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Скільки ти коштуєш?

Чи знаєш ти собі ціну? 
Я не маю на увазі інте-
лектуальні здібності або 

симпатичне обличчя, за яким ти 
доглядаєш, стоячи годинами перед 
дзеркалом. По скільки ти? Ми не 
говоримо про професійні дані, за 
які тебе щедро винагороджують. 
Скільки ти коштуєш? У скільки ти 
оцінив себе? Мова йде про твою 
безсмертну душу

Біблія каже: «Яка ж користь 
людині, що здобуде ввесь світ, але 
занапастить чи згубить себе?» 
(Лк.9:25). Це питання зараз задає 
тобі Творець, Суддя живих і мер-
твих, перед Яким ти постанеш. Це 
питання задає тобі Ісус, Який вмер 
на хресті за тебе. Він взяв на Себе 
всі твої і мої гріхи, і помер за нас на 
Голгофі, щоб дати спасіння і свобо-
ду від гріха.

Ти можеш не вірити в існуван-
ня Бога, але це нічого не міняє. 
Незнання громадських законів не 
звільняє від відповідальності. 

Біблія не запитує: «Чи ти ре-
лігійний?». Але: «Чи повірив ти в 
Господа Ісуса Христа?». «За кого 
ти вважаєш Мене?» – запитує Ісус 
Христос.
Суддя живих і мертвих

Як ти оцінюєш свою душу? 
Мова йде про неймовірні багатства 
світу, всесвіту. Космічний телескоп 
Хаббл дав нам можливість зазир-
нути у всесвіт. І, уяви: це все твоє, 
весь всесвіт біля твоїх ніг! Ти ба-
гатий, всі природні багатства світу 
теж твої. Вся нафтова промисло-
вість працює на тебе, всі художні 
витвори мистецтва – твої.

Але Біблія запитує: яка користь від 
цього всього, якщо душа твоя гине? 

Олександр Македонський зі-

йшов на трон, коли йому було 
всього лиш 20 років. За кілька років 
він скорив Грецію, Єгипет, Перську 
імперію, завоював чимало міст і 
назвав їх, звичайно, своїм іменем, 
і ось він перетнув Інд. Але одного 
разу поглянув у далину. Замовк і 
заплакав від образи – нічого біль-
ше не було, щоб завойовувати!

Уяви, що у тебе жінок море, ти 
міняєш їх, як рукавиці (або чолові-
ків, чи друзів). Уяви, що у тебе гро-
ші, мов сміття, ти – цар, володар, 
словом – майже бог. Але тільки 
смертний… Ми всі помремо, але 
чи готовий ти зустріти Бога? Яких 
ти б не досягнув висот у житті, яка 
користь від цього твоїй душі?
Примарна користь земного

Біблія каже: «бо все, що в сві-
ті: пожадливість тілесна, і пожад-
ливість очам, і пиха життєва, це 
не від Отця, а від світу. Минаєть-
ся і світ, і його пожадливість, а 
хто Божу волю виконує, той повік 
пробуває!» (1 Ів. 2:16-17). Заради 
чого ти живеш? Христос каже: «Не 
складайте скарбів собі на землі, 
де нищить їх міль та іржа, і де зло-
дії підкопуються й викрадають. 
Складайте ж собі скарби на небі, 
де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де 
злодії до них не підкопуються та 
не крадуть. Бо де скарб твій, там 
буде й серце твоє» (Мт.6:19-21).

Здобуття всіх багатств світу дуже 
умовне. Всього не здобудеш. Жит-
тя дуже коротке. Елвіса Преслі за 6 
тижнів до смерті запитали: «Скажи, 
король, ти щасливий?» Він відповів: 
«Ні, я жахливо одинокий…».

Матеріальні блага не дадуть 
того, чого б ви хотіли. Але, якби 
вдалося здобути багатства всьо-
го світу, то яка користь від того, 
якщо душу погубиш?

Душа – це твоя сутність. Так, 
у тебе є тіло – фізична матерія, а 
душа – духовна матерія.  Складові 
душі – це розум, емоції, здатність 
мислити, воля – здібність приймати 
правильні рішення, вибирати до-
бро, а не зло. Бог наділив тебе сум-
лінням – здібність вирізняти добро 
від зла. Душа – це справжня твоя 
сутність. Не тіло, яке ти одягаєш, 
пестиш і прикрашаєш, але душа. 
Душа безцінна

Чому душа людини оцінена так 
високо?

По-перше, бо створена Богом. 
Бог кожну людину наділив Своїм 
образом. Бог дав тобі здатність 
насолоджуватися спілкуванням із 
Богом без страху.

Твоя поява в цьому світі не ви-
падкова. Бог дав тобі життя, щоб 
любити тебе, щоб ти жив за Його 
волею. Але гріх зробив свою чорну 
справу. Гріх – це диявольська сила, 
яка змушує нас грішити, порушувати 
Божі заповіді, не дивлячись на це, Бог 
любить нас, адже ми – Його Образ. 

Наше тіло помре, розкладеть-
ся на мільйони частин, але душа 
житиме вічно. Безсмертя – це 
безконечне існування в Небі або 
в пеклі. Бог поклав вічність у наші 
серця. За цією вічністю сумує наша 
душа. Ось чому душа така цінна. 
Тому не варто витрачати своє жит-
тя на марноту, не торгуй душею 
заради тимчасових розваг, але до-
вір її Богу. Він простить і дасть тобі 
нове життя.

Твоя душа цінна, бо Сам Бог 
оцінив її дуже дорого. Бог не хоче 
твоєї загибелі. Ісус Христос, знаю-
чи всі жахи пекла, постійно застері-
гав людей від нього.

Можливо, ти дуже релігійний, але 
не знаєш, що Бог тебе любить? Вико-

нуєш традиції, передання, але не зна-
йомий з Богом, не знаєш, що Бог гото-
вий простити твій гріх, а ти далекий від 
того, щоб слідувати за Ним?

Релігійність не спасла жодної 
людини – навернись до Ісуса. Ісус 
був прибитий і помирав на хре-
сті, переживав усі муки до тих пір, 
поки поруч розп’ятий розбійник не 
навернувся. Христос був готовий 
чекати, терплячи неймовірні муки, 
щоб врятувати одного розбійника. 

