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Середній об’єм про-
дажу товарів вій-
ськового призначен-

ня в останні п’ять років виріс 
на 22% у порівнянні з попере-
днім періодом. За рік на кож-
ного жителя Землі прийшлося 
по 217 «збройних» доларів. 
Це приблизно на 45% більше, 
ніж десять років тому.

Витрати на озброєння зав-
дають людству великих втрат. 
І не тільки тим, що в майбут-
ньому багато тисяч людей 
загинуть в результаті застосу-
вання того чи іншого озброєн-
ня. Ресурси, які можна було б 
використати для боротьби з 
голодом, бідністю і хвороба-
ми у всьому світі, замість того 
використовуються на гонку оз-
броєнь. В результаті мільйони 
людей опиняються прирече-
ними на передчасну смерть 
від виснаження чи хвороб, 
які можна було б попередити. 
Тому питання про витрати на 
зброю в усьому світі не просто 
політичне. Це проблема мо-
ральна і духовна. Тому я хотів 
би подумати разом з вами про 
мир з біблійної точки зору і про 
те, як можна його досягнути у 
сьогоденному світі.

Біблія говорить
 про мир з Богом
Головна ідея Євангелії по-

лягає в тому, що завдяки Ісусу 
Христу і Його смерті на хре-
сті, збунтоване людство може 
примиритися з Богом. Біблія 

каже, що Ісус «… благовістив 
мир вам, далеким, і мир близь-
ким,» (Еф.2:17). Світ, повний 
жахливих наслідків гріха (вій-
на – один з них), більше за все 
має потребу в наші дні саме у 
проголошенні Доброї Звістки 
про Ісуса Христа. 

Лише Ісус Христос може 
змінити серце людини. Зі слів 
Ісуса, саме «…зсередини, із 
людського серця виходять 
лихі думки, розпуста, кра-
діж, душогубства, перелюби, 
здирства, лукавства, під-
ступ, безстидства, завидю-
щеє око, богозневага, гор-
дощі, безум» (Мар.7:21-22).
Апостол Яків у своєму послан-
ні запитує: «Звідки війни та 
свари між вами? Чи не звідси, 
від ваших пожадливостей, які 
в ваших членах воюють?» 
(Як. 4:1). Ось чому людськими 
силами неможливо вирішити 
проблему миру. Лише Христос 
може розібратися з глибин-
ними причинами – духовною 
спрагою людського серця, 
якому потрібно примиритися 
з Богом.

Біблія говорить 
про Божий мир
В серце людини Бог прино-

сить саме мир: «Зоставляю 
вам мир, мир Свій вам даю! Я 
даю вам не так, як дає світ. 
Серце ваше нехай не триво-
житься, ані не лякається!» 
(Ів. 14:27). Ми можемо бути 
не просто в мирі з Богом, але 

мир Божий може бути в наших 
серцях, – не дивлячись на всі 
життєві незгоди.

Серця багатьох людей на 
землі стурбовані і наповнені 
страхом. Але я знаю, що Хри-
стос може принести в їхні сер-
ця мир – навіть у важких зов-
нішніх обставинах.

Біблія говорить 
про мир між людьми

Коли Адам в Єва згрішили 
проти Бога, розірвався зв’язок 
між ними і Богом. Але тоді ж 
зруйнувалися і їхні стосунки 
один з одним – вони намага-
лись сховатися не тільки від 
Бога, але і один від одного. З 
тих пір наслідки гріхопадіння 
постійно руйнують відносини 
між людьми на всіх рівнях: чо-
ловік стає проти жінки, брат 
проти брата, сусід проти сусі-
да, плем’я проти племені, на-
род проти народу.

Але Христос прийшов, 
щоб знищити наслідки гріхо-
падіння, принести мир з Бо-
гом, мир в серце, і мир між 
людьми.  

Саме тому вертикальний 
вимір – наші стосунки з Богом – 
нерозривні від горизонтально-
го – наших стосунків з іншими 
людьми. І приклад тому – Сам 
Господь, Який і прощав гріхи, 
і годував голодних. Страждан-
ня людей торкається нас, бо 
воно торкається Бога. Люди, 
чиє життя зранене полама-
ними стосунками, не можуть 

залишити нас байдужими, бо 
Сам Бог небайдужий до всіх 
«змучених і обтяжених».

Тому найкращим діючим 
інструментом для встанов-
лення миру є Євангеліє. Воно 
закликає бути миротворцями 
в цьому світі. Звичайно, ми 
знаємо, що на землі не буде 
досконалого миру, поки не за-
царює Цар над царями і Пан 
над панами – Ісус Христос. 
Поки у світі є гріх, тут не може 
бути досконалого миру. Чи це 
означає, що нам потрібно опу-
стити руки і перестати докла-
дати зусиль до того, щоб цей 
світ ставав більш мирним? Ні! 
Якщо ми не можемо зробити 
все, це не привід не робити 
нічого. Ісус сказав: «Блаженні 
миротворці, бо вони будуть 
названі синами Божими» 
(Мат 5:9). Він не уточнив, що 
саме мається на увазі під сло-
вом «миротворці». Але було 
б логічно припустити, що для 
Нього за цим словом стоять 
ті, хто шукає миру в усіх трьох 
вимірах, про які каже Біблія, – 
миру з Богом, миру в серці і 
миру між людьми.

Інколи нам здається, що 
питання світової кризи – полі-
тичної, моральної, духовної – 
не у нашій владі. І що б ми не 
говорили і не робили, – не 
принесе жодного плоду. Але 
це не так! І ось що ми можемо 
зробити – бути миротворцями 
в цьому неспокійному світі.

