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Адаму було б шукати свого Творця. Він мав 
би пройти через весь сад, волаючи: «Боже 

мій, Боже мій, я згрішив проти Тебе. Де Ти? Твоє 
творіння припадає до Твоїх ніг і просить милості із 
рук Твоїх. Я визнаю Твою справедливість і прошу 
милості, якщо такому, як я, можна подати милість».

Але замість цього Адам втікає від Бога. Гріш-
ник не йде до Бога – Бог приходить до нього. 
Перший заклик – це не «Боже мій, де Ти?», а го-
лос благодаті: «Грішнику, де ти?». Бог приходить 
до людини, а не людина шукає свого Бога. Від днів 
Адама і до сьогодні не було ще такого випадку, 
щоб грішник першим шукав свого Бога. Першим 
Бог знаходить його. Вівця сама відбивається від 
отари, але сама ніколи не повертається до неї, якщо 
Добрий Пастир не відшукає її. 

Запитання, яке Господь задав Адаму, може 
мати п’ять різних значень, оскільки в словах Бога 
захована величезна глибина. 

Пробуджувальне значення

«Адаме, де ти?» Гріх притупляє совість, задур-
манює розум так, що після вчинення гріха людина 
перестає бути здібною усвідомлювати всю небезпе-
ку свого становища. Гріх – це отрута, що безболіс-
но вбиває совість. Від гріха люди помирають так, 
як помирають від холоду в Альпах – уві сні; вони 
сплять і продовжують спати до тих пір, поки смерть 
не опустить завісу. Одна з перших дій благодаті в 
людині – це розбудити її, вивести її з летаргії, за-
ставити відкрити очі і побачити небезпеку. Одна з 
перших дій доброго лікаря – це збудити в нашому 
тілі чутливість. Воно застигло, оніміло, омертвіло; 
Він вдихає в нього життя, і тоді проявляється біль; 
але саме цей біль справляє на нас цілющу дію.

«Адаме, де ти?» Подивися на себе: ти голий, 
жалюгідний, відчужений від Бога, боїшся присут-
ності свого Творця, ти загинув. «Адаме, де ти?» 
З кам’яним серцем, з непокірною волею, ти впав, 
впав зі свого високого положення. 

Якщо ми підозрюємо, що нашому особистому 
майну загрожує якась небезпека, ми проводимо 
тривожні ночі і не маємо спокою вдень; але зі сво-
їми душами ми граємось так, ніби вони абсолютно 
безвартісні фішки! Невже твоя душа – така нік-
чемна дрібниця, що ти можеш дозволити собі за-
губити її, тому що не бажаєш порушити свій сон 
і перервати приємні сновидіння? Пробудися і по-
клич  Бога! Не спи! Пробудися і дай відповідь на 
запитання: «Де ти?», загублений, спустошений, ти, 
що гинеш! 

Це питання було призначене для того, щоб
Викрити гріх

і таким чином привести до покаяння. Якщо 
б серце Адама було в належному стані, то він би 
признався у своїй гріховності. «Де ти?» Давайте 
почуємо голос Божий, який звертається до нас, 
якщо ще сьогодні ми є без Бога, без Христа. «Де 
ти, Адаме? Я створив тебе на Свій образ і на Свою 
подобу; ти не набагато нижчий ангелів; Я дав тобі 
владу над творінням Моїх рук; Я все підкорив під 
твої ноги – небесних птахів, морські риби і все, що 
проникає у глибини морські. Весь цей чудовий сад 
Я віддав тобі, щоб він був твоїм домом. Я удостоїв 
тебе Своєю присутністю вночі, сонце не вража-
ло тебе вдень. Я стримував заради тебе вітри; Я 
одягав дерева плодами для твого насичення. Я по-
турбувався про те, щоб усе сприяло твоєму щастю. 
Де ти? Я просив мало від тебе: не вживати плоду 
тільки з одного дерева. Де ти? Ти зайняв місце зло-
дія, бунтівника, зрадника? Ти згрішив? О Адаме, 
де ти?»

Де ти? Багатьом з нас Господь може сказати: 

«Я дав тобі богобійну матір, яка проливала за тебе 
свої сльози, коли ти був ще дитям; Я дав тобі ві-
руючого батька, який жадав твого навернення. Я 
давав тобі їжу на щодень. Я одягав тебе. Я забез-
печив тебе усім необхідним в житті. Я підняв тебе 
з постелі хвороби. Я прощав тисячі твоїх нероз-
важливих вчинків. Мої милості текли до тебе рі-
кою. Відкриваючи вранці очі, ти міг насичуватися 
Моєю добрістю; і до самої останньої миті ночі Я 
був твоїм Помічником і засмикував завісу над тво-
єю незахищеною головою. Я захищав тебе, а те-
пер де ти? Хіба ти не забув Мою заповідь, хіба не 
зненавидів Мене, хіба не відкинув Мого Сина? Чи 
ти не є сьогодні невіруючим, який покладаєшся на 
свої діла і відкидаєш досконалу праведність Мого 
улюбленого Сина, Спасителя світу? Що ти зробив 
для Того, Хто так багато зробив для тебе? Де ти? 
Чи ти не знаходишся на стороні Мого ворога, зне-
важаючи Мене і піднімаючи свою слабу руку бун-
ту проти Господа, Який створив тебе і підтримує 
дихання в ніздрях твоїх, в Чиїй руці твоє життя і 
Кому належать всі шляхи твої? Не дивлячись на 
всю Божу добрість – ти все ще залишаєшся бути 
грішником!»

Третє значення ми можемо розцінювати як го-
лос Божий,який

Оплакує погибельний стан людини

Де ти, Мій бідний Адаме? Ти колись розмов-
ляв зі Мною, а зараз заховався від Мене. Ти нагий, 
бідний і нещасний. Колись у Моїй присутності ти 
відчував блаженство, а де ти зараз? Бідний Адаме, 
де ти?»

Чи відчуваєш ти себе таким, що гинеш; чи 
усвідомлюєш, що ця загибель – результат твого 
свідомого гріха? Чи оплакуєш ти себе? Тоді і Бог 
оплакує тебе. Він говорить тобі зараз: «О, бідна 
дитино, який біль ти терпиш через своє вперте без-
глуздя!» Серце батька зворушене; Він жадає при-
тиснути тебе до грудей як Свого сина. Не думай, 
що Боже серце кам’яне. Це твоє серце кам’яне, а 
не Боже. 

О душа, нехай сатана не обманює тебе, ніби-
то Бог безжалісний, жорстокий, не бажає проща-
ти! Випробуй Його! Прийди до Нього таким, як 
є – забруднений гріхом, мерзенний, засуджуючий 
себе; ще раз послухай сумний поклик Господа, який 
розноситься серед дерев Єдемського раю: «Адаме, 
де ти, де?»

Тепер перейдемо до четвертого значення. Це 

пробуджувальний, виявляючий,
Шукаючий голос

«Адаме, де ти?» Я прийшов, щоб знайти тебе, 
де б ти не був. Я буду йти за тобою, аж поки Моя 
милуюча рука не досягне тебе; Я буду тримати 
тебе, аж поки не приведу назад до Себе і не прими-
рю з Моїм серцем.

