Духовно-просвітницьке видання

Прощення відіграє дуже важливу роль
у житті людини. Не навчившись прощати,
нам дуже важко побудувати стосунки один
з одним. Справа в тому, що в процесі нашої взаємодії з людьми постійно виникають
обставини, коли хтось поступає з нами неправильно. Ці неправильні дії обов’язково є
у всіх людей.
Хтось їх чинить від незрілості, неуважності, недосвідченості, абсолютно не маючи бажання завдати болю чи зробити нам
якусь неприємність. Хтось – через образу,
в запалі почуттів, не маючи сили перемогти
злобу. А чиїсь дії можуть бути заздалегідь
спланованими для того, щоби спричинити
нам зло.
Це життєва реальність, пов’язана з тим,
що живемо у грішному світі. Навколо нас
недосконалі і грішні люди, багато у чому
такі ж, як і ми. Неправильні стосовно нас дії
людей стають особливо важкими і болючими, коли ми намагаємося допомогти їх виправити.
Дуже часто подібна реакція людей виводить нас із себе. Порушується мир у
серці. Наші відносини з ними, а часто і з
іншими людьми, стають напруженими. Ми
більше не спроможні намагатися допомагати комусь іншому, побоюючись, що реакція
буде такою ж. З цієї ж причини, Ісус Христос
спеціально підкреслює (про це йдеться в
кількох місцях Нового Завіту), що, перш ніж
почати допомагати іншим, нам слід бути готовими прощати
Гіркота образи або бажання помсти
постійно вносять руйнівну дію у стосунки
людей. Слово «прощення» в Новому Завіті означає «відпустити, або перестати триматися за щось». Прощення пов’язане з
певною позицією нашої душі, яка постає в
результаті того, що ми вирішуємо проявити
милість до того, хто образив нас.
Прощення означає, що ми у своєму
серці не тримаємо зла або образи на того,
хто завдав нам болю або незручності.
Простити – означає не дозволити образі і

жодній формі злості визначати наше відношення до того, хто завдав нам болю. Ви
продовжуєте бажати цій людині максимального добра, і робите все, що у ваших силах,
щоб вона могла його досягнути.
Кілька важливих характеристик або
елементів прощення допоможуть нам краще розуміти його сутність.
Прощення потрібне тоді, коли
нам завдають болю
Прощення стосується ситуацій, у яких
нам дійсно завдали незаслуженого болю.
Тих, хто не робить нам зла, прощати не
потрібно. Нам їх і так легко любити, сприймати, приймати… Прощати потрібно тим,
хто якимось чином ускладнює наше життя,
завдаючи болю. Інколи це може бути велике зло і великий біль. Йосип простив своїх
братів, які зробили йому багато зла (Бут.
50:20). Інколи це може бути щось незначне.
Наприклад, вам не подобається, як людина
себе поводить. Її нестриманість, неповага,
невдячність, неохайність формують у вас
негативне відношення до неї. Здавалося б,
це не велика справа, якщо людина не подякувала вам за зроблене добро. Але якщо у
ваше серце пробралася гіркота, ця гіркота
зробить вас нездатним допомогти цій людині навчитися вдячності, і, скоріше за все,
серйозно ускладнить стосунки з нею. Єдиним способом, який дозволить мати стосунки з такими людьми, є прощення.
Отож, прощення потрібне як у великих,
так і в дрібних ситуаціях. І там, і там потрібно «відпустити того, хто нам винен».
Прощення залежить від того,
хто прощає
Прощення, це те, що відбувається в
душі того, хто прощає.
«Отож, не залежить це ні від того,
хто хоче, ні від того, хто біжить, але від
Бога, що милує»(Рим.9:16).
Ми часто бачимо причину непрощенності поза нами. Хтось або щось перешкоджає
прощенню. Нам здається, що ми могли би
простити, якби нам не завадили обставини,
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якби люди були трошки кращими, якби вони
перші зробили крок до нас…
Усвідомлення провини залежить від
покаяння. Але наше прощення залежить
лише від стану нашого серця. Це ми маємо
«відпустити провину», перестати тримати її
у своєму серці. Це ми можемо або продовжити триматися за провину того, хто завдав
нам болю, прокручуючи її знову і знову у
своїй свідомості, або ж відмовитися від цього.
Прощення – це свідома
відмова від зла
Прощення не ґрунтується на почуттях.
Прощення – це рішення волі. Це свідома
відмова від того, щоб злитися на особу, яка
ображає, відмова від того, щоб дозволити
її провині порушити мир у вашому серці.
Відмова згадувати і думати про це. Мова
не йде про те, щоб відмовитися згадувати
і думати про цю особу взагалі. Це відмова
думати про завдану образу.
Багато людей кажуть: «Я не можу простити!». Це означає, що вони знаходяться
в полоні емоційної реакції, основою якої
є жаль до себе, страх або гордість. Саме
тому вони не хочуть відпустити провину
ближньому. Часто до такого стану звикають,
і навіть вважають його правильним, або ж
єдино можливим. Людина постійно шукає
виправдання непрощенності, замість того,
щоб шукати можливості для прощення.
Щоб навчитися прощати, потрібно навчитися правильно мислити, і потім на основі
цього прийняти вольове рішення простити
того, хто образив.
Коли ми прощаємо, то приймаємо свідоме рішення не думати і не говорити про
те, що завдало нам болю і незручності.
Ми не говоримо про те, що, прийнявши
рішення простити, відразу зможемо це зробити. Нам ще потрібно працювати, щоб перемогти негативні почуття. Все починається
з того, що потрібно навчитися думати про
прощення біблійно. Потім на основі цього
приймаємо вольове рішення про відпущен-