Апостол Павло писав: 

«Отже, перш над усе я бла-
гаю чинити молитви, бла-
гання, прохання, подяки за 
всіх людей, за царів та за 
всіх, хто при владі, щоб могли 
ми провадити тихе й мирне 
життя в усякій побожності 
та чистості…» (1Тим. 2:1-2). 
Біблія обіцяє нам: «… дуже 
могутня ревна молитва пра-
ведного!» (Як. 5:16). Давайте 
молитися, щоб Бог міг взяти 
все у Свої руки і неосяжним 
для нас чином принести мир 
цьому світу.

Давайте активно долуча-
тися до творення миру. Це 
дуже складно, значно склад-
ніше, ніж розпалювання во-
рожнечі і агресії. Давайте за-
кликати народи, голів держав 
брати участь в ініціативах, 
що направлені на досягнення 
миру. Це важко, але мовчати 
про таку важливу моральну 
проблему – моральна безвід-
повідальність.

Ми не знаємо, що нас че-
кає в майбутньому. Над на-
шою країною і над усім світом 
нависла нова загроза війни. 
Я особисто не вірю, що Бог 
дозволить людям повністю 
знищити все живе на планеті 
в результаті ядерного холо-
косту. Я вірю, що кінець світу 
настане в час, встановлений 
Богом і способом, який Він ви-
бере зі Своєї волі, а не з люд-
ського безумства.

Ми знаємо, що війни, не-
нависть, несправедливість, 
жадоба і біль, які вразили світ, 
проминуть. Одного дня Ісус 
Христос повернеться з пере-
могою і в славі, щоб встанови-
ти на землі Своє Царство. Са-
тана буде зв’язаний на тисячу 
років. Того дня виконаються 
слова з Об’явлення: «І почув 
я гучний голос із престолу, 
який кликав: Оце оселя Бога 
з людьми, і Він житиме з 
ними! Вони будуть народом 
Його, і Сам Бог буде з ними, 
і Бог кожну сльозу з очей їх-
ніх зітре, і не буде вже смер-
ти. Ані смутку, ані крику, ані 
болю вже не буде, бо перше 
минулося! Той, Хто свідкує, 
говорить оце: Так, незабаром 
прийду! Амінь. Прийди, Госпо-
ди Ісусе!» (Об.21:3-4, 22:20).

На це наша надія. А поки 
ми маємо Євангеліє, що несе 
людям надію через Вість про 
хрест і воскресіння нашого Го-
спода Ісуса Христа, Який при-
йшов у світ принести мир.

Біллі Грем
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19. Створю Я плід уст: «Спокій, спокій да-
лекому та близькому!» говорить Господь, і 
вздоровлю його. 
20. А ті несправедливі – як море розбур-
хане, коли бути спокійним не може воно, і 
коли води його багно й мул викидають. 
21. Для безбожних спокою немає, говорить 
Господь!

Iс.57:19-21
4. Радійте в Господі завсіди, і знову кажу: 
радійте! 
5 Ваша лагідність хай буде відома всім лю-
дям. Господь близько! 
6 Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай 
виявляються Богові ваші бажання молит-
вою й проханням з подякою. 
7 І мир Божий, що вищий від усякого розу-
му, хай береже серця ваші та ваші думки у 
Христі Ісусі. 
8 Наостанку, браття, що тільки правдиве, 
що тільки чесне, що тільки праведне, що 
тільки чисте, що тільки любе, що тільки гід-
не хвали, коли яка чеснота, коли яка похва-
ла, – думайте про це! 
9 Чого ви від мене й навчилися, і прийня-
ли, і чули та бачили, – робіть те! І Бог миру 
буде з вами! 

Фил.4:4-9

Мир вам
«Хочеш миру – готуйся 

до війни», «Поганий мир кра-
щий за добрий конфлікт», 
Миру – так, війні ні», «Війна і 
мир» – крилаті вислови, при-
слів’я, лозунги і назви худож-
ніх творів традиційно пов’язу-
ють ці два явища – війну і мир. 
Цей зв’язок настільки міцний, 
що ми звикли саме поняття 
«мир» визначати від супро-
тивного. Мир – це не війна, 
тобто не голод, не розруха, не 
смерть. За тією ж логікою тво-
рити мир в сучасному розумін-
ні означає боротися з війною, і 
якщо мир в результаті виявля-
ється поганим, то що ж поро-
биш, сучасні миротворці інших 
завдань перед собою не став-
лять. Миротворча діяльність у 
нашому уявленні близька до 
пацифізму, вона обмежується 
політичною ареною, і якщо я 
не є політиком чи соціальним 
активістом, то і це визначення 
до мене не може застосовува-
тись. Адже я не в силах при-
пиняти війни на планеті, вести 
перемовини про примирення, 
вирішувати міжнародні кон-
флікти.

Однак, коли ми визнача-
ємо мир як не-війну, то вихо-
дить, що мир другорядний і 
у відношенні до війни. Адже 
ми даємо повніше визначен-
ня тому, що краще знаємо і з 
чим зіткнулися раніше. Але чи 
війна була раніше за мир? Хоч 
людська історія і повна війн, 
почалася вона все ж таки з 
миру і гармонії. І дивно було б 
описувати цей первісний стан 
Всесвіту просто як відсутність 
чогось поганого – голоду, роз-
рухи, смерті. Мир, шалом, ей-
рене – позитивна якість тво-
ріння, частина Божого задуму, 
яка бере свій початок в само-
му Творцеві. І якщо це так, то 
мир не може бути поганим, 
мир не може бути просто не-
війною. Що ж таке мир в пози-
тивному розумінні?