Знову ж, якщо ви змогли зрозуміти мене в по-
передніх трьох частинах роздумів, я можу впевнено 
звернутися до вас. «Де ти? Я прийшов, щоб знай-
ти тебе». – «Господи, але ж я в такому стані, що 
нічого не можу зробити для себе». – «В такому 
випадку Я прийшов для того, щоб знайти тебе і все 
зробити для тебе». – «Господи, я в такому стані, 
що мені загрожує закон і правосуддя». – «Я при-
йшов, щоб відповісти на загрози закону і взяти на 
Себе весь гнів правосуддя». – «О, але я згрішив і 
ні на що не можу надіятися». – «Так, але Я при-
йшов подарувати надію зневіреним». – «Але ж я 
заслуговую на смерть». – «Так, але Я прийшов, 
щоб в Особі Ісуса Христа, через Його заслуги по-
милувати тебе».

І насамкінець,
Він – Голос волаючого правосуддя

«Де ти, Адаме?» Іди сюди, ти маєш з’явити-
ся на суд, бо будь-який гріх не може залишатися 
непокараним. Іди сюди ти і разом з тобою твоя 
дружина. Іди сюди, Я повинен дещо запитати тебе. 
Що ти скажеш у своє оправдання? Я повинен ого-
лосити твій вирок». Насправді у цьому запитанні 
звучать не лише жаль, співчуття, бажання спасти, 
а й батьківська строгість. «Адаме, Адаме, де ти? 
Іди сюди, ти маєш почути свій вирок за те, що не 
послухався і згрішив!»

Сьогодні ти живеш і, можливо, навіть не заду-
муєшся над тим, що заклик «Адаме, де ти?» ад-
ресований і тобі. Можливо, на часі він милостиво 
відкладений. Але дуже скоро ти почуєш його; по-
чуєш його вперше, наче глухий гуркіт грому перед 
початком бурі, коли хвороба покладе тебе в ліжко 
і смерть доторкнеться до тебе примарною рукою і 
скаже: «Приготуйся до зустрічі з Богом». Сьогодні 
ти можеш відкладати пошуки відповіді на це запи-
тання, але цей процес неминучий в житті кожного. 
Ми маємо на нього відповісти. Кожен за себе. Чим 
ти похвалишся тепер, коли твоїм нервам – край, 
сила пропала і сам ти схожий на догораючу свіч-
ку? Де тепер твоя богозневага? Де твої веселощі 
та гострослів’я? Де ти сам? Ти можеш метатися і 

відвертатися, але не зможеш уникнути питання; ти 
спробуєш оглянутися на прожите життя, але будеш 
вимушений дивитися вперед, на майбутнє життя чи 
на смерть. І Господнє «Де ти?» буде чітко звучати 
у твоїх вухах.

Опісля настане остання сутичка, коли сили по-
кинуть тіло, на очі впаде пелена, язик пристане до 
піднебіння, руки безсило витягнуться на ліжку, а 
ноги більше не зможуть підтримувати його; пульс 
ослабне, чоло покриється холодним передсмертним 
потом. І в ці останні хвилини буде ледь чутно голос, 
який звучатиме як присуд: «Де ти?» На шляху до 
могили без надії; перед лицем смерті без Христа, 
Котрий би допоміг тобі; на порозі вічності без надії 
на вічне спасіння.

Все… останній приступ гострої болі пройшов, 
нитка, що зв’язувала дух з тілом, обірвалася, і ти 
відійшов в інший світ. Але запитання «Де ти?» не 
закрите. Тепер твій дух прокинувся; він більше не 
спить; він звільнився від нечутливого тіла, яке за-
глушувало його, робило в’ялим, заціпенілим, онімі-
лим. Тепер же він чує той голос, і він лунає знову 
і знову, бо душа постала перед своїм Богом. «Де 
ти?» «Де ти?» – волає воскресла совість. І Бог 
відповідає: «Іди від Мене, проклятий!» Дух відхо-
дить від Бога, але не для того, щоб заховатися в 
саду, а щоб бути киненим на хвилі страждань.

Пройде багато років, і хоч душа жива і продов-
жує страждати, тіло покоїться в могилі. Але слу-
хай! Настає день суду, день грому; страшна сурма 
засурмить голосніше всіх громів; а слідом за сур-
мою пролунає голос: «Встаньте, мертві, і йдіть на 
суд!» У тій жахливій метушні ми чуємо крик: «Де 
ти?» Ангел-посланець знайшов твоє тіло, і воно 
піднімається з могили, з-під зеленого покриву. У 
відповідь на запитання «Де ти?» воно спішить вго-
ру, і, о жах, до нього повертається його примарний 
дух; його багатостраждальна душа повертається у 
воскресле тіло, і обоє – співучасники в гріху – ста-
нуть співучасниками на суді.

Потім з’явиться великий білий престол, і очі 
побачать Його; а потім почнеться страшний суд – і 
тоді жах огорне те серце, котре не зворушене за-
раз. Потім ти особисто станеш перед судом; і не 
мені описувати твій жах. Я не можу уявити навіть 
саму найсумнішу картину того зловісного звуку і 
загибелі твого безсмертного духа, коли ти почуєш: 
«Ідіть від Мене, прокляті, у вічний вогонь, при-
готований дияволові та його ангелам» (Мат. 
25:41).

Я благаю, щоб кожний читач прочитав це слово 
як для себе. Я не описував тобі сон. Ти знаєш, що 
це реальність; і якщо ти не відчуваєш цього всього, 
це не означає, що не відчуєш цього ніколи. Ми – 
не вічні. Цей момент може наступити будь-коли, 
навіть до кінця дня. Тому, іди до Бога, не зволікай, 
не барися, спіши до Нього! Поміркуй вже сьогодні 
над запитанням: «Де ти?» Хай Бог покаже тобі, 
де ти знаходишся. Почуй голос Бога, що оплакує 
тебе, як Він з жалем сумує за тобою. Шукай Його 
обличчя, тому що Він шукає тебе; і тоді тобі не до-
ведеться жахатися, коли Він нарешті запитає: «Де 
ти?» Ти зможеш відповісти: «Ось я і діти, котрих 
Ти дав мені. Отче, ми тут і надіємося пробувати 
перед Твоїм лицем повіки».

 Вічність без Бога – жахлива річ, зустріти 
розгніваного Бога і бути засудженим – жахливо. 
Який язик може описати цей жах? «Віруй в Госпо-
да Ісуса Христа»; повір Йому всією душею; увіруй 
в Нього зараз – і ти спасешся.

Чарльз Сперджен
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12. Бо як через одну людину гріх 
увійшов у світ, а з гріхом і смерть, 
так у всіх людей увійшла смерть, 
тому що всі згрішили.

13. Гріх був у світі і до Закону, але 
гріх не зараховується, коли нема 
Закону.

14. Та смерть панувала від Адама 
до Мойсея і над тими, які не згрі-
шили подібно до переступу Адама, 
котрий є прообразом майбутнього.

 15. Але дар благодаті не такий, як 
гріх. Бо якщо через переступ од-
ного багато померло, то наскільки 
більше благодаттю однієї Люди-
ни, Ісуса Христа, Божа благодать і 
дари щедро вилилися на багатьох.

