
Духовно-просвітницьке видання                                                           Серпень 2015 № 8 (34)

Окрім Біблії, є ще одна книга, 
яка відкриває нам Бога. Це 
книга ПРИРОДИ. Тобто, це 

природний спосіб пізнання Бога, від-
крите знання про Нього, яке виявляє 
сама світобудова, в т.ч. і природа лю-
дини. Про це у псалмах написано так: 
«Небеса оповідають славу Божу, і діло 
рук Його проголошує твердь небесна. 
День дневі передає слово, ніч ночі об’яв-
ляє вістку…» (Псалом 18). 

Про що ж говорить усе творіння? – Про 
красу Божого замислу. Хоча ця книга від-
крита для всіх людей на землі, її треба 
вміти читати. Зміст цієї книги зрозумілий 
тому, хто щирий, вдумливий, шукає іс-
тину та приймає її, якою б вона не була. 
Книга природи містить не повне відкриття 
Бога, а часткове. Якщо людина зрозуміє 
його, – тоді Бог відкриє Себе ще більше. 
Творець не дасть наступного відкриття, 
якщо ми не засвоїли попереднє. 

Ця книга написана Богом тому, що 
Він відкритий до нас, Йому нічого при-
ховувати від нас (на відміну від язи-
чеських «богів», які відгороджені та 
закриті, горді та неприступні). Бог не 
сховався в цьому світі від нас, бо Саме 
Він – його Творець, Творець всього ви-
димого та невидимого. Так сказав апо-
стол Павло: «… тому, що те, що мож-
на відати про Бога, їм явне, бо Бог їм 
об’явив; невидиме ж Його, після ство-
рення світу, роздумуванням над тво-
рами, стає видиме: Його вічна сила і 
божество…» (Рим. 1:19-20)

Книга природи написана особли-
вою мовою – мовою символів. Це ніби 
кінофільм, озвучений без допомоги 
людських слів. Усі його картини подані в 
оригіналі, без людської інтерпретації. З 
одного боку, німі символи природи може 
хтось вважати занадто примітивними. З 
іншого, це важливий педагогічний при-
йом, щоби людина могла засвоїти знан-
ня. Сховане неможливо зрозуміти, не 
пізнавши того, що явне.

В книзі природи ми бачимо  часткове 
відкриття Бога. Ми можемо, спостеріга-
ючи за природою і за собою, надбати мі-
німальне знання про Творця. Це те, що 
викликає інтерес до Бога, зацікавлює 
нас до подальшого навчання.

Той, хто створив світ – Особа, яка 
має почуття, Особа, яка любить. Лісова 
прогулянка, шелестіння листя над голо-
вою, захід сонця, кольори веселки, зоря-
не небо, вранішня роса, чепурні обриси 
хмар, різноманіття фарб літніх полів, 
велич гірського ландшафту, шум моря 
– кого це не радує, кого не захоплює? 
Усе це є красивим. Отже, наш Творець 
має естетичне почуття. Він також лю-
бить красу духовну не менше за красу 
фізичну. Добрі стосунки, радість спіл-
кування і взаєморозуміння, різноманіт-
тя людських почуттів – усе це показує, 
що Творець зробив наш світ приємним. 
Чому? – Бо Він уміє любити та бути лю-
бленим.

Бог – мудрий. Він нам відкриваєть-
ся не тільки тоді, коли ми відчуваємо 

Його любов, – Він також відкривається 
нашому розуму. Те, що нас оточує – не 
лише красиво, але  і мудро, досконало 
створене. Світ влаштований мудро – і 
давним-давно,  і зараз це бачать вчені 
всього світу. Багато чого людська наука 
не може пояснити: як птах знає про об-
лаштування гнізда? Хто навчив курча за 
контуром тіні дізнаватися про небезпеч-
ного птаха? Звідки дятел знає, що під 
корою дерева є комахи, їжа для нього? 
Від кого хвора бджола дізнається, чим 
вона може вилікуватися? Ще є багато 
таких запитань. Де є джерело генетич-
ної інформації? Автоматизм дії генетич-
ної системи тільки підкреслює унікаль-
ність Божого творива. 

