Духовно-просвітницьке видання
и не господарі своєї долі –
це твердження правильне
стосовно і окремої людини,
і нації в цілому. Чи можемо похвалитися, що керуємо нашою долею, коли
десятки тисяч людей раптово вражає
вірус? Чи можуть політики взяти на
себе сміливість стверджувати, що якійсь країні – при всій силі її військової потуги, великому багатстві і міжнародних
зв’язках – дана влада управляти долями
світу, адже історія свідчить про Божий
промисел у житті кожного народу?
Ми потрапили у вир історії, управляти якою не можемо. І є лише одна
сила, яка може змінити її хід, – це сила
молитви богобоязливої і люблячої Бога
людини.
Але сьогодні люди сприймають молитву як звичайну формальність. У нас
немає інших уявлень про те, як взаємодіяти з Богом, окрім як через відомі і шановані традиції. Але чи просунемось на
цій дорозі, якщо не обновимо своїх молитовних зусиль?
Тисячі людей моляться лише у дні випробувань, небезпеки і невпевненості у
завтрашньому дні. Христос навчав своїх
учнів молитися постійно. Молитви Ісуса
були настільки гарячими і цілеспрямованими, що учні просили Його: «Господи!
Навчи нас молитися…» (Лк. 11:1).
Біблія – від початку до кінця – написана людьми, чиї молитви були почуті,
тими, хто своїми молитвами змінював
хід історії, тими, хто гаряче молився і
кому Бог відповідав. Поки Авраам молився, Бог не знищив Содома, де жив
племінник Авраама Лот.
Єзекія молився, коли його місто оточували армії ассирійців під керівництвом
Сеннахеріба. Але за молитвою царя вся
армія Сеннахеріба була знищена і народ – на ціле покоління – врятувався від
поразки.
Ілля молився – і Бог спричинив вогонь із неба, який пожер жертву на вівтарі, зведеному пророком у присутності
ворогів Божих. Ілля молився – і син жінки-сунамнітянки воскрес із мертвих. Ісус
молився біля гробу Лазаря – і той, який
помер чотири дні назад, вийшов із нього. Розбійник на хресті молився – і Ісус
пообіцяв, що той буде з Ним у раю. Павло молився – і церкви виникали по всій
Малій Азії та Європі. Петро молився – і
Тавіта воскресла для життя, щоби ще
упродовж років служити Господу Ісусу.
Джон Уеслі молився – і пробудження
прийшло в Англію, сотні людей долучилися до церкви. Час від часу історія змінювала своє русло за молитвою людей,
і це може статися знову, якщо люди схилять коліна в молитві віри.
Як буде чудово, коли мільйони
християн здійснять своє право на молитву! Адже Ісус Христос помер, щоб
ця спільність і цей зв’язок з Богом
став реальністю. Він говорив про те,
як радіють небеса, коли кається одна
грішна людина, коли її вуста промовляють просту молитву: «Боже, будь
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милостивий до мене, грішника».
Коли учні попросили Ісуса: «Господи! Навчи нас молитися», Спаситель
дав їм зразок молитви, яка названа Молитвою Господньою. Він продовжував
далі навчати учнів, ми дізнаємося про
це з багатьох текстів Нового Завіту: Він
жив так, як навчав, усе Його життя було
уроком невпинної молитви. Ісус проповідував усього три роки, але ніколи не
молився з поспіхом, Його молитва часто
тривала годинами.
А ми, на противагу, молимося швидко і недбало: у поспіху промовляємо
вранці уривки завчених фраз і прощаємося з Богом – до кількох заключних
прохань у кінці дня. Але не такої молитви навчав Ісус. Сам він молився довго і
багато. Записано, що Він проводив ночі
в молитві. Як же мало у нас постійності і
наполегливості, мольби!
Біблія каже: «Безперестанку моліться» (1 Сол.5:17). Ці слова мають
стати лозунгом для кожного послідовника Ісуса Христа. Не припиняйте молитви,
не зважаючи на безнадійність обставин,
які навколо нас. Якось мені написала
одна жінка, яка десять років молилася
за навернення свого чоловіка, але той
ставав усе жорстокішим. Я порадив їй
не залишати молитви. Через якийсь час
вона повідомила, що на одинадцятому
році її молитви чоловік пережив чудесне
і благодатне навернення. А якби вона
обмежилася десятьма роками молитви?
Наш Господь часто молився наодинці, відмежовуючи себе від земної суєти.
Знайдіть кімнату чи куток у своєму домі,
де б ви могли постійно зустрічатися з
Богом сам на сам. Це тихе усамітнене
місце, де ви будете хвалити Бога, може
стати для вас великим благословенням.