16. І дар не такий, як осуд через 
одного, що згрішив. Бо за пере-
ступ одного – осуд; а дар благо-
даті – для оправдання від багатьох 
гріхів.

17. Бо коли через переступ одно-
го, смерть запанувала через одно-
го, то тим більше ті, що приймають 
щедру благодать і дар праведно-
сті, запанують у житті через одно-
го Ісуса Христа.

18. Як через переступ одного на 
всіх людей прийшов осуд, так і 
через праведність Одного на всіх 
людей прийшло оправдання для 
життя.

19. Бо як непослухом однієї лю-
дини багато стали грішними, так 
і послухом Одного багато стануть 
праведними.

Римлян 5:12-19

1025   р о к і в  в і д  х р е щ е н н я  Р у с і
У 2013 році Україна широко відзначає 

1025-річчя хрещення України-Русі. Звіщення 
Христової Євангелії на землях древньої Русі і до 
тепер — це тривалий і складний процес, що роз-
тягнувся у часі на багато століть, пройшовши у 
своєму розвитку кілька важливих стадій:

проповідь Євангелії язичницьким племенам 
в перших століттях християнської ери, що про-
живали на території сучасної України;

боротьба християнства з язичницькими релі-
гіями;

проголошення християнства (Візантійського 
зразка) державною релігією Київської Русі;

протистояння язичницького суспільства но-
вій вірі;

проповідь Євангелії Царства на свідоцтво 
українському народу в часи незалежності Укра-
їни.

Свідчення істориків говорять про появу 
християнства на території, яку обіймає сучасна 
Україна, у містах Північного Причорномор’я, 
які були населені грецькими колоністами та в 
перші століття нашої ери стали зосередженням 
найбільших вогнищ християнства. З цього ре-
гіону починає поширювати християнство на 
теренах Східної Європи апостол Ісуса Христа 
Андрій (Первозванний). Особливого значення 
для слов’янського світу має переказ, записаний 
у «Повісті врем’яних літ», про те, що першу про-
повідь Христової віри приніс на землі Русі апо-
стол Андрій під час однієї зі своїх місіонерських 
подорожей в середині першого століття. 

Судячи з різних джерел (переказів, літопи-
сів, матеріальних пам’яток), християнське віро-
вчення на землях, які в майбутньому увійшли до 
складу Київської Русі, з’явилося практично одра-
зу після початку його поширення у світі – за ча-
сів апостолів. Процес поширення християнства 
був тривалим і поступовим. Так у III ст. з’явля-
ються згадки про скіфські церкви, а це територія 
майбутньої Київської Русі. Християнське життя 
в Скіфії дещо занепадає з приходом гунів. Але ці 
церкви продовжували існувати до IX ст. (тобто 
практично до прийняття християнства на Русі). 
Є свідчення, що за князя Ігора (944р.) існувала в 
Києві церква св. Іллі. Археологічні розкопки під-
тверджують існування церков на Причорномор’ї 
у ІІІ – ІV ст. Найдавніші речі церковного вжитку, 
знайдені в Херсонесі і Керчі (Крим), походять з 
IV — V ст.

Правителькою Русі, що офіційно прийняла 
християнство, стала вдова князя Ігора, княгиня 
Ольга. Під час її перебування в 957 р. у Констан-
тинополі було докладено чимало зусиль, щоб 
здобути найвищий державний титул “дочки” 
імператора, для чого Ольга прийняла хрещення. 
Після повернення з Константинополя, княгиня 
починає проводити лінію на обмеження впливу 
язичництва у державі, порушивши “требища бі-
сівські” і побудувавши дерев’яну церкву святої 
Софії. Проте заходи Ольги не дали бажаних на-
слідків. Діяльність Ольги не знаходила підтрим-

ки і розуміння у її найближчому оточенні. Навіть 
син Святослав, незважаючи на вмовляння матері, 
відмовився від прийняття християнства.

Продовжити справу своєї бабусі – хрестити 
Київську Русь і проголосити християнство дер-
жавною релігією – зміг князь Володимир. Став-
ши близько 980 р. єдиновладним правителем 
величезної Давньоруської держави, Володимир 
розпочав реформи, метою яких було об’єднан-

ня всіх земель, укріплення центральної влади та 
зростання могутності країни.

На тогочасних східнослов’янських землях 
(особливо у великих містах) поряд з язичниками 
існували спільноти християн, мусульман, євреїв 
і т. д. Резиденцію Володимира в Києві стали від-
відувати представники різних релігій і вірувань, 
вмовляючи його прийняти те чи інше віроспові-
дання. І послухав князь Володимир своїх бояр і 
старців, які заздалегідь побували в інших краї-
нах, та вирішив зупинитися на виборі грецької 
релігії, тобто християнства візантійського зразка. 
Такому виборуі сприяла і політична обстановка 
того часу. Передусім у цій обстановці головну 
роль відігравали давні й міцні зв’язки Київської 
Русі з Візантією.

Хрещення відбулося у часи послаблення 
внутрішньополітичного стану у Візантійській 
імперії. У другій половині 80-х рр. Х ст. вибу-
хає вкрай небезпечне антиурядове повстання на 
Сході імперії і підтримане населенням Таврії. 
Скрутне становище, у якому опинився імпера-
тор Візантії, змусило його звернутися до Києва 
з проханням про військову допомогу. Умови, 
за якими Київ погоджувався допомогти Візан-
тії, продиктував Володимир. За ними київський 
князь зобов’язувався допомогти імператору при-
душити повстання, а за це той мав би віддати за 
Володимира свою сестру Анну та сприяти хре-
щенню населення Київської держави.

Військо Володимира розгромило заколотни-
ків, а влітку 988 р. князь Володимир був охреще-
ний в Херсонесі (Корсуні) й одружився з Анною. 
Наприкінці літа він зі своєю новою дружиною 
повернувся до Києва і наказав усім прийняти 
нову віру. 

Після офіційного хрещення киян у 988 р. 
християнство стає державною релігією Київ-
ської Русі. Насадження нової віри на Русі йшло 
поступово, спершу її прийняли більші осередки, 
пізніше провінція. Не всюди цей процес відбу-
вався без опору, як у Києві. Головний опір чини-
ли служителі язичницького культу – “волхви”, 
вплив яких на південних землях Руси був незна-
чний. Натомість на півночі у Новгороді, Суздалі, 
Білоозер’ї вони підбурювали населення до від-
критих виступів проти хрещення. Лилася кров…

Для унормування церковного життя у своїй 
державі Володимир видав Устав, призначивши 
десятину на утримання церкви, та визначив пра-
ва духовенства. Таким чином, Володимир нама-
гався дати структурне оформлення нової релігії, 
подібне до візантійського.

Важливо зазначити, що християнство, яке 
Володимир привіз з Візантії і запровадив на Русі, 
було формою державної релігії. Це християнство 
вже значною мірою відрізнялося від того, яке 
приніс Ісус Христос і проповідували апостоли. 
Протягом дев’яти століть (до 988 року) хрис-
тиянство у Візантії пережило не одну релігійну 
реформу, набуло більше обрядового характеру і 
опинилось під владою імператора Візантійської 
держави. У такій формі воно і було запровадже-
но на Київській Русі через князя Володимира.