ня провини ближньому і вирішуємо не тримати на нього зла в серці. Наше мислення
і рішення простити, витісняючи гіркоту образи, зроблять можливою зміну наших почуттів.
Прощення потрібне тому, хто
прощає
Є кілька причин, через які прощення потрібне для того, хто прощає, перш за все.
Прощення приносить мир!
Прощення звільняє від зла
Щоразу, коли не хочемо вигнати зло з
серця, програємо. Кожного разу, коли знаходимо виправдання злу, замість того, щоб
шукати можливості звільнитися від нього,
приносимо собі величезну шкоду.
Зло руйнує наше життя
Воно наповнює нас гіркотою, позбавляючи миру і задоволення! Воно робить нас
нещасними. Тому маємо бути особисто зацікавлені в тому, щоби прощати, визволяючись від гіркоти в серці.
Прощення робить нас здатними позитивно впливати
Зло позбавляє нас здібності правильно
поступати у складних ситуаціях. Не відпустивши провини зі свого серця, зберігаючи і
виправдовуючи злобу, не маємо можливості
позитивно впливати. Не можемо виправити того, хто поступає з нами неправильно.
Більше того, наші образа і гіркота обов’язково породжують додаткову негативну реакцію людини, яка завдала нам клопоту.
Це ще більше занурює нас в образу і гіркоту. Як результат, все більше ускладнюємо своє життя. Робимось абсолютно не
здатними будувати відносини навколо нас.
Причина – в нашому небажанні і невмінні
простити. Прощати дуже важко, але жити в
стані непрощенності ще складніше.
Прощення, це не схвалення
того, що зроблено
Нас можуть ображати різноманітні ситуації. Водій автомобіля попереду вас або
поруч з вами створив перешкоду своїми
діями. Компанія, яка продала вам якийсь
товар, обманула вас, приславши не те, що
обіцяла. Молода людина знехтувала ваш
вік, поводячись по відношенню до вас некоректно.
Все це правильно. Простити цих людей,
це не означає схвалювати їхні дії. Це означає не тримати на них зла, а щиро бажати
їм добра. «Не платіть злом за зло, або
лайкою за лайку, навпаки, благословляйте,
знавши, що на це вас покликано, щоб ви
вспадкували благословення» (1Петр.3:9).
Зло в людях можна перемогти лише
добром
«Не будь переможений злом, але перемагай зло добром» (Рим.12:21).
Лише тоді, коли усвідомимо важливість
і значення прощення в нашому житті, коли
відкриємо своє серце для Божої любові, повіривши в Його прощення і звільнення від
наших гріхів, нам буде легко прощати людей, які навколо нас. Набудемо нову здібність правильно реагувати на образи і матимемо правильне ставлення до тих, хто нас
ображає.
Олексій Коломійцев
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Наукове обґрунтування користі прощення
23 Тим то Царство Небесне подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити
з своїми рабами.
24 Коли ж він почав обраховувати, то йому
привели одного, що винен був десять тисяч талантів.
25 А що він не мав із чого віддати, наказав
пан продати його, і його дружину та діти,
і все, що він мав, і заплатити.
26 Тоді раб той упав до ніг, і вклонявся
йому та благав: Потерпи мені, я віддам
тобі все!
27 І змилосердився пан над рабом тим, і
звільнив його, і простив йому борг.
28 А як вийшов той раб, то спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був винен
йому сто динаріїв. І, схопивши його, він душив та казав: Віддай, що ти винен!
29 А товариш його впав у ноги йому, і благав його, кажучи: Потерпи мені, і я віддам
тобі!
30 Та той не схотів, а пішов і всадив до
в’язниці його, аж поки він боргу не верне.
31 Як побачили ж товариші його те, що
сталося, то засмутилися дуже, і прийшли
й розповіли своєму панові все, що було.
32 Тоді пан його кличе його, та й говорить
до нього: Рабе лукавий, я простив був тобі
ввесь той борг, бо просив ти мене.
33 Чи й тобі не належало змилуватись над
своїм співтоваришем, як і я над тобою був
змилувався?
34 І прогнівався пан його, і катам його видав, аж поки йому не віддасть всього боргу.
35 Так само й Отець Мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові з серця свого їхніх
прогріхів.
Мт.18:23-35

Притча про непрощенність
Одного разу вчитель попросив учнів
принести до школи сумку з картоплею, а
ще – мати з собою по чистому пакетові.
Кожній людині, якій хоча б раз в житті відмовилися простити, вони мали вибрати
картоплину, написати на ній ім’я тієї людини
і покласти в пакет.
Після цього вчитель дав завдання носити ці мішки весь час із собою протягом
тижня, вночі залишати їх біля ліжка, під час
поїздки в машині – на сусідньому сидінні,
під час роботи – на столі.
Завжди таскати з собою цей мішок було
дуже незручно. І це змусило їх зрозуміти,
що такий же вантаж не прощених образ,
лише духовний, невидимий, вони і носять
із собою. Люди постійно думають про ці образи, переживають, не можуть їх забути і
наповнюються ними.
Природно, картопля швидко почала псуватися і ставати слизькою.
Це стало вражаючим прикладом тієї
ціни, яку вони платять за те, що бережуть у
собі біль і негативні емоції.
Дуже часто ми думаємо, що прощення –
це подарунок іншій людині, але це ще і величезний подарунок самому собі!
vk.com/around.happy

Ісус і сучасна наука перебувають у повній згоді, бо дослідження підтверджують те,
що говорить нам Біблія про прощення інших
людей
Біблія схиляє мене до думки, що Ісус
дуже переймався темою прощення. Він не
переставав нагадувати про необхідність
прощати. Притчами розповідав про Бога,
Який Сам прощає і очікує, що прощатимуть
люди.
Прощати інших, за задумом Божим –
одна з найважливіших складових «життя з
надлишком».
І тут Ісус і сучасна наука є в повній згоді,
бо дослідження підтверджують те, що Біблія
говорить нам про прощення інших людей.
Коли прощаєш, то швидше
зцілюєшся
Вчені виявили, що жертви насильства,
які прощають тих, хто їх образив, значно
швидше здобувають психологічне і фізичне здоров’я. У групах респондентів ті, хто
був готовий простити і прощав, зцілювалися
швидше і повністю.
Правда, є одна проблема – прощення,
це не одноразова дія, після якої все забуто і
полишене. Це тривалий процес.
Серед багатьох практик існують різні
методики допомоги, але головна модель у
них подібна. Вчені доводять, що наш мозок
не в стані простити людей, які спричинили
наш біль, поки ми не «виплачемо» весь цей
біль і не попрацюємо над тим, щоби зрозуміти цю ситуацію з перспективи того, хто

Ви б змогли простити таке?