Читаючи про молитовне життя Ісуса, ми помічаємо, наскільки серйозною
справою для Нього була молитва. У Новому Завіті описано, що відбувалося під
час молитви у Гетсиманському саду: «А
як був у смертельній тривозі, ще пильніш Він молився. І піт Його став, немов
каплі крови, що спливали на землю»
(Лк. 22:44).
А наша молитва дуже часто зводиться до незначних прохань, вправ у
риториці, повторювання молитов інших
людей, і ми майже ніколи не закликаємо
Бога всім єством. Коли починаємо молитися, часто наші думки дуже хаотичні. Говоримо Йому слова, наші ж думки
далеко від Нього. Але уявіть, що ви розмовляєте з важливою для вас людиною,
чи ви дозволите своїм думкам відволіктися, хоча б на мить? Так, ви будете відслідковувати кожне слово, яке промовляєте. Чи можна менше шанувати Царя
царів?
Ісус учив заступатися за людей.
Його настанови і приклад вражаючі! Він
закликав молитися за тих, хто нас ображає, і гонить (див. Мт.5:44). Нам потрібно просити за ворогів, молячи Бога про
прощення і покаяння.
Перше заступництво Ісуса на хресті
було за Його катів, які тільки-що великими цвяхами прибивали Його руки і ноги
до дерева: «Отче, відпусти їм, бо не
знають, що чинять вони» (Лк.23:34). А
чи ви коли молилися за ворогів?
В Біблії сказано, що потрібно молитися за навернення грішників. Багато церков щорічно приймають відоме
число новонавернених лише завдяки
молитві. І якщо серед ваших знайомих
є хтось, хто має потребу в спасінні, почніть молитися за цю людину. Ви здивує-

теся, побачивши плід Божої дії!
А ще Христос вчить нас вірити в те,
що справжня молитва буде почутою.
Можна ставити ці Його слова під сумнів, відкидати чи сміятися над ними, але
Христос обіцяв: «І все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите»
(Мт.21:22). В це потрібно повірити. У
нашого Отця є все, і Він готовий турбуватися про кожну вашу потребу.
Бог здатний захистити вас від будьякої небезпеки. Для Нього немає нічого
неможливого. Немає такої проблеми,
яка би була не під силу люблячому Богові. Майбутнє – навіть якщо воно не визначене, і ви його боїтеся – Йому відкрите. Зверніться до Нього, і скажіть вслід
за Йовом: «А Він знає дорогу, яка при
мені, хай би випробував Він мене, мов
те золото, вийду» (Йов.23:10).
Не підіймайте свою волю над Божою
волею. Не наполягайте на своєму. Не
диктуйте Йому свої умови. Краще прийміть важкий урок молитви, згадайте, як
молився безгрішний Син Божий: «… благаючи: Отче, як волієш, пронеси мимо
Мене цю чашу! Та проте не Моя, а Твоя
нехай станеться воля» (Лк.22:42).
Без молитви покаяння неможливо
пізнати Ісуса Христа. Писання каже, що
Ісус Христос – єдиний посередник між
Богом і людиною. Помоліться молитвою
в ім’я Христа і пізнаєте Його. Моліться ж
у відповідності з волею Божою.
Якщо ви не знаєте з чого почати, помоліться так: «Боже, будь милостивий
до мене, грішного». Попросіть у Бога
прощення за всі ваші гріхи, попросіть
Його змінити ваше життя і створити з
вас нову людину. Він може зробити це
прямо зараз – у відповідь на молитву.
Біллі Грем
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Вчені: молитва продовжує тривалість життя
9 А для деяких, що були себе певні, що
вони ніби праведні, і за ніщо мали інших,
Він притчу оцю розповів.
10 Два чоловіки до храму ввійшли помолитись, один фарисей, а другий був митник.
11 Фарисей, ставши, так молився про
себе: Дякую, Боже, Тобі, що я не такий, як
інші люди: здирщики, неправедні, перелюбні, або як цей митник.
12 Я пощу два рази на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю!
13 А митник здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе
в груди й казав: Боже, будь милостивий до
мене грішного!...
14 Говорю вам, що цей повернувся до дому
свого більш виправданий, аніж той. Бо
кожен, хто підноситься, буде понижений,
хто ж понижається, той піднесеться.
(Лк.18:9-14)

