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На землі все піддається змінам. 
Життя кожного жителя Укра-
їни постійно змінюється. Змі-

ни погоди. Зміни в організмі. Зміни на 
роботі. Зміни в сім’ї: виростають діти, 
народжуються онуки. Змінюються мода, 
стилі музики, зачіски. Змінюється влада 
та курс долара. Як жити в цьому світі? 
Чи є щось постійне? Реклама проголо-
шує: «Приватбанк – твоя точка опори». 
Та чи надовго? Допоки в тебе є гроші. 
А де бідним знайти надію, підтримку? 
Усе змінюється в світі, навіть життєві 
цінності. Життя ненародженої дитини, 
роблячи аборт, жінка ні в що не ставить, 
то що вже говорити про життя доросло-
го? Нам слід знати: є те, що ніколи не 
міняється – це істина.

Той, Хто створив нас, – завжди 
вічний, незмінний та досконалий
Будь-які зміни – це ознака недо-

сконалості. Зміни завжди пов’язані 
або з втратою досконалості, або з 
удосконаленням. А Бог – досконалий 
у всьому. У Своїй суті, у мудрості, в 
силі. Ніщо не може примусити Його 
змінитися. Навіть творячи світ, під-
тримуючи все живе, Бог залишаєть-
ся незмінним. «…чоловік – як тра-
ва дні його, немов цвіт польовий 
– так цвіте він, та вітер перейде 
над ним – і нема його, і вже місце 
його не пізнає його… А милість Го-
сподня відвіку й довіку на тих, хто 
боїться Його…» (Пс. 102:15). Мо-
жуть зрадити друзі, важко довіряти і 
рідним людям, та на Господа можна 
покластися. Він завжди вірний.

Дивовижною і незмінною є 
Божа любов

 До цих пір, знаючи всю гіркоту по-
зашлюбних стосунків, знаючи про гріх 
перелюбу, люди «прославляють» таку 
любов, жертвують багато чим заради 
коханого, коханої, вважаючи фізичну 
пристрасть, закоханість ідеалом, здійс-
ненням своїх мрій. Там, де немає Божої 
любові, не може бути взагалі любові 
по суті. Там є фальш, замінник, ома-
на, фізичний потяг, та не любов. Багато 
людей, розуміючи це, сумують: «А чи є 
хтось на всьому білому світі, хто справ-
ді любить мене?» 

«Я вічним коханням тебе поко-
хав, тому милість тобі виявляю!» 
(Єр. 31:3). Хто ж говорить ці слова 
до кожного з нас? Це Господь. Його 
думки – про тебе; Його задум спасіння – 
для тебе; Його навчання – щоб удоско-
налити тебе.

Він любить тебе справді, навіть 
знаючи усі твої таємниці, усі твої не-
доліки. Доказом Його любові є ти сам: 
Він створив тебе. Доказом є хресна 
смерть: Він віддав за тебе, грішника, 
Свого Єдиного Сина.

Незмінними є Божі Слова,
які ми читаємо в Біблії

Христос сказав: «Я є істина». 
А ще: «Небо й земля проминеть-
ся, але не минуться слова Мої!» 
(Мат.24:35). Біблія говорить нам, 
хто є людина, хто є Бог, наскільки 
людина заблукала і чому страждає, 
як ми можемо спастися, і яка наша 
справжня ціль. Відповіді на актуаль-

ні питання, допомогу від згубних за-
лежностей ми шукаємо в Інтернеті, в 
газетах, та усі вони є в Біблії. 

Слова Божі завжди залишають слід 
в душі: людина або виявляє бажання 
більш пізнати Бога, або відвертається 
від правди. Сьогодні ти також можеш 
перевірити це: ті Божі слова, які читаєш, 
до чого вони спонукують тебе, яку реак-
цію викликають? Бажання йти до Бога 
чи байдужість?
Вірно і те, що протягом віків ніколи 

не змінювалась сутність гріха
Гріх завжди віддаляв людину від 

Бога і людину від людини; він виявлявся 
у злі, яке робить людина собі та іншим; 
він завжди ніс жахливі наслідки; завжди 
спотворював людину і зовні, і внутрішньо; 
вводив людину в оману, і завжди людина 
обманювалася ним, вважаючи, що гріх є 
не вартим уваги. 

Незважаючи на надмір усіляких роз-
ваг, пересічна людина відчуває пустоту 
в серці і намагається сама собі допомог-
ти. Усі епохи вона шукала відповідей: 
в освіті, в науці, в політиці, психології. 
Особливо людина сподівалася допо-
моги від релігії. І була розчарована. Всі 
розуміємо, що з нашою душею щось не 
в порядку. Усі прагнемо надати смисл 
своєму життю. Самі того не розуміючи, 
тягнемося до Бога та, під тягарем гріхів 
і в гріховній сліпоті, не здатні віднайти 
Головну Дорогу. Біблія ж каже: є НАДІЯ! 
Бог Сам відкривається нам через цю 
книгу:

«Таємницю, заховану від віків і по-
колінь, а тепер виявлену Його святим, 

що їм Бог захотів показати, яке багат-
ство слави цієї таємниці між поганами, 
а вона Христос… І вас, що мертві були 
в гріхах та в необрізанні вашого тіла, 
Він оживив разом із Ним, простивши 
усі гріхи» (Кол.1:26, 2:13).

День 5 серпня об’явлено міжнарод-
ним Днем прощення. Люди мріють про 
прощення, шукають прощення. Та, друзі 
мої, поза Богом, прощення залишаєть-
ся лише мрією. Коли Бог прощає нас, 
ми можемо простити тих, хто зрадив 
нас, хто боляче робив нам. 