Вченим вдалося дізнатися, наскіль-
ки хрупкими є умови життя на нашій 
планеті. «Антропний принцип» означає, 
що на землі є точно збалансоване спів-
відношення сприятливих для життя фі-
зичних факторів (біля 50-ти). Навіть не-
велике відхилення спричинить загибель 
людства. Хто створив настільки точний 
механізм нашого життєзабезпечення?

Людська свідомість з її релігійністю, 
інтуіцією і мораллю – свідчення того, що 
наш Творець – добрий, моральний та 
справедливий. В нас закладено сумлін-
ня, нам притаманно усвідомлювати над 
собою Вищу Досконалу Особу. Звісно, 
що автором усього цього є Бог. Ось як 
про це говорить Біблія: «Бо коли погани, 
що не мають закону, з природи викону-
ють те, що законне, вони, не мавши 

закону, самі собі закон; вони виявляють 
діло закону, написане в їхніх серцях, 
як свідчить їм їхнє сумління і думки, 
то засуджуючи їх, то оправдовуючи» 
(Рим. 2:14). 

Ще ні одна мавпа не пожертвувала 
банан іншій мавпі. А людина так чинить. 
Чому? Бо людина не згідна задовольня-
тися найнеобхіднішим. Чому вершиною 
прагнень людини являється пошук ви-
щого? Бо Бог вклав у людину прагнення, 
яке задовольнити може тільки Він Сам, 
Творець – Особистість, Яка має волю 
(сенс творіння), почуття (краса творін-
ня) та розум (гармонія творіння). Все, 
що створене, славить Бога, і в цьому 
його сенс.

Чому Біблія не переконує в існуванні 
Бога? – Бо про це вже сказано у книзі 
природи. Поглянь навколо – Бог ніби 
звертається до кожного з нас: «Я – іс-
ную. Отже, що ти надалі будеш робити 
з цим відкриттям?» Через природу Бог 
запрошує людей познайомитися з Ним. 
Пізнання Його творива спричинює до 
ближчого знайомства з Автором. Той, 
хто пройшов всі рівні навчання, не за-
мешкає зробити наступний крок – крок 
до знайомства з Його Сином, Ісусом 
Христом. Пізнавши частинку добра, 
важко відмовитися від подальшого пі-
знання, чи не так? Тому, не зупиняйся 
на півшляху!

Геннадій Гололоб
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31 Тож промовив Ісус до юдеїв, що в 
Нього ввірували: Як у слові Моїм позо-
станетеся, тоді справді Моїми учня-
ми будете, 
32 і пізнаєте правду, а правда вас віль-
ними зробить! 
33 Вони відказали Йому: Авраамів ми 
рід, і нічиїми невільниками не були ми 
ніколи. То як же Ти кажеш: Ви стане-
те вільні? 
34 Відповів їм Ісус: Поправді, поправді 
кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, 
той раб гріха. 
35 І не зостається раб у домі повік, 
але Син зостається повік. 
36 Коли Син отже зробить вас вільни-
ми, то справді ви будете вільні. 

(Iв. 8:31-36)

Де починається моя Батьківщина?

Українці відкрили нову сторінку сво-
єї історії. Яка вона буде? Залежить від 
того, які ми. Від того, на якому рівні наше 
розуміння простих слів:  Вітчизна, вір-
ність, правда, совість, справедливість, 
святість, віра, свобода, любов. Почнемо 
з того, що таке Батьківщина.

Моя Батьківщина починається з мого 
двору, під’їзду: чи я пильную, щоби вони 
були чисті та охайні?

Моя Батьківщина починається зі 
школи, де навчаються мої діти: чи мені 

є цікавим шкільне життя моїх дітей, чи я 
ходжу на батьківські збори?

Моя Батьківщина починається з мого 
міста: чи я ціную працю тих, хто робить 
його кращим?

Моя Батьківщина починається з моїх 
фінансів: чи я даю хабарі і чи провокую 
інших давати «подарунки» мені?

