Духовно-просвітницьке видання

Ц

е відбулося 3 жовтня 1849 року. Чоловік, що проходив мимо, виявив
людину, яка валялася на землі.
«Напевно, випив зайвого, а проте, хто його
знає». І покликав поліцейського. Охоронець
закону довго розглядав лежачого. Документів
у незнайомця не було, розмовляти він не міг.
Раптом поліцейського осінило: «Наркоман!»
Нещасного відвезли в лікарню, а там він, не
прийшовши до свідомості, через чотири дні помер. В лікарні його впізнали: це був великий американський письменник і поет Едгар Алан По.
Його книгами до сьогодні зачитуються
мільйони читачів, але в душі Едгара По царювали одинокість, страх і порожнеча. Всьому
світу він наче би хотів сказати: «Так, я письменник, я наркоман і алкоголік, але кому яке
діло до мене?»
Відчуття покинутості, безвиході, неприкаяності знайоме естрадним зіркам, і мажорам, і
бомжам, і всім смертним. Наше покоління, напевно, найжалюгідніше, нещасне і найзгорьованіше зі всіх.
В один голос людство вигукує, мов у передсмертній гарячці: «Кому до нас діло? Кому
ми потрібні?» – не очікуючи відповіді. Але відповідь є. Зі сторінок Святого Письма Бог відповідає відчайдушним: «Ти потрібен Мені».
Щоб світ почув і зрозумів Божу відповідь,
Ісус розповів притчу про вівцю, яка заблукала.
Її, напевно, теж здавалося, що вона нікому не
потрібна, – і вівця відбилася від стада. Але
пастух, Добрий Пастир, пішов її шукати і знайшов (Мт.18:11-14).
Цінність однієї душі
Бог високо оцінює душу кожної людини.
Якщо у світі ставка робиться на становище у
суспільстві, багаті іграшки і модні брязкальця – то Бог цінує людину вже за те, що вона
людина, і носить його божественний образ і
подобу, – не має значення, хто вона: багата
чи бідна, українець чи росіянин, освічений чи
неук, геній чи душевнохворий, мусульманин
чи християнин. Біблія каже: «Що є людина,
що Ти пам’ятаєш про неї, і син людський,
про якого Ти згадуєш? А однак учинив Ти
його мало меншим від Бога, і славою й величчю Ти коронуєш його» (Пс.8:5,6).

Чим викликана Божа турбота про заблуканого грішника? Його любов’ю! В Його очах ми
безцінні. Варто тобі піти своєю дорогою, повернутися до Бога спиною – як Бог втрачає велику
цінність: тебе.
Розповідають, що один гірський житель
купив собі нове взуття. Він дуже боявся його
забруднити і тому завжди ходив у шкарпетках.
Одного разу після дощу потрапив у болото.
Щоб вберегти від бруду чоботи, він став на голову. Подібно до наївного горця, люди зрозуміли, що потрапили в болото гріха і що тільки не
роблять, щоб відійти від гріховної реальності, –
образно кажучи, стають на голову. Але їхній
стан від цього не змінюється. А потім прийшов
у світ Христос, щоб спасти грішне людство.
Напрошується запитання: а навіщо Христу потрібно було приходити у світ? Для того,
щоби знайти повсталу проти Нього людину і
спасти її.
26 лютого 381 року на головній площі міста
Антіохія було зачитано постанову римського
імператора Феодосія. Натовп завмер у невдоволенні: імператор вкотре підвищив податки.
Все могло б закінчитися мирно, якби хлопчик із натовпу не кинув камінь в кінну статую
імператора Феодосія. Статуя вважалася недоторканим образом імператора. Народ розбушувався і став руйнувати все на своєму шляху.
Статую Феодосія теж знесли і розбили вщент.
Після трьох годин лютості воїнам імператора
вдалося вгамувати натовп.
І настала небувала тиша. Народ усвідомив,
що в очах імператора міщани здійснили злочин,
який можна трактувати як державну зраду. Залишалося тільки чекати розплати. Почалася
вона в той же день. Місто потонуло в крові.
Подібно до древніх антіохійців, які повстали проти імператора, людство повстало проти
Бога, підняло руку на Творця, не зважаючи на
Його любов і турботу. Божа справедливість вимагає покарання грішника. Людина приречена
до вічної смерті. Ісус Христос прийшов у світ,
щоби спасти загиблих від справедливого гніву і
покарання Божого.
Гріх настільки жахливий, що Христос готовий був залишити Небеса, стати людиною,
перетерпіти муки хреста, аби лиш врятувати
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людину від гріха. Ця істина вражаюче пояснюється в притчі про загублену вівцю.
Людина заблукала
Притча говорить, що одна з овець заблукала в пустелі. Людина заблукала духовно, морально та інтелектуально. Це історичний факт.
Людство втратило життєві орієнтири. В нього
поламався компас душі. Людина не знає, де
віднайти щастя, душевний спокій. Пхається в
один чи інший бік, а миру немає.
Людина не може зрозуміти, хто її ворог,
а хто друг. Вона витрачає останні сили, щоб
знайти вихід з тупика, але гордість не дає їй
зізнатися в тому, що вона заблукала. Біблія на
загал усім заявляє: «І станеться, що кожен,
хто покличе Господнє Ім’я, той спасеться»
(Дiї.2:21). Людина заблукала – в смертельній
небезпеці. Той, хто відійшов від Бога, піддає
свою душу небезпеці. Ним оволодіває відчай.
Він думає: «Та кому я потрібен! Світу до мене
немає діла».
Справжній стан людини плачевний. Люди
розуміють, що щось у житті в них не так. Лікуватися вони намагаються самостійно, але не
враховують реальності гріха, який полонив усіх.
До відкриття мікробів люди вмирали від
дріб’язкових ран і подряпин. Медики вживали
не стерилізовані інструменти, на яких була
тьма мікробів. Ніхто навіть не підозрював, що
ці інструменти ставали причиною смерті багатьох пацієнтів.
Гріх отруїв весь світ. Його мікроби проникли скрізь. Людина, при всьому бажанні, не
зможе вилікувати свою душу світськими, побутовими, не божественними методами. Від них
стає лише гірше.
Пошуки людини
Притча розповідає, що Пастир Ісус Христос іде за загубленою вівцею, шукає її, поки
не відшукає. Христос добрий. Його доброта до
нас очевидна. Він турбується, оберігає від напастей диявола. Якщо ти, друже, до сьогодні
не зрозумів, що Бог добрий, – це значить, що
ти ще ніколи не звертався до Нього по-справжньому. Біблія пропонує: «Скуштуйте й побачте, який добрий Господь, блаженна людина,
що надію на Нього кладе» (Пс.33:9).
Бог обумовив спасіння грішника тим, що