Христос, як ніхто інший, пояс-
нив, що таке ад, що приводить туди, 
і як його уникнути. Святе Письмо 
каже: «бо просторі ворота й ши-
рока дорога, що веде до погибелі, 
і нею багато-хто ходять. Бо тісні 
ті ворота, і вузька та дорога, що 
веде до життя, і мало таких, що 
знаходять її» (Мт.7:13-14).
Дві дороги

Якою дорогою йдеш ти? Широ-
кою, на якій все дозволено і панує 
аморальність? На якій багато нео-
нових вогнів, барів, дискотек, нар-
котиків і алкоголю? Чи ти погоджу-
єшся йти вузькою дорогою, на якій 
складно, де насмішки і знущання, 
але яка веде тебе до прощення і 
щастя? Бог не хоче твоєї загибелі, 
він цінує твою душу дуже дорого.

Твоя душа дорога, бо Син Бо-
жий помер за тебе на хресті. Що 
змусило Його піти на хрест? – я і 
ти. Голгофський хрест – це жер-
товник, на якому було принесено в 
жертву Божого Сина.  

Релігійні вожді та інші люди 
знущалися з Христа і казали: «Ін-
ших спасав, а Себе не може спа-
сти?» Він міг Себе спасти, але не 
зробив цього тому, що хотів спасти 
нас.

Ніхто не може слідувати за 
Христом і одночасно насолоджу-
ватися гріхом. Не намагайся жити 
у двох світах – цього не вдавалося 
ще нікому. 
Прощення

Що дала смерть Ісуса люд-
ству? Ми можемо мати викуплення 
через Його Кров і прощення гріхів. 
Не одного гріха чи тисячі, але всіх 
гріхів, незалежно від тяжкості зло-
чинів.

Прощення! Яке гарне слово! 
Це свобода від провини. І якби 
люди вирішили питання своєї про-
вини, то половина психіатричних 
лікарень були б порожніми. Як 
позбавитись відчуття провини? Не 
йдіть до віщунів, вони не допомо-
жуть. Прощення в Ісусі Христі – це 
свобода від влади гріха.

Прощення – це визволення від 
пекла і вічне життя. Дух Святий по-
селяється у твоє життя і у тобі тече 
життя Самого Бога. Ти починаєш 
жити за Його волею і отримуєш дар 
вічного життя. Прощення – це сила 
для чистого життя. 

Яка користь людині, якщо здо-
буде весь світ, а душу занапастить? 
Користь незначна, і до того ж тим-
часова. Але шкода колосальна – 
втрата душі на всю вічність,  угода 
найневигідніша… в житті ти завжди 
прагнеш укласти найвигіднішу уго-
ду. Продаючи, хочеш занизити вагу, 
зависити ціну, щоб не втратити свої 
інтереси. Чому ж так дешево відда-
єш свою душу? 
Спіши спасатися!

19-річний хлопчак у Пекіні за-
клався з друзями на незначну суму, 
що випалить сто цигарок одну за 
другою. Навколо зібрався натовп 
зівак. Перший десяток, другий, п’я-
тий, шостий, десятий… і на остан-
ньому він раптом падає мертвим. 
Він виграв якісь копійки, але згубив 
і життя і душу.

Загибель душі – питання вкрай 
серйозне, не зроби помилки. Поспі-
шай до Христа сьогодні. Не обма-
нюй себе, що завтра буде можли-
вість навернутися до Бога – завтра 
може просто не настати.

Ми спішимо жити. Діти хочуть 
відірватися від немічних стариків, 
та що ж вони розуміють у житті! По-
спішають вийти заміж і оженитися, 
не думаючи, хто буде мамою його 
дитини, чи батьком дочки. Молодь 
поспішає подорослішати, і деяким 
16-річним можна дати всі 30 за грі-
ховний досвід. 
Три кроки

Ти можеш навіть сьогодні за-
лишити гріховні крихти світу, отри-
мати спасіння душі. Для цього тобі 
потрібно зробити всього три кроки.

1. Покаятися. Покаятися – це 
спалити мости. Коли римляни ви-
садились на береги Британії, пер-
шим ділом вони спалили кораблі, 
щоб ніхто не відступив. Римляни 
вимагали відданості ідеї. Христос 
вимагає абсолютної відданості 
Йому. Покаяння веде тебе до Бога. 
Визнай сьогодні свою провину і не 
намагайся виправдовуватися.

2. Віра в Ісуса Христа. Ми 
по-дитячому довіряємось Ісусу 
Христу і кажемо: «Господи, спаси 
мене! Ти вмер на хресті за мене і 
я не можу спасти самого себе. До-
вірся Христу, Він збереже тебе, де 
б ти не був.

3. Слідування за Ісусом. Все 
вчення Спасителя визначається 
одним словом: любов. Возлюби 
Бога і ближнього, як самого себе. 
Повір: Бог допоможе тобі іти за 
Ним. 

Сьогодні день твого примирен-
ня з Богом, зроби крок до покаяння. 
Якщо Дух Святий торкнувся серця, 
і ти готовий розкаятися – зроби це 
прямо зараз!

Віктор Гамм 
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22 І сказав Він: Синові Людському треба 
багато страждати, і Його відцурають-
ся старші, і первосвященики, і книжники, 
і буде Він убитий, але третього дня Він 
воскресне!
23 А до всіх Він промовив: Коли хоче хто 
йти вслід за Мною, хай зречеться самого 
себе, і хай візьме щоденно свого хреста, 
та й за Мною йде.
24 Бо хто хоче душу свою зберегти, той 
погубить її, а хто ради Мене згубить 
душу свою, той її збереже.
25 Яка ж користь людині, що здобуде ввесь 
світ, але занапастить чи згубить себе?
26 Бо хто буде Мене та Моєї науки соро-
митися, того посоромиться також Син 
Людський, як прийде у славі Своїй, і Отчій, 
і святих Анголів.

(Лк. 9:22-26)

 Сільвестер Сталлоне про свою віру

Сільвестер Сталлоне завж-
ди сам виконував трюки в кіно, 
що іноді закінчувалося злама-
ними кістками і госпіталізацією. 
Віра цього італійця також пере-
жила багато ударів – поки цей 
голлівудський «блудний син» не 
навернувся до Бога, як він сам 
вважає. 