«Отче наш, що на небі...»
Це було на світанку. Розсіювався нічний
туман. Погляду відкривалося велике озеро,
з берегів якого нахилялися, віддзеркалюючись у воді, дерева. Замість ранкової молитви почав повторювати Ісусову молитву,
якої Він навчив своїх учнів. «Отче наш, що
на небі…». Чомусь того ранку розум знову і
знову вихоплював звернення – початок молитви Господньої. Що це означає, коли Бога
називаю Отцем?
1. Сказати Богові, Творцеві Всесвіту і
Спасителеві ОТЕЦЬ – означає ввійти в особливі стосунки з Богом. Які вони?
Ці стосунки відкриті, безпосередні, наповнені живим спілкуванням дитини з Батьком.
Ці стосунки означають водночас відмову від обрядово-формального рівня, коли
людина зв’язана з Богом головним чином
культовими діями.
Ці стосунки емоційні – вони сповнені
любов’ю, теплом, радістю, нерозумінням,
болем.
2. Коли Бог є ОТЕЦЬ, це означає, що
я не сам по собі. Не я себе створив. Він,
ОТЕЦЬ є джерелом мого буття. Обережно:
коли ти називаєш Бога ОТЦЕМ, це означає,
що ти визнаєш над собою вищий Авторитет, який має для тебе як пораду, так і бачення на усе твоє життя.
3. Коли Бог ОТЕЦЬ, то це означає, що
у тебе є Дім. Цей Дім розкішний і унікальний, він там, де зараз Батько. Але й тут і тепер ти вже вдома. У цьому домі керує воля
Отця через Його слово. Тут багато Його інших дітей, одні тобі більше симпатичні, інші
менше, бо всі різні і своєрідні, але вони –
твої рідні і тому ти любиш усіх, включаючи
не таких, як ти.
4. До речі, саме тому, що у Нього є інші
діти, а у мене, отже, брати і сестри, ми говоримо НАШ, ОТЧЕ НАШ. Це важливо – я не
можу привласнити Його увагу, не можу маніпулювати своїм бажанням і ставити себе у
центр світу. І це надважливо, бо допомагає
мені глибше усвідомити себе частиною Божої сім’ї, Церкви.
5. Чому, коли звертаємося до Бога
ОТЧЕ, стверджуємо ЩО НА НЕБІ? Бо Він,
хоча рідний і близький Отець, проте залишається БОГОМ, АБСОЛЮТНИМ І СУВЕРЕННИМ АВТОРИТЕТОМ У ВСЕСВІТІ. Він
є Любов, але й Суддя. Він близький, але
незрівнянний у величі. Він поряд, але я не
можу Його «схопити», залишити при собі,
локалізувати. Ось тому Бог, Той-Що-На-Небі – не у моїй владі, незрівнянний у силі і
славі, не досяжний моїй уяві і контролю, ні з
чим і ні з ким не порівнянний.
6. Якщо звернення ОТЧЕ НАШ утверджує першу заповідь, то слова ЩО НА НЕБІ
захищають Його унікальну неповторність,
яку має за мету друга заповідь, формуючи
рамки єдино вірного поклоніння, яке визначене Самим Богом.
7. Коли звертаємося до Бога ОТЕЦЬ,
підкорюємося зразку, якому нас навчив
Ісус. А наш Господь і Спаситель, неперевершений у любові до Отця, хоче привести
і нас, Своїх учнів, послідовників і співбратів
до СТОСУНКІВ з ОТЦЕМ, від яких ми більше ніколи не захочемо відмовитися.
Коли наступного разу повторюватимеш
Ісусову молитву, зупинись на зверненні,
не йди далі, намагайся проникнути у нього
серцем і поклонитися розумом Тому, Кого
хочеш назвати Отцем…
Микола Романюк

Останні медичні дослідження показали, що молитва допомагає людям зберегти здоров’я і швидше відновитися.
Херольд Коеніг з приватного дослідницького Університету Дюка в Північній
Кароліні (США) розповів, що аналіз результатів більше 1 500 медичних досліджень доказує, що у релігійних людей
стійкіше психічне і фізичне здоров’я.
«Зі 125 досліджень, спрямованих на
вивчення зв’язку між здоров’ям і віросповіданням, у 85 вказано, що люди,

які регулярно відвідують церкву, живуть
довше, – підкреслив він. – Всі переваги
релігійного життя випливають із уміння
краще справлятися з життєвими ситуаціями. Їхня імунна система витриваліша,
кров’яний тиск нижчий, судинна система
сильніша.»
Науковий співробітник і автор монографій Том Кнокс, який до того був атеїстом, а тепер регулярно відвідує церкву, розповів, що існує велика кількість
непомічених суспільством наукових

Молитва солдата

В кінці 1943 р. монастир
Монте Касіно німці перетворили в центральний пункт

укріпленої лінії, що захищала
підступи до Риму. З січня по
травень 1944 тут відбулася
наймасштабніша битва між
союзниками та німцями й італійцями Загинуло більше 20
тис. союзницьких військ, монастир повністю зруйнували
удари британської авіації.
Цю молитву знайшли в
наплічнику воїна, який загинув під Монте Касіно в 1944
роц:
«Почуй мене, Господи!
Мені розповідали, що

праць, які визнають релігійність корисною з медичної, соціальної і психологічної точки зору.
Наприклад, як повідомив американський журнал національного здоров’я,
вчені, спостерігаючи за двома тисячами
каліфорнійців похилого віку протягом
п’яти років, помітили, що вірогідність померти у тих, хто відвідував богослужіння, була меншою на 36%.
Американська спільнота дослідження гіпертонії в 2006 році довела, що у
віруючих кров’яний тиск менший, ніж
у невіруючих. В іншому дослідженні,
яке провели у лікарні Сан-Франциско,
вивчали ефективність молитви для пацієнтів із захворюваннями серця. Незнайомі люди помолилися за половину
з 393 хворих, які проходили лікування,
після чого у них діагностували менше
ускладнень, менше випадків пневмонії і
на їхнє лікування потрібно було менше
медикаментів. Окрім того, вони швидше
видужували.
«Атеїсти можуть і далі насміхатися
над вірою, але вони не можуть прикидатися, що наука на їхньому боці», – підкреслив Кнокс.
memo.im