людина має особисто відгукнутися на Божий
заклик щирим покаянням і вірою. Бог нікого не
спасає примусово. Бог кличе, а людина має
відгукнутися свідомо. Людина, чуючи Божий
заклик, вагається, або відкладає відповідь на
старість. Але душа черствіє і стає не чутливою до істини. Якщо ходити босоніж спочатку
по піску, потім по камінню, то шкіра на підошві
стане твердою. Незабаром навіть гостре каміння перестане спричиняти біль. Якщо постійно
нехтувати Божою благодаттю і продовжувати
жити в гріху, то з часом душа зачерствіє зовсім
і Божого голосу не почує. Якщо ти, друже, готовий бути відшуканим і спасенним, відгукнись
на заклик Христа, покайся і довірся Йому.
Велика знахідка
Історія повна великих знахідок. Але нам
варто відшукати втрачений ключ від квартири,
бо ця знахідка стає важливішою за найбільші
знахідки. Найбільша знахідка у світі – це відшукана і спасенна людина.
Відшукавши грішника, Христос несе знайденого грішника «додому». Дім – це не просто
будівля чи квартира. Це комфорт, домашній
затишок, місце відпочинку, миру, взаєморозуміння, прощення, безпеки, любові, сімейної
радості. Саме за цим томиться людська душа.
Якщо ти втомився, блукаючи по світу в пошуках
прощення і спокою, довірся Ісусу, і Він подарує
те, чого найбільше потребуєш. Притча розповідає, що коли вівця знайдена, радіють усі. Радіє прощений грішник: адже минуле очищене;
теперішнє світле, бо Господь поруч; майбутнє
визначене. Радіють оточуючі: ті, хто довго за
тебе молився. Радіють жителі неба. «Говорю
вам, що так само на небі радітимуть більше за одного грішника, що кається, аніж за
дев’ятдесятьох і дев’ятьох праведників, що
не потребують покаяння» (Лк. 15:7).
Друже, можливо ти задаєшся питанням:
«Кому я потрібний?» Пам’ятай, що ти потрібний Богу. Його Син помер за тебе на Голгофі.
Він взяв на Себе весь твій гріх. «Бо Христос,
коли ми були ще недужі, своєї пори помер за
нечестивих» (Рим.5:6). Він кличе тебе сьогодні довіритись Йому. Але на Його заклик потрібно відгукнутися.
Ось що від тебе чекає Бог
По-перше, покаяння. «І говорив: Збулися
часи, і Боже Царство наблизилось. Покайтеся, і віруйте в Євангелію» (Мр.1:15). Покаятися – означає висповідатися перед Богом,
попросити у Нього прощення, змінити своє відношення до Бога, до себе, до гріха і залишити
гріховний образ життя раз і назавжди.
По-друге, потрібно увірувати в Ісуса Христа; усвідомити, що він Спаситель і Господь;
і повністю довіритись Йому. Біблія каже: «Кожен, хто вірує в Нього, одержить прощення
гріхів Його Йменням (Дії 10:43). Як дитина довіряє матері свої іграшки в пісочниці, як пасажири довіряють водію або пілоту своє життя,
так само і ти довір спасіння своєму Творцю. Він
зрозуміє і простить тебе.
І, врешті, слідуй за Христом, практикуючи Його вчення. Все вчення Христа в одному
слові: любов. Люби Господа, люби людей, як
самого себе.
Друже! Бог зробив усе, що можна зробити,
щоб спасти тебе. Він йде назустріч тобі. Зроби
крок тепер до Нього.
Віктор Гамм
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Сумніваюся? Так. Вірю? Так!
7 Від спокус горе світові, бо мусять спокуси прийти; надто горе людині, що від неї
приходить спокуса!
8 Коли тільки рука твоя, чи нога твоя спокушає тебе, відітни її й кинь від себе: краще тобі увійти в життя одноруким або
одноногим, ніж з обома руками чи з обома
ногами бути вкиненому в огонь вічний.
9 І коли твоє око тебе спокушає його вибери й кинь від себе: краще тобі однооким
ввійти в життя, ніж з обома очима бути
вкиненому до геєнни огненної.
10 Стережіться, щоб ви не погордували
ані одним із малих цих; кажу бо Я вам, що
їхні Анголи повсякчасно бачать у небі обличчя Мого Отця, що на небі.
11 Син бо Людський прийшов, щоб спасти
загинуле.
12 Як вам здається: коли має який чоловік
сто овець, а одна з них заблудить, то чи
він не покине дев’ятдесятьох і дев’ятьох у
горах, і не піде шукати заблудлої?
13 І коли пощастить відшукати її, поправді кажу вам, що радіє за неї він більше, аніж
за дев’ятдесятьох і дев’ятьох незаблудлих.
14 Так волі нема Отця вашого, що на небі,
щоб загинув один із цих малих.
15 А коли прогрішиться твій брат проти
тебе, іди й йому викажи поміж тобою та
ним самим; як тебе він послухає, ти придбав свого брата.
Мт.18:7-15