Процес християнізації тривав ще декілька 
століть, але і до сьогодні ми зауважуємо у зви-
чаях та традиціях українського народу елементи 
язичництва.

Потрібно зробити загальний висновок, що 
запровадження візантійського християнства 
в Київській Русі у 988 р. зіграло значну роль у 
зміцненні древньоруської держави, вивело кра-
їну на міжнародний рівень, до чого і прагнув 
князь Володимир, проводячи адміністративну і 
релігійну реформу в державі. Окрім того, хрис-
тиянство сприяло розвитку писемності, літера-
тури, мистецтва і культури українського народу.

Дивлячись на події 1025-літньої давності, 
ми – християни ХХІ століття, можемо стверджу-
вати, що хрещення князем Володимиром язич-
ницької Київської Русі, – попри всі відхилення та 
негаразди, які супроводжували цю подію, – дало 
поштовх для поширення Христової Євангелії на 
наших землях. Наша з вами ціль – довершити ви-
конання Великого Доручення Ісуса Христа, Який 
сказав: «Дана Мені всяка влада на небі й на зем-
лі. Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх 
в Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи 
їх зберігати все те, що Я вам заповів. І ото, Я 
перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця 
віку! Амінь» (Мт. 28:18-20).

Роман Кісь

ГРА З ГРІХОМ
Індійська приборкувачка змій в 

Бомбеї виступала в цирку зі змією. 
Коли вона наближалася до змії, та від-
далялася; коли вона йшла – змія гнала-
ся за нею; коли дивилася на неї пиль-
но – змія робилася плоскою і лежала 
без руху. Іноді змія виливала отруту і 
відкривала свою страшну пащу, гото-
ва накинутися. Але ця смілива жінка в 
ту ж мить брала її в руки і своїм про-
низливим поглядом зупиняла, роблячи 
її зовсім млявою. Потім повертала її в 
усі сторони і кидала до своїх ніг.

Публіка щедро аплодувала й заси-
пала молоду приборкувачку отруйних 
змій букетами розкішних квітів. В один 
момент вона нагнулася, щоб підняти 
квіти і раптом підскочила з пронизли-
вим криком: змія вжалила її. За кіль-
ка хвилин вона впала і в невимовних 
стражданнях померла. Померла, як 
помирає більшість жертв зла, що при-
хильні до нього.

Дуже багато людей люблять гра-
тись з гріхами, не розуміючи до кінця 
всієї серйозності проблеми. Адже гріх, 
немов та отруйна змія може назавжди 
згубити нас. Він позбавляє душу миру, 
розум – світла, землю – благословен-
ня, кожного – усякої доброти. Гріх – 
джерело, корінь,  матір усякого зла. Це 
не просто чергова помилка у житті. Він 
руйнує спілкування з Богом і ближніми. 
Гріх небезпечно відтісняти в підсвідо-
мість, намагатися його забути. Саме в 
підсвідомості він і діє руйнівно на тіло 
і душу.

Проти гріха є лише один засіб: про-
сити прощення  у Того, Хто має владу 
прощати гріхи. Коли Ісус Христос про-
щає, то і звільняє нас від влади гріха.

ЙОГО МУЗИКА ЗВУЧАЛА ЄВАНГЕЛІЄМ

Кому не знайоме ім′я Мендель-
сона, під чию музику урочисто вхо-
дили в РАГС мільйони закоханих 
пар... 

Фелікс Мендельсон народився 
1809 року. Музика заполонила сер-
це Фелікса, коли йому було всього 
лиш 6 років, а в 9 - він вже міг да-
вати публічні концерти. У 10 років 
він почав писати музику і за півто-
ра року написав близько п′ятдесяти 
творів.

Найвизначнішою подією його 
юності був виступ перед знавцями 

музики Німеччини, які дали його 
творчості найвищу оцінку. Мен-
дельсону було тоді 12. Прекрасні 
здібності і майстерність юнака 
були настільки очевидні, що зна-
менитий піаніст Мошель записав 
у своєму щоденнику: «Фелікс – 
диво. Обдаровані діти просто ніщо 
порівняно з ним! Цей хлопчик вже 
зрілий виконавець».

Перший музичний твір, що мав 
шалений успіх, називався «Сон 
в літню ніч». Фелікс, як і всі його 
друзі, жив красивим, безтурбот-
ним життям. Однак важко сказати 
чи хтось із них мали мету в житті. 
Сім'я Фелікса перейшла з юдейства 
в християнство, та батьки його ці-
нували нову віру не більше, ніж 
стару. 

Навчаючись в Берлінському 
університеті, він вирішив дізнатися 
про віру більше. Саме в той період 
він познайомився з музикою Баха. 
Йому дуже хотілося, щоб одне з 
найвідоміших творів Баха «Стра-
сті за Матвієм» було виконано в 
Берліні. З цією метою Фелікс ство-

рив оркестр і хор з чотирьохсот 
співаків. У цьому йому допоміг 
друг, співак Едвард Девро. Це ви-
конання мало величезний успіх. 
Але Мендельсон відчув цей твір не 
тільки з музичної та драматичної 
точки зору: в його серці з’явилась 
глибока прихильність перед самою 
духовною суттю, що і привело його 
до віри в страждання і смерть Хри-
ста, як жертву за гріхи людства. Він 
твердо повірив у богонатхненність 
і правдивість Божого Слова. Фелікс 
почав шукати сенс життя на тому 
шляху, який висміювали його сім'я 
та друзі. Він почав вивчати життя 
Мартіна Лютера, і був глибоко вра-
жений, читаючи про духовні пошу-
ки реформатора. 

Протягом декількох тижнів 
Мендельсон поглиблено вивчав 
праці Павла. Йому було 27 років, 
коли був вперше виконаний «Свя-
тий Павло». Праця, вкладена у ви-
конання цього твору, відображала 
бажання щирого віруючого доне-
сти звістку про Бога і прославити 
Його.

Особисте життя автора весіль-
ного маршу складалося якнайкра-
ще. У віці 28 років він одружився 
на сімнадцятирічній Цецилії Жан-
рено, прекрасній і сором’язливій 
дівчині. Вона була дочкою пастора 
і розділяла християнські погляди 
Фелікса. У цей період Мендельсон 
працює над ораторією «Ілля», а 
також пише кілька духовних творів 
і псалмів, включаючи всесвітньо ві-
домий «Гімн хвали» і англійський 
гімн «Почуй мою молитву».

Під час свого останнього візиту 
до Англії, композитор, на особисте 
прохання королеви Вікторії, дири-
гував виконанням «Іллі» в Лон-
доні. Наприкінці виступу принц 
Альберт передав йому програму, на 
якій було написано:

«Благородному художнику, 
який, незважаючи на оточення 
шанувальників Ваала знеціненого 
мистецтва, виявився, завдяки своє-
му генію і вмінню, в змозі зберегти 
вірність служінню істинному мис-
тецтву – Великому Творцю».

Підготував Анатолій Якобчук
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Вийшов фільм до 1025-річчя 
Хрещення Русі-України

«Послідовники вчення, що змінило їх 
світ» – з такою назвою глядачам презентовано 
документальний фільм, який розповідає про 
історичні наслідки прийняття Християнства на 
теренах Русі-України.