Спасіння – це не тільки прощення 
усіх гріхів, це також і оправдання. Тоб-
то, Бог забирає в нас ганчір’я людської 
праведності і одягає в одяг праведності 
Христа. Вічне життя вже розпочинаєть-
ся тут, на землі, з покаяння, прощення 
і оправдання. Вічне життя – це якісне 
життя. Це коли любиш щиро. І відважно 
виявляєш любов до ближніх. Коли до-
помагаєш безкорисливо. Коли радієш 
за інших. Коли спокійно відкидаєш про-
позицію сексу поза шлюбом чи розваг з 
алкоголем. Коли зневага чи жорстокість 
по відношенню до тебе не порушують 
мир у серці. 

Друже мій, Бог шукає людину, яка 
заблукала. Бог і сьогодні не змінився 
ані на краплю: Він бажає спасти тебе. 
Я сподіваюся, що ти скористаєшся 
милістю, яку зараз дає тобі Господь. 
Скажи Йому щиро: «Боже, я каюся 
перед Тобою. Спаси душу мою і дай 
мир в серце моє. Будь Господом мого 
життя навіки. Амінь».

 Віктор Гамм
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24 Бог, що створив світ і все, що в ньо-
му, бувши Господом неба й землі, про-
живає не в храмах, рукою збудованих, 
25 і Він не вимагає служіння рук люд-
ських, ніби в чомусь Він мав би потре-
бу, бо Сам дає всім і життя, і дихання, 
і все. 
26 І ввесь людський рід Він з одного 
створив, щоб замешкати всю поверх-
ню землі, і призначив окреслені доби й 
границі замешкання їх, 
27 щоб Бога шукали вони, чи Його не 
відчують і не знайдуть, хоч Він недале-
ко від кожного з нас. 
28 Бо ми в Нім живемо, і рухаємось, і іс-
нуємо, як і деякі з ваших поетів казали: 
«Навіть рід ми Його!» 
29 Отож, бувши Божим тим родом, не 
повинні ми думати, що Божество подіб-
не до золота, або срібла, чи до каменю, 
твору мистецтва чи людської вигадки. 
30 Не зважаючи ж Бог на часи невідо-
мости, ось тепер усім людям наказує, 
щоб скрізь каялися, 
31 бо Він визначив день, коли хоче су-
дити поправді ввесь світ через Мужа, 
що Його наперед Він поставив, і Він 
подав доказа всім, із мертвих Його во-
скресивши. 

(Дiї.17:24-31)

Коли розпочинається новий рік, ти ніби відкриваєш новий зошит: перед тобою 365 
чистих сторінок – ненаписаних днів життя. Здається, що стоїш на перехресті часу: 
ззаду – ВЧОРА, попереду – ЗАВТРА.

Життя кидає на всі сторони. Розбиваються вщент мрії, пригнічують нерозуміння, 
гнів, образи, розчарування. Страшить невідомість. Яким буде майбутнє? Ти живеш в 
тих умовах, які створив собі своїм минулим і зараз, в цей момент, твориш собі своє 
майбутнє. Кожен новий день – це подорож в невідоме. Цілком вірно те, що попереду – 
нові випробування і спокуси, радості та жалкування. Можливо, ти запитуєш себе: чи є в 
мене надія на те, що я зможу гідно відповісти на потреби, вимоги свого майбутнього?

На сонячному годиннику 
Оксфордського університету є 
напис: «Pereunt et imputantur», 
що означає «Вони помирають і 
їх вважають винними». Наші не-
дбалість і схильність до пустої 
трати часу спричинює те, що ми 
втрачаємо масу можливостей. 
Як втрачається час? Через лінь, 
балаканину та велику кількість 
розваг. 

Час – один із цінних пода-
рунків Творця. Усім нам потрі-
бен новий погляд на значення 
часу. Саме життя показує нам, 
що часом слід цінувати, розріз-
няючи те, що допомагає нам 
стати повноцінною людиною, а 
що заважає. Час, це ніби при-
ймальня перед входом у ВІЧ-
НІСТЬ. На протязі того часу, що 
ми маємо на землі, нам слід 
підготуватися до вічності. «Як я 
проведу той час, який мені від-
міряно» – чи є в тебе відповідь 
на це запитання?

Життя навколо спонукує 
нас перевіряти наші життєві цін-
ності. «Слід вірити в себе!» – ці 
слова часто звучать з екранів 
телевізора. Ринок пропонує 
мільйони книг на тему: як від-
новити в людини впевненість 
у собі. Однак, задумаймось: 
тому, хто потопає, не допомо-
же віра в себе, – йому потріб-
не рятівне коло. Засудженому 
не потрібна віра в себе, – він 
потребує прощення. І людині, 
яка заблукала в лісі, потрібно 
знати, в якій стороні дім. Біблія 
говорить: «Той, хто надіється 
на себе – той не розумний, 

а мудрий уникне нещастя» 
(Притчі 28:26). Якщо ми зу-
стрінемо майбутнє лише з 
вірою в людство, яке, маючи 
таку когорту наук та винаходів, 

постійно кульгає та нівечить 
себе, то без сумніву, прийдемо 
до нових розчарувань та тра-
гедій. 

Сьогодні, коли ЗМІ пропа-
гують низьку мораль, а співа-
ків, які співають про перелюб 
та блуд, зробили ідолами, я 
все ж вірю, що глибоко в сер-
ці кожен прагне чистоти. 

