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Більшість людей у всьому світі 
шукає вирішення проблем життя не в 
Ісусі Христі, а в політиці, науці і освіті. 
Чому?

Я вважаю, це викликано частково 
тим, що ми проповідували слабко-
го, «розбавленого» Христа. Звіщали 
«розбавлене» Євангеліє. Ми винуваті 
в тому, що молодь сумнівається в ав-
торитеті Писання. У Христа «відібра-
ли» Його божественність.

Факт воскресіння Христа зробив із 
Його учнів людей, які змогли преобра-
зити світ. Вони звіщали, що Христос 
живий. Саме це має бути сутністю 
нашої проповіді – не лише на Пасху, 
але кожного дня. Воскреслий Христос 
хоче увійти в наші серця сьогодні.

Але стережіться: Він – порушник 
спокою. Він прийшов не для того, 
щоби принести мир. Він прийшов, щоб 
розділити навіть сім’ї (Мт. 10:34-36). 
Багато хто відкидає такого Христа, 
бо слідувати за Ним дорого коштує в 
нашому матеріалістичному, секуляри-
зованому світі, який женеться за задо-
воленням та який повен забобон.

У цьому є і провина християн. Ми 
зачинили Христа у храмі, у святилищі, 
в релігійному просторі нашого жит-
тя. Нас не цікавило практичне хрис-
тиянство, йому ми віддали на викуп 
неділю. Ми поклонялися Христу в 
церковних стінах. Ховали Його у сво-
їх маленьких затишних тайниках. Між 
неділями Його Ймення майже не зву-
чить. У читанні Його Слова і молитві 
проводимо мізерно мало часу. Ми, 
християни, живемо і чинимо так, ніби 
Христос мертвий.

Такий Христос не зможе зміни-
ти світ, у якому ми живемо. Він дуже 
слабкий і малий. Він недоречний. Без-
силий і безпомічний Христос сучасної 
Церкви дуже мало нагадує того Хри-

ста, про якого говорив пророк Ісая, 
того Христа, яким жила перша Цер-
ква, який не боявся кинути виклик сві-
ту.

Під час Свого земного життя 
Христос бував у Храмі, але не зали-
шався там. Він виходив на вулиці до 
хворих, нужденних і помираючих. 
Для Його любові і співчуття не було 
меж – верств, рас і віросповідань: «І 
багато людей залюбки Його слуха-
ли» (Мк. 12:37).

Ісус Христос живий. Воскреслий 
Христос, якого зі всією Його силою і 
славою можна прийняти вірою, сьо-
годні, як і колись, є великим і сильним 
і може справлятися з будь-якою про-
блемою людства.

Він не просто спасає окремих лю-
дей. Його сила преображає світ. Ісая 
написав: «Без кінця буде множитися 
панування та мир на троні Давида й 
у царстві його» (Іс. 9:6). Він не зрікся 
Своєї влади над долями людей. Він, 
як і раніше, Господар історії.

Біблія свідчить, що, коли Його 
розпинали, «Був же й напис над Ним 
письмом грецьким, латинським і ге-
брейським написаний: Це Цар Юдей-
ський» (Лк. 23:38). Він був і є Царем. 
Але ми змінилися. Грецька мова була 
мовою культури, латина – мовою вла-
ди, а іврит – мовою релігії. Ми робимо 
помилку, сприймаючи Христа, як Царя 
лише світу духовного, але не фізично-
го і матеріального, Царя душі, але не 
розуму, Царя серця, але не влади.

Ми активно приймаємо участь 
у суспільній дискусії відносно відді-
лення Церкви від держави. Важливо, 
щоб Церква і держава були розділені. 
Але на іншому рівні Христа неможли-
во відділити ні від чого, що складає 
саме життя, бо Він є «все у всьому» 
(Кол. 3:11). Він сказав: «Ви Мене на-

зиваєте: Учитель і Господь, і добре 
ви кажете, бо Я є» (Iв. 13:13). Він Го-
сподь всього нашого життя.

Секуляризм шириться тому, що 
ми спробували змусити Христа піти з 
економіки, політики і науки. Ми обме-
жили Його маленькою сферою люд-
ської релігійності. Ми ув’язнили Його 
в обителях, сховали Його за хмарами 
ладану і ритуалів.

Нацизм розцвів у Німеччині лише 
після того, як Церква не змогла запов-
нити вакуум, який виник після Першої 
світової війни. Коли церква не змогла 
піднестись і явити динамічний образ 
живого Христа. В Німеччині не стало 
Спасителя, але з’явився диктатор. 
Коли в будь-якому народі Христа зму-
шують відмовитися від належного 
Йому по праву місця Господа і Воло-
даря, на Його місце приходить тиран.

Майже в усіх країнах світу консти-
туції декларують право людини жити 
у свободі і прагнути до щастя. Але в 
кращому випадку гарантується нам 
не саме щастя, а лише прагнення до 
нього. Пошуки щастя можуть спочатку 
видатися привабливими, але ця заба-
ва дуже швидко набридає.

Є кращий шлях. Апостол Павло 
пише: «Бо Царство Боже не пожива 
й питво, але праведність, і мир, і ра-
дість у Дусі Святім» (Рим. 14:17). 

Радість християнина залежить від 
особистих відносин із Богом, а не від 
зовнішніх факторів. 

В горниці під час Таємної вечері 
Ісус сказав учням: «Це Я вам говорив, 
щоб радість Моя була в вас, і щоб пов-
на була ваша радість» (Iв. 15:11). І ще 
Він сказав їм, що їхню радість ніщо не 
зможе відібрати (Ів. 16:22). Жодна язи-
чеська філософія, жодна атеїстична 
ідеологія, жодна скорбота не  спромож-
на витіснити радість, яку дає Христос.

Ми помилились, розклавши життя 
на маленькі зручні коробки: політику 
покладемо в одну, економіку – в іншу, 
а релігію закинемо в темний і далекий 
кут, звідки будемо її діставати лише на 
кілька хвилин раз в тиждень, у неділю.