Провідні науковці, політичні та громадські 
діячі розповідають про поступ у різних галу-
зях суспільного життя, який відбувся завдяки 
поширенню християнства на теренах України 
та всієї Європи. Вони заявляють що, позитив-
ні переміни в соціальному захисті та медицині, 
науці та освіті, культурі та мистецтві, економіці 
та правозахисті, які стали можливими завдя-
ки всесвітньо відомим послідовникам вчення 
Христа.

«У фільмі йдеться про тих хороших учнів 
Христа, справжніх послідовників, у яких вчен-
ня Ісуса Христа викликало справжній резонанс. 
Це вчення трансформувало їхню свідомість і 
обумовлювало їхні дії. Натхненні, вони створи-
ли нову цивілізацію і продовжують змінювати 
світ на краще. Тому, вчення Ісуса Христа зали-
шається актуальним і сьогодні», – наголошує 
автор фільму, директор Асоціації «Поклик» 
Анатолій Кушнір.    

Інститут релігійної свободи, Київ 
www.irs.in.ua

Ізраїльські археологи розкопали 
палац біблійного царя Давида
Ізраїльським археологам вдалося виявити 

руїни будівлі, яка, ймовірно, було резиденцією 
ізраїльського царя Давида. У процесі спільних 
розкопок, що проводяться Єврейським універ-
ситетом в Єрусалимі та управлінням старожит-
ностей Ізраїлю, були знайдені два найбільших 
споруди періоду юдейського царства.

Розкопки на території древнього городища 
Хірбат-Кіяфа в 30-ти кілометрах від Єрусалиму 
тривали упродовж семи років.

Площа знайденого палацу складає близько 
тисячі квадратних метрів. Склад, розташований 
в північній частині міста, займає 90 квадратних 
метрів. За словами вчених, у це сховище при-
возилися зібрана данина і, в першу чергу сіль-
ськогосподарська продукція. 

Палац під Єрусалимом – перша споруда на 
території Ізраїлю, яку можна з упевненістю да-
тувати десятим століттям до н. е. Згідно з одні-
єю з гіпотез, на цьому місці було розташоване 
біблійне місто Шаараїм. Місто занепало після 
поразки від філістимлян приблизно 980 року до 
н.е. 

The Jerusalem Post

Дослідження: 2,6 млрд. людей 
будуть християнами до 2020 року

Нове всесвітнє дослідження показало, що 
до 2020 року у світі буде 2,6 мільярди християн, 
причому головний ріст прогнозується в півден-
ній півкулі, а в північній продовжиться процес 
спаду.

За даними дослідження, християнство в Єв-
ропі зросло з 75% в 1970 р. до 78,6% р., в основ-
ному у зв’язку з розвалом комунізму у східній 
Європі. Але також дані показують, що христи-
янство в Європі зменшиться до 78% до 2020 р.

У Північній Америці спад християнства 
очікується з 91% в 1970 до 76,9% в 2020 р. Різ-
кий спад найбільше стосується до Канади, де 
християнське населення зменшилось з 94,5% в 
1970 р. до 69,4% в 2010 р. В США ж християн-
ське населення зменшилось з 90,9% в 1970 р. 
до 80,1% в 2012 р. і прогнозується зниження до 
78,1% в 2020 р.

В Латинській Америці число християн, як 
очікується, зменшиться з 94,2% населення до 
92,1% в 2020 р. Але число євангельських хри-
стиян, за прогнозами, зросте з 3% населення в 
1970 р., до 9% в 2020 р., тоді як число харизма-
тів збільшиться з 4% до 31%.

Очікується, що християнство буде продов-
жувати швидко зростати в Азії, і цифри збіль-
шаться з 4,5% в 1970 р., до 9,2% в 2020 р. Та-
кож кількість християн в Африці збільшиться з 
38,7% в 1970 р. до 49,3% в 2020 р. Дослідження 
показують, що римо-католики і англіканці – 
швидко зростаюча група в цьому регіоні, і до 
2000 р. англіканська церква була більшою в Аф-
риці, ніж в Європі, де зародилась.

CNL-NEWS

Володар небесних просторів
Високо в горах, на крутих 

скелях, де дують холодні 
люті вітри, де від палючого сонця 
тріскає каміння, жило собі одино-
ко сімейство орлів. Їхнє гніздо було 
побудоване в неприступному місті, 
так, що до них ніколи ніхто не зміг 
би дістатися. 

Орла називають царем птахів. 
У нього могутні крила і гострі кігті. 
Млявим рухом птах відштовхується 
від скелі і каменем летить додолу, 
здається, ще мить, і він розіб’ється, 
але раптом невловима сила з такою 
ж швидкістю підхоплює його і він, не 
роблячи жодного руху крил, стрімко 
піднімається на теплих потоках пові-
тря. А там, з висоти, видно все: луки, 
поля, одинокого подорожнього, який 
заблукав у лісі. Видно, як з кількох 
гірських струмків починається річ-
ка, яка з гуркотом накочується на 
каміння, розбризкуючи так потрібну 
вологу навкруги. Від гострого погля-
ду орла не може сховатися нічого, 
маленький рух, і, склавши крила, 
він блискавкою летить вниз. Здобич 
упіймано... Як би не пручалася, все 
одно не зможе вирватися з міцних 
кігтів птаха.

Адже у нього сім’я, її потрібно 
годувати. Пташенята теж незабаром 
будуть господарями неба, але поки 
що чекають здобичі, яку принесуть 
батьки. Надія лише на них, вони 
готові на все, аби дістати шматок 
свіжого м’яса. Кожного ранку орел, 
оглядаючи неозорі простори, направ-
ляється до річки, де набирає в дзьоб 
кришталево чистої води, там часто 
можна впіймати рибину, вона дуже 
корисна для його потомства.

Одного дня, підлетівши ближ-
че, орел побачив, що щось зміни-
лося в звичному пейзажі: на березі 
річки з’явився великий камінь, яко-
го раніше тут не було. Він обережно 
пролетів повз нього і сів на верхівці 
сухого дерева, що стирчало з води. 
Ретельно все оглянувши, орел ви-
рішив, що камінь, з’явився тут не-
даремно, а можливо навіть для його 
зручності. Злетівши з дерева, орел 
сів на камінь. Він з пильністю по-
дивився у дзеркальну воду, де неза-
баром з’явилась срібляста рибка. І 
ось мить... і рибина у міцних, кігтях. 
Кілька рухів крилами і птах відрива-
ється від землі, високо підіймається 
вгору, направляється до свого гнізда. 
Там жовтороті, незграбні, зовсім без 
пір’я, ще у пушку, малюки з радістю 
зустрічають свого піклувальника. У 
кожен розкритий дзьоб буде покла-
дено свіжу порцію. Дивна радість 
наповнює сімейство, але це свято 
триває не довго, адже ненаситна ма-
леча знову вимагатиме вечері. Так 
з ранку до вечора, по черзі, тато і 
мама, вилітаючи з гнізда по кілька 
разів на день, годують своє потом-
ство. Адже це їхня кровинка, їхнє 
майбутнє, заради нього вони готові 
на будь-який ризик, і проявляють 
неабияку кмітливість, поки малюки 
самостійно підкорять небеса і будуть 
забезпечувати себе їжею.