«А хто питиме воду, 
що Я йому дам, прагнути 
не буде повік, бо вода, що Я 
йому дам, стане в нім дже-
релом тієї води, що тече в 

життя вічне»(Iван.4:14). 
Господь Ісус дарує нам 

життя з Богом. Це життя пов’я-
зане з радикальним переобра-
женням нашої природи – «на-

родженням згори». Христос, 
Який відкривається нам як 
Істина, знищує остаточно ілю-
зію ніби людина може спасти 
себе сама – через, наприклад, 
набожність, стриманість чи 
благодійність. Насправді, до 
тих пір, поки людина не усві-
домить свою повну безпоміч-
ність в тому, щоб виправитися 
самостійно, поки не зрозуміє, 
що її думки чи дії – не можуть 
догодити Богові, вона не змо-
же забажати відродження і 
відчути потребу в Ньому. 

Кожному необхідно усві-
домити, що Бог його любить, 
незалежно від національності 
чи релігії, до якої він належить. 
Господь Ісус прийшов, щоб до-
помогти, стати Спасителем та 
Господом. Чи повіриш ти в це? 

Псалмоспівець Давид – 
людина зовні набожна, але 
спотворена гріхом, як і всі ми, 
внутрішньо – здійснив перелюб 
та вбивство. Розуміючи, що 
положення релігійного лідера і 
благочестиві справи не спаса-
ють його, він молиться: «Сер-
це чисте створи мені, Боже, і 
тривалого духа в моєму нутрі 
віднови,… бо Ти жертви не 
прагнеш, а дам цілопалення, 
то не любе воно Тобі буде. 
Жертва Богові зламаний дух; 
серцем зламаним та упокоре-
ним Ти не погордуєш, Боже!» 
(Пс. 51). Бог прощає Давида та 
благословляє його. 

Біблія подає нам образ 
спасенної людини як постій-
но люблячої інших від чистого 
серця. Відродження кожного – 
важливіше, ніж революційна 
перебудова всього суспіль-
ства. Бо коли людина відро-
джується благодаттю Божою, 
то цю силу відчувають там, де 
вона працює, там, де живе. А 
це, в свою чергу, веде до ве-
ликої кількості позитивних ре-
акцій навколо неї, які поширю-
ються на інших людей. 

Усі наші біди та моральні 
хвороби виникають від того, 
що світ знаходиться під про-
кляттям гріха. І ніякі лікарі, ці-
лителі, екстрасенси, телезірки, 
політики, які піднімають акту-
альні питання, не зможуть ви-
рішити наші проблеми. Це під 
силу тільки Богу. Повернімося 
до Нього лицем: це можна зро-
бити вже зараз, віддавши своє 
серце та життя Господу Ісусу.
Журнал «Рішення» 16/2007

На зустріч з невідомістю

С е з о н и  ж и т т я
Життя людини подібне до зміни се-

зонів – весна, літо, осінь, зима. Коли на 
землю приходить весна, все розквітає 
та оживає. І коли народжується люди-
на, то з’являється нове життя, початок. 
Перші паростки життя, квіти, пахощі. 
Простота та довіра дитини ніби прикра-
шають життя навколо нас. А попереду 
на неї чекає багато чого непізнанного і 
цікавого, попереду цілий світ чудесних 
відкриттів!

Літо життя – це перехід людини у вік 
юності, досягнення зрілості та плідно-
сті. Людина творить світ навколо себе: 
отримує освіту, влаштовується на ро-
боту, стає самостійною, вкорінюється в 
певному світогляді. Життя людини, як і 
саме літо, починає приносити врожай і 
плоди. 

Осінь життя – це особлива пора. Це 
ще не кінець життя, але вже перехід 
за середину прожитих літ. Коли в наші 
міста приходить осінь, усе, що росте 
та квітне, набуває дивовижно краси-
вих кольорів і відтінків жовтого, оран-
жевого та червоного. Осінь життя – це 
наша зрілість. Осінь життя показує 
красу людської творчості, людських до-
сягнень та майстерності в тій чи іншій 
справі. Восени нашого життя ми також 
усвідомлюємо, що йдемо до завершен-
ня, попереду зима, тобто старість.

Зима – пора старості, коли більша 
частина життя вже позаду і деколи так 
далеко, що й вже не згадаємо. Падає 
листя, в’януть квіти, природа засинає…
Зима життя також не приносить краси 
людині: хід її життя уповільнюється, 
вона в’яне і наближається до смерті.

Мудрий Соломон сказав: «Усьому 
під небом свій час і всякому ділу своя 
пора: час родитись і час помирати…
Бійся Бога і пам’ятай заповіді Його – 
бо в цьому все для людини. Усі бо діла 
Бог приведе на суд: усе, що таємне, 
чи воно добре чи лихе» (Екл. 12:14).

Творець дав нам життя, і ми маємо 
усвідомлювати його  головну суть – від-
повідальність перед Ним.

http://cis.jewsforjesus.org/

Царство Небесне наблизилось. Що ж нам робити?

Євангеліє нагнітає ситуацію: Царство 
наблизилось, ось, вже, тут. Виникає хви-
лююче запитання: що ми можемо вживати 
і на що ми можемо розраховувати тут, на 
землі? Які наші обов’язки і можливості в 
перспективі Божого Царства?

При всій напруженості життя не закін-
чується.

«Тими ж днями приходить Іван Хрис-
титель, і проповідує в пустині юдейській, 
та й каже: Покайтесь, бо наблизилось 
Царство Небесне!» (Матв. 3:1,2).