В Біблії поняття «мир» 
позначається двома слова-
ми – «шалом» на древньоєв-
рейській і «ейрене» на старо-
грецькій. Два ці слова ємкі і 
багатозначні.

Перше значення слова 
«шалом» – цілісність, 

повнота, а також здорове тіло. 

Так, наприклад, у Псалмі 37:4 
псалмоспівець бідкається про 
те, що не має цілого місця в 
тілі його і цілісності (шалом) 
в кістках його, тобто кістки 
його роздроблені. В книзі Бут-
тя 43:24 Йосип запитує бра-
тів про здоров’я батька свого 
Якова, використовуючи слово 
«шалом». Буквально це зву-
чить так: чи «Шалом» з бать-
ком вашим?» В цьому зна-

ченні «шалом», так само як і 
грецьке «ейрене», часто ви-
користовується як привітання 
подібно до українського «до-
брого здоров’я».

Друге значення 
слова – процвітан-

ня, надлишок – перш всього 
відноситься до фінансового 
благополуччя. В Пс. 71:7 ав-
тор радіє про «щедре благо-
получчя» для праведників, а в 
Пс. 72:3 скаржиться на «спокій 
(шалом) безбожних». Єремія у 
своєму пророцтві до юдеїв, які 
були переселені з Єрусалиму 
у Вавилон, передає наступні 
слова Господа: «І дбайте про 
спокій міста, куди Я вас ви-
гнав… бо в спокої його буде 
і ваш спокій» (Єр.29:7). Ось 
як описується цей добробут 
в цьому ж тексті: «…Будуйте 
доми, і осядьте, і засадіть 
садки, і споживайте їхній плід! 
Поберіть жінок, і зродіть си-
нів та дочок…» (Єр. 29:5-6).
Для юдеїв багатий будинок, 
плодючий чад, сите стадо і ве-
лика родина – це головні кри-
терії матеріального процвітан-
ня або шалома.

Третє значення цього 
слова – дружні мирні 

стосунки між людьми. Словос-
получення «людина шалому» 
часто зустрічається в значен-
ні «приятеля, друга». Пророк 

Єремія з гіркотою каже про те, 
що «Кожен муж, який в мирі зо 
мною, чатує мого упадку та 
каже: Може буде обманений і 
переможемо його, і помсти-
мося над ним!» Вислів «в мирі 
зо мною» вживається в зна-
ченні «товаришувати».

В багатьох текстах слово 
«шалом» вживається і в су-
часному значенні, як політич-
ний мир у стосунках між наро-
дами, державами, як антонім 
слову «війна».

І четверте, найважливіше 
значення цього слова – 

мир у відносинах з Богом. Го-
сподь дає «завіт миру» тим, 
хто Йому служить. Більше 
того, Господь є джерелом вся-
кого миру у всесвіті: «Який на 
висотах Своїх чинить мир» 
(Йов. 25:2). Його Месія, згідно 
пророцтва Ісаї, буде Князем 
миру.

Апостол Павло в Послан-
ні до Римлян називає Госпо-
да «Богом миру». Мир у житті 
окремої людини чи всього су-
спільства є даром і благосло-
венням від Бога. В пророчих 
мріях про майбутнє людства і 
землі «І замешкає вовк із вів-
цею, і буде лежати панте-
ра з козлям, і будуть разом 
телятко й левчук, та теля 
відгодоване, а дитина мала 
їх водитиме… не вчинять ли-
хого та шкоди не зроблять 
на всій святій Моїй горі, бо 
земля буде повна пізнання Го-
споднього так, як море вода 
покриває!» (Іс. 11:6-9).

Отож, у біблійному розу-
мінні мир – це фізичне здо-
ров’я, матеріальне благо-
получчя, велика сім’я, гарні 
стосунки з друзями і близьки-
ми, мир у стосунках з Богом. 
Щоб б ми сказали про людину, 
чиє життя таке багате і напов-
нене і вона володіє всіма цими 

якостями? Напевно, те, що 
вона щаслива. Сучасне уяв-
лення про щастя найкращим 
чином передає те, що старо-
давні автори розуміли під сло-
вом «шалом».  

Миротворець – це люди-
на, яка творить шалом у ши-
рокому змісті цього слова. Це 
той, хто несе у світ красу до-
брих стосунків, радість любо-
ві до ближніх, мирить тих, хто 
посварився, і підтримує тих, 
хто має потреби. Це той, хто 
створює навколо себе хоч би 
невеликий простір щастя. Зі 
всіх тих, кого Ісус називає бла-
женними, лише миротворців 
Він уподібнює Собі, кажучи, 
що вони синами Божими наз-
вані будуть. Лише синам дано 
в повній мірі продовжувати 
справу отця, не просто сухо 
виконувати волю господаря, 
але приймати участь в про-
цесі збудування, який початий 
батьком. Людина, яка несе в 
світ любов і ділиться радістю 
життя, продовжує справу Все-
вишнього Батька.

На жаль, в історії останніх 
двох століть було дуже багато 
діячів, які намагалися «ощас-
ливити людство», від літе-
ратурних персонажів в дусі 
Базарова і до таких сповна 
реальних осіб, як Сталін, яко-
му потрібно було «дякувати 
за наше щасливе дитинство». 
Багато хто брали на себе 
роль месії, але виявлялись 
самозванцями. Сьогодні будь-
які проекти світового масш-
табу лякають і викликають 
відторгнення: ми дуже добре 
знаємо, до чого вони завжди 
приводили. Плани щось гло-
бально змінити у світі, карди-
нально ощасливити людство 
рано чи пізно закінчувалися 
хрестовими походами, охотою 
на відьом, революціями і теро-
ром. Причина в тому, що Месія 
може бути лише один, і Син, 
Якому дійсно дано відновити 
Всесвіт, Один. 