Наш воскреслий Христос може 
справитися з великими проблемами 
наших днів. 

Конфлікти – загальносвітова про-
блема. Скрізь, де існують два народи, 
дві релігійні групи, стаються непорозу-
міння і відбуваються конфлікти.

Саме в такій ситуації Христос 
може принести цілющий бальзам. Ми 
маємо визнати зв’язок між християн-
ством і здоровим соціальним ладом. 
Одна з найбільших і найглибших со-
ціальних революцій в історії безпосе-
редньо випливала з руху християн-
ського оновлення і відродження  XVIII 
століття, пов’язана з іменами Джона 
Уеслі і Джорджа Уайтфілда. 

Я впевнений, що велике духовне 
відродження наших днів буде мати 
соціальні наслідки по всьому світу. 
Відповідь на соціальні проблеми – у 
Христі. Він може впоратися з ними си-
лою і славою Свого воскресіння. 

Але не потрібно забувати, що лю-
дина сама по собі не здатна полюбити 
ближнього. Вона не зможе слідувати 
принципам християнської етики, якщо 
не навернеться до Христа. Тим, хто 
покаявся в гріхах і прийняв Христа як 
свого Спасителя, Він дає нові можли-
вості і здібності любити ближніх, но-
вий вимір життя.

Одного разу Ісус сказав: «На Мені 
Дух Господній, бо Мене Він помазав, 
щоб Добру Новину звіщати вбогим. 
Послав Він Мене проповідувати по-
лоненим визволення, а незрячим про-
зріння, відпустити на волю помуче-
них» (Лк. 4:18).

Ось Блага Вість для бідних. Ось 
Блага Вість для помучених. Ось Блага 
Вість для сліпих. Христос дійсно може 
подолати соціальні і політичні трудно-
щі в цьому світі.

Світ знає багатьох «спасителів», 
але жоден із них не спасає до кінця. 
Світ пропонує нам панацею, яка не 
сягає глибини нашого падіння. Світ 
кличе нас зрізати кути на шляху до 
того, що називається спасінням, але, 
щоб по-справжньому врятуватись, 
нам потрібно примиритися з Богом.

Довірте ваше життя Ісусу Хри-
сту сьогодні. Прийміть Його як Свого 
Господа і Спасителя. І які б особисті 
проблеми перед вами не стояли, і які 
б великі проблеми не стояли перед 
світом, ви отримаєте допомогу. Ви мо-
жете змінити життя цього покоління, 
прийнявши рішення вірно слідувати 
за Христом. Нехай Його радість, мир 
і любов наповнюють ваше життя і ца-
рюють у ньому.

Біллі Грем
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Чому воскресіння Христа – це більше, ніж просто історія?

За десятиліття до і після життя та смерті 
Ісуса, в Ізраїлі існувало багато різних месіан-
ських рухів. Майже в кожному випадку месі-
анський лідер був убитий, для багатьох з них 
це була страта. Після смерті лідера кожен із 
цих рухів, найймовірніше, припиняв своє іс-
нування. Всі розходилися додому, і на цьо-
му все закінчувалося. Зі всієї кількості рухів, 
лише один не припинив існувати після смерті 
ватажка. І не тільки не перестав існувати, а 
буквально вибухнув: за перших триста років 
він поширився по всій Римській імперії.

Що робить християнство відмінним від 
усіх месіанських рухів? Християни б відпові-
ли, що це саме те, що відбулося після смерті 
лідера їхнього руху.  Отож, що ж стало при-
чиною такого вибухового зросту цього руху 
після смерті його засновника?

Ісус помер в половині дня, а Субота по-
чалася при заході сонця. Згідно єврейського 
закону, в Суботу не дозволялося працюва-
ти, а тоді це означало, що тіло Ісуса могли 
поховати лише ввечері, або наступного дня. 
Тому Йосип пішов до Пілата з надією на те, 
що зможе поховати тіло вчасно. Йосип, хоч 
був фарисеєм, виявив велику хоробрість і 
незалежне мислення, випросивши тіло Ісу-
са. Євангеліст Марко пише: «А Пилат зди-
вувався, щоб Він міг уже вмерти. І, покли-
кавши сотника, запитав його, чи давно вже 
Розп’ятий помер. І, дізнавшись від сотника, 
він подарував тіло Йосипові. А Йосип купив 
плащаницю, і, знявши Його, обгорнув пла-
щаницею, та й поклав Його в гробі, що в 

скелі був висічений. І каменя привалив до 
могильних дверей. Марія ж Магдалина й 
Марія, мати Йосієва, дивилися, де ховали 
Його» (Мр. 15:44-47).

Те, як повідомляє про факт похорону 
Марко, свідчить про те, що смерть була оче-
видною. Пілат, Йосип, Римський центуріон, 
дві жінки були очевидцями похорону. Таким 
чином, цілий натовп експертів та свідків міг 
підтвердити, що Ісус був дійсно мертвим.

Для перших учнів воскресіння було не-
осяжним, вони не могли в це повірити, як і 
багато хто з нас сьогодні. Звичайно, їхні 
переконання були іншими, ніж наші. Греки 
не вірили у воскресіння; в грецькому світо-
гляді після смерті душа здобувала свободу 
від тіла. Для них воскресіння ніколи не було 
частиною життя після смерті. Що стосується 
євреїв, деякі з них вірили, що в майбутньому, 
коли весь світ буде оновленим, відбудеться 
загальне воскресіння з мертвих, але у них не 
було поняття про індивідуальне воскресіння. 
Люди в часи Ісуса не були схильні вірити у 
воскресіння.

Цельс, грецький філософ, який жив у II 
столітті, був великим антагоністом христи-
янства. Він написав кілька праць, у яких пе-
рераховував аргументи проти факту воскре-
сіння. Одним із аргументів, у який він вірив, 
було те, що християнство не може бути іс-
тиною, бо письмові звіти про воскресіння за-
сновані на свідченні жінок, а всі знають, що 
жінки істеричні. Багато читачів Цельса пого-
джувалися з цим, і для них то було головною 

противагою. В древньому соціумі, наскільки 
нам відомо, жінки не мали такого високого 
статусу, як чоловіки і свідчення жінок не ви-
кликали особливої довіри.