Тебе немає, і я нерозумний,
повірив у це.
Але, одного разу ввечері, наче через дірку в старому решеті, я побачив небо.
І раптом зрозумів, що мене
обманули. Якби я приклав
хоч трішки зусиль, щоб уважно подивитися на те, що Ти
створив, то зрозумів би відразу, що ті, які мене навчали,
робили все, щоб не сказати
мені, що кіт – є кіт. І ось тепер чи не дивно? – я повинен
був опинитися в цьому аду,
щоб знайти час подивитися в
Твоє обличчя! Я люблю Тебе

дуже сильно… і хочу, щоб Ти
це знав.
Зараз почнеться страшна битва. Ніхто не знає, але,
можливо ввечері, я буду у
Тебе. Ми не були дуже великими друзями, тому мені тривожно, мій Боже, – чи будеш
мене чекати біля дверей, чи
ні. Поглянь: я плачу! Я зовсім
розкис! О, якби я пізнав Тебе
раніше… Я вже йду! Я маю
іти. Тепер, коли зустрів Тебе,
я не боюся смерті. До зустрічі!
mirvam.org

Георг Мюллер – людина молитви

Георг народився 27 вересня 1805 року
в Кроппенштадті. В шістнадцять років опинився в тюрмі. Бо програв і пропив гроші батька. Коли батько дізнався про це, то
дуже розлютився. Він заплатив за хорошу
освіту свого сина, сподіваючись, що той стане пастором. Але Георг, залишивши батьківський дім, щоби навчатися, вів поганий
спосіб життя.
В’язниця не виправила його. Звільнившись, він продовжував жити по-старому.
Тоді один із друзів умовив його піти на заняття із вивчення Біблії. І там Георг Мюллер
віддав своє життя Господу Ісусу Христу.
У 1829 році він переселяється в Англію,
поселяється в селі, приєднується до плімутської церкви і стає проповідником. Його
проповіді були такими захоплюючими, що
скоро церква виросла з 18 до 227 людей.

У 1835 році Георг Мюллер відкрив у Брістолі сирітський дім для бідних дітей. До цього в Англії сиротинці були лише для багатих
дітей. Бідні діти залишалися на вулиці, або їх
розподіляли в жахливі робітничі доми.
Георг Мюллер мав дві причини для відкриття сирітських будинків: він хотів опікуватися дітьми і показати, що Бог турбується
про потреби кожної людини, яка повністю
довіряє лише Йому одному.
Коли дім у Брістолі переповнився, Мюллер використав кошти, які Бог подарував
йому, щоб придбати землю в області Аслей
Даун, біля воріт міста. Там побудували п’ять
великих будівель, у яких знайшли прихисток
одночасно дві тисячі людей. І по вірі Георга
Мюллера Бог чудесним чином турбувався
про все, починаючи від їжі і закінчуючи грошима для будівництва.
До дня своєї смерті, 10 березня 1898
року, Георг Мюллер десяти тисячам хлопчиків і дівчаток подарував дім, виховання і
освіту.
Абігаль Таусенд не була сиротою, але
коли її сім’я переселилася до Брістоля, між
її батьком і Георгом Мюллером зав’язалася
міцна дружба. Аббі часто бувала з батьком
в Аслей Даун, відвідуючи сирітський дім.
Вона дуже полюбила сердечного джентльмена, який керував сиротинцем.
Одного разу вранці Георг Мюллер взяв
Аббі за руку і сказав:
– Ходімо зі мною, ти побачиш, що наш
Небесний Отець сьогодні зробить для нас.
Він повів її у довгу їдальню. Там були на-

криті столи, але не було їжі. І на кухні її не
було, не було також грошей, щоб її придбати. Але діти-сироти стояли за своїми стільцями і терпеливо чекали початку сніданку.
– Діти, – промовив Мюллер, – вже скоро час іти до школи, давайте помолимось:
Дорогий Отче, ми дякуємо Тобі за те, що Ти
даси нам сьогодні їжу.
В той момент у двері постукали: там стояв місцевий пекар.
– Містере Мюллер, – почав той, – я не міг
спати останню ніч. Мені чомусь здалося, що
у вас немає хліба на сніданок, і Господь хоче,
щоб я дав вам його. Отож, я встав о другій
годині ночі і спік для вас свіжого хліба.
Георг Мюллер подякував пекарю і прославив Господа за Його турботу.
– Діти, – промовив він, – у нас не просто
хліб, це Бог посилає нам рідкісне задоволення – свіжий хліб.
Незабаром у двері знову постукали.
Цього разу за дверима стояв молочник, візок якого зламався прямо перед сирітським
будинком.
– Я маю звільнити візка, перш ніж відремонтувати його. Чи не потрібно вам кілька
бідонів молока для дітей?
Так маленька Аббі побачила, як Бог посилав дітям свіже молоко і хліб.
– Я бажала б, щоби Бог чув і мої молитви так само, як і ваші, містере Мюллер, –
сказала вона.
– О, це Він зробить, – відповів Георг. – Ти
повинна тільки просити у Нього.
Підготував Анатолій Якобчук
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Найкоротша молитва