Цього ранку, як тільки промінь 
ранкового сонця легеньким дотиком 
торкнувся скелі, на якій знаходилося 
гніздо, орел, як завжди, вилітає, щоб 
здобути їжу. Як і вчора, він летить 
спочатку до річки. Підлетівши, до 
знайомого каменю, прислухається до 
шелесту трав, з обережністю приди-
вляється до того, що навкруги. Біля 

нього в густій траві валялася велика 
рибина. Орел замислився: «якби 
риба лежала біля води, в цьому не 
було б нічого дивного, але як вона 
могла потрапити сюди, на траву?» 
Птах з недовірою вдивлявся в кущі, 
що росли навколо, та уважно оглядав 
кожен клаптик трави вздовж берега, 
однак не помітив жодної небезпе-
ки. Зрештою він зіскочив з каменю 
на землю, схопив рибину гострими 
кігтями і вже збирався відлетіти, як 
раптом помітив неподалік ще одну 
рибу, а трохи далі ще одну. Очевид-
но, земля дбала про нього найнеспо-
діванішим чином!

Пильні очі птахолова на іншо-
му березі річки стежили за кожним 
рухом орла. Птахолову пообіцяли 
чималу винагороду за спійманого 
птаха, якщо він принесе його живим. 
Чоловік був досвідченим і вправним 
у своєму ремеслі, тому знав, що царя 
птахів зловити непросто.

Наступного дня знову щось на-
сторожило господаря небес. Рибина 
появилась вже на камені! «Як вона 
могла там з’явитись?» – не міг вга-
муватися орел. На цей раз він вирі-
шив проігнорувати це дивне явище 
і полетів в інше місце. Прилетівши 
через кілька днів, він побачив, що 
нічого так і не змінилося. Напевно, 
це просто подарунок неба, подумав 
орел і швидким рухом вхопив рибину 
і поніс до гнізда.

Наступного разу знову прилетів 
на те ж місце, і знову знайшов там 
свіжу рибу. Оскільки птах перестав 
шукати собі їжу, у нього з’явилося 
багато вільного часу, який він прово-
див, озираючи свої володіння з вер-
шини величезного дерева.

Щоразу, прилітаючи до каме-
ню, він пожирав одну рибину, а іншу 
відносив у гніздо. Дикі тварини легко 
звикають до сприятливих умов, яки-
ми б незвичайними вони не були. 

А птахолов цілеспрямовано 
готувався до наступного кроку: він 
змайстрував величезне та міцне сіль-
це на довгій жердині. Глибокої ночі 
укріпив його біля самої води на від-
стані півтора метри від каменю, щоб 
сільце перебувало майже у горизон-
тальному положенні. Потім чоловік 
розкидав по березі рибу і зник у су-
тінках лісу.

Вранці орел, як і завжди, з пер-
шим променем сонця полетів на по-
лювання. Пролітаючи над скелями, 
з радістю насолоджувався висотою. 
Висота заворожує, адже нікому не 
доводиться підніматися вище нього. 
Він бачить гори, там де вони тільки 
починаються, долини, які поступово 
переходять у поля. Ось там, вдалині, 

видно ліс, там вирує своє життя, але 
воно його не цікавить. Для нього по-
літ – це все, що потрібно, щоб бути 
царем птахів. Підхопивши струмінь 
теплого повітря, він вихором підні-
мається аж до хмар. Яка невимовна 
краса відкривається перед його по-
глядом: небо переливається різно-
барв’ям кольорів; кучеряві хмаринки, 
наче човники, пливуть по небозводу. 
Це не можна описати словами, це по-
трібно побачити самому! 

Пролетівши свій звичний марш-
рут, хижак направився до каменю, 
на якому вже тривалий час він зна-
ходить рибу. Птах навіть не думає її 

ловити. Він упевнений, що вона його 
вже чекає. Підлетівши ближче, орел 
виявив якусь нову, незрозумілу йому 
річ. Він обережно облетів навколо 
сільця, не наважуючись спуститися 
на землю. Щось непокоїло його… 
Він довго кружляв, намагаючись 
зрозуміти, що саме бентежить його. 
Як завжди, риба була розкидана 
уздовж берега, ніщо не віщувало за-
грози… Тоді він заспокоївся. Сівши 
на верхівці дерева, орел ще добрих 
півгодини спостерігав за берегом. 
Він і не підозрював, що хтось ще 
більш уважніший і терплячий пильно 
стежить за ним з укриття на іншому 
боці річки. Зрештою, орел спустився 
на берег, з’їв рибину, а іншу, за зви-
чаєм, поніс у гніздо. Він так і не зро-
зумів призначення дивної споруди 
над каменем, але був переконаний, 
що вона цілком безпечна. За годину, 
орел повернувся, але сільце вже не 
здавалося йому таким незвичним та 
загрозливим. Він навіть сів на його 
руків’я, щоб пересвідчитись у відсут-
ності небезпеки. Аж коли спустився 
на землю, почав пильно придивляти-
ся до рибини, що лежала під сіткою. 
Він швидко схопив її і відскочив геть. 
Упродовж дня орел ще кілька разів 
повертався сюди. Але вже наступ-
ного дня відчуття небезпеки приту-
пилося: він спокійно брав рибу, що 
лежала прямо під сільцем і, не ква-
плячись, з’їдав її. Ніщо не здивувало 
нашого птаха і на цей раз. Обережно 
пролетівши навколо нього, він, як і 
завжди, схопив рибину. 

Але що це?... Несподівано щось 
не дало йому піднятися вгору. Наче 
хтось зв’язав його крила. Невже за-
плутався у гіллі дерева? Але цього не 
може бути, воно знаходиться вище. 
Раптом з жахом він зрозумів, що у 
сітці. Його впіймали! Невже хтось 
зумів подолати пильність птаха? Так, 
він підозрював щось недобре, але не 
думав, що це могло статися з ним. 
Зміни, які відбувалися на галявині, 
не переконали його у небезпеці. Не-

вже це кінець?... І пронизливий до 
кісток крик пробудив усе навколо. 

Довго і запекло опирався орел, 
намагаючись розірвати міцну сітку 
гачкуватим дзьобом, втрачаючи у 
боротьбі пір’я та вибиваючись із сил. 
Але все на-марно. І незабаром, мо-
гутній птах, повністю заплутавшись 
у пастці, затих. Необачність і жадіб-
ність згубили його. 

Згодом на галявині з’явилась по-
стать людини. Він ніколи так близько 
до себе не підпускав цих істот. Орел 
бачив іноді двоногих у глибинах лісу. 
Інколи хтось видирався на скелі, але 
щоб так близько? Такого ще не було... 
«Тільки щоб він мене не помітив», – 
подумав орел. Але це було марним. 
Птаха не побачити було неможливо, 
його міцні крила були розпростерті 
над каменем. Лапами він заплутався 
у сітку. І ось чоловік направляється 
до нього. Підходить, в руках тримає 
металевий предмет. Клітка! Невже 
це його участь? Простори неба, ске-
лі, його сім’я, яка там, на висотах, 
чекає здобичі від нього – все про-
майнуло перед очима. Невже все це 
залишиться у спогадах? Щось, наче 
камінь, стиснуло серце орла. Люди-
на, яка несла клітку, давно постави-
ла за мету упіймати володаря скель. 
Але про це він дізнався лише тепер. 
Цей чоловік положив камінь, потім 
кожного ранку клав рибу. Непомітно 
для птаха змонтував сільце.