Ви розумієте, що це означає? Якби Мар-
ко та інші християни складали свої розповіді, 
щоб почати свій рух з нічого, вони  б ніколи 
не згадували у цій історії жінок, як перших 
свідків того, що гріб Ісуса був порожнім. Єди-
на можлива причина наявності жінок у цих 
звітах – це те, що вони там реально були 
присутніми і потім розповіли про те, що по-
бачили: камінь було відвалено, гробниця по-
рожня, і ангел проголосив, що Ісус воскрес.

Яким був воскреслий Ісус? Отож, тіло 
воскреслого Ісуса мало «тіло і кістки». Він 
не був примарою. Учні могли впізнати Його і 
торкнутися до Нього. Він розмовляв із ними. 
Чи могла усіх охопити групова галюцинація?

Ні, бо учні були не єдиними, хто бачив і 
торкався до Нього. Павло склав довгий спи-
сок людей, які особисто бачили воскресло-
го Христа, він записав про це так: «А потім 
з’явився нараз більше як п’ятистам брат-
тям, що більшість із них живе й досі, а де-
хто й спочили» (1 Кор. 15:6).

Більше того, тут має бути якесь пояснен-
ня того, як перелякана група учнів перетво-
рилась у групу лідерів. Багато з них провели 
жертовне життя, багато хто були вбитими за 
вчення про воскресіння Ісуса.

Ісус воскрес, як Він їм і говорив. Після 
того, як Він, наче злочинець, відсидів свій 
час у тюрмі і повністю виконав вирок, закон 
більше не мав до Нього претензій, і Він вий-
шов на свободу. Ісус Христос прийшов, щоб 
взяти на Себе покарання за наші гріхи. Це 
було нескінченне осудження, але Він мав 
повністю його понести, і тому в Пасхальну 
неділю Він вийшов на свободу. Воскресіння 
було Божим способом надрукувати «Сповна 
заплатив» протягом всієї історії, щоб ніхто не 
зміг цього упустити.

День Господній – це день, у який Бог все 
зробив правильно; день, коли весь смуток 
минув; і в той день те ж саме відбудеться з 
вашим болем і смутком. Ви виявите, що най-
гірше, що коли-небудь із вами відбувалося, в 
кінці лише послужить для ще більшої радо-
сті. В той день все буде вивернуто навиворіт 
і ви пізнаєте неземну відраду. Радість вашої 
слави буде набагато більшою від кожного от-
риманого шраму. Тому живіть у світлі воскре-
сіння і відродження цього світу у вас самих, у 
славній нескінченній радості. 
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Хорал «Алілуя» чи пробудження Генделя

Кому не відомий знаменитий хорал «Алі-
луя», який виконується різноманітними хора-
ми ось уже три століття? Зазвичай, звучить 
цей гімн в особливо урочисті дні, такі, як Пас-
ха. Слухаючи цей твір, відчуваєш якийсь під-
йом у душі, хочеться встати і також співати 
разом із хором.

Автором цього хоралу є композитор XVIII 
століття Георг Фредерік Гендель, біографія 
якого дуже цікава і повчальна.

Народився Георг у Німеччині, в сім’ї за-
можного лікаря-цирульника, у той самий рік, 
коли народився і Бах. Його батько завжди 
мріяв, щоби хлопчик став юристом. Але сина 

вабило до музики. Сторонні люди, помітивши 
незвичний дар Георга, стали вмовляти його 
батька віддати хлопчика в музичну школу. Той 
довго опирався, але все ж таки погодився.

Обдарований хлопчик через кілька ро-
ків став композитором. Коли йому було 
двадцять років, про нього вже знали музи-
канти і любителі музики Італії та Англії. Як 
композитор, Гендель був дуже плідним. Він 
написав дуже багато творів, причому писав 
добре і швидко. Музика народжувалась у 
ньому так стрімко, що він ледве встигав її 
записувати. Вражає, що музиканти до цього 
часу з трудом програють «нагромадження» 
нот, які тоді поспіхом були накидані цим ком-
позитором.

Слава завжди супроводжувала Генде-
ля, найвисокооплачуванішого композитора 
на землі. В той час люди були готові битися, 
щоб потрапити на його концерти. Але посту-
пово його слава стала в’янути, адже людям 
все приїдається. Народ перестав ходити на 
концерти Генделя. Його нові твори нікого не 
цікавили, і скоро композитора почали нази-
вати «старомодним».

Георгу тоді було біля п’ятдесяти. Ставши 
банкрутом, переживши інсульт і втративши зір, 
Гендель впав у глибоку депресію і став ізольо-
ваним. Але одного ранку він отримав листа від 

одного свого давнього шанувальника. В кон-
верті знаходились уривки зі Святого Письма. 
Один з них особливо торкнувся старого ком-
позитора. То були слова Самого Бога: «Уті-
шайте, втішайте народа Мого, говорить 
ваш Бог» (Iс. 40:1). Це так подіяло на Генделя, 
що 22 серпня 1741 року він закрив двері свого 
дому і знову почав працювати.

Пережите не зломило його, навпаки, 
воно позитивно подіяло на композитора: 
його характер став лагіднішим, а музика – 
ще зворушливішою, твори почали присвячу-
ватися лише Ісусу Христу. Саме в цей період 
Гендель створив найкращі твори, одним з 
яких був добре відомий хорал «Алілуя».

Коли гімн виконувався вперше, король 
Англії Георг II, який був присутнім на концер-
ті, встав, тим самим висловлюючи благого-
війну шану Творцю. З тих пір кожного разу 
при виконанні цього твору вся публіка вста-
вала, що відбувається і до сьогодні. 