Факти вирішують все
«Потім каже Томі: Простягни свого пальця сюди, та на руки Мої подивись. Простягни й свою руку, і вклади
до боку Мого. І не будь ти невіруючий,
але віруючий!» (Iв.20:27).
Чи послухався Тома Господа? Нема
причини сумніватися в цьому і нема
причини про це сперечатися. Проблема в іншому – наскільки все-таки для
людини, яка хоче вірити, є вирішальними докази? Чи віра не потребує доказів, а все сприймає беззаперечно?
Для мене це важкі запитання, є
лише спостереження. Дружина мого
діда була щирою і благочестивою
християнкою, а він співчував комуністам і шукав докази для того, щоб вірити. Наприкінці життя він таки схилився
до віри і допомогою йому стали свідоцтва відомих християн-учених.
Мій інший дід тримався віри перед
лицем усього села. Його віра була тиха
і трудова, доведена багатьма десятиліттями чесної, надійної та якісної праці і спокійною та миролюбною вдачею.
Він не шукав доказів – його життєве свідоцтво згодом стало доказом віри для
багатьох.
Однозначно, що шляхів до віри багато – один приходить через численні сумніви і вагання, пошуки і докази,
іншому віра немов би дається, і він з
усією довірою тримається написаного
Слова. Мабуть, воно єдине, яке можна рекомендувати для всіх, хто шукає
Бога. Коли Ісус розповів про багача і
Лазаря, то виклав своє розуміння того,
що потрібне для віри. Виявляється,
Слова Божого вистачає, а кому мало,
тому і чудо воскресіння мертвих не допоможе. Як це не допомогло свідкам
Ісусових чудес не кричати «розіпни».
Чи погано сумніватися і шукати доказів? Не настільки, як вдавати віру,
тримаючись неосмисленої традиції.
Чи можна вірити, приймаючи Слово
на віру? Можна, хоча це не визволяє
від закрадання сумніву. Історія Томи
вказує на те, що той, хто шукає, таки
знаходить. Ісус не оминає складних ситуацій, бо Він наш Господь і наш Бог. І
якщо воскреслий Ісус знову і знову являвся своїм послідовникам, то напевно
й тому, щоб надати ще один аргумент
на користь віри у Месію.
Микола Романюк

Герой віри – це не той, кого ніколи не
відвідували і не відвідують сумніви. Але
той, хто, долаючи сумніви, продовжував
і продовжує обирати вірити і сподіватися, і любити Того, Хто очікував і очікує
довіри в найбільш нелогічних, найнепроясненіших і найпохмуріших, з нашої
точки зору, ситуаціях і обставинах...
Віра потрібна була Ною, щоб, долаючи сумніви, продовжувати будувати ковчег. Особливо в той час, коли провідній
більшості творчих людей невідомі були
такі явища як «проливний дощ» і «потоп». У той час, коли громадська думка
майже всієї цивілізації завдавала удари
в саме серце довіри Йому: «Чи справді
сказав Бог?». Але Ной все ж довірився
Йому, а не своїм страхам...
Віра потрібна була патріарху Аврааму, щоб, долаючи сумніви, продовжувати вірити в Його обіцянку народження
довгоочікуваного рідного сина, спадкоємця. Особливо в той час, коли Він,

підтверджуючи Свою обітницю, тут же
малює картину непривабливого майбутнього онуків і правнуків Авраама – чотириста років рабства. Особливо в той час,
коли довелося підніматися з сином на
гору для жертвопринесення. «Господь
нагледить жертву...» Але Авраам все ж
довірився Йому, а не своїм страхам, які
кричали: «Чи справді сказав Бог?».
Віра потрібна була вождю Мойсеєві, щоб, долаючи сумніви, продовжувати вірити в Його обіцянку, що Він може
вивести з рабства єгипетського півтора
мільйона людей. Вивести, годувати, поїти, вести і ввести в Ханаан, незважаючи на постійні нарікання і невіру народу.
Ось загинули декілька сотень, а потім
декілька тисяч, а потім – декілька десятків тисяч. «Чи справді сказав Бог?» Але
Мойсей все ж довірився Йому, а не своїм страхам...
Віра потрібна була судді Гедеону,
щоб, долаючи сумніви, все-таки вийти