«Я ріс у християнській сім’ї, – 
розповідає Сталлоне. – Мене на-
вчали віри, і я намагався вірити, 

наскільки міг, поки одного разу не 
потрапив у так званий реальний 
світ. Зіткнувся з різноманітними 
спокусами і збився з дороги. Я 
зробив багато поганих виборів». 

Його народження було пов’я-
зане з деякими ускладненнями. 
Акушерка випадково перерізала 
новонародженому нерв, і це ви-
кликало параліч у деяких части-
нах обличчя. 

Коли Сталлоне було 10 ро-
ків, його батьки розлучились. Це 
стало причиною поганої успіш-
ності в школі. У 24 роки його ви-
селили з будинку і він став ночу-
вати на автовокзалі. Саме тоді 
погодився за 200 доларів зняти-
ся в порнофільмі.

«В мене був вибір: або зні-
матися в цьому фільмі, або йти 
когось грабувати, – пригадує 
Сталлоне. – Я був у відчаї, у 
дуже глибокому відчаї».

Він отримав ще кілька 
незначних ролей, але великий 
успіх йому приніс фільм «Рокі» 
в 1979 році. Ця кінострічка от-
римала три Оскари і захопила 
уяву американців. «Невдаха» 
став американським кумиром. 
Далі фільми йшли один за од-
ним: «Рембо», «Нестримні»… З 
«покидьків суспільства» цей хло-
пець стає одним із найуспішні-
ших акторів. Раптова слава і ба-
гатство принесли йому цілу купу 
нових спокус.

Сталлоне двічі розлучався. 
Зі слів Сільвестера, його життя 
12 років ішло по похилій, поки в 
нього не відбулося «прозріння 
блудного сина» і він повернувся 
до щирої віри в Ісуса. «Я зрозу-
мів, врешті, – потрібно зупини-
тися, – свідчить Сталлоне. – По-
трібно повернутися до головних 
речей, перестати контролювати 

своє життя самому і дозволити 
Богу робити це». Завжди випро-
мінює ентузіазм, коли йдеться 
про відвідування церкви. «Чим 
більше я ходжу до церкви, тим 
більше себе залучаю до процесу 
сходження за Ісусом; чим більше 
слухаю Його Слово, і Він веде 
мене за руку, тим більше відчу-
ваю, що тиск гріха слабне. Цер-
ква – це спортзал для душі. Ви 
не можете самі тренувати себе. 
Вам потрібно десь брати знання, 
досвід; потрібне чиєсь керівниц-
тво». 

Йдучи від Христа, отримує-
мо удари від життя, і вони зму-
шують нас замислитися про най-
головніше. І тоді повертаємося 
до Нього. Думаю, що Сталлоне 
з цим погодився б. 

Анатолій Якобчук

Реформація – втрачений шанс для українців?

Президент України Петро Поро-
шенко нещодавно підписав указ «Про 
відзначення в Україні 500-річчя Рефор-
мації». Уже на рівні побутових розмов 
довелося почути: навіщо це, ми ж пра-
вославна країна, і взагалі, який стосунок 
має Реформація до України.

Поняття Реформації в нас часто асо-
ціюється з пізньопротестантськими кон-
фесіями, які поширені в сучасній Україні. 
Це – баптисти, адвентисти, свідки Єгови 
тощо. Ставлення до протестантів серед 
українців неоднозначне. З одного боку, 
їх цінують як відповідальних, трудолю-
бивих людей, з іншого, маємо на рівні 
побутовому певну неприязнь. 

Що дала світові Реформація?
Однак Реформація – це не тільки піз-

ньопротестантські конфесії. Це важливе 
явище європейської культури, яке зміни-
ло хід історії. Мартін Лютер, обнароду-
вавши в жовтні 1517 року свої «95 тез» 
і започаткувавши Реформацію, поклав 
початок важливим змінам у Німеччині 
та за її межами. Відомий соціолог Макс 
Вебер у роботі «Протестантська етика і 
дух капіталізму» доводив, що саме про-
тестантизм як породження Реформації 
стало головним чинником становлення 
й розвитку капіталістичних відносин. Не 
всі дослідники сприймали міркування 
Вебера. Мав він чимало критиків. Але 
факт залишається фактом: ті країни, де 
утвердився протестантизм (більшість 
регіонів Німеччини, Англія, Скандина-
вія, США), у період Нового часу стали 
на шлях динамічного суспільно-еконо-
мічного розвитку. Й сьогодні вони зали-
шаються світовими лідерами. Натомість 
країни, де зберігався католицизм, а тим 
паче православ’я, втрачали свої позиції.

Адже релігія, на цьому наголошував 
Вебер, визначає світоглядні орієнти-
ри людини та її поведінку. Протестан-

тизм орієнтував людей на відповідаль-
не ставлення до праці. Адже праця, на 
думку протестантів, є служінням Богові. 
Це стосується навіть праці, яка вважа-
ється непрестижною. Не дивно, що в 
протестантських країнах заможні люди 
та їхні діти не цураються «чорнової ро-
боти». Чого, наприклад, не скажеш про 
наше «православне суспільство».

Протестантизм, як, до речі, і юдаїзм, 
був зорієнтований на книжкову релігійну 
культуру. Віруючий мав оволодіти гра-
мотою й читати Біблію, котра вважалася 
протестантами джерелом віровчення. 
Систематичне ж читання книг, як довели 
дослідження, орієнтує людину на раціо-
налістичне сприйняття дійсності. Відпо-
відно, люди раціоналістично, розумно 
ставляться до життя. А тепер подивимо-
ся, яке ставлення до книги в нас. Скільки 
книг у рік видається на одного українця? 
І скільки українець купує книг? Букваль-
но одиниці. Це не йде ні в яке порівнян-
ня з країнами, де панує протестантизм. 

Очевидно, на Реформацію варто по-
дивитися не лише як на рух релігійний, 
але як на шанс, що давав можливість 
для суспільно-економічного розвитку.