Георг Гендель знову став знаменитим і 
продовжував працювати до кінця своїх днів. 
А на прикладі його життя багато людей дізна-
лись, що можуть зробити слова потіхи навіть 
із найвідчайдушнішим чоловіком і як Слово 
Боже підіймає дух пригнічених.

istina.info

Ланка ланцюга 
Жив-був звичайний сталевий ланцюг. І, 

як у кожному ланцюзі, у ньому були ланки. 
А оскільки міцність ланцюга визначалася 
міцністю найслабшої ланки, то, щиро ка-
жучи, у ньому була «слабинка» у вигляді 
навіть кількох таких ланок. І, як на гріх, ці 
ланки розміщувалися якраз по обидва боки 
найсильнішої, найміцнішої та найнадійні-
шої.

Сильна ланка була дуже невдоволена 
таким сусідством. Вона не хотіла залежати 
від чиєїсь слабкості, та й взагалі не хотіла 
бути в «такому ланцюзі». 

«От є інші ланцюги, – казала при наго-
ді сильна ланка. – Ланки як ланки! А тут... 
ні з ким і піднапружитися». Одним словом, 
страждала-страждала вона і вирішила цей 
ланцюг покинути. «Нема чого, – вислови-
лася вона, – тут кристалічну решітку мар-
нувати!» Я не «слабка ланка»! Я – сильна 
ланка! Я майже ланцюг, тільки... не дуже ве-
ликий!» Одним словом, залишила ця ланка 
той нещасливий ланцюг. Звільнилася, мож-
на сказати, від зв’язку з деякими «слабкими 
елементами». 

I стала колишня ланка ланцюга... «лан-
кою без ланцюга»! Але стала вона вільною, 
незалежною і красивою сама в собі. Тіль-
ки от біда, без ланцюга ця колишня ланка 
була дуже схожою на красивий сталевий 
«нуль». І її міцність стала зовсім не потріб-
ною, оскільки не виконувала свого основно-
го призначення – з усієї сили тримати свою 
частину ланцюга. З часом вона поржавіла, 
втратила вигляд. А недавно хтось, здаєть-
ся, бачив її на машині з металобрухтом. А й 
справді, кому потрібна одна ланка? Нікому 
не потрібна. Ланцюг – це інша справа! Лан-
цюга можна ще десь використати! А одну 
ланку?.. От і пішла ця ланка на переплавку, 
так ніколи більше й не відчувши щастя бути 
найсильнішою в ланцюзі.

Ну, а що ж ті слабкі ланки? Щось скри-
плять помаленьку. Тягнуть, як можуть. Яку 
силу Бог дав, такою і служать. До речі, й до-
тепер у роботі. Блищать у змазці...

«Ми, сильні, повинні нести слабості 
безсилих, а не собі догоджати. Бо й Хри-
стос не Собі догоджав...» (Рим. 15:1,3).

«Та Бог змішав тіло, і честь більшу дав 
нижчому членові, щоб поділення в тілі не 
було, а щоб члени однаково дбали один про 
одного» (1 Кор. 12: 24-25).

Михайло Юнаковський

1 А дня першого в тижні прийшли вони 
рано вранці до гробу, несучи нагото-
вані пахощі, 
2 та й застали, що камінь від гробу 
відвалений був. 
3 А ввійшовши, вони не знайшли тіла 
Господа Ісуса. 
4 І сталось, як безрадні були вони в 
цім, ось два мужі в одежах блискучих 
з’явились при них. 
5 А коли налякались вони й посхиля-
ли обличчя додолу, ті сказали до них: 
Чого ви шукаєте Живого між мертви-
ми? 
6 Нема Його тут, бо воскрес! Прига-
дайте собі, як Він вам говорив, коли 
ще перебував в Галілеї. 
7 Він казав: Сину Людському треба 
бути виданому до рук грішних людей, 
і розп’ятому бути, і воскреснути тре-
тього дня. 
8 І згадали вони ті слова Його! 
9 А вернувшись від гробу, про все те 
сповістили Одинадцятьох та всіх ін-
ших. 
10 То були: Марія Магдалина, і Іванна, 
і Марія, мати Яковова, і інші з ними, і 
вони розповіли апостолам це. 
11 Та слова їхні здалися їм вигадкою, і 
не повірено їм. 
12 Петро ж устав та до гробу побіг, 
і, нахилившися, бачить лежать самі 
тільки покривала... І вернувсь він до 
себе, і дивувався, що сталось... 

Лк. 24:1-12
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Президент Порошенко заявив, що в Україні 
не буде легалізовано одностатевих шлюбів

Члени Всеукраїн-
ської Ради Церков і 
релігійних організацій 
передали Президен-
ту Порошенку листа, 
в якому серед іншого 
закликали до захисту 
традиційних ціннос-
тей українського на-
роду.

Обговорення цих 
питань відбулося під час зустрічі з Главою держави 23 квіт-
ня в Адміністрації Президента України.

Відносно сімейної політики держави релігійні діячі закли-
кали Главу держави зберегти в Конституції України норму 
про те, що шлюб є сімейним союзом між “жінкою і чолові-
ком” (стаття 51 чинної Конституції).

У відповідь Президент Порошенко запевнив членів ВР-
ЦіРО, що в Україні не буде легалізовано одностатевих шлю-
бів. Глава держави подякував Церквам за їхню працю і в 
слові, і в гуманітарній сфері, а також попросив усі українські 
Церкви молитися за Україну, українських воїнів і за україн-
ську владу. 

Інститут релігійної свободи

Україна має на високому рівні відзначити 
500-річчя Реформації у 2017 році 

Петро Порошенко 
доручив Заступнику 
глави Адміністрації 
Президента Ростис-
лаву Павленку у вза-
ємодії з представни-
ками протестантських 
громад підготувати 
проект указу щодо за-
твердження заходів із 
відзначення 500-річчя 

Реформації у 2017 році, – повідомляє офіційне представ-
ництво Президента України.

23 квітня, під час зустрічі з керівниками Церков і релігій-
них організацій Глава держави нагадав, що українці нале-
жать до різних гілок Християнства, а наступного року весь 
світ відзначатиме 500-річчя Реформації, яка мала і має 
фундаментальний вплив на європейську цивілізацію.