Про образу і прощення
Чому ти сердишся і ображаєшся? Чи не
краще заспокоїтись і простити? – запитав
Вчитель.
‒ А чому я маю робити йому послугу і прощати, він же… – хотів було виправдатися учень.
‒ Пробач, що перебиваю тебе, – сказав
Вчитель. – Дозволь поставити тобі два запитання, і тоді я відповім на всі твої «як» і «чому».
Учень ствердно кивнув головою.
‒ Тобі добре, коли ти сердишся і ображаєшся? – запитав Вчитель.
‒ Ні, звичайно ж, – відповів учень.
‒ То кому ж ти робиш послугу, якщо завдяки спокою і прощенню робиш собі добре?
Чоловік хотів було щось сказати, але,
відкривши рота, так і не зміг сказати ні слова. Він стояв, потупивши очі в землю.
‒ Пам’ятай, від тебе залежить, що ти
обереш, образу чи прощення, страждання
чи щастя. Вибір за тобою, – сказав Учитель.
‒ Але, скажіть, як можна не ображатися?
Це ж так важко.
‒ Ти, головне, зрозумій, що кожного разу,
коли захочеш вдарити когось бичем осуду
чи образи, першим, кого, замахнувшись,
удариш – будеш ти сам.
memo.im

нас образив, не вирішимо його простити і
не постараємося хоча б частково прийняти
людину, яка нас поранила і проявити до неї
милість.
Одначе простити і забути не вийде –
наш мозок так не вміє. Можна лише навчитися продовжувати жити, не бажаючи зла
тому, хто нам завдав болю.
Непрощенність фізично
обмежує нас
Вас ображали настільки сильно, що ви
не могли перестати постійно думати про
того, хто образив? Люди, які завдали болю,
поселились у вашій голові, знаходяться поруч із вами, коли ви проводите час із друзями, милуєтеся природою чи відпочиваєте зі
сім’єю.
Нажаль, дослідження виявляють, що
прихована образа всередині людини ніяк
не відображається на стані того, хто вас
образив, а ось того, хто образився, сильно
обмежує. Ці обмеження можуть проявлятися найдивнішим чином. Щоби зациклитися
на образі, витрачаються колосальні мозкові
ресурси, що, врешті-решт, відображається
на роботі мозку і всього тіла. У крові росте
рівень гормонів стресу, підвищуючи артеріальний тиск, і може навіть вплинути на розвиток ожиріння.
Образа може відобразитися на здібності фокусувати увагу і викликати нові
спогади. Коли ми тримаємося за свій біль,
навколо наших думок утворюється туман,
а навколо внутрішніх органів накопичуєть-

ся жир. І це не просто метафора, як може
видатися. В одному з досліджень довели,
що той, хто простив, навіть став вище стрибати. Інше дослідження показало, що люди,
які не можуть відмовитися від образи, розглядали завдання, які вимагають фізичних
навантажень, як особливо важкі.
Не прощаючи, ми заганяємо свій розум,
почуття і фізичний стан у кабалу. Можливо,
той, хто завдав болю і загнав нас у клітку,
винен. Але залишатися, чи виходити з неї,
ми вирішуємо самі.
Прощення не означає
згоду на нові рани
Дослідники вияснили, що прощення
ефективне і корисне навіть у дуже складних
випадках насильства, травм, переслідувань
і нехтування. І наша віра, і сучасна наука
стверджують, що вкрай важливо прощати
тим, хто завдав болю, якою сильною не
була б рана. Але важливо і дати правильне
визначення прощення. Простити – це прийняти нещастя, яке сталося і продовжувати жити без бажання помститися тому, хто
спричинив образу. Прощення не передбачає зобов’язання залишатися в ситуації, у
якій вас будуть продовжувати ранити. Ви
можете простити людину і розставити необхідні межі у стосунках з нею. У випадках
серйозного насильства ця межа має бути за
рамками якогось подальшого контакту.
Коли Ісус говорив про «другу щоку»,
Його слова були не тільки про непротивлення злу. Ісус цитував закон, а потім описав
радикальну покору можливим інтерпретаціям цього закону. Такий підхід оголив персональну і систематичну жорстокість, якою
вона є, хоч економічну, хоч і юридичну.
«Підставити другу щоку», – це не вказівка залишатися в ситуації, у якій над вами
звершують насильство.
Як показує наука, прощати партнера
по шлюбу, чи батьків, які спричиняють вам
біль, – це добре. Це звільняє від образи, яка
впливає на здоров’я ваших стосунків, але
немає нічого доброго в тому, щоб потакати
продовженню «дій, які завдають болю». У
випадках, коли насильство продовжується,
ліпший спосіб прощення – це піти.
Майк Макхарг

Коррі Тен Бум народилася 15 квітня 1892
року біля Гарлема і була наймолодшою з
чотирьох дітей. Підрісши, Коррі вчилася на
годинникового майстра і в 1922 році стала
першою жінкою-майстром в Нідерландах.
Через рік вона стала вести роботу з підготовки дівчат-спеціалістів і незабаром відкрила
приватний клуб.
В 1940 році нацисти вдерлися в Нідерланди і клуб Коррі закрили. Її сімя пішла в
підпілля, організувавши роботу з допомоги
євреям. Усім, хто приходив у їхній дім, надавався притулок, харчування, одежа, безумовно, психологічна підтримка. В результаті
багато людей, в першу чергу євреїв, уникли