Однак у кожного з нас є 
свій маленький всесвіт, який 
нас оточує, всесвіт рідних лю-
дей, які кожен день чекають 
від нас трішки тепла і любо-
ві. Принесіть шалом в свій 
маленький світ, і великий світ 
навколо вас почне преобража-
тися, тоді і про вас буде сказа-
но: «Блаженні миротворці…»

Марія Каїнова

Дітріх Бонхеффер
Бонхеффер, Дітріх (Bonhoeffer, Dietrich) (1906-1945), німецький лютеран-
ський пастор і теолог, страчений за участь у змові проти Гітлера. 

Народився 4 лютого 1906 
Бреслау (нині Вроцлав, Поль-

ща), в прусській провінції Сі-
лезія, виріс в Берліні. 

Вивчав теологію в Тюбин-
генському, а потім в Берлін-
ському університетах, там він 
захистив докторську дисерта-
цію (1927). 

 У 1928-1929 Бонхеффер 
працював помічником пасто-
ра у німецькій євангелічній 
громаді в Барселоні (Іспанія), 
в 1930-1931 стажувався в 
Об’єднаній теологічній семі-
нарії (Нью-Йорк). В 1931 він 
приступив до викладання тео-

логії в Берлінському універси-
теті і в тому ж році став люте-
ранським пастором. 

У квітні 1933 нацистський 
уряд заборонив особам єв-
рейського походження займа-
ти офіційні посади не тільки 
на державній службі, але й у 
церкві. Бонхеффер виступив з 
різким протестом. 

Наприкінці 1933 він виї-
хав до Англії, але перед цим 
взяв участь в організації так 
званої Сповідальної церкви 
(Bekennende Kirche), яка чи-

нила опір впливу нацистів в 
євангелічній церкві. В 1935 
Бонхеффер повернувся до 
Німеччини, де організував і 
очолив одну із семінарій спо-
відальної церкви. 

В 1936 нацисти позбави-
ли його права на викладацьку 
діяльність, за цим пішли забо-
рони на виступи і публікації. 
Після другого короткого візиту 
в Нью-Йорк (1939) він став ак-
тивним членом підпільної ан-
тигітлерівської групи. 

У квітні 1943 був зааре-
штований і 9 квітня 1945 стра-
чений через повішення в кон-
цтаборі Флосенбург (Баварія).

http://www.ido.rudn.ru/

Вихід є
Події, які цими днями відбуваються в 

Україні, схожі на жахливий сон. Ще кілька 
місяців тому ніхто навіть і гадки не мав, що 
ситуація може розгорнутися саме так.

Перед суспільством постали непрості 
виклики: як зарадити ситуації? Де знайти 
вихід? У кого просити допомоги?

З людського погляду ситуація видаєть-
ся патовою, тобто такою, з якої безболіс-
ного виходу практично не існує. У резуль-
таті — смуток, розчарування, депресія у 
серцях тисяч людей, котрих безпосеред-
ньо стосуються згадані події.

Чомусь на думку спадає пророцтво, 
яке свого часу проголосив Христос і запи-
сав євангелист Лука у 21:25-26: «І будуть 
знаки на сонці, місяці, зорях і переполох 
серед народів землі від раптового мор-
ського шуму та розбурхання, коли люди 
ціпенітимуть від страху й очікування 
того, що надходить на всесвіт».

Сьогодні люди шукають розв’язання 
складної ситуації за допомогою економіч-
них санкцій, військового тиску та політич-
них домовленостей. На превеликий жаль, 
такі інструменти мають нетривалий успіх.

Якби ж люди знали, що їхня справжня 
проблема полягає не в тому, що хтось во-
лодіє сильнішою армією, ніж ми, або має 
більше природних ресурсів. Справжня 
проблема лежить набагато глибше, тому 
що пов’язана зі станом людського серця. 
Ісус Христос сказав, що «... З середини, 
із людського серця виходять злі думки, 
перелюби, розпуста, вбивства, крадіжки, 
захланність, лукавства, омана, безсо-
ромність, заздрість, богозневага, гордо-
щі, безглуздя. Усе це зло з середини ви-
ходить і людину опоганює» (Мр.7:21-23). 
Припустимо, що можновладці розібралися 
б із тим, кому належить та чи інша терито-
рія, або хто займатиме там чи тут ключові 
посади, а серця людей при цьому зали-
шилися б без змін, то чи довго змогли б 
проіснувати позитивні зміни в суспільстві? 
Звісно, що ні. Бо з людських сердець і далі 
продовжували б виходити лихі думки, роз-
пуста, омана, заздрість. І злі речі, безсум-
нівно, привели б до нових конфліктів.

А якщо б уявити собі, що людські сер-
ця змінилися і замість беззаконня з них по-
чинає виходити любов. Чи існує за таких 
обставин потреба у розв’язанні конфлікту? 
Відповідь зрозуміла сама собою. Конфлікт 
просто вичерпався б.  

Людське серце оновити може лише 
Бог. У результаті такого оновлення відбу-
вається нове народження людини. Наро-
дившись згори, людина починає мислити 
та реагувати на обставини зовсім інакше. 
І проблеми, які, здавалося, розв’язати не 
можна, раптом починають вирішуватися. 
Тому що, виявляється, проблема не в про-
блемі, проблема – в людському серці.
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Релігійні діячі України і Росії 
говорили про мир

Представники церков і релігійних ор-
ганізацій України та Росії зустрілися з 
метою діалогу про нинішню ситуацію у 
відносинах між двома народами, пошуку 
шляхів до примирення і припинення во-
рожнечі.