Релігійно-інформаційна служба України

Президент Порошенко доручив прискорити 
створення капеланської служби в армії

Після зустрічі з Все-
українською Радою 
Церков і релігійних 
організацій Президент 
України доручив Мі-
ністерству оборони 
прискорити процес за-
провадження капелан-
ської служби у Зброй-
них Силах України.

Про це Петро Порошенко повідомив главам конфесій за 
результатами дискусії, яка 23 квітня відбулася в Адміністра-
ції Президента України.

“Для мене важливо, щоб представники кожної церкви 
були серед капеланів. У кожного своя дорога до Бога. Я 
дуже розраховую, що ви долучитесь до формування, а від-
повідне доручення Міністру оборони буде надано”, – відпо-
вів Президент Порошенко, якого цитує прес-служба.

Інститут релігійної свободи

Людина без обмежень – Нік Вуйчич 
провів виступ у Києві

7 квітня відбулася 
визначна подія для 
всіх українців, а осо-
бливо для християн. 
Адже в Україну завітав 
Нік Вуйчич, християн-
ський проповідник, мо-
тиваційний тренер та 
директор неприбутко-
вої організації «Життя 

без кінцівок», який є чудовим інструментом у Божих руках. 
На НСК «Олімпійський» він майже дві години розповідав 
історію свого життя, а також свідчив про Бога, мотивуючи 
людей вірити в себе і рухатися вперед.

Життя Ніка справді схоже на чудо. У 10 років хлопець 
намагався вчинити самогубство, бо почувався самотнім і не 
вірив у майбутнє. Він дуже сильно хотів мати руки і ноги. 
Чому? «Бо всім іншим добре. Потім зрозумів, що це неправ-
да. Навіть без рук і ніг я можу бути дивом для когось іншого. 
Є щось більше, ніж руки й ноги. Я шукаю радості та миру, 
мети. Руки та ноги не дадуть вам щастя. Треба знати, що 
важливіше: руки чи серце? Ноги чи душа?» – зазначає Нік 
Вуйчич.

Нині, незважаючи на свій особливий фізичний стан, він 
їздить на скейті і катається на дошці для серфінгу, одру-
жився і має двох синів, вільно подорожує світом… і збирає 
100-тисячні стадіони та надихає тих, кому найважче.

В кінці свого виступу Нік Вуйчич наголосив: «Я молюсь 
за вашу країну, їй як ніколи потрібен Бог. Я молюсь за вашу 
владу, якій потрібен Бог. І молюсь за ті країни, які проти вас. 
І вірю, що ви молитесь за своїх ворогів».

В чому полягає зміст      
подружнього життя?

Ми живемо в такий час, коли зда-
ється, що досягнення щастя і саморе-
алізація є головною метою. Коли люди 
стикаються з проблемами у сімейному 
житті, то перше запитання, яке у них 
виникає: «Що ж зробить мене найщас-
ливішим?»

Якщо ваша робота не приносить 
задоволення, то ви її залишаєте. Якщо 
шлюб не робить вас щасливими, то тоді 
у вас з’являється бажання розвестися. 

Але в подібному мисленні існує 
пастка, яку більшість із нас не помічає. 
Ми концентруємо свою увагу на бажанні 
бути щасливими набагато більше, ніж на 
Божому плані щодо нас. Він створив нас 
для служіння Йому та іншим. Коли керу-
ємося бажанням щастя і самореалізації, 
то приносимо у своє життя і стосунки 
руйнівну поведінку і наслідки. І найкра-
ще це помітно на прикладі шлюбу.

Бог бажає, щоб через сімейні від-
носини ви і ваша дружина стали схожи-
ми на Нього. Бог бажає, щоб ваш шлюб 
зробив вас не просто щасливими, але 
більше того – святими.

Коли вчимося приймати Божий план 
для шлюбу, то в нашому житті відбува-
ються дивні речі. Ми стаємо щасливі-
шими і наближуємося до святості од-

ночасно. В той час, коли приходимо до 
люблячого Господа і наших дружин з 
тією ж благодаттю, з якою Він полюбив 
нас, відчуваємо глибшу радість, аніж 
просто поверхневе і тимчасове щастя. 
Бог створив нас, щоб ми прожили життя, 
яке наповнене жертовною любов’ю і слу-
жінням іншим. Господь працює щоденно 
в наших сім’ях, щоб допомогти нам стати 
тими людьми, якими Він хоче нас бачити.

Здоровий шлюб вимагає, щоб що-
дня ми вмирали для свого егоїзму. Це 
робить шлюб складним і цікавим одно-
часно, саме тут вчимося любити і жер-
твувати. Шлюб не полягає в тому, щоб 
знайти ідеальну людину і жити день за 
днем, не прикладаючи жодних зусиль. 
Саме в цьому багато людей упускають 
зміст шлюбу. Стенлі Хоервос каже на-
ступне: «Руйнівною для шлюбу є ети-
ка самореалізації, яка говорить, що 
сім’я – це першочергово інститут са-
мореалізації, який потрібний для нас, 
щоби стати «цілісними» і щасливими 
особистостями. Припущення, що є кон-
кретна людина, яка створена спеціаль-
но для нас, і якщо ми подивимося уваж-
но, то обов’язково її знайдемо, упускає 
важливий нюанс шлюбу. А він полягає 
у тому, що ми завжди одружуємося на 

неправильних людях».
Адже ніколи не знаємо, на кому 

одружуватися, хоча думаємо, що зна-
ємо. Або навіть якщо одружуємося на 
правильній людині, то через якийсь час 
він чи вона зміниться. Першочергова 
складність шлюбу полягає в тому, щоб 
навчитися любити і турбуватися про 
незнайомця, з яким ми створили сім’ю.  

Приємна річ у шлюбі, – це постійне 
фокусування на іншій людині, а не на 
собі, улюбленому. Двоє людей вмирають 
для себе, щоби служити і любити один 
одного. Таким чином, ми показуємо ту 
благодать, яку Господь являє до нас.