ндре кілька годин їхав
через ліси Північної Канади. Йому подобалося
мчати кілометр за кілометром по
цих необжитих місцях. Він дуже
втомився, коли врешті-решт дістався до невеликого готелю, де охоче
зупинялися випадкові проїжджі і ті,
хто перебував у відрядженні. Метою цієї поїздки було одне поселення, де він мав проповідувати, а зараз радів тихому вечору, який саме
наступав.
Але сталося все по-іншому.
Ледве встиг відмітитись у приймальні, як йому назустріч вийшов
господар готелю з сяючим лицем.
– Пасторе Джексон! – вигукнув
він. – В поселенні мені сказали, що
сьогодні ви будете в нас проїздом.
Я дуже радий, що ви тут. Ходімо,
маєте обов’язково випити з нами
чашку кави!
Таке тепле запрошення Андре
не міг відхилити. Трішки пізніше він
вже сидів біля господаря готелю і
слухав його історію. Господар і його
дружина були християнами, але
жили занадто далеко від міста, щоб
регулярно відвідувати богослужіння. Тому зараз були дуже раді, що
до них заїхав священнослужитель.
Вони наполегливо запрошували
його залишитися на вечерю. Під час
їжі Андре дав зрозуміти, що збирається від’їжджати наступного ранку,
але не дуже рано. У відповідь на це
власник готелю запропонував після
сніданку провести богослужіння, на
яке будуть запрошені пожильці.
– Охоче, – сказав Андре. – Але
я дуже був би радий, якби міг бути
присутнім і персонал готелю. Коли
я ніс речі в свою кімнату, побачив
жінку, яка мила вікна. Вона була
дуже сумною. Коли привітався з
нею, вона відвернулась. Але я помітив сльози у її очах.
– А, ви маєте на увазі її, – сказав
задумливо господар. – Вона індіанка і багато чого пережила. Я тримаю її лише з жалю, бо вона втратила всяке бажання працювати. Не
думаю, що гостям буде приємною її
присутність під час проповіді. Вона
зовсім не слідкує за собою…
– Але, можливо, вона посидить
хоч би в дверях? – попросив Андре.
– Я дуже хочу, щоб вона була присутньою.
Наступного ранку гості були
дуже здивовані, коли їм після сніданку оголосили про богослужіння.
Багато хто залишилися послухати
проповідь, бо в поїздках їм не часто приходилося бувати в церквах.
Слухали пастора дуже уважно, дехто тепло дякував йому, але лише

А

одна людина залишилася, щоби
задати декілька запитань.
Це була та жінка з сумним обличчям, яка непомітно сиділа біля
дверей. Коли всі гості розійшлися з
їдальні, вона пішла за пастором у
вітальню.
– Сер, – прошепотіла вона, я
ніколи ще не чула, щоби хтось так
говорив про Бога. Не могли б ви навчити мене короткої молитви? Знаєте, у мене нема освіти, але я хочу
молитися.
– Звичайно, – відповів Андре
привітно, я навчу вас молитви.
Так ви будете молитися кожного
дня протягом тижня, поки я знову
не вернуся сюди. Тоді поговоримо
далі.
– Тільки, будь ласка, дуже короткої молитви, сер. Довгу я не запам’ятаю.
– Вона дуже коротка – лише
п’ять слів, по одному слову для
кожного пальця на вашій руці, так,
що ви не забудете. Ось вона: «Господи, покажи мені, яка я».
Коли через тиждень пастор
повернувся, то, привітавшись із
господарем, він першим ділом запитав про цю жінку, яка мила вікна.
Господар зітхнув:
– Здається, їй стало ще гірше, ніж раніше. Кожного разу, як я
її бачу, вона плаче. Якщо це буде
так далі тривати, мені прийдеться її
звільнити. Її поведінка впливає на
інших.
Пастор пішов її шукати.
– Ну ось я повернувся, – сказав
він, заставши її за роботою. – Ви не
забули ту молитву? Чи молились
ви нею кожного дня?
Сльози бризнули у неї з очей.
Вона сплеснула руками:
– Я повторюю її кожного дня і
мені стає все гірше. Щодня мені
приходять на пам’ять нові гріхи, які
я будь-коли зробила, і на серці мені
все важче і важче. Що ж робити?
– Я скажу вам, що потрібно робити! Не моліться більше тією молитвою. Я навчу вас іншої.
– Тільки короткої, сер. Не забувайте, що я не вчена і не можу багато запам’ятати.
– Дуже короткої. Як і раніше –
лише п’ять слів. По одному слову
для кожного пальця на вашій руці.
Ось вона: «Господи, покажи мені,
який Ти».
– І як довго я маю так молитися?
– Ви можете молитися так все
своє життя.
Через кілька років Андре Джексон знову відвідав ті місця, щоби
проповідувати у новій церкві, яку