«А люди питали його й говорили: Що 
ж нам робити? І сказав він у відповідь їм: У 
кого дві сорочці, нехай дасть немаючому; 
а хто має поживу, нехай робить так само. 
І приходили й митники, щоб христитись 

від нього, і питали його: Учителю, що ми 
маємо робити? А він їм казав: Не стягай-
те нічого над те, що вам звелено. Пита-
ли ж його й вояки й говорили: А нам що ро-
бити? І він їм відповів: Нікого не кривдьте, 
ані не оскаржайте фальшиво, удовольняй-
тесь платнею своєю» (Лук. 3:10-14).

Царство наблизилось, але життя три-
ває.

Царство втілюється в житті і справах 
людей, а не відміняє їх.

Вслід за Своїм Предтечею, Ісус про-
довжує проповідь Царства: «Настав час! 
Царство Бога близько».

В чому це Царство? Де воно? У втіле-
ному Богові, в житті і служінні Ісуса. Цар-
ство – втілення Божої волі в земному житті. 
Царство – преображена реальність, а не 
«прекрасне далеко».

Проповідь Царства не паралізує лю-
дей, а пробуджує, активує їх. В цьому сенсі 
відома притча про таланти має бути про-
читана і зрозуміла як притча про Царство. 
Вона знаходиться за причтою про діви, 
тобто за іносказанням про Царство, і про-
довжує ряд образів Царства.

Читаючи ці притчі в зворотному поряд-
ку, стає зрозуміло, що пильнування – не в 
особливо духовному нічогонеробленні, а 
праці, яка примножує.

В той же час, відомо, що лінь і лукав-
ство – самий поширений «християнський 

гріх». Скоро кінець, навіщо щось робити? 
Бог дасть – навіщо працювати? Мені дано 
менше – мене образили. Світ несправед-
ливий – збережу нерви. Ініціатива караєть-
ся. Будь-яка справа ризикована – на дивані 
спокійніше.

Ісус заохочує примноження, успіх, жер-
товність у віддачі себе справі, винахідли-
вість. Але все це – в перспективі Царства. 
Коли шукають Царства, все решту дода-
ється. Без нього – розпадається і втрачає 
зміст. Є лише статистика, але немає змісту. 
Є успіх, але немає щастя. Є тимчасові до-
сягнення, але немає майбутнього.

Перспектива Царства відкрита. Але 
до нас вона звернена як виклик – нашій 
вірі, сміливості, волі, рішучості. Виклик 
Царства в тому, що все тільки починаєть-
ся. Прийшов час – не кінця, а початку. Не 
очікування смерті, але активного життя. 
Не протиставлення духовного і світського 
життя, але з’єднання всього під владою 
Христа. Не поділенню, але втіленню. Не 
втечі, а боротьбі. Не марнотнотності, а 
праці. Не скаргам, але мудрому керів-
ництву. Не животінню в страху, але сміли-
вому зусиллю. Ми знаємо, що в кінці буде 
Царство без кінця, що всі зусилля будуть 
винагородженні і ніщо добре не буде да-
ремним, тому вже зараз можемо діяти в 
цій радісній перспективі.

 Михайло Черенков
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На Донбасі посилюються 
релігійні утиски

Усі церкви, за виключенням УПЦ 
(Московського патріархату), зазнають 
утисків та не мають можливості віль-
ного ведення релігійної діяльності на 
територіях Донбасу, які контролюються 
бойовиками.

Про це заявили релігійні діячі Укра-
їни під час прес-конференції в Укрін-
формі, повідомляє Інститут релігійної 
свободи. 

“У Донецькій області ми пережили 
трагічну подію, де було закатовано до 
смерті чотирьох молодих людей – двох 
дияконів церкви м. Слов’янська і двох 
молодих синів пастора Павенка” – роз-
повів про злочини сепаратистів Стар-
ший єпископ Церкви християн віри 
євангельської Михайло Паночко.

Керівник Департаменту зовнішніх 
зв’язків УГКЦ в Україні Олекса Петрів 
повідомив про захоплення бойовиками 
“ДНР” резиденції греко-католицького 
єпископа та монастиря.

 «Ми рекомендуємо усім  збирати всі 
факти для міжнародного карного про-
цесу щодо злочинів проти людяності, 
який обов’язково має відбутися», – ска-
зав архієпископ Євстратій Зоря.

На думку заступника директора 
Департаменту у справах релігій та на-
ціональностей Міністерства культури 
України Андрія Юраша, важливою є 
позиція і ставлення до подій на Донбасі 
протестантської громади цього регіону, 
яка в абсолютній своїй більшості є ви-
нятково патріотична та конструктивна. 
Віруючі відчувають переваги свободи 
віросповідання на території Української 
держави у порівнянні з релігійними ути-
сками з боку сепаратистів та окупантів.

www.irs.in.ua

У Верховній Раді створено 
молитовну групу 

27 листопада, коли на своє перше 
засідання зібралась новообрана Вер-
ховна рада VIII скликання, відбулась 
перша зустріч Молитовної групи у Вер-
ховній Раді.

На молитву в стінах парламенту 
зібралось близько 10-ти народних де-
путатів з різних фракцій, повідомляє 
«Релігія в Україні» з посиланням на 
прес-службау Українського національ-
ного молитовного сніданку.

Основою молитовної групи є єван-
гельські віруючі, обрані за списками 
партії «Народний фронт».