холоду, голоду та арештів.
28 лютого фашисти арештували сім’ю
Бум, яку видали голландські інформатори.
Коррі і її рідних доставили в Схвенген, де
через десять днів помер батько. Незабаром
Коррі і її сестра Бетсі були переправлені в
інший концентраційний табір в Нідерландах,
а в 1944 році – в табір Равенсбрюк, де померла Бетсі.
Подорожуючи по Німеччині після війни,
Коррі згадує одну подію, яка повністю перевернула її життя. Цей випадок стався у 1947
році в Мюнхені. Коррі виступала з посланням
про Боже примирення і прощення. В кінці зібрання люди почали вставати і виходити з
зали, а чоловік у сірій шинелі вийшов наперед, щоб поговорити з Коррі. Вона впізнала
його… Він був охоронцем в концтаборі Равенсбрук – одним із найжорстокіших.
Чоловік простягнув руку… Коррі перед
тим жваво розповідала про прощення, а тепер не могла поворухнутися. Вона згадала
його, шкіряну рукоять його батога, яка висіла
на ремені. Вона опинилася лицем до лиця
з тим, хто її мучив. Кров, здається, застигла
в жилах. Охоронець почав розповідати, що
став християнином, і вірить у те, що Бог простив йому жорстокість, і тепер він хотів почути
слова прощення з уст Коррі Тен Бум…
І Коррі, чиї гріхи були прощені багато
разів – не могла простити. Бетсі померла в
цьому таборі, чи можна просто словами про-

щення стерти з пам’яті жахливу і повільну
смерть рідної сестри?
Можливо, він стояв кілька секунд з простягнутою рукою – але ці секунди для Коррі
видалися годинами, у які їй прийшлося боротися, щоб зробити найскладніше. Вона
знала, що має зробити це, але прощення не
емоція, прощення – це рішення волі, а воля
може діяти незалежно від температури серця. «Ісусе допоможи! – заволала в серці, – я
можу простягнути руку. Я можу, тільки дай
мені це почуття».
І так, машинально, простягнула руку назустріч його руці. І коли вона це зробила, відбулося щось незвичайне. Ніби електричний
струм пройшов крізь руку і вдарив у рукостискання. В очах виступили сльози, а з уст
вирвалося довгождане – «Я прощаю тебе,
брате!».
Довгі миті обоє, колишня ув’язнена і наглядач, тримали руки одне одного. Це було
реальне пережиття Божої любові. Було зрозуміло, що це відбулося не через любов Коррі, вона намагалась, але не знаходила сил,
але Господь дав свої сили і сталося те, що
здається неможливим.
Прощення, це не емоція – це вибір, важкий вибір. Образа нам здається дуже великою, проте Божа любов більша за будь-які
образи.
Підготував Анатолій Якобчук
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Прощаючись – миріться
Ранок. Вікторія підійшла до вікна,
визирнула – на вулиці весело щебетали птахи і про щось жваво пліткували
сусідки. Було по-весняному тепло і красиво, якось по-особливому радісно. Це
був прекрасний день для прогулянки з
дітьми. Але скільки потрібно сил, щоб
нагодувати, одягнути і спустити з дев’ятого поверху троє дітей!
‒ Яка ж я втомлена! – думала Віта,
підмітаючи кухню. – Ще немає і дев’ятої
години, ми ще навіть не поснідали, а в
мене вже нема сил ні на що!
Вона взяла кілька серветок і стала
витирати підлогу під шафою. Дістала
звідти засохлий огризок яблука, маленьку іграшку від «Кіндер-сюрпризу» і цукерок з прилиплим волоссям… Обперлася
на батарею і заплакала: від недосипання, від втоми, від того, що у неї від пологів
почало сильно випадати волосся, а ще –
вона цілими днями прибирала квартиру,
але ніколи не бачила її чистою…
Їй здалося, що вона чує голос чоловіка. Він щось тихо говорив дітям, як
завжди спокійно і трошки наспівуючи. З
тисячі голосів вона впізнає цей улюблений і рідний голос. Віта витерла сльози.
Вона знову пригадала той день,
який багато чому її навчив. Трапилось
це півтора року назад.
…В той понеділок її старший син
Діма не пішов у садочок. Ось вже другий
тиждень вона не могла вилікувати його
нежить. Кашляв всю ніч і вранці прокинувся з температурою. А в Маші прорізалися зубки, і вона теж погано спала.
Віта увімкнула чайник, дістала пластівці і молоко, поставила пляшечку для
Маші в мікрохвильовку. Вона підійшла
до вікна і відкрила жалюзі. На вулиці
було похмуро і холодно, йшов сніг. Її
думки перервалися дитячим плачем.
‒ Донечко, не плач, мама зараз
прийде! – промовила Віта і дістала пляшечку. – Дімо, йди їсти. Синку, швидше!
Віта поспішила у спальню, звідки
лунав голосний плач. Вона переодягнула Машу, погодувала і повернулася
на кухню. Чайник давно закипів і вже
остигав. Босий трьохлітній хлопчик стояв біля столу і сонно дивився на чашку
з молоком.
‒ Мамо, я хочу шоколадні пластівці,
а не ці, – капризно сказав він. – Хочу їсти
в кімнаті і дивитися мультики! Мама-а-а…
‒ Синку, взувайся – підлога холодна, – промовила Віта і, відвернувшись,
почала чистити картоплю. Але раптом
картоплина випала з рук і вона боляче
порізалася. Кров хлинула на раковину,
а Віта швидко стиснула руку і потягнулася до аптечки.
Маша зайшла в кухню з Діминою
машинкою в руках. Вона навчилася ходити тиждень назад і ще погано стояла
на ногах. Дівчинка, посміхаючись, йшла
до мами. Діма, побачивши свою машинку в руках сестри, швидко вихопив її.
‒ Віддай, це моя машинка! – крикнув хлопчик, штовхнув Машу і швидко
побіг у спальню. Дівчинка впала і вдарилася головою в холодильник. Віта
кинула аптечку, підбігла до донечки і
взяла її на руки. Дівча голосно плакало. Віта притискала її до себе, намагаючись заспокоїти. Голова і рука Маші
були в крові…
‒ Дімо! Швидко іди сюди! – закричала у гніві мати. Переклавши Машу на
ліву руку, вона наздогнала сина і ляснула
його. – Ти навіщо штовхнув Машу?! Прийде тато з роботи – він тебе покарає!
Діма кинув машинку і, ображено плачучи, побіг до дивану. Віта повернулася
на кухню, посадила притихлу Машу за
стіл. Вона ще раз оглянула голову до-