Христос віддав за нас Своє життя, 
тим самим Він показав ту любов, яку 
маємо мати у подружжі (Еф. 5:25). Але 
оскільки самопожертва не є частиною 
нашої людської природи, то такий вид 
любові може прийти лише через Хри-
ста. Ми не можемо «зіграти» таку лю-
бов. І не можемо зробити так, щоб вона 
раптово у нас з’явилась. Вона з’явля-
ється лише внаслідок тієї роботи, яку 
проводить у нас Христос.

Така любов виникає у нашому жит-
ті завдяки дивній силі Божої благодаті. 
Автор Пол Тріп називає Божу благодать 
«найсильнішою, охоронною і  благою 
силою у всесвіті». Бог ділиться нею, 
щоб захистити нас, і відповідно, ми 
можемо ділитися цією силою з оточу-
ючими, особливо, з нашими дружина-
ми. Це не завжди легко, тому що ми не 
досконалі і постійно ведемо боротьбу з 
нашою плоттю. Але Святе Письмо обі-
цяє, що Господь завжди за нас, і якщо 
ми наближаємося до Нього, то і Він на-
ближається до нас (Як. 4:8).

Оскільки своєю благодаттю Він все 
ж приходить у наші серця і родини, то і 
ми повинні любити наших дружин.

Tобі Курф

Як виконати своє призначення?
 В сучасному світі чоловіки часто 

почувають себе досить незручно, але 
визнати це бояться. В чому ж причина? 
Як змінити ситуацію? Буття, розділ 1, 
вірші 27-28 – тут знаходимо чітке по-
веління: «І Бог на Свій образ людину 
створив, на образ Божий її Він ство-
рив, як чоловіка та жінку створив їх. 
І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до 
них: «Плодіться й розмножуйтеся, і 
наповнюйте землю, оволодійте нею, і 
пануйте над морськими рибами, і над 
птаством небесним, і над кожним пла-
зуючим живим на землі!»

Бог дав людям призначення: роз-
множуватися, керувати, панувати над 
творивом. Людина на початку мала 
право і силу вільно робити вибір та 
приймати рішення.  Але трапилося грі-
хопадіння – людина не послухалася 
Творця. Чоловік, отже, обрав власний 
шлях успіху і надумав собі власну мету 
життя. Як наслідок – відокремлення від 
Бога та смерть.

Отже, ПРИЗНАЧЕННЯ – це план 
Творця щодо нас, який складений ще 
до нашого народження.  Зауважимо, 
що це Його воля стосовно всього люд-
ства і Його воля також стосовно кожно-
го, в т.ч. кожного чоловіка.

Сучасні уявлення про те, яким 
має бути чоловік, дуже суперечливі. 
Найпоширеніше – справжній чоловік 
має багато заробляти і бути роботя-
щим. Тобто, самому збудувати хату, 
посадити сад, тощо. Ще одна думка – 
справжній чоловік дбає про свою зов-
нішність (стильний одяг плюс дороге 
взуття, плюс приваблива статура). Або: 
справжній чоловік – це романтичний та 

приємний співрозмовник.
Якщо чоловік  не розуміє, хто він є 

в дійсності, то не може реалізуватися 
насправді. Яку б важливу посаду не за-
ймав і яку б необхідну працю не викону-
вав  – з часом він може втратити сенс 
своєї бурхливої діяльності.

Що  ж  заважає чоловікові              
виконати своє призначення?

Відсутність міцного фундаменту 
або духовного орієнтиру. Задум Тво-
рця в тому,  що кожна людина – цінна, 
бо є творінням  Божим. Найголовнішим 
і безцінним є особистість кожного чо-
ловіка на Землі, незалежно від соці-
ального статусу, нації чи зовнішності. 
Необхідно поставити собі запитання: 
«Що сьогодні я маю зробити як Боже 
твориво, а не як бізнесмен?» Тобто, пе-
редусім – воля Божа, а потім все інше.

Чоловіки втрачають свої індиві-
дуальні риси. Орієнтуючись на ЗМІ, 
вони підсвідомо  і  свідомо переймають 
шаблон або підміну того, яким має бути 
чоловік. Вони підлаштовуються під цю 
загальну думку, втрачаючи себе. Якщо 
чоловіки не розуміють, ким вони є і для 
чого живуть – це буде створювати вели-
кі проблеми скрізь, де є чоловіки. Тоді, 
в першу чергу, буде страждати сім’я, а 
далі – усе суспільство.

Радянський Союз вів свою безбож-
ницьку політику в освіті та культурі, а ми 
саме зараз пожинаємо її плоди. Саме 
нині ті школярі, яким викладали у шко-
лі, що ми походимо від мавпи, є дорос-
лими чоловіками, які вже мають своїх 
дітей. Вони задають собі запитання: 
«Чи є сенс зберігати сім’ю, якщо я вже 
розлюбив свою дружину, або чому б не 

почати все спочатку з іншою жінкою, 
якщо з цією не вийшло?» Або: «Краще 
житиму окремо, тоді ніхто не буде мені 
мораль читати про пиво чи горілку!». 
Тому маємо багато дітей, які не мають 
тата або тато постійно на заробітках.

Нерозуміння ролі чоловіка та 
жінки. Сьогодні в родинах чоловік не 
завжди виконує чоловічу роботу, а жін-
ка – жіночу.  Буває, що жінка заробляє 
більше чоловіка. І тому багато жінок 
більше не цінують чоловіків, бо самі 
можуть заробити собі на життя. Якщо 
згадати історію, то вперше чоловік та 
жінка стали потрібні один одному, перш 
за все, для кохання та дружби, а не для 
виживання та захисту. Дійсно, пріорите-
ти змінилися. Тепер чоловіку потрібно 
бути уважнішим до жінки, бо вона по-
требує уваги та розуміння більше, ніж 
їжі чи даху над головою. В цей час змін 
і жінки мають проявити пошану та по-
слух, розуміючи важливу роль чолові-
ка.  Це допоможе йому виконати своє 
призначення.

