на що, вирушаємо в плавання непідготовленими,
то це не вина Бога. Він залишив
нам докладну інструкцію про це
плавання. Його Слово – наша карта, Дух Святий – наш компас.
Ісус накреслив нам маршрут і

Праця, що не згорить

Мій тесть, працюючи в громадській організації з
охорони здоров’я, 30 років свого життя присвятив людям. Коли він відійшов у вічність на 76-му році життя,
то залишив після себе силу-силенну ділових паперів у
шафі та багато нагород на стіні.
Настав час прибрати в «робочій» шафі тестя. Ми
передивилися всі папери. Залишили сімейні фотогра-

вказав орієнтири, яких ми повинні
дотримуватися.
І найчудовіше – Він Сам пройшов цей шлях і тепер йде по
ньому разом із нами. Він є і першопрохідцем, і нашим попутником!
А коли ми знемагаємо, все, що нам
потрібно, – це чути Його голос. Він
залишив нам особливі обітниці, які
допоможуть нам пройти цей шлях.
На землі ми не завжди відчуваємо себе бажаними – нам не раді.
Іноді замислюємося, чи взагалі є
місце для нас тут, на землі. Люди
можуть змусити нас відчути, що
наша присутність небажана, що
нам не раді. І це породжує відчуття,
що ми тут – непрохані гості. Чужі.
Чужинці в країні, яка нам не належить. Так, далеко не завжди відчуваємо, що нам раді.
Та ми й не повинні розраховувати на теплий прийом. Це не наш
будинок. Якщо нас не приймають
– це не трагедія. Цього слід було
очікувати. Ми тут не вдома. Мова,
на якій говоримо, – не наша мова.
Наше тіло – це не ми. А світ, в якому живемо, – не наш світ.
Наш будинок ще не готовий.
Але коли він буде готовий, наш
Господь прийде і забере нас додому. «А якби не так, то сказав би ...
– сказав Він перед тим, як піти. –
Прийду знову і візьму вас до Себе,
щоб і ви були, де Я» (Ів.14: 2,3).
Який жах охоплює людину, коли
смерть близька, а вона не готова
померти!
Такий жах, мабуть, охопив команду сера Джона Франкліна, коли
вони застрягли в льодах. Яку безвихідь відчуває людина, яка шукає
їжу, а знаходить столове срібло,
шукає в шафах теплі бушлати, а
знаходить легку уніформу, по всьому кораблю шукає кирки і сокири, а
знаходить триктрак і романи.
Адже вони готові були, не роздумуючи, віддати все це за єдино
необхідне – за те, що допомогло б
їм повернутися додому живими!
До речі, а що ви захопили з
собою? Столове срібло, ігри? Не
спокушайтеся. Це може стати в
нагоді тут, але коли ви увійдете в
дім Отця, це не буде мати ні сенсу,
ні значення. Значущим виявиться
лише те, що Отець знає вас.
Важливо не те, чим ви володієте, а те, ким ви є. Будьте ж готові.
Ви ж не хочете залишитися замерзати в льодах?
Макс Лукадо

фії та декілька важливих документів, а решту вирішили
спалити.
Мені випало виконати це. Зібравши непотрібне,
вирушив до безлюдного місця, полив соляркою старі
проекти, похвальні грамоти, кореспонденцію, підпалив
і спостерігав, як все горіло.
Це видовище було мені уроком. Я згадав, що одного дня стану перед Богом, і і моє життя та робота випробуються подібним екзаменом. Вціліє лише те, що
матиме вічну цінність.
Спостерігаючи, як листи та грамоти перетворилися
на попіл, я по-новому зрозумів слова апостола Павла:
«...діло кожного буде виявлене, бо день покаже, тому
що в вогні відкривається, і вогонь випробує діло кожного, яке воно є» (1 Кор. 3:13).
Сьогодні це праця, завтра вогонь. Цей випадок примусив мене діяти обережно, обдумувати кожен крок,
робити так, щоб праця не пропала марно, не згоріла.
Знай, що на суд підуть твої діла. Пильнуй, бо ж ти
собі не ворог! Якщо у праці Господу хвала − вона не
перетвориться на порох. Живи сьогодні так, ніби завтра будеш звітувати перед Богом.
Журнал «Путь»
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«Я була і залишаюся вдячною вам за
ваші молитви і Богу – за Його незмінну
любов» – королева Єлизавета II