Молитовна група у Верховній Раді 
України відкрита для усіх депутатів і зу-
стрічатиметься традиційно  щочетвер-
га вранці.

http://risu.org.ua/

Турчинов пропонує Раді вберегти 
храми від комерційної приватизації

Народний депутат і голова фракції 
«Народний фронт» Олександр Турчи-
нов пропонує запровадити мораторій 
на приватизацію будівель, що раніше 
мали культове призначення, з метою їх 
повернення релігійним організаціям.

Турчинов пропонує внести зміни до 
Законів України «Про свободу совісті 
та релігійні організації», «Про прива-
тизацію державного майна» та «Про 
приватизацію невеликих державних 
підприємств (малу приватизацію)». 

“Культові будівлі і майно (споруди, 
приміщення) та їх окремі частини, що 
були у використанні релігійних органі-
зацій та перебувають у державній чи 
комунальній власності, які використо-
вуються не за призначенням, не під-
лягають приватизації та повертають-
ся релігійним організаціям у порядку, 
встановленому законом”, – зазначено 
у тексті законопроекту.

www.irs.in.ua   

М і л ь й о н е р
Більше мільйона радянських рублів 

надрукував в «домашніх» умовах чоловік, 
про якого я хочу розповісти. Рубль в той час 
був дорожчим за долар. 1982 рік. Підпільна 
типографія друкувала 25 рубльові купюри. 
Життя вдалося – за однією коробкою хоро-
ших цукерок міг спокійно полетіти з Києва в 
Ригу. Ну, все решту відповідно.

Через три з половиною роки і цього вида-
лось мало. Він і його колеги по цеху вирішили 
потренуватися на 100-рубльові «папірці». Пій-
мали їх випадково. На дріб’язку. Коли слідчі 
вникли в процес друку, то вигукнули: «Та вас 
не саджати потрібно, а нобелівську премію 
за винахід дати!» В прокуратурі, однак, була 
інша думка. Стаття розстрільна. Спасла лише 
перебудова і горбачовська відлига. Повезло, 
можна сказати – «всього» 14 років дали…

Віктор Мураль-Сікорський. Жінка, яка 
народила його, загорнула немовля в ган-
чірку, винесла на вулицю і викинула в сміт-
тєвий бак. Там і закінчилося б ще непочате 
життя, якби не випадок.

Якийсь чоловік викидав сміття і почув 
дивний писк. Спочатку подумав, щурі. При-
слухався і виявив згорток, з якого доносився 
писк. Новонародженого забрали спочатку в 
лікарню, а потім в дитячий будинок... «Остан-
ній раз я плакав приблизно в семилітньому 
віці, – розповідає Віктор, – потім зрозумів, що 
за тебе ніхто заступатися не буде, тільки сам 
пробивай собі дорогу. І тільки силою».

Пішов в секцію дзюдо. Зробив майстра 
міжнародного класу. «Буду сильнішим за 
всіх, нехай мене бояться!» Але травма зруй-
нувала всі плани. До цього часу ходить з ці-
пком. «Значить, – вирішив юнак, – потрібно 
йти в науку. Чи не пошукати мені зміст життя 
на філософському факультеті університе-
ту?» Закінчив. Успішно. Але змісту життя так 
і не знайшов. Прийшлося пробувати шукати 
його в чомусь іншому.

Дружина працювала на поліграфічному 
комбінаті. Заходячи до неї на роботу, ціка-
вився друкарськими технологіями. Як вия-
вилось – не дарма. Вирішив «допомогти» 
радянській владі друкувати гроші. Досягнув 

успіху – держава знайшла в обігу майже 
півтора мільйона «зайвих» рублів – купюр з 
однаковим номером. (В купюрах 100 рублів 
планувалось цей «недолік» усунути). В 1985 
році, після трьох років красивого життя Ві-
ктора і його чотирьох колег арештували.

На зоні зустрівся з останніми в’язнями 
сумління. Вони, як і він, сиділи за підпіль-
ну друкарську діяльність. Тільки друкували 
вони не рублі, а … Біблії. Подумав: «Що за 
ненормальні?» Відповідно і відносився до 
них: «Хлопці, я для людей набагато більше 
вас зробив. Я не одну бідну бабусю не про-
йшов, щоб не дати її подаяння. А ви що зі 
своїми книжечками? Кому вони допомогли?»

«Христосники», звільнившись в 1988-
му, наступного року прийшли знову. Але 
вже як вільні, для проповіді Євангелії. По-
слухавши їх, засміявся. «Кому ви хочете 
впихнути цю мульку? Випускнику філфаку 
університету? Залиште мені вашу книжку 
до наступного візиту і я рознесу цю вашу фі-
лософію в пух і прах!»

– Залишимо! Але при двох умовах. Пер-
ше, що насправді будеш читати. Друге – бу-
деш молитися перед читанням, щоб Бог від-
крив тобі зміст прочитаного. 

– Ладно, обіцяю!..
Завів зошит для критичних поміток, 

молився: «Бог! Я не знаю, є Ти там, на 
небі, але я ось обіцяв тому типові молити-
ся перед читанням, ось і молюсь. Допомо-
жи зрозуміти те, що там написано. Амінь».

Читає: «Авраам родив Ісаака…» «Хм… 
Ось це народ! Треба ж, у таку нісенітницю 
вірять! Ну хіба ж не диваки?! З яких це пір 
мужики стали народжувати?» Зошит швид-
ко заповнювався «аргументами». Вже чекав 
з нетерпінням приходу християн, як раптом, 
одного разу, при читанні до нього дійшло: 
«Так це ж про мене все! Я, я-я-я той самий 
розбійник, який має потребу в прощенні. Не 
так я жив, не так живу. Все в мене не так!»