Та, незважаючи на зміну часу, осно-
вне виконання призначення чоловіка в 
родині – це любити свою дружину. Чо-
ловік має задати собі запитання: «Яке 
мені прийняти рішення: обрати те, що 
принесе вигоду чи те, що покаже моїй 
дружині любов?»

Отже, вірне усвідомлення чолові-
ком того, ким він є насправді, є запо-
рукою природної реалізації його потен-
ціалу. Якщо чоловік розуміє, що його 
Творцем є Господь, то буде правильно 
виконувати своє призначення, відносно 
цього будувати свої стосунки з оточую-
чими і діяти у різних ситуаціях відповід-
но Божих норм.

gracebryansk.ru
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Великий день мандрує по Вкраїні

Додому навесні птахи летять
І вся природа знову оживає…
З небес приходить Божа благодать,
Про Воскресіння Сина сповіщає!

Виводить нас Господь з гробниці зла
Пречистим словом, у молитві щирій.
Ніколи світло не здолає мла,
Доки в душі панує запал віри!

І зникне перед темрявою страх –
Господь дає надію на спасіння!
В житті – боротись зброєю добра,
У радості зустріти Воскресіння.

В очищенні возноситься душа…
Палка молитва… Сльози покаяння…
Життя і смерть: невидима межа
Дарує на спасіння сподівання.

Нехай небесна Божа благодать
Додасть відваги, дух наш загартує!
Ніколи ворогам нас не здолать,
Бо у крові козацький дух нуртує!

Нехай душевні мир і чистота
Нам вказують до Істини дорогу!
Хай Воскресіння нашого Христа
Наблизить доленосну перемогу!

Христос Воскрес! – Воістину Воскрес! –
Пасхальна світла звістка всюди лине.
Підносять дзвони радість до небес –
Великий День мандрує по Вкраїні!

Вікторія Рутковська

Воскресіння

Воскресіння – сила незборима!
Життєдайний, переможний час...
Недаремно дні весняні зримо
Обіймають радощами нас.

Де були морози й хуртовини –
Зеленіють трави запашні.
Ген далеко небо тополине
Задзвеніло кобзою мені.

Все довкруг озвалося піснями,
Пророста пагіння молоде...
І земля, щаслива до нестями,
Відкрива обійми для людей.

Чую – йде до мене воскресіння
З голубої, чистої яси...
Не біда, що я в саду осіннім –
Ще не пізно душу воскресить.

Сергій Рачинець

Пасха

Пилат на троні, названім гаввата –
Питав людей: «Ісуса відпустить?»
А унизу кричали: «Страта! Страта! 
Він має буть розп’ятий на Хресті!»

«Та ж скоро Пасха. Схаменіться, люди,
Варавва – злодій. Цей же – без вини...»
І знов летіли крики звідусюди:
«Не Цар Він нам. Розпни Його! Розпни!»

А потім насміхалися, плювали –
Він брав на Себе всі людські жалі…
Вони не розуміли чи й не знали,
Що розпинали Бога на землі.

Сміялись фарисеї, «добрі й чесні».
Ридали учні, з ними день ридав…
«Не плачте! Не ридайте! Я воскресну,
Як нещодавно вам заповідав!»

І Він воскрес, і сотворилось чудо,
І Він пішов, і в славі Батька сів.
І Він живий, і наші душі судить.
Щоб ми жили отак, як Він велів.

Ісус воскрес! Тріпоче серце в грудях.
Ісус воскрес! Живий зійшов з хреста!
Ісус воскрес! І Пасха знаком буде,
Що тільки в Бозі – щастя повнота.

Лідія Меланіч

5 біблійних принципів щасливого подружжя

Принцип перший: «як свої тіла».
Перший принцип стосується чоловіків. 

Слово Боже каже: «Чоловіки, любіть своїх 
дружин, як і Христос полюбив Церкву, і від-
дав за неї Себе… Чоловіки повинні любити 
дружин своїх так, як власні тіла, бо хто 
любить дружину свою, той любить само-
го себе… Отже, нехай кожен із вас зокре-
ма любить так свою дружину, як самого 
себе» (Еф. 2:25,28,33).

Коли чоловік приходить із роботи і від-
почиває, але при цьому вимагає, щоби 
дружина, яка теж щойно прийшла з робо-
ти, відразу почала займатися домашніми 
справами – вкрай неправильний підхід. 
Виходить, своє втомлене тіло ніжно поклав 
відпочивати на диван, а втомлену дружину 
відправив працювати по господарству «в 
другу зміну». «Любіть, як свої тіла», – під-
креслює Біблія. Турбуватися і переживати 
про дружину потрібно так, як ти турбуєшся 
про себе самого. Адже вона і є частиною 
тебе, як сказав Адам: «Оце тепер вона 
кість від костей моїх, і тіло від тіла мого 
(Бут. 2:23). Тому, як вчить Біблія: «Чолові-
ки, так само живіть разом із дружинами 
за розумом, як зо слабішою жіночою посу-
диною, і виявляйте їм честь, бо й вони є 
співспадкоємиці благодаті життя, щоб не 
спинялися ваші молитви» (1 Пт. 3:7).

Принцип другий: «хто в домі 
господар?»

А тепер Біблія звертається до жінок. 
Жінки, залишайтеся в сім’ї на тому місці, 
на якому рекомендує Біблія. Що б не ствер-
джувало сучасне суспільство, як би багато 
не заробляла жінка, головою вдома завжди 
має бути чоловік. Це чітко підкреслює Пи-
сання: «Дружини, коріться своїм чоловікам, 
як Господеві, бо чоловік голова дружини» 
(Еф. 5:22,23). Біблія забороняє дружинам 
намагатися взяти головування над чолові-
ком. Причому для блага самої жінки. Адже 
сім’я, у якій зміщено баланс, у якій чоловік 
поступово відсувається на другий план, в 
результаті неминуче приходить до краху. 
Якщо ви не будете з повагою віддавати чо-
ловікові головування в сім’ї, він звикнеться 

з думкою, що вся відповідальність – на жін-
ці. І просто припинить проявляти ініціативу. 
Поступово жінка перестане поважати тако-
го чоловіка, а чоловік буде обтяжений жит-
тям із жінкою-командиром. Шлюб – чудова 
річ, не варто його ламати, переставляючи 
ролі чоловіка і жінки. 