Моя Батьківщина починається з моєї 
церкви: чи я справді християнин, чи 
«прихожанин» (від слів «приходити» – 
тільки на Пасху та на Різдво).

Моя Батьківщина починається з моєї 
мови: якщо я українець, то чому розмов-
ляю на «суржику»?

Моя Батьківщина починається з істо-
рії моєї країни: чи ця історія мене чогось 
навчила?

Моя Батьківщина починається з моїх 
сусідів: чи хоч раз я чимось їм допоміг?

Моя Батьківщина починається з моєї 
родини: чи мені цікаво  спілкуватися з 
рідними? Коли я останній раз дарував 
їм подарунки? 

Моя Батьківщина починається з 
мене: чи мені начхати на моє здоров’я 
і без сигарети та вина я не бачу щастя 
в житті?

Моя Батьківщина починається з моєї 
роботи: чи обманюю я на роботі свого 
керівника?

Моя Батьківщина починається з моїх 
цінностей: чи вищою за все на світі для 
мене є пошук правди? Чи, може, задо-
вольняюся риболовлею, заначкою та 
двома пляшками пива?

Відповіді на ці запитання самі вам 
підкажуть, в якому стані наша Батьків-
щина. Переміни на краще, перш за все, 
починаються з кожного із нас. Якщо за-
мислитися, то, насправді, суть не в тому, 
що Україна – понад усе. Понад усе – 
правда. Якщо вона буде, то тоді й любов 
до Батьківщини буде справжньою. І тоді 
Україна – буде. 

 Людмила Дмитрус

Роздуми про свободу

Як правило, кожна люди-
на прагне досягти мети свого 
життя. Для  цього вона має 
свободу діяти відповідно до 
цієї мети. Та чи можемо гово-
рити про реальну свободу до-
сягати її, якщо будь-яка лю-
дина в своєму житті постійно 
підпадає під певний тиск ото-
чення, обставин? Усі її почи-
нання зводяться нанівець, 
зникає свобода дій… В міру 
дорослішання людина все 
більше відчуває свою несво-
боду, знаходячись у полоні 
фізіологічних, психологічних 
і соціальних обмежень. Одна-
че ми забуваємо важливу річ:  
і свободу, і рабство можна 
віднести до категорій скоріше 
внутрішніх, аніж зовнішніх.

Цікаво, що і Біблія, і філо-
софи стверджують одне: по-
няття свободи йде поруч і тіс-
но поєднане з поняттям мети. 
Наша свобода має сенс, коли 
ми цілком ясно знаємо, чого 
хочемо досягти. 

Чи є така мета у Творця, 
щодо нас, людей? Про це го-
ворить Біблія: з самого почат-
ку Бог прагне, щоби людина 
змогла пізнати Його. Людина 
– особистість, тому логічним 
є те, що Бог дав нам свобо-
ду волі – слухатися Його чи 
бунтувати, обрати благосло-
вення чи прокляття. Обран-
ня благословення – означає 
повне розкриття потенціалу 
людини: духовного, емоцій-
ного та фізичного.

Прототипом визволення 
людини з рабства був вихід 
Божого народу з Єгипту. Сам 
Творець втрутився в життя 
людей, щоби приготувати 
спасіння. Ось як про це гово-
рить Біблія: «Я, Господь, Бог 
твій, що вивів тебе з землі 
Єгипетської, з дому нево-
лі…» 

Коли Мойсей прийшов 
до фараона просити за на-
род, він сказав: «Господь, 
Бог євреїв послав мене до 

тебе сказати: Відпусти на-
род Мій, щоб Мені послужив 
у пустині…» Бог не сказав: 
«Відпусти народ на волю, 
нехай живе, як хоче», тут 
використовується дієслово, 
яке має один корінь зі сло-
вом «рабство». Отже, євреї 
звільнилися з одного раб-
ства, щоби потрапити в інше. 
Що в цьому доброго? Більше 
того, якщо Бог бачить все, 
і від Нього не приховати ду-
мок, мотивів наших дій, то 
рабство (служіння), до якого 
Він нас кличе, тотальне, тоб-
то охоплює всю людину, всі 
сфери її життя, всі її бажання, 
почуття, думки, стремління, 
тощо. Виходить, що від мене 
вимагається жити з Богом.