Вийшов за барак. Простелив ганчірку, 
став на коліна. Підняв погляд і … вперше 
в житті побачив небо. Бездонне, спокійне 
небо, всипане перлинами зірок.

– Господи! Ти – великий, могутній і свя-
тий! Ти не забув мене, викинутого матір’ю в 
сміттєвий контейнер. Я Тобі не байдужий. 
І не байдужий настільки, що Ти пішов на 
хрест заради мене? Хто Ти, Господи?!

Було це в ніч на 10 вересня 1989 року. 
Вранці увійшов в барак і заявив, піднявши 
руки: «Мужики! Ви бачите ці руки? Так ось, 
якщо я хоч би раз сяду грати з кимось «на 
інтерес», відрубайте їх. Тепер ці руки мені 
не належать, вони належать Христу».

Такої тиші, яка зависла в повітрі після 
цих слів, в бараці не було напевно з дня 
його побудови: «Ну, все, дочитався Сікор-
ський! Дах поїхав…»

Були ще довгі шість років тюрми 
(звільнився тільки в 1995-му), був роз-
рив з жінкою, яка не прийняла його піс-
ля звільнення. Дуже жорстко, на її думку, 
він підставив сім’ю – стаття приписувала 
конфіскацію майна. Дружина не відразу 
простила зубожіле життя, поневіряння по 
гуртожиткам після арешту. І, тим більше, 
не могла повірити в те, що в чомусь він 
змінився. Багато всього було…

Сьогодні Віктор радіє життю. Про-
повідує про те, що щастя не в силі, не в 
філософії і не в грошах. І навіть не в їх 
кількості! Щастя – тільки з Христом! Ско-
ро йому буде 62. Він повний сил, енергії 
і грандіозних планів. Всі вони пов’язані з 
благовістям. В першу чергу, в зонах, в’яз-
ням. Мріє знову мати мільйон. Але на цей 
раз – мільйон душ. Для Христа.

Андреас Патц

Можливість,  яку  не  варто змарнувати
Ру та н а 

Мецгар професійна співачка. Одного разу 
її запросили заспівати на весіллі у дуже за-
можного чоловіка. Згідно запрошення, бен-
кет мав відбутися на двох верхніх поверхах 
Колумбійської башти в Сіетлі, самого висо-
кого хмарочоса на північному заході США. 
Рутана і її чоловік Рой з нетерпінням  чека-
ли на цей день.

Під час бенкету офіціанти у фраках 
пропонували розкішні страви і екзотичні на-
пої. Потім наречений і наречена підійшли 
до сходів із скла з мідними поручнями, які 
виглядали неперевершено, і оголосили, що 
весільне свято починається. Молодята під-
нялися по сходах, а за ними рушили гості.

На верхній площадці гостей вітав метр-
дотель. В руках в нього була книга в солід-
ній палітурці.

– Як вас звати?
– Я – Рутана Мецгар, а це – мій чоловік 

Рой.
Метрдотель пробігся поглядом по пріз-

вищах, які  починаються на «М».
– Не знаходжу. Ви не могли б виговори-

ти по буквах?
Рутана повільно відчеканила кожну бу-

кву. Ретельно оглянувши список, метрдо-
тель сказав:

– Мені дуже жаль, але вашого прізвища 
тут немає.

– Тут якась помилка, заперечи-
ла жінка. – Я ж співала на шлюбі!

Джентльмен був непохитним:
– Немає значення, хто ви чи що ви ро-

били. Вашого імені немає в книзі, а значить, 
ви не можете пройти на бенкет.

Він жестом покликав офіціанта:
– Будь-ласка, покажіть цим людям до-

рогу до службового ліфту.
Мецгари пішли вслід за офіціантом повз 

дивовижно сервіровані і прикрашені столи з 
блюдами, повними креветок, цілими копче-
ними лососями і вражаючими скульптурами 
з льоду. Тут же готувався до виступу оркестр, 
музиканти були одягнуті в білосніжні фраки…

Офіціант вивів Рутану і Роя до службо-
вого ліфту, почекав, поки вони увійдуть в 
кабіну, і натиснув кнопку «Г», відправляючи 
гостей в підземний гараж.

Подружжя сіло в автомобіль і, залишив-
ши паркінг, кілька кілометрів їхали мовчки. 
Потім Рой торкнувся до руки дружини.

– Мила, а що сталося?
– Коли прийшло запрошення, я була дуже 

зайнята, – відповіла Рутана. – тому і не потур-
бувалась про те, щоб підтвердити нашу при-
сутність на бенкеті. Але я ж співала на шлюбі, 
в кінці кінців! Я була впевнена, що зможу бути 
присутня на бенкеті без всякого підтвердження.

Рутана заридала – не тільки тому, що 
пропустила самий розкішний бенкет, на 
який її коли-небудь запрошували, але тому, 
що раптом відчула, як будуть одного разу 
почувати себе люди, стоячи перед Христом, 
коли стане відомо, що їхніх імен немає в 
Книзі життя.

Протягом багатьох століть багато лю-
дей були дуже зайняті, щоб відповісти на 
заклик Христа – відвідати Його весільний 
бенкет. Багато хто вважає, що добрих діл: 
можливо, це і відвідування церкви, і при-
йняття хрещення, і спів у хорі, і участь в 
роздачі їжі безхатькам – буде достатньо, 
щоб отримати пропуск в небо. Але ті, хто 
не відповів на запрошення Христа прости-
ти їхні гріхи, це люди, чиї імена не записа-
ні в Книзі життя. Отримати відмову перед 
дверима на небесне весілля – це не озна-
чає, що ви відправитесь у ліфті в гараж. 
Це означає, що вам прийдеться мучитись 
в аду цілу вічність!