Відкриття міжконфесійного круглого 
столу відбулося 10 вересня 2014 року 
в конференц-залі готелю Radisson Blu 
Plaza в центрі столиці Норвегії, повідом-
ляє Інститут релігійної свободи. 

Уряд Норвегії фінансово підтримав іні-
ціативу Норвезького Біблійного Товари-
ства про проведення такої зустрічі з ме-
тою діалогу і примирення між російським 
і українським народами. 

Держсекретар МЗС Норвегії Ханс 
Браттскар висловив сподівання, що зу-
стріч релігійних лідерів України і Росії 
стане серйозним сигналом для керівни-
ків країн і політиків про прагнення обох 
народів до миру. 

Дипломат зазначив, що Норвегія з 
самого початку була стурбована на-
сильством проти громадян в Україні, 
починаючи з жовтня 2013 року, а також 
подальшими посяганнями на цілісність і 
суверенітет Української держави. В цьо-
му плані діалог дуже важливий, щоб ви-
ключити насильство і розвивати добросу-
сідські відносини.

Інститут релігійної свободи

В Україні обговорили роль 
церкви в умовах війни 

В Ірпені Київської області 20 вересня 
пройшов круглий стіл «Церква в умовах 
війни: богослів’я, позиція, місія». Захід 
проходив в місіонерському центрі Асо-
ціації «Духовне відродження» і зібрав 
понад сімдесят лідерів різних євангель-
ських церков. 

  «Учасники круглого столу були солі-
дарні в засудженні агресії проти України 
та церковної відповідальності за те, що 
відбувається. За думкою одного з учасни-
ків, найстрашнішим гріхом після невіри – 
є гріх байдужості. Тому кожен христия-
нин, згідно свого покликання і розуміння 
(хто – армійською службою, а хто – до-
помогою армії і потерпілому цивільному 
населенню, хто – співчуттям і молитвою, 
а хто – проповіддю і співучастю), повинен 
робити все можливе для захисту своїх 
ближніх і своєї країни»,– підкреслюється 
в прес-релізі. 

За словами співорганізаторів (Воло-
димира Дубового, Дениса Горенькова 
та Михайла Черенкова), круглий стіл 
став вираженням підтримки тим христи-
янам-ентузіастам, які служать словом і 
ділом у пожежі війни, а також закликом 
до все ще сплячої і «нейтральної» біль-
шості. 

http://mirvam.org/

Християнська газе та 
Слово про Слово 

відзначає другу річницю 
 Для редакції і засновників – це вели-

ка подія. Вже надруковано 24 номери 
загальним тиражом 128000 примірників. 
Читачі мали змогу ознайомитися з клю-
човими питаннями, які важливо знати 
кожній людині: Хто такий Бог, що роби-
ти з гріхом, ціль життя, сімейні стосунки, 
окультизм – як не потрапити в халепу, 
чому важливо вірити у створення, та ба-
гато іншого.

З часу заснування газети поступово 
збільшувалась і географія її поширення. 
Спочатку газета поширювалася тільки 
на Тернопільщині, а згодом почали до-
лучатися інші регіони. Паралельно з по-
ширенням в Україні, газета також почала 
друкуватися і в США. 

У вересні 2013 року було запущено ін-
тернет сайт slovoproslovo.info, на сторін-
ках якого ми розміщуємо статті з друко-
ваного випуску газети. З часу створення 
сайту до нас завітали більше 106 тис. 
відвідувачів. Ми зауважили, що найбільш 
популярними темами виявились теми, 
які розповідають про спасіння, про Хри-
ста; і побачили, що є багато людей, яких 
цікавлять духовні теми та тих, які шука-
ють Бога. 

http://slovoproslovo.info/

Справедливість і милосердя

О дин чоловік часто нарікав на 
Бога: «Чому у світі стільки 
зла, несправедливості, чому 

Він нічого не робить, щоб припинити все 
це...»

Одного разу з’явився йому Ангел і 
каже: «Я дам тобі можливість виправити 
те зло, яке є у світі».

Чоловік оглянувся і побачив себе у 
величезній залі, повній різних людей, а 
сам він стояв на підвищенні біля трону.

– Сідай, – сказав Ангел, – сьогодні 
це твоє місце. Будеш суддею.

Чоловік сів на трон і побачив, що до 
нього підводять гарно одягненого юнака.

– Цей синок багатеньких батьків 
вважав, що весь світ належить йому, 
їхав п’яний за кермом, збив малень-
ку дівчинку, батьки відкупили його від 
людського суду, але тепер він стоїть 
тут. Твій вирок?

– В пекло!

– Але він ніколи не знав справжньої 
любові, батьки давали йому гроші, а не 
любов...

– І їх в пекло!
– Але вони ніколи не знали Бога, їх 

навчали, що Бога немає...
– Все одно в пекло!
– Наступний – політик, все життя об-

манював, крав, зраджував. Зраджував 
дружину, дітей, друзів, людей, які йому 
довіряли... Твій вирок?

– В пекло! 
– Що ж, – промовив Ангел, – далі в 

нас молода повія. Вона торгувала своїм 
тілом, зводила юнаків, чоловіків...

– В пекло!
– Але ж вона стала повією, щоб вря-

тувати свою сім’ю від голоду.
– Все одно в пекло!
Ангел поглянув на чоловіка і сказав:
– Ти дуже суворий суддя.
– Я не суворий, а справедливий.

– Хочу тебе ще запитати – Ти любиш 
своїх дітей?