Це і є логічна пастка, в 
яку потрапляє свідомість су-
часної людини. Ми звикли 
думати, що свобода – це 
можливість робити все, що 
забажаєш. Та варто підкрес-
лити дуже важливу річ – Пи-

сання відкидає існування 
абсолютної свободи, яка 
передбачає, що людина не 
зв’язана ніякими обов’язками 
та нормами. Тому вільні від 
єгипетського рабства євреї 
могли тепер вільно обрати 
шлях добровільної віддачі 
себе Богові.

І тут слід усвідомити, що 
це і є нашою метою. Ми оби-
раємо служити Богові заради 
нас самих. Це те, що при-
родно найнеобхідніше для 
людини – бути рабом Бога. 
Бо метою цього служіння є 
усвідомлення нашої причет-
ності до власного духовного 
дорослішання. Господь гово-
рить нам: служи Мені, будучи 
справжньою людиною, а Я 
тобі розповім, як бути справж-
ньою людиною, самим со-
бою. Я дам тобі Свої закони, 
які найкращі для тебе (відпо-
відають твоєму внутрішньо-
му світові), Я дам тобі Свої 
бажання, завдання та мету. 
І ти сам усвідомиш ті споді-
вання, які Я маю щодо тебе. 
Роздумуй, відчувай, здійснюй 
задумане, якнайбільше зро-
стаючи духовно. 

Розум не може сам осяг-
нути Всевишнього, наші по-
чуття не досягають справж-
ньої Любові, наші дії не 
гарантують повного Щастя. 
Але залежність від Творця 
розумом, почуттями та діями 
дає  можливість нам става-
ти дійсно людяними  і бути 
співучасниками в реалізації 
великого задуму Творця в 
справі нашого спасіння. При 
цьому, прагнучи допомогти 
нам, Всевишній делікатно об-
ходиться з нами, оберігаючи 
нашу свободу…

Олексій Токарєв

Пошук істини
Що  є істина? На чому нам будувати 

своє життя? Які принципи нашого жит-
тя заслуговують на довіру? Якщо ми 
відкидаємо цей пошук, то дарма, бо 
пошук істини йде у філософії, у психо-
логії та в інших науках. У математиці та 
анатомії нам важлива точна, правдива 
інформація, вірний розв’язок певного 
завдання. Як же без цього? 
Отже, в чому полягає істина? За 

якими критеріями її визначити? Якщо 
ми зараз задаємо собі це запитання, 
значить, ми її шукаємо, ще не знайш-
ли рішення. Тобто, пошук істини, пошук 
правди вказує на те, що люди у світі 
відчувають кризу довіри до багатьох 
постулатів, за якими раніше слідува-
ли. Можливо, саме через це Пилат дав 
таке запитання Господу Ісусу.
Багато хто знає Ісуса як велико-

го вчителя. Та Його слова говорять 
про інше. Ісус сказав: «Я є правда…» 
(Івана 14:6). Він спонукує нас, Він за-
прошує нас захопитися Ним, прийти 
до Нього, звернутися до Нього: «І пі-
знаєте істину, і  істина зробить вас 
вільними» (Івана 8:32). Він не просто 
відкриває нам правду про Бога і Його 
заповіді. Ісус говорить, що без Нього 
ми взагалі не зможемо зрозуміти ЩО Є 
ІСТИННА ПРАВДА, А ЩО БРЕХНЯ.
Ісус говорив істину про любов. «Так 

Бог полюбив світ, що дав Сина Свого 
Однородженого, щоб кожен, хто вірує 
в Нього не загинув, але мав життя 
вічне» (Івана 3:16). І Він не тільки го-
ворив. Він Сам пішов на хрест за твої 
і мої гріхи. Добровільно. Через те, що 
любить нас. Він справді показав Со-
бою, що «Бог є любов».
Ісус говорив істину про навернення. 