нечки, рани там не було, а ось її рука
кровоточила. Тяжко дихаючи, Віта опустилася на підлогу, підняла бинт і стала
перемотувати руку. Від вигляду крові їй
стало погано, з трудом підвелася і взяла
склянку з водою. Зробила кілька ковтків і
глибоко вдихнула. Останнім часом у неї
були і ранкова нудота і головокружіння,
але щоби втрачати свідомість…
‒ Токсикоз?!.. – промайнуло в голові. Господи, допоможи!..
Молода жінка дивилась у вікно на
сніг, який вкривав землю, на чорні гілки
замерзлих дерев. Небо було сірим і безконечно далеким – як в той день, коли
вона втратила останню дитину. І на душі
в неї було так само холодно і одиноко.
Чи то спогади про лікарняну палату
принесли цей дивний холод в її серце?
Чи важкий ранок з неслухняними дітьми? А, можливо, передчуття чогось
страшного наповнило її душу?
Маша сиділа за столом і розглядала коробку з пластівцями. Вона відкрила її, перевернула. Різнокольорові
пластівці посипалися на підлогу. Мала
засміялася. Віта озирнулась і хотіла посварити донечку, але раптом задзвонив
телефон.
‒ Алло! – різко сказала Віта, увімкнувши мобільний. Дівча потягнулося за
молоком. Мама пригрозила Маші пальцем. – Так?..
‒ Сонечко, привіт! – голос її чоловіка Влада звучав радісно. – Як справи?
Слухай, мене тут хлопці ввечері в баню
запросили. Я це… схожу?...
‒ А то нічого, що ми домовилися
ввечері поїхати до батьків? – Віта намагалася говорити спокійно. – А нічого, що
я не спала всю ніч? В нас діти хворіють…
Думала, ти приїдеш – я хоч годинку полежу. Звичайно, я цілими днями з дітьми
сиджу, а тобі в баню потрібно! – голос
Віти затремтів від образи.
‒ Віто, що трапилось? Ти плачеш? –
серйозно запитав Влад. – Дімка знову
щось натворив? З дітьми все добре?
‒ У нас все… добре! – уїдливо сказала Віта. – Просто Маша розсипала пластівці… Я руку порізала. І Дімка не слухається… Ми розберемося самі! А ти йди в
баню! Тебе вічно нема вдома. Я звикла! –
голосно сказала молода дружина.
Влад мовчав. Віта зрозуміла, що
наговорила зайвого. Вона почервоніла
і теж мовчала. Маша розлила молоко.
‒ Сонечко, – м’яко промовив чоловік. – Ти просто дуже втомилася. Зараз заїду додому. Я саме поруч. Вибач
мені, забув, що у твоєї мами сьогодні
день народження. Звичайно, ми ввечері всі разом поїдемо до батьків!
‒ Не потрібні мені твої вибачення! –
гордовито сказала Віта. – І не приїжджай додому, я ще обід не приготувала.
Вимкнула телефон і розплакалася.
Вона не повинна так розмовляти з чоловіком. І не має зриватися на дітях. Їй
потрібно знаходити час для ранкової молитви, адже раніше встигала навіть почитати Біблію, поки діти спали. Останнім
часом так закрутилася, що в неї не залишалось і хвилини для себе. Влад працював допізна, діти хворіли, вона сама була
не дуже здоровою і втомленою.
‒ Господи, прости мені! – зі сльозами сказала Віта. – Прости мені, Господи!
Вона набрала номер Влада. Він не
відповідав. Віта продовжувала телефонувати. Врешті-решт, додзвонилася.
‒ Владе, рідненький! Ти пробач
мені… ‒ почала Віта, намагаючись говорити, а не плакати в трубку. ‒ Прости!
Я не повинна так розмовляти з тобою…
Я кохаю тебе!.. Владе?
‒ Говорить старший інспектор Глу-