відкрили неподалік від готелю. На
цьому богослужінні було дуже багато людей. Андре був вражений
радісними обличчями молоді і їхнім
співом. Коли він висловив з цього
приводу своє захоплення, новий
пастор сказав:
– Я уже вдячний Богу за нашу
молодь. Але це не моя заслуга. Їх
цьому навчила одна сімейна пара,
яка проживає в цьому районі. Одружились вони не так давно і проводять велику роботу серед дітей і
підлітків. Дружина – як друга мама
для всієї молоді. Це незвичайна історія. Жінка індіанського походження і зовсім неосвічена.
– Я хочу з нею зустрітись, – сказав Андре.
Приваблива, акуратно одягнута
жінка підійшла до них і потиснула
гостю руку.
– Ви ще пам’ятаєте мене, сер?
– запитала вона і засміялася, побачивши на обличчі розгубленість.
– Я і не сподівалася, що ви мене
впізнаєте. Пам’ятаєте молитву, що
по слову на кожен палець?
Звичайно, Андре згадав. Вона
продовжувала:
– Після того, як ви поїхали, я
молилася цією молитвою щодня. І
Господь показав мені, який Він є. Я
вчуся все більше Його любити. О,
сер, я буду молитися цією молитвою до тих пір, поки не побачу Його
обличчям до обличчя.
Ця жінка не тільки побачила
свої гріхи, але і навернулася до Ісуса. Дізнавшись, що всі гріхи прощені, вона залишила смуток і почала
нове, радісне життя, бо могла тепер дивитися вперед, на Христа, і
їй не потрібно було більше оглядатися на своє безрадісне, гріховне
минуле.
days4god.com

Молитва
Франциска Ассізьского

Господи, зроби мене інструментом Твого миру.
Навчи мене:
Там, де ненависть – нести любов, де образа – нести прощення, де розлад – нести єдність, де
омана – нести істину, де сумнів –
нести віру, де відчай – нести надію, там, де темнота – нести світло, де смуток – нести радість.
О, Вчителю, я не шукаю утіхи,
але хочу потішати, я не шукаю розуміння, але хочу розуміти, я не
шукаю любові, але хочу любити.
Бо:
Даючи – отримуємо, забуваючи – знаходимо, прощаючи – ми
будемо прощені, помираючи – воскреснемо в Життя вічне.
pixabay.com

Відбулося засідання Ради у
справах душпастирської опіки
У Центральному будинку
офіцерів 26 липня відбулося
засідання Ради у справах душпастирської опіки при Міністерстві оборони України.
На засіданні також були
присутні представники Міністерства оборони України
та Генерального штабу Збройних сил України.
Представники духовенства разом з посадовими особами Міністерства обговорили сучасний стан військово-релігійного співробітництва та проблеми, пов’язані зі створенням капеланської служби у Збройних Силах України.
Учасники засідання ознайомилися з поточним станом
опрацювання проекту Закону України «Про військове капеланство». Цей проект розроблений з безпосередньою участю військових капеланів, із залученням науковців, експертів
Верховної Ради та Інституту релігійної свободи.
Результати засідання Ради, оформлені протокольно, будуть направлені Міністру оборони України генералу армії
України Степану Полтораку. України генералу армії України
Степану Полтораку. України генералу армії України Степану Полтораку.
Релігійно-інформаційна служба України

Депутати доопрацювали законопроект
про альтернативну службу
У парламенті зареєстрували вдосконалену редакцію законопроекту № 4485,
спрямованого на вирішення
низки процедурних проблем
щодо організації альтернативної (невійськової) служби.
На підставі рекомендацій, наданих правовими експертами Інституту релігійної
свободи, ініціатори змін – депутати Павло Унгурян, Віктор
Єленський та Дмитро Тимчук вирішили не тільки заповнити
прогалини законодавчого регулювання під час мобілізації,
але й загалом вдосконалити процес подання заяв на проходження альтернативної служби, зокрема під час строкової служби.
У такий спосіб автори законопроекту пропонують вирішити проблему із несвоєчасним поданням заяв на альтернативну службу. Чинна редакція Закону передбачає, що
така заява подається “не пізніше ніж за два календарні місяці до початку встановленого законодавством періоду проведення призову на строкову військову службу”.
Інститут релігійної свободи, Київ

Міносвіти розпочинає визнання
дипломів про вищу духовну освіту
Міністерство освіти і науки
України утворило Комісію з
державного визнання докуметів про вищу духовну освіту.
Очолив Комісію директор департаменту вищої освіти міністерства Олег Шаров. До складу Комісії увійшли як державні
службовці та експерти-релігієзнавці, так і представники духовних навчальних закладів і релігійних об’єднань.
«Комісія з державного визнання документів про вищу
духовну освіту є дорадчим органом МОН та утворюється з
метою виконання покладених на МОН повноважень щодо
державного визнання документів про вищу духовну освіту,
виданих вищими духовними навчальними закладами України, статути (положення) яких зареєстровані в установленому законодавством порядку».
Зазначені зміни в освітньому законодавстві відбуваються на підставі Закону України «Про вищу освіту». Новації
цього Закону, окрім згаданого, передбачають виділення
«Богослов’я» в окрему галузь знань та можливість проходження вищим духовним навчальним закладом процедури
ліцензування та акредитації освітньої програми за спеціальністю «Богослов’я», створення та діяльності аспірантури, докторантури, спеціалізованої вченої ради за галуззю
знань «Богослов’я».
Інститут релігійної свободи, Київ