Україна і Реформація
У нас не дуже на це акцентують ува-

гу, але реформаційні ідеї в середині й 
другій половині XVI століття отримали 
помітне поширення на українських зем-
лях. Чимало українців навчалося у ні-
мецьких університетах, де були сильні 
впливи протестантизму. Одним із улю-
блених учнів Мартіна Лютера став укра-
їнець Станіслав Оріховський. Повернув-
шись на батьківщину, він вдався до дій, 
котрі можна трактувати як протестант-
ські. Зокрема, виступав проти целібату 
католицького духовенства. Чимало пра-
вославних шляхтичів на західноукраїн-
ських землях відмовлялися від свого ві-

ровизнання й приймали протестантизм, 
зокрема в формі кальвінізму. В окремих 
регіонах (на Перемишлянщині, Холм-
щині) кількість таких конвертитів сягала 
від чверті до половини від шляхетського 
загалу.

Протестанти на українських землях 
у кінці XVI – на початку XVIІ століття ор-
ганізовували не лише свої громади, а й 
друкарні, школи, в тому числі й вищого 
типу. Так, недалеко від Кам’янця-По-
дільського, в селі Панівцях, на початку 
XVIІ століття існувала вища кальвініст-
ська школа разом із друкарнею. У 1638 
році на Волині, в містечку Киселин, про-
тестанти-соцініани організували вищу 
школу-академію. До речі, на українських 
землях жив один із провідних ідеологів 
соцініанства Андрій Вишоватий. Його 
праця «Релігія, відповідна людському 
розуму» була знана серед інтелектуалів 
Європи. Книги соцініан мав у своїй бібліо-
теці й конспектував відомий англійський 
мислитель Джон Локк. Прихильником 
соцініанства був знаний природодослід-
ник Ісаак Ньютон. Також певний вплив 
соцініанство справило на французьких 
енциклопедистів. Ці факти свідчать, що 
в ті далекі часи Україна реально була 
частиною Європи, а українська релігій-
но-філософська й суспільна думка, що 
нуртувала на українських теренах, мала 
відгомін у країнах європейського Заходу.

Україна не змогла реалізувати свій 
«реформаційний шанс». На це були різ-
ні причини – реакція католицька й пра-
вославна, переслідування протестантів 
владою Речі Посполитої в XVIІ столітті, 
Хмельниччина, у вогні якої загинуло чи-
мало протестантських громад в Україні. 
Хоча певні елементи протестантизму 
ввійшли в українське православ’я – чим 
воно загалом різнилося від консерва-
тивного православ’я російського.

Звісно, в нинішніх умовах ми не 
можемо повернутися на 500 років на-
зад і зреалізувати свій «реформацій-
ний шанс». Зрештою, світ за 500 років 
помітно змінився. Однак до деяких ре-
формаційних цінностей могли б звер-
нутися українські церкви. Це й «жива», 
а не формалізована релігійність, і ша-
нування книжності, зокрема рідною мо-
вою, і культ праці. Хотілося, щоб саме 
на ці моменти ми звернули увагу, коли 
в жовтні наступного року відзначатиме-
мо 500-ліття Реформації. А ще хотіло-
ся, щоб цей ювілей став приводом для 
осмислення наших діянь у минулому й 
нинішніх – звісно, в «реформаційному 
дусі».

Петро Кралюк 

Все заради задоволення
– Чому під час їжі ти стаєш в корито нога-

ми? – одного разу запитали свиню.
– Я люблю відчувати їжу не лише ротом, 

але і тілом – відповіла та. – Коли я насичу-
юсь і відчуваю дотик їжі до ніг, то отримую 
подвійне задоволення.

– А як бути з манерами, гідним вихован-
ням?

– Манери призначені для оточуючих, а 
задоволення – для себе. Саме задоволен-
ня приносить користь, – пояснила свиня.

– Але ж і манери приносять користь!
– Коли манери приносять мені більше 

користі, ніж задоволення, я не ставлю ноги 
в корито, – гордо відповіла свиня і пішла у 
своїх справах.

Дуже часто ми поступаємо, як та свиня: 
готові заради задоволення переступити че-
рез принципи, через чужі почуття, через за-
кони. Але ось парадокс: всі живуть «для сво-
го задоволення», але ніхто не задоволений!

Ми женемося за модою, за сучасними 
технологіями, але забуваємо про свої доми 
і сім’ї. Ми вважаємо, що розлучення – це 
норма! «Розлучилися, ну і що? Не зійшли-
ся характерами! Не страждати ж нам усе 
життя!» – так багато хто виправдовує свої 
вчинки. Ми обманюємо, крадемо, ведемо 
аморальне життя, думаючи, що в цьому і є 
задоволення і щастя. Але в результаті – всі 
невдоволені.

Невже це замкнуте коло? Як прожити 
життя щасливим? Як радіти кожному дню 
і не чекати нових проблем? Як будувати 
міцну сім’ю? Як налагодити відносини з су-
сідами? 

Скільки запитань і одна відповідь: «Тож 
усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам 
люди, те саме чиніть їм і ви» (Мт.7:12).

Виявляється, є закон! Якщо його викону-
вати, можна жити щасливим життям. Для 
цього просто потрібно самому поступати 
правильно.

Якщо хочеш, щоб тобі прощали – потріб-
но вчитися прощати! Якщо хочеш, щоб тебе 
любили, поважали – сам поступай так само 
зі всіма, хто тебе оточує! Не кради, не обма-
нюй, не зраджуй своїй дружині чи чоловіку. 

Коли людина увірує в Ісуса, Господь стає 
порадником і вчителем. Біблійні принципи 
не просто гарні гасла, а мудрість життя, яка 
робить його щасливим і успішним.

 Журнал «Путь»

 Так мене не цінував ніхто
Вони служили в одному взводі. Коли 

війська союзників висадилися в Європі, їх-
ній взвод потрапив у саме пекло. В жорсто-
ких боях, прорвавши неприступні укріплен-
ня, двоє друзів одними з перших увірвалися 
в чужий окоп. Перед ними розірвалася гра-
ната. Того, хто був попереду, ранило, і його 
друг своїм тілом закрив від вогню ворога. 
Закрив і загинув, прийнявши на себе кулі, 
які були призначені для іншого. «Так, як він, 
моє життя не цінував ніхто», – сказав потім 
солдат, який залишився живим.