щенко. Ви знайомі з Романовим Владиславом Дмитровичем? – почула вона
у відповідь.
‒ Так… Я його дружина, ‒ тихо пролепетала Віта. – А де Влад?..
‒ Владислав Дмитрович потрапив
у ДТП. Якщо можете, під’їжджайте на
вулицю Соборну, біля банку, знаєте?.. –
відповів інспектор.
Віта кілька митей стояла, не ворухнувшись. Вона дивилася на телефон і
не могла зрушити з місця. Маша впала
зі стільця і знову заплакала. Тоді Віта
схопила доньку і побігла до сусідки.
‒ Тітко Зою! Відчиніть! – кричала
Віта, кілька разів тиснучи на дзвінок.
Швидше! Відкривайте ж!
‒ Так. Віточка? – проговорила жінка похилого віку, повільно відкриваючи
двері. – Що з тобою, дитино?
‒ Візьміть Машу, – швидко сказала
Віта, передаючи заплакану донечку сусідці. – Будь ласка, побудьте з дітьми.
Я побігла! – Віта важко дихала, у неї
тряслися руки.
‒ Куди ти, в халаті? Хоч куртку накинь,
чи що? Що трапилось, Віточко? – Жінка
віддала свою куртку і здивовано подивилася в очі Віти, повні відчаю і жаху.
‒ Влад… розбився. Тут неподалік,
біля банку. – Проговорила Віта і побігла
сходами вниз.
«Господи, помилуй! Господи, прости мені! – молилася Віта, спускаючись
донизу. – Господи, тільки щоб він не
помер… Я не попросила у нього прощення. Не встигла сказати йому, що
люблю його. Не сказала про нашу дитину. – Думками кликала Бога. – Я не
сказала так багато. Хочу притиснутися
до нього і бути завжди поруч. Господи,
допоможи йому!»
Вибігши з під’їзду, вона здалека побачила натовп людей і кілька машин. З
голосною сиреною промчала швидка.
Віта з усіх сил кинулася бігти до місця
аварії. Сніг сипав в лице, ноги, взуті в домашні тапочки, ковзали по льоду, їй було
холодно і страшно. Вона задихалася.
Ось їхня червона машина!.. Ось над
кимось схилилися лікарі… Ще кілька метрів, і вона буде поруч з чоловіком.
Лікар відійшов від постраждалого, і
вона побачила рідне обличчя чоловіка,
бліде, з закритими очима і все в крові.
‒ Владе!!! – відчайдушно закричала вона, ‒ Владе!
Віта втратила свідомість.
Пройшло більше року, але вона
пам’ятала по хвилинах всі ці події того
страшного дня. Як же нерозумно плакати
через втрачене волосся, розкидані іграшки чи не прибрану квартиру! І навіть якщо
вона буде щодня знаходити ці маленькі,
липкі пластівці – з радістю збиратиме їх!
І буде протирати по кілька разів на день
підлогу в кухні, мити гори посуду – адже
в неї сім’я, яку вона так сильно любить!!!
«Діти скоро виростуть, – подумала
Віта з посмішкою, ‒ і будуть прибирати
за собою!»
Раптом двері в кухню відкрились і
забігла двохлітня рум’яна дівчинка.
‒ Мамо, я хочу молочка, ‒ сказала
вона, сідаючи за стіл, – і це буду, мамо, ‒
пальчиком показала на коробку з пластівцями. Віта поцілувала донечку і налила їй молока.
‒ Я думала, мені почувся твій голос!
– Віта підійшла до чоловіка, який взувався у прихожій. – Ти ж сказав, що сьогодні
взяв вихідний і будеш відпочивати.
‒ Сонечко, я скоро повернуся! Я люблю тебе. – Влад ніжно поцілував дружину.
‒ І я люблю тебе, рідненький. Йди
з Богом! Чую, найменша Софійка прокинулася. Па!..
Олеся Дмітрієва

3

Євангельські церкви готуються до
відзначення 500-ліття Реформації
Рада
Євангельських
Протестантських Церков
України розпочала підготовчі заходи до організації широкомасштабних
святкувань з нагоди 500ї річниці Реформації, яка
припадає на 2017 рік.
Перші робочі консультації відбулися місяць
тому та продовжилися 15 березня під час засідання
Секретаріату РЄПЦУ під головуванням Сергія Шаптали, голови Братства Незалежних церков і місій ЄХБ
України,
Очікується, що на найближчому засіданні Рада
Євангельських Протестантських Церков України проголосить 2017-й роком Реформації та затвердить
склад оргкомітету.
Також Секретаріат Ради напрацював перелік різнопланових заходів, серед яких: просвітницькі кампанії,
наукові конференції та круглі столи, молодіжні форуми, історичні дослідження в контексті України, міжнародні конференції, публікація тематичних видань.
Інститут релігійної свободи, Київ

Конституційний суд провів усні слухання
щодо публічних релігійних зібрань
Конституційний
Суд
України розпочав розгляд справи щодо конституційності ч. 5 статті 21 Закону України.
«Про свободу совісті та
релігійні організації».
Пленарне засідання у формі усного слухання відбулося 16 березня 2016 року. Конституційний Суд заслухав суддю-доповідача у справі Станіслава Шевчука,
який представив присутнім матеріали справи.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська, ініціатор конституційного
подання, наголосила, що положення Закону “суперечать конституційним приписам щодо проведення
мирних зібрань, закріплених у статті 39 Конституції
України, оскільки встановлюють дозвільний порядок
замість повідомчого”. За її словами, порушення полягає в тому, що всупереч Конституції обмеження права
на мирні зібрання для віруючих і релігійних організацій встановлюється відповідним місцевим органом
влади, а не виключно судом.
Релігійно-інформаційна служба України

На Великдень буде
три вихідних
Цього року на 1 травня
припадає два свята – Пасха (Великдень) та День
міжнародної солідарності
трудящих.
Оскільки у 2016 році 1
травня випадає на неділю, Мінсоцполітики у листі від 20.07.2015 роз’яснює,
що у такому випадку перенесенню підлягає лише
один день – неділя (1 травня) на вівторок (3 травня).
Отже, за графіком п’ятиденного робочого тижня з
вихідними днями у суботу та неділю, у 2016 році вихідний день у неділю 1 травня має бути перенесений
на вівторок 3 травня.
Релігійно-інформаційна служба України

У квітні Нік Вуйчич відвідає Україну
7 квітня відомий проповідник без рук і ніг Нік
Вуйчич виступить в Києві у «Палаці спорту» з
програмою «Життя без
меж».
На
даний
момент
в
програмі
заплановано
лише
один
виступ – в Києві. В рамках трьох-годинного спілкування з українцями також
відбудеться шоу-програма і обійми серцем.
Історія Ніка Вуйчича, відомого всьому світу проповідника без рук і ніг, надихає багатьох людей не
впадати у відчай в труднощах і у всьому довіряти
Богу. Не дивлячись на свої фізичні вади, Нік активно
служить Богу, подорожує, займається спортом, пише
книги, знімається в кіно. В 2012 році Вуйчич одружився на Канае Міахарі, сьогодні подружжя виховує двох
здорових дітей.
mirvam.org
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Прощення на війні