з трьомастами вояків з трубами, порожніми глечиками і світильниками проти
добре озброєної армії агресорів, що
складалася з кількох десятків тисяч воїнів. «Чи справді Бог наказав, що саме
триста чоловік, а не триста тисяч?» Але
Гедеон все ж довірився Йому, а не своїм
страхам...
Віра потрібна була царю Давиду,
щоб, долаючи сумніви, продовжувати вірити, що одного разу він стане царем Ізраїлю, як і було йому обіцяно Богом через пророка Самуїла під час помазання.
«Чи справді сказав Бог? Адже я роками
змушений ховатися, тікати, виживати в
горах і прощати цього одержимого владою старого, свого тестя?» Але Давид
все ж довірився Йому, а не своїм страхам...
Віра потрібна була пророку Іллі,
щоб, долаючи сумніви, продовжувати
вірити, що навіть після рясного поливання жертви і дров водою, вогонь з неба
спаде, і Він прийме жертву, в той час,
як слуги провідної ідеології шаленіли у
нього на очах. «Чи справді сказав Бог?»
Але Ілля все ж довірився Йому, а не своїм страхам...
Віра потрібна була Івану Хрестителю у в’язниці, щоб, долаючи сумніви й
очікуючи страти, продовжувати вірити,
що Він і є Месія. «Чи справді сказав Бог?
Ти Той? Чи чекати нам Іншого? Випустити пригноблених на волю? Не мене? Не
зараз?» Але Іван все ж обрав довіритися Йому, а не своїм страхам...
Віра потрібна мені, щоб, долаючи
сумніви, продовжувати вірити, продовжувати сподіватися, продовжувати любити Того, Хто, як здається, вимагає і
очікує неможливого від мене, слабкої,
беззахисної людини, яка сумнівається.
«Чи справді сказав Бог?» Це і є природа сумніву, природа спокуси. Але ми не
одні. З нами Хмара Свідків, які, подолавши всі свої сумніви силою Того, Хто полюбив їх, обрали бути вірними Йому, а
не своїм страхам...
Чи сумніваюся? Так. Чи боюся?
Так!.. Але все ж кожен день вчуся довіряти Йому знову і знову... кожен день,..
кожен новий день, долаючи свої сумніви
і страхи,.. кожен день. Він сказав правду... Бо Він є Істина... «Не попустить випробовування більше сил моїх... Дасть
полегшення так, щоби зміг, так, щоби
зміг винести...»
Тарас Дятлик

Чак Норріс: «Справжній чоловік той, хто живе для Христа!»

Чак Норріс в Україні більше відомий як зірка голлівудських бойовиків,
герой-каратист, що приходить на допомогу людям, які опинилися в біді. В США
його акторська роль давно відійшла на
другий план. Зараз будь-який американець скаже: Чак Норріс – християнський
місіонер національного масштабу.
В своїх інтерв’ю зірка бойовиків згадує, що знайомство з голлівудськими
спокусами в корені знищило ті зерна

віри, які Норрісу прививали в дитинстві
мама та відомий проповідник Біллі Грем.
На духовне життя Норріса рішучим
чином вплинула його дружина. Познайомився він з нею на зйомочному майданчику культового серіалу «Крутий Уокер:
правосуддя по-техаськи», де в Джини
за сценарієм була малозначна роль.
Актриса вразила Чака «чистотою своєї
душі і неухильною вірою в Бога».
«Справжній чоловік той, хто живе

для Христа. Для мене було важливо
здобути мир із Христом, якщо з’явилася така можливість. Життя настільки
крихке, що ніколи не знаєш, коли воно
може закінчитися. Воно може в мить ока
перерватися, і тоді вже дуже пізно приймати Божий дар спасіння», – ділиться
враженнями Чак Норріс.
Не дивлячись на перевантаженість,
Чак і Джина визначили спільні молитву
пріоритетом. «Ми неухильно дотримуємось цього правила, якщо нам навіть це
може видатися не зручно. Результатом
такого посвячення є особливі стосунки
між Богом і нами, і ніщо не може завадити цим відносинам.
Тепер Чак займається пропагуванням здорового способу життя, виступає
проти абортів, які знищують мільйони
ненароджених дітей. Заснував разом із
дружиною Національну раду з вивчення
Біблії. Головна місія організації – добитися обов’язкового введення вивчення
Біблії в школах США.
Підготував Анатолій Якобчук
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Пагонець віри