Королева Єлизавета II в новій книзі, яка вийде напередодні її 90-річчя, розповіла
про центральну роль Христа
в її житті і назвала Його Королем, якому вона служить.
Книга «Працівниця королева і Король, Якому вона
служить» вийде в світ у квітні цього року, незадовго до 90-го дня народження королеви Єлизавети II.
У передмові королева написала: «Я була і залишаюся вдячною вам за ваші молитви і Богу – за Його
незмінну любов. Я дійсно бачила Його вірність». Вона
зазначила, що масштаби і темпи змін, які їй довелося спостерігати за час свого правління, були «справді
дивовижними», це були і перемоги, і трагедії, а зараз
світ переживає «жахливі страждання безпрецедентного масштабу».
invictory.com

Громадська рада МЗС і духовенство
засудили Російську пропаганду

Громадська рада з питань
співпраці з релігійними
організаціями при Міністерстві закордонних справ
України виступила із заявою щодо пропагандистської кампанії стосовно релігійної ситуації в Україні.
Розширене засідання Громадської ради за участі міністра Павла Клімкіна та членів Всеукраїнської
Ради церков і релігійних організацій відбулося 23 лютого 2016 року.
Учасники засідання обмінялися думками щодо
шляхів протидії антиукраїнській пропаганді, яка ведеться Російською Федерацією в рамках “гібридної
війни” проти України.
За результатами дискусії Громадська рада ухвалила заяву, в якій висловила занепокоєння спробами
певних зовнішніх та внутрішніх сил дестабілізувати
українське суспільство, використовуючи релігійний
фактор.
Релігійно-інформаційна служба України

ВР вирішила доопрацювати новий законопроект про
недискримінацію

Верховна Рада прийняла у першому читанні
законопроект
щодо гармонізації законодавства у сфері
запобігання та протидії
дискримінації із правом
Європейського
Союзу, який раніше
розкритикували представники Церков.
Раніше представники українських церков назвали
пропоновані зміни вельми незбалансованими.
Наявні застереження щодо дискримінаційних дій є
надто вузькими, оскільки стосуються лише внутрішньої діяльності релігійних організації та оминають публічну сферу. Зокрема, відсутні застереження відносно можливих конфліктів між антидискримінаційним
законодавством та фундаментальним правом людини на свободу совісті та віросповідання.
Інститут релігійної свободи, Київ

Прийнято законопроект Президента,
який ускладнює альтернативну службу

Верховна Рада прийняла законопроект № 4020,
положення якого можуть позбавити віруючих конституційного права на альтернативну (невійськову) службу під час особливого періоду.
В особливий період (під час мобілізації) Президент
України буде наділений правом оголошувати призов
на строкову службу не пізніше як за місяць до його початку. Однак ч.1 статті 9 Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» вимагає від віруючих,
які хочуть проходити альтернативну службу, подати
відповідну заяву не пізніше ніж за два календарні місяці до початку встановленого періоду проведення
призову на строкову військову службу.
Таким чином, законопроект Президента запроваджує передумови для того, що віруючі на практиці можуть бути позбавлені можливості скористатися своїм
конституційним правом на альтернативну (невійськову) службу, оскільки не зможуть завчасно подати відповідні заяви.
Інститут релігійної свободи, Київ
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ВІЙНИ – ЯСКРАВА ОЗНАКА ОСТАННЬОГО ЧАСУ

«І коли другу печатку розкрив, я другу тварину почув, що сказала «Підійди!». І
вийшов кінь другий – червоний. А тому, хто на ньому сидів, було дано взяти мир із
землі та щоб убивали один одного. І меч великий був даний йому» (Об. 6:3-4).