Принцип третій: «вгамувати язик».
І якщо для чоловіка перша заповідь 

щасливого шлюбу – турбуватися і брати на 
себе відповідальність, то для жінки – кон-
тролювати власний язик. Впорається жінка 
з цим завданням – буде їй сімейне щастя. 

Про те, як небезпечно не контролювати 
свої слова, Біблія каже: «І язик то огонь. Як 
світ неправости, поставлений так поміж 
нашими членами, язик сквернить усе тіло, 
запалює круг життя, і сам запалюється від 
геєнни… та не може ніхто із людей язика 
вгамувати, він зло безупинне, він повний 
отрути смертельної» (Як. 3:6, 8). Зауваж-
те, Слово Боже підкреслює небезпеку, яка 
виходить від неприборканого язика – «от-
рута смертельна». Тобто, отрута настільки 
небезпечна, що запросто може вбити сім’ю. 

Саме жінкам особливо важко контро-
лювати слова. І саме тому жінкам особливо 
потрібно намагатися це робити. «Пиляти» 
чоловіка, ображати його почуття достоїн-
ства, показувати неповагу до чоловіка – це 
найкоротший шлях до руйнування сім’ї. 

Біблія підкреслює: «А жінка сварли-
ва як ринва, що з неї вода тече завж-
ди» (Пр. 19:13); «Ліпше сидіти в пустинній 
країні, ніж з сварливою та сердитою жін-
кою» (Пр. 21:19). А ось як Слово Боже ха-
рактеризує хороших жінок: «Свої уста вона 
відкриває на мудрість, і милостива наука 
їй на язиці»  (Пр. 31:26).

Чому так багато чоловіків намагаються 
під будь-яким приводом втекти з дому? В 
кращому випадку – піти до друзів, в гіршо-
му – до товаришів по чарці чи інших жінок? 
Тому, що там чоловіки знаходять те, що їм 
важливе: повагу, слова захоплення, схва-
лення. Тому перше питання п’яного чоло-
віка: «Ти мене поважаєш?» І відповідь: «Я 
тебе поважаю!» І чоловіки задоволені: ша-

новані один одним люди сидять, спілкують-
ся. І не тягне нікого додому. Тому що там – 
жінка, яка не навчилася вгамовувати свій 
язик. Кожне слово її – закид, докір, удар по 
чоловічому відчуттю власної гідності. Про 
це і попереджує Біблія: «Мудра жінка бу-
дує свій дім, а безумна своєю рукою руйнує 
його» (Пр. 14:1).

Дорогі жінки, проведімо експеримент. 
Протягом хоча б місяця спробуйте побу-
ти жінкою по Біблії: не кажіть чоловікові ні 
одного слова дорікання, але намагайте-
ся говорити щонайбільше слів підтримки, 
підбадьорення, поваги, любові. Можливо, 
спочатку буде важко. Але ви ж мудра жінка, 
зможете впоратися з труднощами. І поди-
віться, якими стануть стосунки у вашій сім’ї 
після того місяця. Без сумніву, до колишніх 
вам повертатися просто не захочеться. 

Принцип четвертий: 
«ви – окрема держава».

«Покине тому чоловік батька й матір, і 
пристане до дружини своєї, і стануть обоє 
вони одним тілом,  тому то немає вже 
двох, але одне тіло. Тож, що Бог спарував, 
людина нехай не розлучує» (Мт. 19:5,6). Не 
дарма Біблія підкреслює важливість відді-
лення від батьків. Адже найповніше: фінан-
сове, територіальне, емоційне відділення 
від тата і мами – один із важливих кроків 
на шляху до щасливої сім’ї. І, як би не хоті-
лося чоловікові чи дружині прийти до своєї 
мами зі скаргою на «другу половинку», цьо-
го робити не потрібно в жодному випадку. 
Ви – окрема держава. Все, що відбувається 
у вашій сім’ї, – суверенна справа вас двох. 
Втручання зовні, а тим більше втручання 
батьків, не вирішить ваших проблем, а, на-
впаки, створить нові.

Принцип п’ятий: «не ухиляйтесь».
Багато хто заявляє, що християнство 

вважає секс чимось брудним і недостойним. 
Так, секс поза шлюбом таким і є. Але інти-
мні стосунки у шлюбі – це те, на боці чого 
і християнство стоїть упевнено. Адже сама 
Біблія вчить цьому. Слово Боже не лише не 
відгукується з недбалістю про інтимний бік 
шлюбу, але, навпаки, умовляє подружжя не 
забувати про цю важливу складову сімей-
ного життя: «Не вхиляйтесь одне від одно-
го, хібащо дочасно за згодою, щоб бути в 
пості та молитві, та й сходьтеся знову 
докупи» (1 Кор. 7:5); «Дружина не володіє 
над тілом своїм, але чоловік; так же само 
й чоловік не володіє над тілом своїм, але 
дружина» (1 Кор. 7:4)».

Слово Боже підкреслює – інтимна 
близькість зміцнює сім’ю, є важливою скла-
довою подружнього життя. До того ж є най-
кращою протиотрутою від будь-якого роду 
зради. Дружини, пам’ятайте це, і нехай не 
«болить у вас голова».

Ось такі принципи побудови щасливого 
шлюбу пропонує Біблія. Додайте до цього 
ще головні принципи християнського від-
ношення до ближнього: вміння прощати, 
поблажливість до слабкостей іншого, страх 
образити – і ви отримаєте ідеальний рецепт 
по-справжньому щасливої сім’ї. 

 Ірина Хаджебіекова