– Так, звичайно, люблю. В мене їх 
п’ятеро.

– Це добре. А кого з них ти любиш 
більше?

Чоловік обернувся до Ангела:
– Що за дивне запитання? Я їх лю-

блю, бо вони мої діти, частинка мене. Я 
їх маленькими носив на руках, утішав, 
коли вони плакали, з радістю спостері-
гав за їхніми першими кроками, як вони 
підростали. Вони – моя радість, навіть 
коли були нечемні. Вони різні, і кожного 
з них я люблю по-іншому, але – нікого 
менше чи більше.

– Ти добрий батько і любиш своїх ді-
тей, але тобі треба зробити вибір: хто з 
них піде до неба, а хто – до пекла.

Жах пройняв чоловіка:
– Ні, я не буду цього робити, – захо-

тів встати з трону, але не зміг.
– Ти повинен винести вирок!
– Ні, я не хочу...
– Ти повинен винести вирок!
– Ні, не хочу, не буду, я не можу цьо-

го зробити. Вони ж мої діти..., – чоловік 
кричав, заперечував, сварився, але Ан-
гел невтомно повторював:

– Ти повинен винести вирок! Хто з 
них, вони також згрішили...

Нарешті, остаточно втомлений, чо-
ловік впав на коліна біля трону і закри-
чав:

– Візьми мене!!! Я піду замість них!!! 
Візьми мене, тільки не моїх дітей!

В залі запанувала тиша. Було чути 
лише шепіт чоловіка: «Візьми мене, я 
піду замість них...»

Тут він відчув, як Хтось ніжно погла-
див його похилену голову і тихий голос 
мовив:

– Саме це Я і зробив для Своїх ді-
тей.

Мирон Шкробут

Чи мир можливий? 

Сьогодні вже кожен ска-
же: «В Україні – війна». Так не 
хочеться в це вірити. Здаєть-
ся, що скоро все минеться, 
як поганий сон. Але правда 
життя кожного разу шматує 
серце новими жертвами. Для 
тих, хто глибше аналізує стан 
речей, стає зрозумілим, що 
ця війна якась особлива, не 
подібна на інші війни. 

Арена боротьби простих 
українців за гідність і спра-
ведливість розширюється на 
цілий світ і виявляє нам важ-
ку боротьбу правди з брех-
нею, добра зі злом. Завдяки 
сучасним можливостям ЗМІ, 
ця боротьба сьогодні стала 
видовищем для жителів усіх 

континентів. Як і чому одній 
людині вдається так жорсто-
ко впливати на весь світ? 
Знаю, що не в одній родині 
існує поділ: частина людей 
підтримують українців, а інша 
– їх звинувачує. А ще такий 
поділ існує між науковцями 
різних країн, представниками 
держав. І остаточно все зво-
диться до одного: де правда, 
і хто переможе?

 І тут раптом згадується 
той факт, що війна в нашій 
країні легально триває ще з 
1955 року. І діти наші, укра-
їнські, гинуть у цій війні не 
десятками, а сотнями тисяч 
щороку. І мало хто за ними 
заплаче, мало таких, які ска-

жуть хоч слово на їх захист. 
А брехлива пропаганда на-
віть не дозволяє назвати їх 
дітьми, бо боїться розбуди-
ти совість тих, хто вважає, 
що має право посягнути на 
їх життя. Насправді немає 
принципової різниці між те-
рористом і лікарем, який 
робить аборти. І також не-
має різниці між моральним 
обличчям держави, яка ле-
галізувала аборти, та мо-
ральним обличчям держави, 
яка вишколює й посилає те-
рористів. У сучасному світі 
можна легко виправдати злі 
вчинки, адже людина у своїй 
сваволі поставила себе мі-
рилом цінностей. Тероризм 
починається там, де на п’є-
дестал ставлять людське 
«я».

Звично, коли мені заки-
дають, мовляв, є ще й інші 
проблеми в суспільстві – не 
тільки аборти. Але аборти 
у нас є вбивством, що має 
державне визнання. Ніякі 
інші злочини не мають пра-
вового виправдання. Захис-
ники життя зачатих дітей 
неодноразово зверталися 
до представників української 
влади (і після Помаранчевої 
революції, і після Революції 
гідності) з проханням забез-
печити захист життя та гід-
ності зачатих дітей в Україні. 

Належної відповіді не було.
Не може бути миру в сім’ї, 

країні, світі, де зневажається 
гідність і знищується життя 
маленької беззахисної люди-
ни. Україна також несе свою 
частку відповідальності за 
те, що українець Микита Хру-
щов легалізував аборти на 
території колишнього СРСР. 
І, можливо, тому, що українці 
так багато просять у Бога до-
помоги у сьогоднішній ситуа-
ції, Бог дає нам шанс подиви-
тись очима правди на себе, 
на своє серце, відмовитись 
від брехні і тероризму у своїй 
родині, у своїй країні, не бо-
ятися законів, які захищають 
гідність і життя кожної, навіть 
маленької, людини. І не по-
казуйте мені добробут інших 
країн, де легалізовано абор-
ти, бо вони нагадують «гроби 
побілені», і вже сьогодні стає 
все більш явною їхня неспро-
можність зберігати та захи-
щати мир.

Може й гірко від таких 
роздумів та оголеної прав-
ди, але це єдиний шлях до 
свободи. Правда визволяє, 
не треба її боятися. Зробімо 
один крок до миру – захисті-
мо маленьких зачатих дітей, 
і Бог зробить десять кроків 
нам назустріч.