О

станні новини про світові події навряд чи приносять комусь задоволення. Засоби масової інформації зараз постійно говорять про початок Третьої світової
війни. І вона фактично вже розпочалася. Антитерористична коаліція об’єднує переважну
більшість країн світу, але як боротися з біологічними атаками, як протистояти ворогу,
про якого ти майже нічого не знаєш?
Ісус Христос передрік події, свідками яких ми стали, ще дві тисячі років тому.
Його Слова, зокрема, записані в Євангелії
від Матвія: «Ви ж про війни почуєте, і про
воєнні чутки, – глядіть, не лякайтеся, бо
статись належить тому... Бо повстане народ на народ, і царство на царство, і голод,
мор та землетруси настануть місцями»
(Мт. 24:6). Результатом цих жахливих подій
стане те, що «люди будуть мертвіти від
страху й чекання того, що йде на весь світ,
бо сили небесні порушаться» (Лк. 21:26). Чи
не щось подібне ми спостерігаємо сьогодні?
Розповідають, що після трагедії в
Нью-Йорку на кільканадцять відсотків зросла потреба в антибіотиках та інших ліках
по всій країні. Чому? – Люди замертвіли від
страху. Вони бояться літати в літаках, виходити на вулицю, навіть отримувати листи,
прочувши про сибірську виразку, яку надсилають поштою. Мільярди доларів було виділено з бюджету, щоб якось запобігти біді.
А Ісус Христос говорить, що «статись належить тому». Спаситель попереджує, що
війни і розруха – це невід’ємна ознака останнього часу.
«Чому, – запитують цікаві, – хіба неможливо щось змінити?» Керівництва світових
держав шукають ради, влаштовують саміти, засідають за круглими столами, йдуть на
компроміси. А вибухи лунають все виразніше, і війни так і не вщухають.
Хоч як прикро це визнавати, але світові події є очевидним і закономірним наслідком нашого гріховного стану. Прочитаймо,
що з цього приводу говорить Біблія. «Звідки
війни та свари між вами? – запитує апостол Яків. – Чи не звідси, від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють?»
(Як. 4:1). Розумієте? Війни починаються в наших серцях. Так, саме там. Ісус Христос сказав: «Що ж виходить із уст, те походить із
серця, – і воно опоганює людину. Бо з серця
виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадежі, неправдиві засвід-

чення, богозневаги» (Мт. 15:18, 19). І тут
йдеться не тільки про таких злочинців, як Гітлер чи Осама бен Ладен, Гіркін. Слова Христа стосуються кожного із нас. Той з нас, хто
ненавидить свого ближнього, в очах Божих
підпадає під категорію душогуба. У Першому
посланні Івана 3:15 написано: «Кожен, хто
ненавидить брата свого, той душогуб».
А тепер озирнімося довкола, подивімося
на наші сім’ї і з’ясуймо, чи панує в них мир.
Шановні жінки старшого покоління, чи живете ви в мирі зі своїми невістками? Невістки,
а які ваші відносини зі свекрухами? Чоловіки,
чи все у вас гаразд у стосунках із дружинами? Батьки, які взаємини ви маєте з дітьми?
Чи можете знайти з ними спільну мову? Шановні друзі, дозвольте вас запитати, чи вітаєтеся ви зі своїми сусідами? Чи відвідуєте
своїх родичів? Якщо на більшість запитань
вам складно дати відповідь, знайте, що, згідно біблійного погляду, ви перебуваєте у стані
війни і вам слід шукати миру.
Війна на сході нашої країни, – жахлива
реальність, щодо якої декілька років тому
ніхто навіть не допускав думки. На превеликий жаль, подібні ситуації погіршуються
і у світовому масштабі. У Другому посланні
Тимофія 3:1 написано, що «останніми днями настануть тяжкі часи», тому що «будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні,
зарозумілі, горді, богозневажники, батькам
неслухняні, ...нелюбовні, запеклі, жорстокі...». Я б хотів привернути вашу увагу до цієї
цитати. Війни існують тому, що люди стають
дедалі гіршими. Сучасну мораль диктують
бойовики, фільми жахів та еротика. Коли на
Манхеттені запалали хмарочоси, хтось зауважив, що ця картина була схожою на жахливий бойовик. Люди на власній шкірі відчули весь жах видовища, яке вони нещодавно
залюбки бачили на телеекрані у нічному бойовику. Виявляється, що вибухи, вогонь та
жахлива смерть тисячі людей – це лихо. Для
чого ж тоді такими недобрими видовищами
отруювати душі нашого покоління? Для чого
пропагувати насильство? Так, так, саме пропагувати. Зайдіть у будь-який іграшковий магазин, і, я не перебільшую – третину іграшок
складатимуть зброя та монстри. Погляньте,
у які комп’ютерні ігри бавляться ваші діти –
понад п’ятдесят відсотків складають бійки.
Не виключено, що жахливі сценарії сьогодення терористи запозичили з якогось бойовика; хтозна, чи терористичний акт в Парижі
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чи Анкарі не є втіленням у життя епізоду з
якогось фільму жахів.
Біблія говорить, що останнього часу
люди будуть «винахідниками зла», і, щоб
переконатися у цьому сьогодні, далеко не
потрібно йти. Досить розгорнути вечірню газету або увімкнути телевізор. Друзі мої, Бог
не винний у тому, що ми ненавидимо один
одного, Бог послав Сина Свого Однородженого, щоби примирити людей із собою, щоб
послати в їхні душі спокій. Але люди розп’яли
Божого Сина і продовжують нищити один одного. У Посланні до римлян 3:15 написано:
«Швидкі їхні ноги, щоб кров проливати, руїна та злидні на їхніх дорогах, а дороги миру
вони не пізнали! Нема страху Божого перед
очима їхніми». Як влучно сказано! Незважаючи на роботу Ліги Націй, ООН та ОБСЄ,
після Другої світової війни на землі відбулося понад сто війн, революцій та воєнних
конфліктів, у яких були залучені не країни
третього світу, а провідні світові держави. І
все це тому, що ми «не знаємо дороги миру».
Ми не досягнемо миру, якщо будемо у
ворожнечі з Творцем. Світова історія довела
це ясно і вагомо.
Фахівці стверджують, що за останніх 5
550 років існування людства у світі відбулося
14 513 воєн, у яких загинуло понад 364 млн.
чоловік. Прикрим є той факт, що у цьому велетенському відрізку часу було всього лише
понад 300 років миру, а решту часу тривала
війна.
І у цьому аспекті війни звучать як Боже
покарання за жорстокість і свавілля людства. «Для безбожних спокою немає», –
говорить Господь через пророка Ісаю (Іс.
48:22). Навіть тоді, коли за допомогою велетенських зусиль люди досягають миру, він
триває недовго. «Бо коли говоритимуть:
„Мир і безпечність”, тоді несподівано прийде загибель на них» (1 Сол. 5.3).
Але разом з тим милостивий Бог воліє
врятувати людство. Неодноразово зі сторінок Святої Книги лунає Божий голос, який
закликає людину навернутися до Нього. У
Другій книзі Хронік 7:14 читаємо: «І коли покоряться люди Мої, що ними кличеться Ім’я
Моє, і помоляться, і будуть шукати Імені
Мого, повернуть зо злих своїх доріг, то Я
вислухаю з небес і прощу їхній гріх, та й
вилікую їхню землю». Друже, ти особисто
можеш випробувати справедливість Божих
слів, коли в молитві покаяння схилишся перед Ним. І тоді мир Божий запанує у твоєму
серці, виллється на твоїх ближніх і твою родину. Мир Божий змінить твій світогляд, і ти
здивуєшся, що зможеш полюбити свого ворога і навчишся прощати.
Безумовно, хід історії мусить звершуватись так, як у пророцтві сказав Христос. На
превеликий жаль, до Другого приходу Ісуса
світ не зможе набути справжнього миру. Але
окремі люди, зокрема ви, шановні читачі,
можете його набути. Тоді, коли ви підкоритеся Ісусові Христу, як своєму Господеві та
Спасителю, «Бог... вас наповнить усякою
радістю й миром у вірі, щоб ви збагатились
надією, силою Духа Святого!» (Рим. 15:13).
Тож нехай Господь допоможе Вам прийняти правильне рішення.
Олександр Чмут