Перше, що я зрозумів, це те, що війна
зовсім не така, як ми звикли бачити її по телевізору. Вона інша. Вона безглузда, вона
брехлива, несправедлива, жорстока і підла. І
немає слів для того, щоб описати всі гидотні
риси її обличчя. Її неможливо описати. Її можна лише побачити. Намагатися розповісти
про війну і розраховувати, що слухачі тебе
зрозуміють, це те саме, що розповідати десятирічній дівчинці про те, що таке материнство. Що таке безсонні ночі. Що таке дитячі
хвороби. Перші кроки. Перші падіння. Біль і
сльози. Переживання і страхи. Десятилітня
дівчинка вас послухає і буде з розумінням
хитати головою, але чи зрозуміє вона? Щось
схоже я відчуваю, намагаючись розповісти
про війну читачеві, який її ніколи не бачив.
Спробуйте заплющити очі і уявити, що
те, що я описую, не десь далеко, а дуже
близько. Поруч з вами. Це стосується вашої
сім’ї. Це поруч з вашим домом. Це у вашому
місті: немає електроструму, немає газу, немає води, немає зв’язку… Уявіть, що це значить! Вмикаєш світло, але навколо пітьма.
Неможливо зарядити телефон. Не працює
насосна станція. Не працює система опалення! Неможливо вмитися, помити руки,
прийняти душ, змити унітаз. Немає води
навіть для того, щоб пити. Немає продуктів
і медикаментів, і грошей теж немає… Так
буває. Коли не працює жоден магазин. Коли
люди днями чекають на шматок хліба, як на
милість із неба. Коли в місті немає жодної аптеки, все розграбоване. Ви відчуваєте біль у
серці, спазм у шлунку, простуджені нирки,
від постійної вологості ваші бронхи, легені
скриплять, як міхи дірявої гармошки, але ліків немає. І швидка не приїде. Уявіть, як це
відчувати себе приреченим. Усвідомлюючи,
що допомога не прийде.
А ще безперервні бомбування. Цегляні
будинки здригаються від потужних вибухів.
Осколками пошматовані бетонні стіни, і кожен із цих осколків несе в собі смерть. Пожежі, від яких плавиться метал. Удари ракет,
від яких залізобетонні блоки розсипаються,
мов скло. Ти ховаєшся за подвійними стінами, ти біжиш у підвал, але при цьому з жахом
усвідомлюєш: у випадку прямого потрапляння, тебе не врятує нічого, ні стіни, ні підвали.
А ще, через всю цю війну ти не можеш спати
ні вдень, ні вночі. Ти провалюєшся в якийсь
жах, з якого сподіваєшся вибратися вранці.
Вночі схоплюєшся, як припадочний, від руйнівних вибухів. Настає ранок. Починається
новий артобстріл, і твоя надія знову помирає. Зруйновані будинки, попелища, безокі
будинки, трупи на безлюдних вулицях, на ас-

фальті і стінах кров…
Мирні жителі. Люди, які живуть поруч з
вами. Ці люди сотнями сидять в підвалах
багатоповерхівок. В підвалах темно і сиро.
Бруд і щурі. Сперте повітря. Вологість така,
що ти відчуваєш неприємну мокроту свого одягу. Вибухи. У жінок істерика. Дитячий
плач і крик. Стогін вагітних. Немічно зітхають
старі… Ось така вона, війна.
Але це ще не все. Ваше місто кишить
бойовиками… Вони скрізь. Обвішані автоматами і гранатометами. Ти дивишся на цих
людей і розумієш, що це люди без совісті,
без принципів, без моралі, без сорому. Вони
безстрашно носяться по місту на відібраних
у бізнесменів джипах. Вони гордо походжають із автоматами наперевіс. Вони тепер
господарі. Їм тепер ніхто не указ. Вони вершать долі. У них влада вбивати і продовжувати життя. Їхня мета – грабіж і нажива. Насильство, безкарність, жорстокість і гріховні
утіхи. Дивишся на них і розумієш – ця війна
через них. В мене під вікном постійно чергує парочка. Біноклі, автомати, гранатомет і
постійні мати. Пам’ятаю, коли їх виявив, ну
просто вогонь всередині, – ненависть. Пекуча ненависть. Це ж вони в усьому винні! Це
через них руйнують моє місто, мій будинок,
наше життя. Це їхній командир обіцяв вбити
мене і спалити церкву! Це вони вкрали наш

мир! Пекуча ненависть і бажання помсти…
Втрачаєш мир і спокій. Молишся і чуєш голос Божий в серці – «вони теж Мої заблукані
сини». Не може бути! Як же, Господи?
Думаєш, борешся, звинувачуєш, але
потім, у молитві і роздумах погоджуєшся з
тим, що Бог по-іншому дивиться на людей.
В Його очах всі люди грішники. Всі непридатні. Кожен мерзотний, і не дуже важливі варіації гріха. Блуд, вбивство, злість, неправда,
аборт, п’янство, крадіж, заздрість і гордість.
Всі согрішили! Всі позбавлені Божої слави!
Всі мають потребу в покаянні! За всіх помер
Христос! Всім пропонується прощення через
віру! І я грішник. Такий, як і вони. Але Бог мне
полюбив. Бог простив. Бог помилував. Я недостойний, але Бог не погидував і не відкинув. Розуміючи це, намагаєшся дивитися на
людей очима Бога і бачиш їх не інакше, як
жалюгідними грішниками, які відчайдушно
потребують покаяння і прощення.
«Скажи їм Як живий Я, говорить Господь Бог, не прагну смерти несправедливого, а тільки щоб вернути несправедливого з дороги його, і буде він жити» (Єз.33:11).
І тоді в тебе з’являються сили забути про
відчуття ненависті, про справедливу помсту.
Забути про особисті образи і амбіції. Ти здобуваєш силу для того, щоб піднятися, підійти
до них і сказати: «Хлопці, вам потрібно покаятися! Поки ви ще живі, поки не пізно…».
Вислухавши мене, один із бойовиків простягнув руку і представився: «Андрій!».
«Я з автомата навіть жодного разу не
стріляв, – поділився Андрій, – розумію, що
якщо ми підемо, вас бомбити не будуть, але
нам нікуди йти… Наказ. І просити у начальства нічого не можна…» – з жалем в голосі
пояснив він. І мені його стало дійсно жаль.
Жаль, за його сліпоту, за фанатичну віру в
обман, за ціну, яку прийдеться заплатити.
Андрій і Микола просили молитися за них.
– Господи, відкрий їм очі! Щоб прийняли
твоє прощення! Щоб пізнали Тебе! Щоб здобули мир!
Єлисей Пронін