 Леся Гусак
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Замовлення № 42

***
Куди не поглянеш – незгода палає…
Готують багнети!
Мов змії розлючені, люди кусають.
Де ж злагода, де ти?
Про мир всі забули, його не шукають:
Мурують лиш стіни.
Між ними вже вітер холодний шугає…
А де ж переміни?
Воюють повсюди, завжди, 
просто неба…
Одні многоборці!
Наповнити б миром серця їхні треба!
То де ж миротворці?
І Божі слова, що для людства 
священні:
«Хто миру бажає – блаженні, 
блаженні, блаженні…
Бо вони будуть названі 
синами Божими».

Любов Васеніна

***
Ми в боротьбі втрачаєм образ Божий,
Ворожість нашу скручуєм вузлом,
Бажаєм злом добро примножить,
Забувши, що любов руйнує зло.

Як боротьбу за правду відчуваєм,
Ми нищим все, аби лиш побороть,
У злі своїм доходимо до краю,
Ревнуючи за істину, добро.

Потоки слів, погроз та звинувачень…
І нам ніхто не може довести,
Що істина без доказів всіх наших
Сама себе все ж може захистить.

Що маємо, як помстою не марим,
Образ важких не носим повен міх,
У відповідь, як іншого не вдарив, –
То в боротьбі жорстокій переміг.

Наталя Щеглова
Робіть добро
Поспішайте робити добро,
Хай воно проявляється всюди,
Хай втікають ненависть і зло,
Хай їх зовсім на світі не буде.
 
Нехай іскри в серцях доброти
На землі Божим полум’ям сяють,
В тому сяйві Господь дорогий
Святим Духом Своїм пробуває.
 
То ж робімо найближчим добро
І далеким. Така є можливість.
Завжди буде із нами хай Бог,
І ми будемо з Богом щасливі.

Михайло Михайлюк

Україно! Звернись до Бога

Україно! Звернись до Бога,
Ти не в силах без Нього йти,
Чи замало вам сліз і горя?
Чи замало для вас біди?

Україно! Народ твій гине,
Мені жаль рідну землю свою,
Плач жалоби Країною лине,
Та вогнем нищать славу твою.

Україно! Вогонь не згасне,
Він палатиме день у день,
Не схотіли спинитись вчасно, 
А тепер-всі жива мішень!

Україно! Вставай на коліна,
та до Бога молитву неси,
Бо без Нього – суцільна руїна,
Бо без Нього немає краси!

Наталья Пешкан

Б о ж и й  с п о к і й

У двадцять сьомому вір-
ші чотирнадцятого розділу 
Євангелії від Івана Ісус Хри-
стос сказав такі слова: «Зо-
ставляю вам мир, мир Свій 
вам даю! Я даю вам не так, 
як дає світ. Серце ваше не-
хай не тривожиться, ані не 
лякається!» Сьогодні я хочу 
говорити про спокій у тривож-
ному світі.

Розповідають, що в одній 
із американських шкіл загула 
пожежна сирена. Зчинилася 
страшна веремія, учні та вчи-
телі повибігали з класів і чим-
дуж кинулися до виходу. Двері 
не були розраховані на таку 
кількість людей, і тому у паніці 
багато дітей і дорослих діста-
ли важкі поранення, а один 
учитель навіть вистрибнув з 
другого поверху. На вулицю 
вибігли майже всі, крім учени-
ці молодших класів, яка навіть 
не підвелася зі свого місця. Її 
личко зблідло, руки тремтіли, 
з очей крапали сльози, але 
вона непорушно сиділа за 
партою. Невдовзі виявилося, 
що то була фальшива триво-
га, спричинена пошкоджен-
ням у системі сигналізації, й 
усі повернулись до своїх кла-
сів. Заплакана дівчинка так 
само сиділа за своєю партою. 
На запитання своїх здиво-

ваних однокласників та учи-
телів дівчинка відповіла, що 
її тато – пожежник, навчав її, 
що коли лунає сирена, слід 
залишатися на місці і спокійно 
чекати на допомогу.

Коли я спостерігаю за по-
діями, які відбуваються у су-
часному світі, мені здається, 
що він перебуває у вогнене-
безпечному стані. Ось тільки 
впустиш запаленого сірника – 
і спалахне руйнівна пожежа. І 
тому, коли з’являється інфор-
мація про такі випадки, як на-
приклад, вищезгадана, люди 
тривожаться і шукають поря-
тунку. Причин для паніки – хоч 
греблю гати. Екологічна ка-
тастрофа, спричинена Чор-
нобилем, зубожіння народу 
внаслідок несплати пенсій та 
заробітної платні, зливи, які 
затоплюють врожай на полях. 
Люди усілякими способами 
намагаються захиститися від 
майбутнього лиха, запасаю-
чись харчами, шукаючи кра-
щого життя в далеких краях 
чи просто ковтаючи пігулки 
валідолу.

Передбачаючи майбутні 
події, Ісус Христос сказав: «І 
будуть ознаки на сонці, і міся-
ці, і зорях, і тривога людей на 
землі, і збентеження від шуму 
моря та хвиль, коли люди бу-

дуть мертвіти від страху 
й чекання того, що йде на 
весь світ, бо сили небесні 
порушаться» (Лк. 21:25). Не-
спокійно і тривожно сьогодні 
у світі. На зміну одному по-
літичному конфлікту прихо-
дить другий, тільки просохли 
сльози з приводу однієї біди, 
як стукає в двері друга. Зем-
летруси, повені, посухи. Лю-
дина втомилася від постійної 
напруги, вона прагне спокою. 
Але де ж його знайти? Осо-
бливо коли в засобах масової 
інформації без упину лунають 
тривожні звістки про небезпе-
ку та біду, а навколо – неправ-
да та смерть?