Ісус теж закрив нас Собою, прийнявши 
на Себе вогонь, який було призначено нам. 
Ми народжені у гріху, а «заплата за гріх – 
смерть» (Рим.6:23). Але Син Божий став 
людиною, прожив безгрішне життя і помер 
на хресті замість нас (1 Пт.3:18). І в смерті 
Його ми здобули життя вічне.

 Якщо сьогодні увіруєте в Христа ви теж 
зможете сказати: «Так, як Він, моє життя не 
цінував ніхто».

Журнал «Путь»
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Релігійні організації зможуть простіше 
зберегти неприбутковий статус

До Верховної Ради по-
дано законопроект № 5050 
про внесення змін до По-
даткового кодексу України 
щодо уточнення окремих 
положень про оподатку-
вання неприбуткових орга-
нізацій.

Зміни безпосередньо стосуються неприбуткової 
діяльності релігійних організацій та спрямовані на 
узгодження Податкового Кодексу з Законом України 
«Про свободу совісті та релігійні організації».

Зокрема, проект пропонує скасувати для релігійних 
організацій вимогу щодо внесення змін до статутів у 
частині заборони розподілу отриманих пожертв (до-
ходів) або їх частини серед засновників, членів такої 
організації, працівників, членів органів управління та 
інших пов’язаних з ними осіб. Оскільки така заборо-
на суперечить сутності релігійної діяльності, яка не-
від’ємно пов’язана з милосердям і добродійністю.

Очікується, що пропоновані зміни будуть ухвалені 
до кінця 2016 року. Відтак, буде спрощено вимоги до 
релігійних організацій, дотримання яких необхідне 
для збереження неприбуткового статусу та включен-
ня до нового Реєстру неприбуткових установ та орга-
нізацій. 

Інститут релігійної свободи
Президент доручив відзначити 500-річчя 

Реформації на державному рівні
Згідно Указу метою дер-

жавних заходів з цього при-
воду є “визнання вагомого 
внеску протестантських 
церков і релігійних орга-
нізацій в розвиток релігій-
ної, культурної і соціальної 

сфери України, вияву поваги до їхньої ролі в україн-
ській історії та становленні незалежної держави”, по-
відомляє Інститут релігійної свободи.

Кабінету Міністрів України доручено розробити за 
участю представників протестантських церков та за-
твердити у тримісячний термін план заходів з підго-
товки та відзначення в Україні 500-річчя Реформації. 

Обласним держадміністраціям і КМДА доручено 
розробити за участю регіональних організаційних 
комітетів, утворених протестантськими церквами, та 
затвердити регіональні плани заходів із відзначен-
ня 500-річчя Реформації, забезпечити їх реалізацію. 
Президент подякував протестантським церквам за їх 
потужну підтримку України: «Я чітко розумію, яку роль 
відіграли протестантські церкви і релігійні організації 
в розвитку релігійної, культурної і соціальної сфери 
України і дуже це ціную».

Інститут релігійної свободи
В Ізраїлі обрали Баруха Кахане 
наступним первосвящеником

В Ізраїлі синедріон об-
рав Рабина Баруха Каха-
не первосвящеником. Це 
обрання було проведено 
як попереджувальна міра 
для святкування Йом Кип-
пур. Якщо євреям нада-
дуть доступ до Храмової 

гори, то згідно вимог Тори, первосвященик має при-
нести жертви. 

Рабин Кахане впевнений, що у такому разі храмо-
ві богослужіння могли б початися менше, ніж через 
тиждень. 

Політична ситуація в Ізраїлі на даний момент така, 
що встановити жертовник на Храмовій горі є поки не 
реальним, але ситуація може дуже швидко змінитися. 

Інформаційне агентство УНІАН
Баптисти провели у Києві 

ІІ місіонерський форум
У столиці України з 26 

по 27 серпня 2016 року 
в Міжнародному центрі 
культури та мистецтв 
відбувся  християнський 
захід міжнародного рів-
ня – ІІ Місіонерський 
форум.

У заході взяли участь 
близько 2 000 делегатів із різних куточків світу. Се-
ред  них – відомі місіонери, керівники національних 
союзів, євангелісти, зокрема:  Пол Мсіза, президент 
Всесвітнього баптистського альянсу, Ентоні Пек, ге-
неральний секретар Європейської баптистської фе-
дерації, Андрій Чумакін, голова Північно-Західного 
об’єднання ЄХБ США та інші.

Прес-служба ВСЦ ЄХБ

 Поводир для зрячих

Нетривкий сон враз обірвався 
від якогось віддаленого гулу.

– Невже громовиця? – напівсонний 
Микола, накинувши піджак, вийшов на 
ґанок.

Далекі відзвуки розкотистого грому 
повторювалися все частіше, все ближ-
че. Невдовзі тихий дощ бадьоро заша-
рудів по листю дерев, затарабанив по 
вікнах та дахах. Почалася рясна злива.

Цьогорічна весна була сухою. Зе-
леніла трава, розпускалося листя, де-
рева вкрилися білим цвітом, але так 
бракувало тієї благодатної запашності, 
котру несе пробуджена природа. Дощ 
щедро поливав осушену весняними 
вітрами землю. Микола жадібно вдихав 
вологе повітря, наче хотів випити цей 
нектар свіжості, розтоплений у водя-
нистій імлі. Він по-дитячому підставляв 
лице, долоні під краплі життєдайної 
травневої зливи.

– Тепер усе піде в ріст, – тішився.
Блискавиця раз по раз сліпучим 

сріблом освітлювала небо і землю. Але 
її блискучих стріл він не бачив, а лише 
уявляв. Микола був незрячим.

Як ці блискавиці розтинали навпіл 
темне небо, так і його життя розколо-
лося навпіл одного літнього вечора. 
Розкололося на до і після, – коли бачив 
білий світ і відколи осліп.

Рідне село загубилося у далекому 
кутку поліського краю, за болотом уже 
Білорусь. Тут Микола жив з родиною у 
невеликій хатині. Худорлявий, але жи-
лавий, середнього зросту, лице вика-
зувало м’який, примирливий характер і 
тінь якоїсь легкої зажури. 