Рось змійкою звивається поміж соковитих лугів, спадистих
пагорбів, поміж чепурних хатинок Завадівки. Сонячні зблиски
золотими струмками мерехтять на водяному плесі. Місцеві
колгоспники вчасно впоралися з оранкою, успішно завершилася посівна, обсаджені присадибні ділянки, тому у людей настрій був суголосний весняній погожій днині. Але не у всіх...
Ранок. Біля контори місцевого колгоспу-мільйонера, відомого на всю Київщину, метушаться люди. Щойно закінчилася
«планьорка». Бригадир Безпалько вийшов із кабінету голови, гукнув Василя-тракториста, котрий очікував неподалік.
Василь був дещо здивований, що звечора йому наказали
прийти до контори, адже він був на хорошому рахунку –
вкладався в строки оранки під гречку, можливо, навіть закінчить на день раніше.
– Ось що, Василю. Сьогодні, окрім запланованого, потрібно виорати один город, – якось невдоволено розпочав
бригадир.
– У кого ж це? Уже наче всі впорались... Півсела на зиму
виорали, а ті, що навесні, так за Травневі свята наздогнали.
Хіба що ледарі чи якийсь п’яниця, та й ті уже напевно обсадились.
– Знаю і без тебе. Поїдеш до Галі Мишчихи, ну, до тієї,
набожної. І зробиш, що тобі наказано, – відрубав Безпалько
і рушив далі.
Василя все ж не покидало здивування. Пригадав, що на
тому кутку не працював, але хлопці-трактористи розповідали, що городи усім виорали: і колгоспникам, і працівникам
соціальної сфери (вчительці, поштарці, фельдшеру). Вони
вже і навіси замінили на борони, катки... Тільки у нього, Василя, плуги, якими під посів гречки орав, тому, напевне, і
доручив бригадир цю справу. Весь день Василь працював у
полі, стомився не так від роботи, як від спеки, адже надворі останні дні травня. Під вечір під’їхав до городу Мишчихи.
Полегшено зітхнув, побачивши, що робити нічого. Тут давно
засіяно і все дружно посходило: картопля уже подекуди пустила цвіт, рівненькі, наче під мотузку сіяні, з’явилися паростки буряків, гарбузів...
«Мабуть, бригадир щось наплутав», – сказав сам до себе
Василь, розвернув залізного коня і поїхав додому.
На другий день бригадир перестрів Василя і ще суворіше
приступив:
– Чому не виконав того, що наказано? Негайно їдь до
Мишчихи, а потім в поле!
– Вам, Терентійовичу, мабуть, неправильно розповіли.
Там у неї вже все посходило.
– Без тебе знаю. Це рішення парторга і голови колгоспу.
Все!
Поїхав Василь знову на той куток. Зупинився здалека,
рука не підіймається – він же не кат бездушний. Хтось стільки праці вклав, посіяв, уже й бур’ян повиполювали. «Ні, не
зможу, хай самі і роблять. Скажу, що Мишчиха стала перед
трактором і не пускала».
Ввечері поїхав з поля на тракторну стоянку, відчепив плуги.
На третій день Безпалько з лайкою кинувся на Василя.
– Ти ж комсомолець! Відколи це колгоспне начальство
тобі не указ? Не виореш сьогодні, завтра не тільки трактора
не побачиш, а й фуражиром в конюшню не візьмуть, в корівник підеш гній відкидати, – розмахував руками бригадир.
– Та це ж злочин: Галю і її сім’ю хліба позбавляти, – не
відступав Василь. – Вона ж без чоловіка залишилась. Я й
плуги зняв.
– Як зняв, так і почепиш. Ти смієш нас, «партєйних», злочинцями називати? Це твоя Мишчиха на моління ходить, інших агітує! Всі вони «антисовєтські»! Нехай їй Бог і допомагає! Дивись мені, сьогодні останній строк!