У той день жодні пояснення чи виправ-
дання не будуть мати значення. Значення 
буде мати лише те, чи записане наше ім’я 
в потрібній книзі.

Ви вже відповіли ствердно на заклик 
Ісуса – прийти на весільний бенкет і вічно 
жити в Його в домі? Якщо так, то можете 
чекати – ворота Неба будуть для вас від-
критими.

Якщо ви відкладаєте з відповіддю чи 
думаєте, що зможете проникнути на Небо 
без попереднього підтвердження, то одно-
го разу вам прийдеться про це дуже сильно 
пожалкувати.
 Ренді Елкорн (Уривок з книги «Небеса»)
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Замовлення № 42

Новорічна ніч
Ніч – хіба що символічна,
Бо ніхто не спить ніде.
Рік старий пішов у вічність,
А Новий до нас гряде.

Аж тривожно, урочисто,
Незбагненно на душі,
Світлі помисли пречисті
Хтось в мені розворушив.

Серцю дав нову надію,
Що не все в житті дарма.
Хто любов з Христом розділить –
Той збагне: журби нема.

Хай іде до нас у гості
Рік Новий в цю дивну ніч.
Він – від Бога, з високості,
Для нових уже сторіч.

Шлях до вічності, де справді –
Ні початку, ні кінця.
Може, рік цей буде в радість
Для усіх нас, для Творця?

Я ж йому у кожнім слові
Віддаю душі тепло…
Може, рік цей – Рік любові?
Хай би справді так було.

Сергій Рачинець

Дорожіть хвилинами життя
Дорожіть хвилинами життя,
Воно раптом може закінчитись,
І найкращі людські почуття
В звичнім своїм плині зупинити.

Мов струна натягнена воно
Із двома відмінними кінцями:
Перший день і вічності вікно –
Божий присуд, діючий над нами.

А між ними невблаганний час
Мчить нестримно, мов гірські потоки.
День наступний, може, не для нас,
Інший хтось продовжить свої кроки.

І поки ще лінія життя,
Як струна тонка, не перервалась,
Вимітайте із душі сміття,
Щоб вона, очищена, блищала!

Викидайте застарілий хлам,
Що складали для життя марного,
І Христос у ній збудує храм
Духа Правди Господа Святого.

Він відкриє істину всю нам
І буде старанно нас навчати
Життєдайним Господа словам,
Щоби їх в серцях своїх складати.

Щоб по них звірятися в житті,
Чи насправді ми є Божі діти?
Бо оселі ждуть нас неземні,
Щоб могли ми з Господом радіти.

Поки в грудях серця є биття,
Поки живить кров все наше тіло,
Присвятіть для Господа життя,
Щоб постати перед Богом сміло.

Щоб зненацька не застав той час,
Коли вічність гляне вам у вічі,
Щоб не чути: “Я не знаю вас!
Відійдіть від Мене в вогонь вічний!”

Нині час сприятливий для вас,
Поспішіть своє життя змінити.
І Христос вас прийме без прикрас,
Бо до смерті зміг вас полюбити.

Дорожіть хвилинами життя
І до ніг Святого Життєдавця
Принесіть сердечне каяття
Тому, Хто спасінням вашим стався.

Мирослава Милян

І ми летимо...

«…Час швидко минає, і ми відліта-
ємо…» (Пс.89:10). Коли ці слова заро-
дилися в душі псалмоспівця, то ще не 
було лайнерів та автомобілів. Літали 
тоді лише птахи та комахи; на осін-
ньому вітрі кружляло листя, і «літала» 
людська уява. Час – категорія таємни-
ча. Знаходячись у владі часу, людина 
завжди намагалася зрозуміти, що таке 
час. Вона пробувала підкорити собі час: 
складала календарі – вавилонський, 
китайський, староєврейський, єгипет-
ський, тощо. Та, як не намагалися люди 
щось вигадати, час завжди був і буде 
невідворотнім – ми завжди будемо ру-
хатися із минулого в майбутнє. Дивно, 
що невідворотність часу для одних – 
жорстока реальність, для інших – надія 
на визволення. Скільки б років людині 
не було, вона хоче визначитися в часі: 
хто вона і куди йде? Разом з тим, від-
ношення людини до руху часу визна-
чається її зрілістю: як правило, дитина 
не помічає часу; учень марно витрачає 
час; дорослий економить час. 

При всьому своєму багажі знань, 
сучасна людина не може передбачити 
майбутнє. Невідомість, звичайно, при-
гнічує нас, та нездатність передбачи-
ти майбутнє спасає нас від безумства. 
Творець милостивий до Свого творіння 
і тому вигнав людей із Едему, щоб, пі-
знавши добро і зло, вони не додали до 
свого прокляття непосильний тягар все-
знання. Та, можливо, знаючи майбутнє, 
ми б уникнули багатьох помилок? Але чи 
так воно насправді? Сатана використо-
вує нашу цікавість для своїх цілей – для 
поширення забобонів та духовного не-
вігластва. Помилки ми завжди будемо 
робити через свій егоїзм, а не через те, 
що не знаємо свого майбутнього. Чоло-
вік виймає цигарку із коробки, на якій 
написано його майбутнє – куріння спри-
чинює рак – та все ж курить! В наш час 
айфонів та генетики ще можна побачи-
ти молоду дівчину, яка зупинилася, щоб 
циганка розповіла їй про майбутнє. Ма-
ніпулювання людським бажанням знати 

майбутнє та минуле процвітає: екстра-
сенси розшукують зниклих людей, «баб-
ки» знімають чари, а «пророки» влашто-
вують шлюби. 