По закінченні школи хлопцеві годі 
було мріяти про подальше навчання, 
скромні статки батьків змушували йти 
до праці. Навчився токарської справи, 
опісля став зварювальником у «Сіль-
госптехніці» – любив техніку, мав оцю 
«господарську невгамовність, до робо-
ти ставився з повагою, як до людини.

Храм і «фігури» на кожному сіль-
ському перехресті підказували, що 
земляки Миколи – люди винятково 
побожні. Втім, побожність успішно спі-
віснувала з кількома забігайлівками. 
А ще у цьому болотяно-лісовому краї 
вшановували різних духів, домовиків, 
лісовиків, перунів, котрі прижилися тут 
ще з поганських часів. Через те віра у 
Миколиному роду, як і в більшості одно-
сельців, була «жіночого роду» – бабуся, 
мати, жінка відвідували храм, а дідусь з 
батьком, як і сам Микола, – рідко. Втім, 
батько чомусь бажав своєму синові, 
щоб той став віруючим.

Люда, з котрою одружився за де-
кілька років після армії, цілком відпо-
відала чоловіковій вдачі: тиха, працьо-
вита. Хоч серце слабке мала, однак 
зранку до ночі все «на ногах»: кухова-
рить, гримить баняками, а ще городи, 
корова, свині, птиця... Перед неділею 
чи святом до ранку все чистить, ви-
трясає, прибирає, готує святкові на-
їдки – «троє чоловіків у хаті». Микола 
впевнено йшов по своїй життєвій колії. 
Здається, живи та втішайся, аж раптом 
несподіваний виклик долі.

Він не любив згадувати про той 
фатальний постріл односельця з мис-
ливської рушниці. Дробинки, наче роз-
лючені оси, вп’ялися в його голову, очі, 
а товариша, що йшов поруч, поранило 
в плече, бо був трохи вищий на зріст.

Лікарі, в районі, потім в області, на-
магалися врятувати зір. Але після кіль-
кох операцій – категоричний висновок: 
медицина безсила. У ЗО років – інвалід 
першої групи, жінці 25 років, синам – 6 
і 4. І мізерна пенсія, котру до того ж ді-

лили навпіл.
Микола почувався наче в глухому, 

темному кутку: каліка на все життя, 
в’язниця, де немає бодай шпаринки 
для смужки світла.

«І за що ти, життя, мене так покара-
ло, що я кому зробив злого?» – у відчаї 
стискав кулаки.

– Жінко, покинь мене, – благав не 
раз. – Єдине звільнення – небуття, не 
буду мучитися і інших біля себе не му-
читиму. Але такі думки в Миколи довго 
не затримувалися. Могили самогубців 
на цвинтарі були десь у закутку, і він з 
острахом їх оминав. Знав, що і батюш-
ка не відспівує самогубців.

Від горя розривалося серце, душа 
завмирала в якомусь заціпенінні, ста-
вала нечутливою до всього.

Але якось усе миналося і приходи-
ла тиха приречена журба.

Ніч наче зрівнювала Миколу з ін-
шими, бо вночі всім темно, він її упізна-
вав, коли все затихало, лише цвіркуни 
голосили. Йому снилося, що прозрів, як 
сниться тяжкохворим в хвилини забут-
тя, що здорові.

З часом приходили ясні думки, що 
потрібно якось пристосовуватися до 
нового життя. Він намагався знайти 
розумне пояснення своєї біди, якийсь 
смисл. Не міг змиритися з тим, що це 
просто сліпий випадок. На світі мільйо-
ни темних, якось живуть, і я мушу жити, 
давати собі раду. 

В початках почувався як та десяти-
місячна дитина, що вчиться ходити. Ся-
ку-таку дрібну роботу зробить, візьме 
собі їсти, коли немає дружини. Хлоп-
чаки допоможуть пройтися по селі, роз-
кажуть щось зі «світлого життя», вони 
уже звикли, що татко незрячий. Інколи 
Микола зніме зі стіни весільну фотогра-
фію, проведе долонею по рамці. Ось 
вони з Людою молоді, щасливі, збен-
тежені обличчя зашарілися ледь по-
мітними рум’янцями, очі випромінюють 
теплоту найщиріших почуттів. Родина, 
сусіди допомагали обробляти городи, 
зібрати врожай, провідували каліку. 
Хтось інструмент якийсь прийде пози-
чити. В Миколи того добра було багато 
і всякого. В селі так просто за чимось не 
приходять, неодмінно погомонять про 
те, про се, а в кінці, ніби між іншим, зга-
дають, по що, власне, прийшли. Жінки 
співчували Людмилі, наче вдові. З ча-
сом швидких до помочі і співчутливих 
ставало якось все менше. Прикро на 
душі: коли здоровий – був усім потріб-
ний, з майстром на всі руки ще здалека 
вітались.

Як і в усіх незрячих, у нього заго-
стрився слух, відчуття. Міг по кроках 
упізнати, хто йде, з голосу узнавав 
настрій людини, шум двигунів підказу-
вав, хто яким транспортом їде селом. 
Любив звуки, а тиша була нестерпною. 
Ввечері і вночі вмикав радіо, направляв 

на християнську хвилю, здавалося, що 
ці пісні, незрозумілі проповіді – ніби го-
лос з далекої щасливої країни, про ко-
тру так мало знає, а в глибині душі так 
хотілося, щоб вона існувала.

– Чи можна до вас зайти? – якогось 
дня почув Микола незнайомий голос.

– Чому ж не можна, заходьте.
Це був Юра, колись разом працю-

вали в «Сільгосптехніці». Спілкували-
ся мало, бо мало що їх об’єднувало. 
Якщо хтось починав про Бога, Микола 
спокійно, наполегливо відказував, що 
потрібно ходити до церкви і нічого не 
видумувати.

Попри розмови про життя-буття 
Юра не оминув згадати про вічне. Ми-
кола без цікавості, заради ввічливості, 
слухав співрозмовника, подякував, що 
провідав. Але після цієї бесіди він ви-
разно згадав давнє батькове побажан-
ня: «Коли виростеш, я хочу, щоб ти став 
віруючим».