Почепив Василь плуги і з важким серцем рушив до Мишчихи.
– Тьотю Галю, бачите, уже третій день їжджу вашим кутком. Не хочу брати гріха на душу. Але це наказ голови і парторга: виорати ваше поле. Не зроблю я, іншого пошлють, а
мене звільнять. У мене ж діти... – Василь винувато схилив
голову, щоб не дивитися у вічі жінці, переступає з ноги на
ногу, мне у руках засмальцьованого кашкета. – Ще сказали:
«Нехай їй Бог допомагає», – додав збентежений Василь.
Хвилинна непорушна мовчанка. Галя сторопіла від несподіваної новини, не вірить Василевим словам. «А, може,
він з самого ранку того... Але ні, здається, тверезий». Раптом на пам’ять прийшла розмова, яка відбулася в кабінеті
голови колгоспу, і жінка зрозуміла, що це не жарти, а гірка
реальність.
Парторг весь кипів, наче річка, що піниться.
– Мишчихо, віруй у cвого Бога скільки завгодно, тільки
прошу тебе: віруй у душі, не ходи в Рачки на ті зібрання, і
людей чого агітуєш? В районі через тебе щоразу перепадає:
дорікають, що не ведеться антирелігійна робота. Через це
колгосп постраждає – ти ж передова буряківниця.
Галя гасила його лють мовчазним і мирним поглядом, розуміла: і парторг, і голова є заручниками цих порядків.
Парторг встав рвучко з-за столу, кинувся до вікна і так
само швидко обернувся, вихопив червону книжечку з кишені:
– Ну, Мишчихо, подумай, а то пошкодуєш за свою впертість. Клянусь партбілетом.
Не виказуючи сум’яття, вислухала Мишчиха тракториста
Василя, розвела руками, тихо вимовила:
– Якщо начальство наказало, виконуй.
– Так у тебе ж діти.
– Мій Бог мені допоможе, – наче повторила слова бригадира Безпалька.
Окинула пекучим журливим поглядом свій красень-город
і пішла до хати. Василь приступив виконувати волю начальства.
– Що трактор робить на нашому городі? Ми ж уже посадили, – здивовано позирали діти у вікно, обступивши матір.
– Будемо молитися за наших кривдників, – тихо відповіла.
Галя скорботно вдивлялася в брили масного чорнозему:
де-не-де із землі визирали зелені паростки і дрібненька картопелька. Заволоженою пеленою смуток заслонив очі, жінка
витерла кінчиком хустини сльозу.
Трохи минулорічної картоплі нашкрябала по закутках
льоху, з їстівної нарізала зрізів, та й сусіди щось вділили: хто
приніс дрібної картоплі, бо іншої не було, а хто лушпайок.
Того ж дня, а також і частину наступного, добрі люди допомагали Галі знову обсадити город.
– Мамо, а чи вродить? Так пізно, уже й земля яка суха, –
усе розпитували діти.
Тієї ночі над селом прогриміла гроза: лило, як з відра.
Поволі минулися страдні, безутішні дні після того, як переорали посаджений город. На душі у Галі стало якось тихо,
сумно і чисто. Лише, наче у скронях, билось оте бригадирське: «Нехай їй Бог поможе!»
Вихор щоденних клопотів, праця у ланці, турбота про
домашніх якось приглушили оте постійне почуття ниючого
болю за долю переораного городу. Втішалася Господом, молитвами, зібраннями в Рачках, а також обітницею: «Я був
молодим і постарівся, але я не бачив праведника покинутим
і щоб нащадки його просили хліба». В спогадах поринала у
дитинство, юність, як пережила голодні 33-ті, 47-мі роки.
Осінь. Кінець вересня. Над Завадівкою блакитне привітне небо, по якому пливуть поодинокі прозорі павутинки хмаринок. Сріблястими нитками витає «бабине літо».
Після холодних дощів осінь наче позичила у літа кілька
теплих днів.
– Гаряче, як у жнива, – перемовлялися люди, які допомагали Мишчисі.
Усі дружно визбирували щедрий врожай бульби, зносили
повні відра у мішки на межі. Чи не з усієї Завадівки зійшлися
люди, чудувалися. Мовляв: у Галі найкраще вродила картопля, хоч садила, напевне, найпізніше в історії села. Прийшов
і тракторист Василь.
Вечоріло. Низьке сонце заплуталося у кронах дерев. На
землю спадала цілюща прохолода після важкого дня. Увесь
врожай уже засипано в льох. Галя не могла стримати повені
почуттів, сльози радості сріблились на її очах. Сталося чудо:
завдяки маленькому пагінцю віри у Великого Бога, із заскорузлих лушпайок визрів великий врожай.
Помахом пташиного крила пролетіло життя. Господь нагородив Мишчиху довгими літами. Відійшла у вічність тихо і
непомітно, як і жила. Не один ще рік люди в Завадівці спогадували про оцю пригоду з переораним городом. «Таки Бог їй
допоміг», – проказували.
Олег Солонецький
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Релігійні діячі виступили за незалежне
і справедливе судочинство
Всеукраїнська
Рада
Церков і релігійних організацій висловила готовність
до діалогу та співпраці з
керівниками і всім суддівським корпусом України
задля становлення справедливості в державі на
основі верховенства права.
Релігійні діячі прийняли спільне Звернення щодо
становлення справедливості в Україні під час засідання Ради Церков, яке відбулося 17 травня під головуванням старшого єпископа УХЄЦ Леоніда Падуна,
повідомляє Інститут релігійної свободи.
“Закликаємо українських суддів більше шукати
справедливості у нормах законодавства, беручи до
уваги не тільки букву, але й дух закону, оснований на
справедливості, а також сміливіше знаходити в собі
мужність відмежовуватись від недоброчесних колег –
від осіб, чиї дії чи бездіяльність є несумісними з високим становищем судді”, – наголошується у Зверненні
ВРЦіРО.
Інститут релігійної свободи, Київ
Рада Церков готує масштабні заходи до
Дня захисту дітей
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій
вирішила провести спільні заходи з нагоди Всеукраїнського дня сім’ї (15 травня) та Дня
захисту дітей (1 червня).
Очікується, що віруючі різних конфесій 4 червня звершать спільну ходу Хрещатиком та іншими центральними вулицями Києва,
організують виставку дитячої творчості та концерт,
публічно проголосять своє бачення державної політики у сфері сім’ї та шлюбу, проблематики абортів і
сирітства.
Головою оргкомітету обрано архієпископа РКЦ
Петра Мальчука, ініціатора цих публічних заходів на
захист дітей. Після консультацій з київською міською
владою буде оголошено дату, маршрут ходи та місце
основних міжконфесійних заходів у Києві.
Інститут релігійної свободи, Київ
Уряд підвищив ціну на газ
для релігійних організацій на 9%
Кабінет Міністрів України
підвищив ціну на природний
газ для релігійних організацій,
хоча і зберіг знижений спеціальний тариф для них.
На засіданні 27 квітня
2016 року Уряд вирішив встановити ціну природного газу як товару на рівні 100%
паритету до ціни імпортованого природного газу, повідомляє Інститут релігійної свободи.
Відповідно, кінцева ціна газу для населення з 1
травня 2016 року становитиме 6879 гривень за тисячу кубометрів. До цього часу ціна для побутових споживачів складала 7188 гривень за тисячу кубометрів.
Водночас для релігійних організацій гранична роздрібна ціна газу становитиме 3913 гривень за тисячу
кубометрів. Відтак ціна для них зросла на 9%.
Інститут релігійної свободи, Київ
Віце-прем’єр Павло Розенко
координуватиме релігійну політику Уряду
Уряд розподілив сфери
компетенції між Першим віце-прем’єр-міністром та віце-прем’єр-міністрами України.
Питання міжнаціональних
відносин, релігії та захисту
прав національних меншин віднесено до компетенції
Віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка. Він координуватиме також питання захисту прав та інтересів дітей, сімей, жінок.
Відтак, Павло Розенко буде координувати діяльність Міністерства культури України на чолі з новопризначеним Міністром Євгеном Нищуком. Саме
у структурі Мінкультури функціонує Департамент у
справах релігій і національностей.
Новий склад Кабінету Міністрів України на чолі з
Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом був затверджений парламентом 14 квітня 2016
року.
Інститут релігійної свободи, Київ
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Чи можливо бути переповненим вірою і сумнівами одночасно? Звісно так!