«Жахливий кінець», – поду-
мав орел. «Немає жодної надії…» 
Але раптом на галявині появляється 
ще одна людина. Орел помічає, що 
між людьми зав’язується розмо-
ва, напевно, вони розмовляють про 
нього. Один із людей підходить до 
сільця, розплутує сітку, обережно 
бере у руки птаха і, неймовірно! Він 
його не тримає! Невже можна ле-
тіти? Невже воля? Нервовий, але 
могутній помах крилами і він знову у 
небі. Він на волі! Він може оглядати 
і насолоджуватися своїми висотами! 
Набравши повітря у груди, він наби-
рає висоту і летить, без здобичі, але 
вільний. Цей політ був мов перший, 
той, у якому він зрозумів, що таке 
помах крил, що таке небо, що таке 
свобода. Це враження закарбувалося 
у пам’яті назавжди. Він розумів, що 
більше ніколи міг цього не відчути. 
Але хтось подарував йому шанс.

***

Свобода – надихає, дає на-
снаги, вона просто піднімає 

до небес. Вона захоплює своєю нео-
зорістю. Але одного разу втративши 
пильність, її можна позбутися на-
завжди.

А тепер, уявіть, що ви – орел, 
який попав у пастку з вини власної 
необачності і жадань. І ось дехто 
приходить, оплачує величезну суму, 
щоб визволити вас з неволі. Двері 
клітки відкриті – перед вами вільний 
вибір. Ви залишитеся ув’язненим чи 
віддасте перевагу дару свободи?

Чи знаєте ви, що в Біблії Бог 
порівнює людину з орлом? Люди, 
сковані тенетами гріха, дуже схожі 
на орла, спійманого птахоловом в 
сітці. Блага Вістка в тому, що ціна 
за наше звільнення вже заплачена; 
вона – смерть Господа Нашого Ісуса 
Христа. Своєю смертю Ісус подару-
вав нам свободу.

 Анатолій Якобчук 
(Ідея інституту життєвих принципів)
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Запрошуємо вас

Для того, щоб отримувати  газету щомісячно 
(безкоштовно), телефонуйте або звертайтеся на 

адресу редакції.

Молитва 
Боже великий, Боже єдиний,
Будь милосердний до України – 
Нею наплакались цілі століття,
Очі ще й досі зажурою світять,
Перчить їй горло Чорнобиль до болю,
Дай же їй, Господи, радісну долю,
Дай же їй щастя в любові до Тебе,
Пісню, що душу підносить до неба,
Віру, що кличе за гріх до спокути,
Щоби могла вона вічною бути,
Хай обминуть її нині тривоги…
Буду молитися ревно і довго
Боже великий, Боже єдиний,
Будь милосердний до України.

Сергій Рачинець

Живем ми на межі тисячоліть

Живем ми на межі тисячоліть
І час такий непевний і тривожний.
Серед усіх життєвих лихоліть
Відповідальний
перед Богом кожний.
Земля-планета в вихорі подій
Летить, пливе, намотує спіралі,
А людство залишилось без надій
В німім чеканні: ну а що там, далі?
Сьогодні на землі панує гріх,
І людство все живе в його омані.
Сьогодні ще Ісус прощає всіх,
Хто хоче повернутись
в край бажаний.
Туди, де править злагода й любов,
Де кожний дивиться, як брат на
брата,
Де вже ніколи не проллється кров,
Відсутня злоба, ненависть, відплата.
Летить в безмежнім космосі земля,
Вже знов тисячоліття за порогом.
А голос, голос тихий звіддаля
Все просить: “Люди, 
примиріться з Богом”.
Бо з плином часу в розрізах віків
Земля, як зірка, —
спалахне й погасне.
Приготував Бог людям кращий дім
На небі, а воно таке прекрасне! 

Михайло Клекоць

***
Отак живем з гріхом, без каяття,
А спокій нам – хіба що тільки сниться,
Минуле – вже присипане сміттям,
Майбутнє – ще велика таємниця.

Куди ідем? Не знаємо куди.
Хто допоможе врятувати душу,
Коли, немов пустеля без води,
 Вона пересихає вся від суші?

Тож розумом збагнути нам пора:
Даремні наші власні сподівання…
Є Той, Хто хоче справді нам добра,
І відповість на кожне запитання,

Відкриє днів прийдешніх таїну,
Не дасть душі зачахнути у муках.
Є той, Хто в нас життя своє вдихнув
І для безсмертя дав Свою науку.

Потрібне тільки щире каяття,
Щоб серцем завжди прагнути до Нього.
Минуле вже присипане сміттям,
Але майбутнє буде завжди з Богом.

Сергій Рачинець

Незалежність – благо народу, який обирає Бога
Незалежність України сприймається нео-

днозначно. Одні з захопленням говорять про 
перетворення останніх років, інші з носталь-
гією згадують радянську добу і перераховують 
переваги соціалістичної системи. Як на мене, 
то в цей час молоде покоління взагалі виро-
стає у вакуумі як соціальному, так і духовному. 
Ми очікували більше, ніж отримали насправді. 
Розчарування приходить навіть до тих, хто свя-
то вірить у національну ідею.

Як християни, ми завжди залишаємося сві-
домою частиною суспільства саме тому, що в 
таких процесах покликані більше говорити не 
про наслідки, але про духовні причини. Очіку-
вання кращого залежить не стільки від бажан-
ня і готовності щось змінювати, скільки від ро-
зуміння, що саме потребує перемін.

Основою незалежності країни є звільнення 
від рабства диявола кожного її громадянина. 
Політична чи економічна свобода насправді є 
реальною тільки тоді, коли держава дбає про 
духовні цінності і сприяє їх поширенню в су-
спільстві.

З точки зору християн, нам варто звертати 
увагу на принципові питання державотворен-
ня, акцентувати увагу на морально – етичних 
питаннях, що визначають поступальний рух 
будь-якої країни, якщо вона хоче мати високий 
рівень духовності та добробуту. Давайте від-
значимо певні умови належного рівня суспіль-
ства, яке насправді розуміє, що таке незалеж-
ність.

Перш за все, справжня незалежність - це 
свідоме і глибоке розуміння того, що Господь є 
Цар над царями. Це буде визначати перспекти-
ви, якими дорогами нація буде рухатися.

Благословення народу відображено в бі-
блійному псалмі. Це звучить як переконливий 
доказ готовності Бога благословляти Землю, 
якщо люди справді вірять в Нього. У 33 розді-
лі Книги Псалмів написано: «Блаженний той 
народ, що Богом у нього Господь, блаженний 
народ, що Він вибрав його на спадок Собі! Го-
сподь споглядає з небес, і бачить усіх синів 
людських...»

Ці біблійні рядки пронизані вірою в Бога і 
сподівання на Його милість до людей. Це ви-
знання Його величі і влади над всіма!