Нечасто, але постійно Юра навід-
увався до бідолахи, приносив касети 
з піснями, свідченнями, проповідями, 
котрі Микола прослуховував довгими 
зимовими вечорами.

«Навіть волосинка з голови вашої 
не впаде без волі Отця» – закарбували-
ся слова Євангелії. Йому, селянинові, 
близькими і зрозумілими стали притчі 
про сіяча, що сіє зерно, про невода, про 
пшеницю і кукіль, про загублену вівцю.

Інколи Юрій до пізньої години за-
сиджувався.

– Заночуй у нас, – просив Микола, 
– зима, а тобі ще через ліс іти.

– Ні, не можу, жінка, діти чекають... 
– відказував Юрко.

Так поступово душа просвітлюва-
лася, відтаювала від безвиході.

– Миколо, тобі відкрилося Слово 
Боже, а в церкві ти ще не був, – якось 
запропонував Юра.

«Коли був здоровий, то Бог йому не 
потрібен був, а тепер – Боже рятуй!» – 
перебирав про себе уявні докори від 
родичів та односельців.

– А ти на людей не дивись, а на 
Бога, – наче читав його думки Юрко.

Після першого відвідання церкви 
в Миколи відпало бажання курити. 
Першим кроком до духовного про-
зріння було прийняття Слова Божого, 
другим – те, що почав ходити в зібран-
ня: то жінка приведе, то старший син. 
А ось наступний крок – покаяння, тут 
було важче, в його душі йшла невиди-
ма боротьба.

Одного недільного дня Микола 
йшов у церкву з рідним братом.

– Я сьогодні буду каятися, – рішуче 
сказав він до Миколи.

І дійсно, в кінці зібрання почулася 
скрушна молитва братового каяття.

– А мене наче якась сила піднесла 
з місця, – пізніше ділився своїми пере-
живаннями Микола. І з його вуст злину-
ли слова примирення, дякував Богові 
за зцілення своєї сліпої душі.

Жінка не могла збагнути, чого чо-
ловік такий радісний.

– Таким я тебе і зрячим не бачила, – 
щиро дивувалася.

– Я не бачу сонця, але відчуваю 
його тепло, і дотик дощу, чую, як пташ-
ки співають, як чайка скиглить над во-
дою, як жаби в болоті кумкають. А що 
темний, то це дочасно, у вічності по-
бачу Того, Хто відкрив очі моєї душі, – 
свідкував Микола односельцям.

Люди знизують плечима, не розумі-
ють: сліпий, а завжди в настрої, бадьо-
рий, привітний. Вже не про свої біди, а 
про свого Бога все говорить. А дехто 
каже: «Він все ж таки трохи бачить».

Олег Слонецький
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«Нагуляюсь, а потім буду думати про 
душу» – у чому небезпека такого плану?

Молоді люди дуже часто самовпевнено 
відмахуються від Бога, не хочуть слухати ні 
про спасіння, ні про духовне життя. Хто ви-
нен і що робити?

Молоді хлопці і дівчата знаходяться в 
дуже крутому відрізку часу: світ широко від-
криває їм свої обійми, вони раді пізнавати 
його різноманітність і вірять, що їм «море по 
коліна». Вони повні енергії і планів на май-
бутнє (або ж у них відсутні плани взагалі) і в 
той же час дуже бояться цього майбутнього.

При такому розкладі намагання говорити 
про вічні цінності і цілі в житті сприймаються 
як бажання зв’язати свободу самовираження 
і власного вибору життєвого шляху.

І часто у відповідь звучить: «Нагуляюсь, 
а потім буду думати про душу. Все життя по-
переду, куди поспішати?»

Ця позиція небезпечна і наперед про-
грашна. І ось чому. Ми вибрали найпошире-
ніші причини, через які молоді люди хочуть 
«нагулятися, відкласти вибір на потім» і спро-
бували подивитися на них з Божої точки зору:

В мене ще купа часу попереду
Все просто: ми не знаємо, скільки часу 

попереду в нас є. Ми навіть не здатні на 
100% гарантувати, що прокинемось завтра 
вранці.

Так що, раз за разом відкладаючи думки 
про Бога, ми ризикуємо просто упустити мо-
мент. А потім вибору може не бути.

Юнацтво – не час для духовного. 
Потрібно насолоджуватися життям

Насправді саме дитинство, юність – 
найкращий час для закладання духовно-
го фундаменту. Це час, коли формуються 
погляди на світ, обираються життєві орі-
єнтири, авторитети і цінності.

«Юність – не час для духовності. Потріб-
но насолоджуватися життям» – часто дума-
ють молоді люди. В цей час ми обираємо не 
лише професію і супутника життя. Ми фор-
муємо своє майбутнє, майбутнє своєї сім’ї, і 
в перспективі – суспільства, країни.

А без здорових духовних орієнтирів дуже 
легко загубитися серед «авторитетних» ду-
мок і спокус. І в результаті наробити таких 
помилок, які будуть відгукуватися все по-
дальше життя; це і залежності від поганих 
звичок, і аборти, і важкі хвороби, в’язниця, 
моральний і матеріальний крах… І далеко 
не все потім можна виправити.

А насолоджуватися життям можна і по-
трібно, адже це подарунок від Бога. Як саме 
це робити – це вже інше питання.

Вірити – це не успішно і не круто
Часто під «нагуляюсь» мається на ува-

зі «спочатку досягну успіху в житті». А що є 
успіх для сучасного світу? Багато грошей, 
красива і бажано багата дружина, дім, авто, 
престижна робота, модні речі.

Радість, любов, мир, доброта, милосер-
дя, терпіння – те, чого досягає душа люди-
ни з Богом – розглядається як непостійний, 
невловимий бонус до всіх цих матеріальних 
речей. Але не як сам успіх. 

Молодь часто вірить матеріальному 
світу, навчена жити тут і зараз. Вимірюючи 
успіх мірою, яку пропонує цей хворий гріхом 
світ, молоді люди реально плутають свободу 
і рабство. І добровільно стають білкою в ко-
лесі заробляння, накопичення: її біг нікуди не 
веде, але забирає сили і час.