З моменту народження ми набли-
жаємося до фінішу. «… Яке ваше жит-
тя? Бо це пара, що на хвильку з’явля-
ється, а потім зникає!...» (Якова 4:14). 
Ми старіємо і, якщо з допомогою хірур-
гії, косметики можна обманути око, то 
відстрочити момент зустрічі з невідво-
ротнім неможливо. Помирають усі: і му-
дрі, і невігласи. 88-ий Псалом говорить 
про смерть як про могилу, безодню, 
темряву, забуття… Смерть, щоб там не 
говорили популісти, не перетворення в 
ніщо, не реінкарнація… Смерть – на-
слідок гріховної природи людини. І вона 
ближче до нас, ніж ми думаємо. 

Та слід згадати також інше значення 
нашого життя: людина має живу душу і 
безсмертну. Вона створена для вічно-
сті. «Померлі твої оживуть, воскрес-
не й моє мертве тіло» (Ісаї 26:19). 
Німецький журнал «Focus», проаналі-
зувавши дані про нелегальну торгівлю 
людськими органами, назвав ціну люд-
ського тіла – 45 млн. доларів. Душа ж 
людини, яка тимчасово перебуває у та-
кому дорогому тілі, матеріальній оцін-
ці не піддається. Вона – безцінна. І її 
кінцеве місце перебування – вічність. 
Питання лише в тому – яка? 

«І маю надію я в Бозі, чого й самі 
вони сподіваються, що настане во-
скресення праведних і неправедних» 
(Дії 24:15). Воскресіння передбачає 
повернення тіла до життя. Що це буде 
і яким стане тіло, уявити важко. Але з 
Біблії ми знаємо, що тіло, яке воскрес-
не, буде «духовним» тілом. Виникне 
метаморфоза – перетворення, пере-
хід в іншу форму з надбанням нового 
зовнішнього вигляду і нових функцій. 
Подібно як гусениця перетворюється 
на метелика – це те саме створіння, та 
все ж вже інше.

Цікаво, що з давнини ми знаємо, 
і так нас навчили, що крутяться лише 

круглі колеса. Та професор Валадарес 
наочно показав, що крутяться колеса і 
квадратні, і трикутні, і п’ятикутні – якщо 
створити для цього умови. Так і з розу-
мінням вічності. Ми не розуміємо її, бо 
обмежені досвідом, часом і простором. 
Коли Бог воскресить людину і дасть 
їй духовне тіло, то Він також створить 
умови перебування її у вічності. Во-
скреснуть усі – як ті, хто вірять у Хри-
ста, так і ті, що не вірять. Тілесно люди 
воскреснуть для того, щоб отримати у 
вічності те, що їм передбачено у відпо-
відності з прожитим життям.

Людина летить на зустріч зі своїм 
Творцем «...приготуйся, Ізраїлю, до 
зустрічі Бога свого!» (Амоса 4:12). Так 
сказав Бог. Сатана ж нашіптує нам, що 
Його немає, взагалі нічого за порогом 
смерті немає. Та сам сатана – це зов-
сім не веселий дідько, а хитрий, наба-
гато розумніший за людину, підступний, 
абсолютно злосливий дух. Він просто 
«інший» у відношенні до Бога. Саме він 
претендує на владу і узурпує її.

Якщо при зародженні життя Бог – це 
Творець, то після смерті Бог – це Суддя. 
Ми відповідальні перед Ним. Після за-
вершення всього видимого Суддя буде 
судити Своє творіння і всі справи його. 
Багато хто волає про несправедливість у 
світі і про те, куди дивиться Бог, чому Він 
не втрутиться? Та Бог і сьогодні вершить 
суд над злом у світі, але ми всього не ба-
чимо і не знаємо. Мудрі ж люди помітили, 
що жорстока людина завжди буває пока-
рана – як не через рік, то через 20 років 
його життя руйнується через розлучення 
або смерть рідних, або невиліковну хво-
робу, або ненависть його дітей. 

Кінцевий Суд залишив Бог на Суд-
ний день. Віруючий буде нагороджений 
за свою віру і життя по вірі, а невіру-
ючий – засуджений на вічні муки. Що 
би ми собі не думали, Суд цей буде 
справедливим. «Він за справедливі-
стю буде судити вселенну, і народи 
по правді Своїй!» (Пс 96:13). Покази бу-
дуть безпомилковими, а вердикт – кін-
цевим і вічним. Погодьтеся, тут не обій-
ти таких понять як рай та пекло, – цього 
вимагає логіка і здоровий глузд. 

Ми летимо. Від швидкості рябить в 
очах, та зупинка неможлива. Нам слід 
зрозуміти: наша мета – це вірно зорієн-
туватися у часі, усвідомити його цінність 
і кінцевість. Всі ми маємо дати відпо-
відь. В контексті нашого часу будь-яке 
твердження про істинність лише однієї 
відповіді свідчить про завищену самоо-
цінку і обмеженість. Та все ж згадаймо: 
коли в дитинстві ми гралися в кубики чи 
пазли, то створити малюнок, який заду-
мав художник, було можливо лише при 
єдиновірному розташуванні кубиків, тоді 
як невірних варіантів – велика кількість. 
Тільки істина Божа допоможе людині 
прожити так, щоб її картина життя відпо-
відала тому, що наперед було задума-
но Творцем. І тоді політ не буде лякати, 
а надихати на розумне використання 
того, що звично називається часом.

Віктор Гамм 