Прощення поклало кінець громадянській війні в Англії

29 серпня 1660 року було поставлено
крапку в затяжній громадянській війні, яка
розпочалася в Англії ще в 1642 році: після
трьох місяців дебатів палата общин прийняла схвалений королем Карлом II Стюартом
«Акт про прихильність і загальне прощення,
відшкодування і забуття».
Британці з полегшенням зітхнули. Про
повернення на престол сина померлого на
ешафоті короля Карла I в країні, втомленій
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від безконечних міжусобиць, мріяли багато хто, але люди переживали, що, взявши
владу, законний монарх почне зводити рахунки з тими, хто скидав його батька. Але
Карл II дав урочисту обіцянку забути колишні образи і слова дотримав.
Репресії торкнулися лише вбивць його
батька, але молодий король з самого початку оголосив, що не має наміру їх милувати. Із
тих, хто голосував за смерть Карла I чи брав
участь у виконанні вироку, 13 були страчені,
ще 19 отримали пожиттєвий термін.
Труп Олівера Кромвеля витягнули з
могили і повісили на шибениці, а потім
обезголовили. Голова республіканського
лідера, насаджена на піку, провела 25 років на даху Вестмінстерського палацу, як
би натякаючи на долю того, хто зазіхне на
священне королівське життя. Однак решту
бунтарів отримали повну і незворотну амністію. Навіть захоплені ними землі не належали до автоматичної реституції: кожен
випадок мав розглядатися зокрема. Король
примирився зі своєю країною.
vokrugsveta.ru

Хто більше любить
Той більше любить, кому більше прощено,
Спасенне серце вміє щиро плакати,
Коли відчує: щастя не прострочено,
Воно в долонях Господа розп’ятого.
Хто здалеку приходить до Спасителя,
Хто знайдений на перехресті розпачу,
Той не соромиться до ніг Христа схилитися,
Як Магдалина, слізно милість просячи.
І не черствіє та душа, не вицвіте,
І до Голгофи з часом не збайдужіє,
Як самарянка, водоноси кинувши,
Ту радість побіжить звіщати друзям всім.
Хай роки віддаляють день навернення,
Та хіба час мірилом є Любові?
Коли душа до Господа повернена,
То з неї б’є струмок води живої.
Тоді пустеля розцвітає садом
У змучених гріхом розбитих долях,
І душі, як квітки, побиті градом,
Вмить оживають в променях Господніх.
У того, кому прощено багато,
Є при собі завжди бальзам цілющий,
Щоби прийти на допомогу брату,
Не тільки брату, просто людським душам.
Є й в нашій Церкві добрі самаряни,
Які до цього світу не байдужі:
Любов’ю перев’язуючи рани,
До Господа несуть розбиті душі.
Снопи, снопи, чи ми багаті ними?
Для Господа – приємний доказ вдячності,
Що почуття є трепетно живими,
Що серце за людьми ще здатне плакати.
Я мрію: там, перед Престолом Білим,
В оточенні крилатих Серафимів,
Почую я: «Ввійди, Мій рабе вірний,
У радість Свого Пана й будь щасливий!»
Марія Звірід

Прости нам, Боже
Одна за одною –тривожніші вістки.
Чорнішає днів акварель.
Пророками смерті, військові повістки
Вже стукались в двері осель.
Від запаху крові дурманились очі,
Хижішав юрби оскал.
Під сни кольорові, у зоряні ночі
Хтось клав непомітно запал.
Вже день, розпанаханий злими вогнями,
Десь цілився з ляку в малят.
З обжитого місця втікав у безтямі
Вчорашній сусіда і брат.
Прошарком історії попіл Фергани
Зсідається в долях людей.
Вбивають, страждають земляни.
Горить естафета смертей.
Одягнуті в людські надії і строфи,
Регочуть статуї Свобод.
...Розбіглися кола криваві з Голгофи.
Прости нам, осліплий народ!
Світлана Касянчик

Пробач
Пробач мені, я дуже винен, Боже!
0, якби міг я час назад вернуть!
І в цьому світ мені не допоможе,
Лиш Ти змінити владний мою путь.
Бо сам я путь, що йшла у пекло, вибрав,
Й по ній я, не задумуючись, йшов,
Та Ти мене з безодні аду вирвав.
Серед загублених уже мене знайшов.
Мій Господи, чим же віддячить можу
За ту ціну, якою оплатив
Моє життя змарноване, мій Боже,
В великій милості Своїй – Ти все простив!
Я йшов у пекло – Ти змінив дорогу,
І кожним подихом я хочу прославляти
Тебе, Великого і Люблячого Бога!
Бо що, крім цього, можу Тобі дати?
Ось все моє життя – довірюсь лиш Тобі я,
Куди волієш, Господи, туди мене й пошли,
Щоб моя Віра, і Любов, й Надія світили
Всім, щоб лиш до Тебе йшли!
Степан Коцан
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