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 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

Прагну неба
В глибинах неба, в безмірах його
Моє минуле і моє майбутнє,
Та невгасимий вічності вогонь,
І сущого Володар Всемогутній.
Схиляюсь на коліна перед Ним,
Бо грішний досі в цій Долині Плачу.
В цих буднях сірих і їдких, як дим,
Я ще живу і щось, здається, значу.
Та неба, неба прагну все одно,
Напитись досхочу його блакиту.
Немов магніт притягує воно
Мою стражденну душу несповиту.
Лиш там свій порятунок віднайду,
Де вже ні зла, ні темряви земної,
Де Бог-Отець. Де Син Його і Дух
Приймуть мене і лишаться зі мною.
Сергій Рачинець

Чекання
Iз сумом i болем у небо дивились,
Де тiльки-що зникла Учителя плоть.
I вуст одинадцять у подиху злились
I тихо шептали: «Скорiше приходь».
Проходили роки. Хрести i камiння
Писали останню сторiнку в життi.
Вмирали апостоли, повнi терпiння,
Й чекали Iсуса – уже в майбуттi.
Вiки пролiтали. Христове наслiддя
Чекало завжди, що Спаситель прийде.
Здавалось: розпукло оливкове вiття,
Збулися прогнози, ось-ось Вiн гряде.
Нам також здається, що чуємо кроки.
Вже наше столiття збирає плоди.
I так, як апостоли, дивлячись в небо,
Ми просим в молитвах: «Скорiше прийди!».
Юрій Вавринюк
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