Ти можеш мати віру в те, що Бог хоче,
щоб ти щось зробив, але при цьому до смерті боятися. Мужність – це не відсутність страху. Мужність – це спрямовувати себе вперед
і робити те, що ти покликаний робити, не дивлячись на страх.
Тобі потрібно почати з віри, яка в тебе
вже є. Можливо, її зовсім мало, але таким є
початок. В Євангелії від Марка, в 9 розділі,
показаний прекрасний приклад історії людини, яка принесла хворого сина до Ісуса. Ісус
подивився на нього і сказав: «Я можу зцілити
твого сина. Якщо ти повіриш, Я вилікую його.»
І негайно ж батько дитини робить заяву,
що стала класикою: «Вірую, Господи! Поможи моєму невірству».
Ти коли-небудь відчував щось подібне? «Господи, у мене зовсім небагато віри,
і також у мене є сумніви». Цей чоловік був

переповнений і вірою, і сумнівом. Але, не
дивлячись на свої щирі сумніви, він пішов
напролом і просив Ісуса про диво. І він його
отримав! Ісус зцілив його сина.
Не важливо, наскільки слабкою або кволою ти вважаєш свою віру. Її досить. Твоєї
віри досить, щоб тобі пройти через те, з чим
ти стикаєшся. І її досить, щоб завершити
Боже бачення, яке Він поклав у твоє серце.
У Мт.17:20 сказано: «якщо ви будете
мати віру як гірчичне зерно ... нічого не матимете неможливого! ...» Це не так вже й багато
віри; насправді, її зовсім небагато. Але чому
ще вчить нас цей вірш? «Якщо ви будете
мати віру як гірчичне зерно ... Скажете горі
цій: «Перейди звідси туди», і вона перейде».
Віра як гірчичне зерно рухає гори. І важливо не переплутати. Нам подобається читати цей вірш в протилежному значенні. Ми

Чому потрібно вірити в Бога?

У вирі нашого динамічного
життя в душі кожної людини іноді
виникає це важливе запитання.
Відповім просто: вірити в Бога –
це значить жити на землі реально
щасливим і справжнім життям.
Чому все-таки Бог?
Звичайно, можна і не вірити

в Нього.
А що, якщо Він є? Тоді все
марно, все втрачено, багато
втрачено.
Життя подібне монеті – можна купити хороший товар, а можна зробити помилку. І у нас воно
всього одне.