А де шукаєте спокою ви, 
шановні друзі? Яких заходів 
вживаєте напередодні кри-
зи, що дедалі погіршується? 
Чому не бажаєте прислухати-
ся до Божого Слова і Господ-
ніх рятівних порад, адже Він 
пообіцяв подарувати спокій, 
від якого серце не буде ля-
катися і тривожитися? Про-
тягом історії люди зневажали 
Господні настанови, намагаю-
чись власними силами здобу-
ти спокій та щастя, але неми-
нуче зазнавали поразки.

Спокій серед тривоги та 
розчарування – чи реально 
це? Дівчинка з американ-
ської школи не вибігла разом 
зі своїми однокласниками з 
приміщення школи тому, що 
добре пам’ятала наказ сво-
го батька-пожежника і була 
слухняною йому. А чиїх порад 
слухаєтесь ви, любі читачі? 
Чиї накази виконуєте? Чи при-
носять ті поради мир та спокій 
у Ваше життя? «І рани народу 
Мого, – говорить Господь, – 
лікують легковажно, говоря-
чи: Мир, мир, а миру нема!» 
(Єр. 6:14). Миру немає тому, 
що люди не бажають прислу-
хатись до порад Всемогутньо-
го Бога і Небесного Батька.

Мир та спокій у житті лю-
дини можливий лише за умо-

ви, що вона примириться зі 
своїм Творцем. Слово Боже 
нам наказує: «Виправдав-
шись вірою, майте мир із 
Богом через Господа нашого 
Ісуса Христа» (Рим. 5:1). На-
писано, що Бог «нас прими-
рив із Собою Ісусом Христом 
і дав нам служіння примирен-
ня» (2 Кор. 5:18). Коли людина 
в молитві покаяння сповідує 
свої гріхи перед Богом, Бог 
прощає і сповнює серце ми-
ром та спокоєм, що не зале-
жить від зовнішніх обставин. 
Труднощі світу, всілякі нега-
разди, горе та біда не зможуть 
забрати такого миру з серця 
людини, тому що це – Божий 
мир. «Зоставляю вам мир, 
мир Свій вам даю! – говорить 
Христос. – Я даю вам не так, 
як дає світ» (Ів. 14:27). Про-
рок Авакум, усвідомивши цю 
важливу істину, сказав такі 
слова: «Коли б фігове дерево 
не зацвіло, і не було б урожаю 
в виноградниках, обманило 
зайняття оливкою, а поле їжі 
не вродило б... то я Господом 
тішитись буду й тоді, раді-
тиму Богом спасіння свого» 
(Ав. 3:17-18).

Чи маєте ви такий мир у 
серці? Якщо ні, сповідуйте 
Господеві свої гріхи, і Ви отри-
маєте радість, спокій та вічне 
життя. Нехай Бог рясно по-
благословить Вас. Амінь.

Наш любий Боже, дякую 
Тобі за допомогу, спокій та 
щастя, які приходять тільки 
від Тебе. Дякую за спасіння, 
що ми маємо у Христі Ісусі. 
Господи, Ти бачиш нашу зем-
лю, де бракує миру та спокою 
і на якій панує зло і неправда. 
Відкрий людям очі, щоб вони 
побачили, де можна отрима-
ти справжній спокій, щастя 
та вічне життя. І щоб ми всі 
разом прославили Тебе, віч-
ного Бога, Отця, Сина і Свя-
того Духа. Амінь.

Олександр Чмут

 М и р  в  с т о с у н к а х
Часто ми тішимо себе 

думкою, що нам просто не 
пощастило, і навколо нас за-
надто багато тих, з ким ми не 
можемо налагодити добрі від-
носини. Ми уявляємо собі, що 
якщо б ми жили не зараз і не 
тут, і навколо нас були б інші 
люди, тоді наші стосунки були 
б іншими. Відомий вислів: 
«Якщо б мені ніхто не зава-
жав, я міг би стати чудовим 
християнином!» 

Серед моїх знайомих є 

ті, з ким складно підтримува-
ти хороші відносини. Якщо я 
погляну в своє серце, коли 
розмовляю з ними, то там не 
буде миру. 

Мир – це не просто ввічли-
ві слова, чи правильні слова, 
якими ми обмінюємося. Часто 
ми надмірно ввічливі саме з 
тими, з ким важко спілкува-
тися. Для того, щоб будувати 
мирні стосунки з іншими, не-
обхідно прощати та вміти про-
сити прощення.  

Спроба подолати відчу-
женість у стосунках, а то і 
ворожість, схожа на роззбро-
єння однієї із воюючих країн. 
Коли один із воїнів відкладає 
зброю в бік і говорить, що 
готовий примиритися з во-
рогом, це породжує ризик і 
жертовність. Ми нібито вже й 
готові помиритися, тільки за 
умови, що цей перший крок 
зробить інший. Ми при цьому 
проявимо добродушність та 
простимо. Але дуже важливо 
зрозуміти, що ми відповіда-
ємо за себе, а не за іншого. 

Для нас першими сказати 
«вибач» ще й тому важко, що 
в нашому суспільстві така по-
зиція сприймається як напе-
ред програшна. Йде велика 
внутрішня боротьба в нашо-
му серці, коли ми промовляє-
мо «вибач мені». І тим більше 
ми цінуємо примирення, яке 
відбулося після цього. Ми не 
в силі забезпечити мир з усі-
ма людьми. Але Слово Боже 
говорить, що ми маємо зроби-
ти все, що залежить від нас в 
справі примирення. 

Рішення 19/2007