Тому дуже важливо усвідомити, що по-
переду життя у вічності, воно точно настане і 
від цього нікуди не подінешся.

Я боюся втратити свободу вибору і са-
мовизначення

Важливо від самого старту зрозуміти, що 
життя з Богом – це не 623 «не можна», скуч-
ний гардероб і нудні співи. Життя з Богом – 
це кожен день прожити зі змістом, мудрістю 
і радістю. Це нові фарби життя без допінгу. 
Це справжня свобода вибору з повним усві-
домленням відповідальності.

Так, дещо ти втратиш, обираючи Бога: 
страхи, біль, одинокість, смерть, сумнівні 
задоволення, які врешті-решт і приведуть до 
страху, болю, одинокості і смерті. Ну і найго-
ловніше – втратиш квиток до пекла.

Взагалі, важливо зрозуміти просту річ: 
щоб виконувати дві головні заповіді Бога – 
«Возлюби Господа Бога свого всім серцем 
твоїм і всією душею своєю і всім розумом 
своїм, і ближнього свого, як самого себе» 
(Мт.22:37-39) – не потрібно якось особливо 
одягатися, говорити спеціальні слова і вико-
нувати ритуали. Для цього потрібне наповне-
не любов’ю серце і готовність нею ділитися. 
Головні зміни в людини, яка ввірує в Бога, 
відбуваються всередині. Зовнішні переміни – 
це лише відгомін Божого поклику в душі.

Бути віруючим – не круто
Тут  відразу постає запитання: круто – це 

як? Якщо крутість – це те, що дає перевагу 
над іншими, привід для заздрості і захоплен-
ня, відчуття могутності і безмежної любові до 
себе, то так – це не круто.

Дуже важливо зрозуміти, що в Божій сис-
темі координат «крутість» взагалі з іншого 
боку. Сама мета життя, правила, можливо-
сті – інші. І необхідність звеличуватися над 
іншими, викликати схвалення і захоплення 
собою, улюбленим, маніпулювати, відпадає, 
як короста від рани, яка гоїться.

Навіщо вірити в Бога?
В цілому, «нагуляюсь» – це лозунг мис-

лення, яке відштовхується від бажань тіла. 
Але людина – творіння складніше, ніж тва-
рини, які живуть рефлексами та інстинктами.

Коли приходить усвідомлення, що «на-
гуляюсь» насправді означає «змарную жит-
тя, принесу шкоду собі, біль і розчарування 
своїм близьким і тим, з ким поки навіть не 
знайомий», тоді починаєш думати не лише 
про себе і свої бажання, але і про оточуючих 
людей, і про те, як прожити без болю і втрат.

Життя без Бога, без усвідомлення Його 
любові і Його планів особисто для тебе – 
беззмістовне, одноманітне і нагадує «аме-
риканські гірки»: сьогодні все якось, ніби, 
складається і ти відчуваєш себе «на коні», 
можливо, навіть, супергероєм. А завтра – 
бац! – невдалий день і ти вже повний лузер. 
Післязавтра – ти  і сам не можеш зрозуміти, 
що буде.

Але життя людини, яка стала на Божий 
шлях, рухається з іншою амплітудою: посту-
пово приходить спокій, «гірки» згладжуються 
і приходить усвідомлення, що по-справж-
ньому цінне, важливе, а що не має жодного 
значення. З’являється міцна надія і впевне-
ність у майбутньому. І ти знаєш: жити з такою 
впевненістю – велике щастя.

І найголовніше – за своє життя відпові-
даєш ти сам і ніхто інший. Так що, якщо сьо-
годні маєш шанс і можливість пізнати Бога 
ближче – ним варто скористатися.

Олена Бочковська 

Приготуйся, душе…
Приготуйся, душе, до вирію,
Звідки вже вороття нема.
Царство Боже береться вірою,
А без віри в душі – зима.
А без віри ночами холодно,
А без віри і день як ніч.
О душе, тобі личить молодо 
Бога-Спаса уздріти ввіч. 
У тім краї, де душі стрінуться, 
Буде літо й не буде літ,
Покладемо вінки до ніг Отця,
Як веселку, на райськім тлі.

Володимир Сад

Рішення
Прости, Ісусе: думу довгу 
Гадав, як рішення приймав.
Нещасний, ждав біля порогу,
Ти ж увійти у щастя звав.

Прости надмірне мудрування:
Хотів книжки всі осягти.
Життя поліпшать не бажання ―
Йому назустріч треба йти.
Іти без пафосного шуму 
І без фанфар в простій судьбі.
Прости, що надто довго думав ―
Боявсь довіритись Тобі.

Олексій Дунаєв 

Не вбивай
Не вбий себе в собі запекло!
Не дай себе гріхом убити,
Жорстокістю сліпою пекла
В самоупевненості ситій.
Не вбий себе байдужо лінню
Й зі світом грішним поєднанням.
Неси до Господа моління,
Очисти душу покаянням.
Не вбий без сорому сумління
На манівцях смердючо-хибних.
Корчуй гріхи в душі з корінням.
Ти так Творцеві ще потрібний.
Не вбий себе в собі божками,
Втонувши в бруді словоблудства.
І потаємними гріхами
Собі не вчиниш самогубства.

Олексій Дунаєв 

Бо час – не чекає
Чи спізниться небо
      тебе прихистити колись,
Твої осушити
      заплакані душу, зіниці?
Бо час, наче коні,
      аж зоряна курява ввись!
І що йому – люди
      чи їхні обмовлення ниці?

Чи спізниться небо?
      Немає на відповідь слів.
Ти краще читай,
      що написано в Божому Слові,
Коли беззаконня
      на втоптаній в душу золі
Росте-проростає
      і буйно колоситься знову.

Навіщо питати – 
      плекати в собі марноту,
Палити останні легені
      пітьмою сипкою?
Читай ліпше Книгу –
      щоденно, ту саму, святу,
І матимеш відповідь – 
      котра тебе непокоїть.

В спокуті схились на коліна,
      і в ній просльозись,
Бо іншого й досі
      на світі рятунку немає…
Чи спізниться небо?
      Ти сам поспіши, не спізнись,
Бо час – не чекає…

Сергій Рачинець