ЗМІ: до 2033 року Біблія стане
доступною всім народам Землі
Вперше в історії це стає
реальністю завдяки новим
технологіям. Перекладачі повідомили, що скоро ми можемо побачити, як Біблія стане доступна кожній людині
будь -якою мовою
Нові технології стрімко скорочують 40-річний термін, який потрібно було для першого
перекладу. Сьогодні для перекладу потрібно біля 10 років.
Стрімкий розвиток індустрії Інтернету та додатків для
гаджетів створив унікальні можливості для поширення Божого Слова у світі. Біблійний додаток «You Version», дозволяє людям за декілька секунд отримати доступ до Біблії на
своїх цифрових приладах навіть у тих країнах, де це заборонено.
На сьогодні «YouVersion» має більше тисячі безкоштовних перекладів по всьому світу, і ці можливості постійно ростуть.
Світові християнські новини
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Невпинний діалог

Я пишу цю статтю далеко
від дому. Зима. Усамітнений
будиночок в горах. Щовечора розмовляю по телефону з
дружиною. Ми говоримо про
все, що сталося за день. Я
розповідаю Жані, скільки написав і що заважало мені писати…
Звітую, що їв на обід.
Вона розповідає, як бореться з простудою, про листи,
які прийшли на моє ім’я, і про
те, кого з сусідів зустріла на
шляху до поштової скриньки.
Ми обговорюємо погоду, політику, новини з життя родичів,
заходи, які нам потрібно буде
відвідати. Загалом, разом
роздумуємо про вчорашній
день, і деякі події постають
перед нами у новому світлі.
Те, що я описав, дивним
способом схоже на молитву.
Стародавнє визначення, яке
приписують Клименту Олександрійському, гласить: «Молитва – спілкування з Богом».
Мені подобається ця думка.
Таке визначення включає всі
малі «богоявлення», які супроводжували мене сьогодні:
сіра лисиця, яка промайнула
за поворотом лижні, рожевий
відблиск гірських вершин на
заході, зустріч зі старим другом у магазині. Включаючи ці
події у свою молитву, я продовжую їхню дію, насолоджуюся ними, щоб вони не дуже
швидко перекочували в тайники пам’яті і не загубилися
в них.
«Молитва дозволяє винести з побаченого нами максимум можливого, – пише Алан
Екклстоун, англійський свя-

щеник, відомий своїми працями про молитву. – Ви роздумуєте про те, що сталося так,
ніби вертите в руках подарунок. Намагаєтеся зрозуміти,
як те, що сталося, пов’язане
з минулим і як воно вплине
на майбутнє. Роздумуєте про
те, які можливості воно перед
вами відкриває. Тобто, витягуєте на світ Божий все, що
сховане у цій події». Жана
розділила зі мною враження,
про які почула у моїй розповіді, під час телефонної розмови. А Бог же завжди зі мною…
З іншого боку, повноцінне спілкування з Богом
не можливе без виливання
Йому горя і відчаю. У фільмі «Скрипаль на даху» молочник Тевьє постійно веде
діалог з Богом, дякує за все
хороше, скаржиться, коли
стається погане. Ось він понуро бреде по дорозі поруч зі
своєю травмованою конякою.
«Я можу зрозуміти, – каже
він Богу, – якщо Ти караєш
мене справедливо. Чи караєш мою дружину. Її то є за що
карати – вона дуже багато
теревенить. Можу зрозуміти,
якщо ти караєш мою дочку:
вона хоче піти з дому і вийти
заміж за гоя (гой – людина,
яка сповідує будь-яку релігію,
крім юдейської). Але ніяк не
розумію: що Ти маєш проти
мого коня?!»
Ісус дає приклад молитовного життя, суть якого –
підтримка дружніх стосунків
із Богом. У Старому Завіті є
багато прекрасних молитов,
більша частина яких походила з уст царів чи пророків:

євреям було характерно на
розспів повторювати молитву за ведучим. У Псалтирі є
особливі вказівки, як потрібно
виконувати окремі псалми під
час богослужіння – але про
особисту молитву не сказано
нічого. Деякі богослови вважають, що Ісус був першовідкривачем особистої молитви.
Ніхто зі старозавітних персонажів не використовував
таке звернення до Бога, як
«Отець». Проте у промовах
Христа воно зустрічається
сто сімдесят разів. Він залишив нам зразок молитви, у
якій мова йде про насущне:
виконання волі Божої, їжу,
борги, прощення, спокуси.
Його власні молитви – приклад щирості і безпосередності. Його учні, які і самі не
були новачками в молитві, не
могли зрозуміти особливості
молитов Ісуса.
Для Христа молитися
було так само природньо, як
дихати. Однак для нас, Його
послідовників, це не так. Ісус
у молитві відновлював сили,
а для мене молитва – важка
праця. Я дуже стараюся відноситись до молитви як до
діалогу, а не монологу. Але
як підтримувати живе спілкування з Богом, якщо Він, як
правило, не відповідає зрозумілими, звичними для людського вуха словами? Коли
ми з дружиною обговорюємо по телефону минулий
день, вона сміється разом
зі мною, або співчуває мені.
Бог цього не робить – або
робить так, що я не в стані
сприйняти Його реакцію.