Згадуючи минулі часи, приходиш 
висновку – як страшно жити без Бога. В часи, 
коли ідеологи кричали: «Бога немає!», або 
«Релігія – опіум для народу!», мало хто думав, 
що за це потрібно буде розплачуватися. Кину-
те насіння безбожжя непомітно проростало. 
Виховуючи «будівничого комунізму», сильні 
світу так і не помітили, що витравлювали із 
людей святе – віру в Бога. І наслідки не заба-
рилися. Розпадаючись, радянська імперія так 
і не знайшла пояснення чому це відбувається. 
Рай збудувати не вдалося. А головна причина 
полягала в тому, що до раю людина вирішила 
йти без Бога. «Ковалі» свого щастя виявилися 
розчарованими пенсіонерами, які зненавиділи 
новий час, і навіть термін «незалежність» ви-
кликає у них подратування. І не тому, що вони 
проти нового: у них велике розчарування від 
минулого. Так змінювалася епоха 90-х. 

Пройшли роки, і за цей час піднялося нове 
покоління людей, які чекали, сподівалися і не-
помітно стали також скептиками. І це в часи, 
коли будуються храми і ми знову говоримо про 
право на свободу слова та віросповідання! 

«Я нікому вже не вірю» – пам’ятаю, ділила-
ся зі мною молода жінка, – «всі злодії і бреху-
ни… В цій країні не має правди», – резюмувала 

вона. Чому ж так? Невтішні висновки пересіч-
них громадян можна чути постійно. У чому ж 
причина? Здавалося б, очікувані переміни да-
дуть омріяний результат. З точки зору Біблії, 
бажання отримати процвітання залежить не 
тільки від бажання, але й прийняття суспіль-
ством Божих умов, які приводять до цього.

Наведу історичний приклад. В часи освоєн-
ня американського континенту та утворення 
Сполучених Штатів Америки, переселенці спо-
відували просте правило: спочатку для Бога, 
а потім собі. Будівництво міст розпочиналося 
з будівництва церков, а конституційні норми 
базувалися виключно на біблійних цінностях. 
І такі підвалини сприяли розвитку країни на 
довгі роки. Цей принцип довгий час визнавали 
президенти, і Бог благословляв країну. Закони 
країни відображали християнські цінності. Де-
сять заповідей закону Божого регламентували 
життя американського суспільства.

Сьогодні, на-жаль, Америка відвертається 
від біблійних цінностей, і це стає початком її 
падіння. Пост-християнське суспільство роз-
миває суть, і це приводить до духовної кризи, 
відтак і до економічних негараздів.

З огляду на досвід минулих поколінь, варто 
визнати: кожне правління, яке не підкоряється 
Божим законам – приречене. Практично, це оз-
начає, що для Президента чи прем’єр-міністра 
головними законами мають бути закони Все-
держителя. Це має стати основою їх правлін-
ня. Тоді руйнуються задуми нечестивих людей, 
державні структури базуються на моральних 
засадах, а закони країни відображають спра-
ведливі норми, які є благословенням для нації. 
Ось як говорить про це Біблія: «Цар утримує 
край правосуддям, а людина хабарна руйнує 
його» (Пр. 29:40). Влада, яка «не продається» 
стверджує правосуддя і закладає процвітан-
ня в країні. І навпаки, держава зубожіє, якщо 
живе за законами несправедливості. Якщо спо-
творюються Божі заповіді, а людина при владі 
забуває Хто стоїть над нею – руйнації не уник-
нути.

Мудрий Соломон говорив: «І я бачив під 
сонцем іще: місце суду, а в нім беззаконня, і 

місце правди, у ньому ж неправда... Я сказав 
був у серці своєму: Судитиме Бог справедли-
вого й несправедливого, бо для кожної спра-
ви є час» (Екл. 3:16-17).

Сьогодення пропонує нам ліберальні ідеї. 
Стару Європу захопили нові рухи сексуальних 
меншин та новітніх ідей. Наприклад, добро-
вільне рішення піти з життя - евтаназія. Лю-
дина хоче жити, як заманеться, не роздумуючи 
про природу своїх дій. «Померти без болю і 
страждання – моє право», – говорить просу-
нута людина ХХІ століття. – Бо ми ж проти 
болю і всілякої незручності. Врешті, хочеться 
незалежності від людей і від Бога». Виходить 
таке собі життя заради життя, до часу, коли не 
обридне. Або інше: ганебність нетрадиційної 
сексуальної орієнтації докотилася і до нашої 
країни. Нас починають вчити, що гомосексуа-
лізм – це нормально, а лесбіянки – нормальні 
дівчата. Такі в них вже природні бажання. Так 
звані «європейські цінності» в цьому контексті 
звучать досить благородно, але по суті своїй 
приносять нове насіння прокляття для нашої 
країни. Свобода – це не право жити як зама-
неться, але, перш за все, можливість правильно 
обирати Боже.

Сьогодні, в часи відносності і безпринцип-
ності, важливо не розчаруватися, не зупинити-
ся, не піддатися песимізму. В Україні є люди, які 
знають ціну справжньої незалежності, і тому 
вони вище мінливих амбіцій і дешевих обіця-
нок тих, хто спекулює на темі незалежності. Їх 
справжнє свято – це відродження людей і на-
вернення їх до Бога. «Нехай прийде Царство 
Твоє» – це їх молитва і найбільше бажання для 
України.

Ми молимося за Україну і в ці дні просимо, 
щоб Бог дав мудрості в керівництві країною 
для людей, які при владі.  Важливо, щоб від-
чуття залежності від Бога стало нормою для 
керівництва у незалежній Україні. Це біблійна 
умова для мудрого керівництва. Така позиція 
«сильних світу цього» відновлює довіру людей 
до влади. Це допоможе Україні зайняти гідне 
місце у світовому співтоваристві і стати взір-
цем духовності в Європі.

Ми просимо Господа про благодать для 
кожної родини жити згідно з Його заповідями. 
Ми чекаємо не тільки покращення економіч-
них умов, але й віримо в богошукання і духовне 
пробудження нації.

Бог обіцяв: «і впокоряться люди Мої, що 
над ними кличеться Ім΄я Моє, і помолять-
ся, і будуть шукати Ім΄я Мого, і повернуть 
зо злих своїх доріг, то Я вислухаю з небес, і 
прощу їхній гріх, та й вилікую їхній Край!» 
(2 Хр. 7:14).

Як християни, ми продовжуємо вірити в 
Його Слово. Бог має благословення і чудове 
майбутнє для нашої країни, якщо будемо ви-
конувати Його волю. Бо Він – Президент над 
всіма президентами Землі. В Святому Пись-
мі написано: «серце царя в Господній руці» 
(Пр. 21:1). Про це варто пам’ятати.

Хай Бог збереже Україну від розбрату, пош-
ле мир і радість у кожну оселю. У дні святку-
вання незалежності, нехай Його благословен-
ня покриє нашу землю і панує над всіма нами. 
Наша відповідальність – прислухатися до Його 
законів, визнавати Його владу над народами. 
Кожен українець має схилитися перед Ним, 
тоді прийде справжня незалежність від гріха і 
диявола. Це і буде гарантувати нам успіх у май-
бутньому.

Валерій Антонюк 