У мене є годинник, хороший
наручний годинник. Він створений для того, щоб показувати
точний час. Зовсім не для того,
щоб забивати ним цвяхи або
влаштовувати чемпіонат з метання в ціль. Так і людина – у неї
точно є певна вища мета. Вона
живе на землі не тільки, щоб
марнувати своє життя в барах
або витрачати його на просування по службі. Навіть відповідь на
зразок: «Я живу для сім’ї або цивілізації» – не цілком задовольняє, тому що залишає найважливіше питання без відповіді: для
чого існує сім’я або цивілізація?
Невже тільки заради наступних
поколінь? Повинно бути щось
більше для людини, ніж просто
земне існування без особливої
вищої мети.
Вірити – це жити з Богом
Вірити в Бога – це не просто
погоджуватися з фактом, що Він
є, але довіряти Йому і жити з
Ним. А це значить, що життя знаходить справжній вищий сенс.
Але як нам, людям, спілкуватися
з Богом Всесвіту, Творцем усього світу? Біблія ясно говорить –
через Ісуса Христа. Саме тому
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хочемо, щоб тут було сказано: «Якщо у тебе
віра, подібна горі, ти зможеш рухати гірчичне зерно». Начебто потрібна величезна віра
для виконання дуже незначного завдання.
Віра є у кожного. У тебе була віра цього
ранку, коли ти їв свій сніданок – віра в те, що
твій чоловік (або дружина) не підсипав в їжу
отруту! Ха! Ти мав віру навіть тоді, коли сідав
за своє комп’ютерне крісло – віру в те, що
воно під тобою не зламається.
У всіх є віра. Різниця в тому лише, у що
ти її вкладаєш.
Іноді люди говорять мені, що вони не хочуть приєднуватися до нашої церкви до тих
пір, поки не отримають відповіді на всі їхні
питання; або, вони не хочуть визнавати Ісуса своїм Господом доти, поки все про це не
зрозуміють.
Нерідко хтось мені каже, що він не хоче
починати нове служіння до тих пір, поки всі
його сумніви не розвіються.
Але не так все працює. Якби таким був
шлях початку служіння, то віра не була б потрібна взагалі.
Замість цього, Бог хоче, щоб ти почав
із віри, яку маєш, і, ґрунтуючись на прикладі гірчичного зерна, знав, що тобі зовсім не
потрібна величезна віра, аби робити великі
справи для Бога. Тобі буде досить зовсім маленької віри.
Ось формула, яка заслуговує на довіру:
Маленька віра + Великий Бог = Великі результати.
Береш свою невелику віру: «Вірую, Господи!, поможи моєму невірству». І віддаєш
її Великому Богу. І потім Він покаже тобі, як у
Нього виходять великі результати.
Рік Уоррен
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вірити в Бога – це значить жити
з Ним. Жити життям, яке Він задумав для людини. Адже Він –
Творець цього світу і Всесвіту.
Жити життям, яке несе щастя і
сенс тут, на землі, і майбутнє в
небесах.
І починається це життя з
найцікавішого, що було до цього в твоєму житті – з особистого
знайомства з Ісусом Христом!
«Як?» – запитав ти
Відкрий Біблію. Звернися до
Бога в молитві. Приходь до нас в
гості. Ми допоможемо.
Але в цьому-то і полягає вся
заковика. Серед нас немає невіруючих. Ми всі в щось або в когось віримо. У себе, в удачу, в те,
що долар не впаде, що машиніст
метро довезе нас і т.д.
Це говорить про те, що в нас
вкладений потенціал для віри –
ми здатні вірити. Виникає два питання: що таке віра і чому вірити
потрібно?
Віра – це довіра. Довіра не
через свою слабкість або нездатності. Довіра через усвідомлення своєї обмеженості.
Євген Бахмутський

Чи живеш ти вірою?..
Чи живеш ти вірою сьогодні
У своє прийдешнє, що гряде?
Може, й справді вірити вже годі,
Бо на Сході закривавись день.
І журба на серці, наче камінь,
Ну а гріх так близько – просто жах!
Роки йдуть, спливають за роками –
Кожний з них нам Вічність наближа.
Чи живеш ти вірою тією,
Що любов дарує й доброту,
А твоє ім’я, немов лілею,
Принесе Спасителю, Христу?
А для тебе – щонайбільше щастя:
Бути там, де сяють небеса,
Де квітують зорі ніжним рястом –
Невимовна, неземна краса.
Чи живеш ти вірою сьогодні?
Я не знаю, але – помолюсь,
Щоб, коли настане День Господній,
Я з тобою, ні, не розминувсь.
Щоби разом там, в небесних кущах,
Ми з тобою славили Творця,
Бо земне життя є проминуще,
Добігає до свого кінця.
Сергій Рачинець

Ти живеш на землі
Ти живеш на землі, де страждання і болі,
І, здається, нічим не зарадиш уже.
Ну, а серце твоє палахкоче любов’ю,
Бо любов, бо любов тільки світ береже.
Хай не згасне вона, як зоря, не схолоне,
Бо завіють сніги всі дороги твої.
І заплаче душа, як дитя, безборонна,
І ніколи, й нічим не зігрієш її.
І зів’януть літа, як трава, що по літі,
Їх покриє небавом гірка омела.
Ця любов над усе найдорожча у світі,
Бо з хреста на Голгофі до тебе зійшла.
Принесла тобі віру живу і надію,
Без жалю спопелила спокусливий гріх.
Вірю я, що любов ти зі мною розділиш,
Бо так хочеться жити й любити усіх.
Перед тою любов’ю схилю я коліна,
Бо для мене вона, як святая святих.
Тільки з нею душа моя чиста й нетлінна –
В царство Вічності з Богом я можу ввійти.
Сергій Рачинець

А я ще вірю
Переживу і спеку, й холоди,
Залишиться лиш віра в моїх грудях.
А ще – мої на цій землі сліди,
Які вели усе життя між люди.
Вже перед небом я складу свій звіт,
Як розпинали пристрасті і муки,
Як брав не раз Господній Заповіт
Бентежно так і трепетно у руки.
І відчував, як у душі моїй,
Мов ранок дня – народжувалось диво.
Любов прийшла незнана ще, в якій
Я став тепер по-справжньому щасливим.
Скупий на час, цей світ живе в мені,
Його тернові відчуваю болі.
Та в серці радість, радість, а не гнів!
Тягну цей світ до сонця і до волі.
Зріднившись з Духом, що з небес, Святий,
Яке піднесення я відчуваю в грудях!
В росі вечірній присмак гіркоти,
А я ще вірю – світ цей жити буде.
Його відчую плоть і глибину,
Молитимусь за нього, як умію.
Відкривши Правди суть і таїну,
Я дякую Творцю, Йому радію.
Сергій Рачинець

Запрошуємо вас