Адреса: а/с 116, м. Рівне,
33028, Україна.
Телефон: (0362) 63-79-76

http://slovovchitelyu.org/ slovo@hopetopeople.org
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Для вправ у молитві я
читаю Псалми, читаю молитви Ісуса і Його учнів. Паралельно починаю бачити
неосяжність Божих шляхів:
Його дивну прихильність до
запальних, бунтівливих людей, Його схильність піддавати нашу віру випробуванням,
Його довготерпіння, скромність і незбагнену повагу до
свободи волі людини. Ще
я зрозумів, що ми по-різному використовуємо владу і
по-різному сприймаємо час. І
врешті, Богу не потрібно нікому нічого доводити.
Починаючи
молитися, спочатку, як правило,
не знаю, що казати і говорю з натугою. Бо по добрій
волі розповідаю Богу те, що
Він – Всезнаючий – вже знає.
Переконую себе, що Бог прислухається до моїх молитов; з
часом я навчився у це вірити.
Розумію, що Богу, як і більшості з нас, важливо, щоб Його
любили, поважали, вірили в
Нього і довіряли Йому.
Наполегливо продовжуючи молитися, я став відчувати свого Співрозмовника,
відчувати Його як якесь моє
«друге я», яке викладає позицію Бога. Коли прагну помсти,
«друге я» нагадує мені про
прощення. Коли мене охоплюють егоїстичні бажання,
«двійник» повідомляє мені
про потреби інших людей. Я
раптом усвідомлюю, що веду
внутрішній діалог, але не зі
самим собою. Це Божий Дух
молиться в мені і доносить до
мене волю Отця!
Мати Тереза, наша сучасниця, яка по-справжньому
вміла молитися, писала: «Мій
секрет дуже простий – я молюсь».
Молитва – це просто розмова з Богом.
Він говорить – ми слухаємо.
Ми говоримо – Він слухає.
Ми – співрозмовники, які
говорять і слухають один одного.
Я вчуся розмовляти з
Богом, і кінця цьому навчанню не буде, бо ми – нерівні
партнери. Визнаючи нашу
нерівність, я схиляюся перед
Ним – і лише тоді здобуваю
здатність Його чути. Не дивлячись на різницю між нами,
я прагну до Бога – і лише тоді
відкриваються мої вуста, а за
ними і серце.
Пилип Янсі
(Уривок з книги «Молитва»)

З молитвою живи
Не треба розпачу, коли
Здають від болю в тебе нерви...
В цім світі смерті і хули
Здалось: надії навіть вмерли.
Не треба розпачу тоді,
Коли заклякло в горлі слово,
Прийшла біда нагально в дім,
Тебе зігнула, мов підкову.
Не треба розпачу, якщо
Ти залишався сам з собою —
Не допоможе вже ніщо,
І не відбудешся журбою...
Ти краще глянь у небеса,
Постань в молитві перед Богом
І на душі відчуєш сам
Свою жадану перемогу.
Вона прийде, як сонце вдень,
Твою сльозу осушить щастям,
І вже ніколи і ніде
Не дасть у розпач тобі впасти.
Сергій Рачинець

Молитва покаяння
Згрішив, згрішив перед Тобою.
О Боже мій, Ти знаєш все…
Помилуй, зглянься наді мною,
Молюсь, не дам собі спокою,
Аж доки милість не спасе.
В життєвих розкошів просторах
Душі я щастя віднайшов.
Не раз я бачив сльози, горе…
Та все ж ішов життєвим морем…
Ой, як далеко я зайшов…
О Боже, визволи від муки,
Гріха, неправди та біди.
Я визнаю свій гріх великий,
Я блудний син, візьми за руку!
Тримай і Сам тепер веди!
Степан Коханець
***
Молитва – це пісня, молитва – це
сльози,
Це чиста і свіжа роса на зорі.
Молитва – тепло в найлютіші морози,
В розбурханім морі міцні якори.
Молитва – це сила в безсиллі людському.
Молитва – зітхання моє в низині,
Це мед стільниковий в стражданні гіркому,
Підкріплення тіла і духу в мені.
Молитва – непізнана ще таємниця,
Молитва – секрет, не підвладний серцям,
Це повна дарами духовна криниця,
Молитва – це благо, дароване нам.
Молитва – це двері, зачинені щільно,
Розмова з Ісусом один на один,
Коли я до Нього звертаюся вільно,
Коли піднімаюсь з низин до вершин.
Молитва – це битва, зусилля і воля,
Молитва – добро застереження зла
І радість велика, і щедрая доля.
Амінь, алілуя, осанна, хвала!
Володимир Сад

Запрошуємо вас