Що таке навернення, покаяння? Це по-
ворот. Це поворот не до певної церкви 
чи до певної етичної системи. Повер-
нутися, навернутися потрібно до Ісу-
са Христа. Він має стати Спасителем 
саме твоїм, Господом саме твоїм і Учи-
телем, Який навчає тебе. Чи навернув-
ся ти до Господа Ісуса Христа?
Ісус говорив істину про СВОБОДУ. 

Він казав, що істина звільнить людину. 
Від чого? Коли навернешся, то станеш 
вільним від покарання за гріхи. Ти не 
будеш в пеклі. А ще ти будеш вільним 
від влади гріха. Ти матимеш силу від 
Бога не чинити зла, не грішити. А ко-
ли-небудь ти станеш вільним від при-
сутності гріха взагалі – коли будеш у 
раю з Богом. Там, де Святий Бог, немає 
гріха.
Ісус – істина. Сатана – брехун. Ви-

бір за тобою. І я прошу тебе сьогодні: 
вибери Господа Ісуса. Щиро помолись: 
«Я каюся у своїх гріхах. Та обираю  Ісу-
са Христа як свого Спасителя і Госпо-
да, як свого Вчителя і бажаю слідувати 
за Ним та служити Йому».

Біллі Грем 
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З 4 серпня церкви зможуть створювати 
приватні дитсадки, школи й університети

Після підписання Пре-
зидентом та опубліку-
вання набув чинності 
Закон України № 498-
VIII від 02.06.2015 року 
щодо заснування релі-
гійними організаціями 
навчальних закладів.

Згідно Закону за 
місяць Кабінет Міністрів України повинен привести 
свої нормативно-правові акти у відповідність із цими 
законодавчими змінами, а також забезпечити перег-
ляд і приведення центральними органами виконавчої 
влади їх нормативно-правових актів у відповідність із 
прийнятим Законом. При цьому Уряд має забезпечи-
ти набрання чинності відповідними нормативно-пра-
вовими актами одночасно з введенням в дію прийня-
того Закону.

Інститут релігійної свободи, Київ 
Рада церков застерігає владу від зазіхання на 

сімейні цінності в новій конституції
      «Всеукраїнська Рада            

Церков і релігійних ор-
ганізацій застерігає як 
членів Конституційної 

Комісії, так і Верховну 
Раду України від прийняття 

конституційних норм, які за-
грожують ввергнути українську 

державу у прірву гріха амораль-
ності, руйнації сім’ї як базового інституту суспільства 
та популяризації неприродних для людської особи-
стості стосунків між особами однієї статі».

На думку релігійних діячів, запропоновані Кон-
ституційною Комісією нові формулювання положень 
про права і свободи людини “містять у собі серйозні 
загрози для інституту сім’ї в Україні, традиційних для 
українського суспільства взаємовідносин подружжя 
як союзу чоловіка та жінки, а також створюють під-
ґрунтя для легалізації неприйнятних для морального 
здоров’я та природнього розвитку суспільства одно-
статевих партнерств.

Релігійно-інформаційна служба України
Сумчани вже 500 днів моляться 

за мир в Україні
19 липня в Сумах від-
значили п’ятисотий 
день спільної молит-
ви за мир в Україні. 
Моляться сумчани на 
площі Незалежнос-
ті поблизу будівлі, де 
розташовані органи 
державної влади і міс-

цевого самоврядування: обласна державна адміні-
страція, обласна і міська ради.

У спільній молитві беруть участь представники різ-
них конфесій: протестанти, православні, католики. На 
молитву регулярно збирається кілька десятків людей, 
а в неділю – до кількох сотень. Часто приїздять гості з 
інших міст, військові капелани, учасники АТО та жите-
лі регіонів України, яких торкнулася війна.

Сумчани продовжуватимуть щодня виходити на 
спільну молитву за мир в Україні і сподіваються, що 
в інших містах українці так само постійно та щиро мо-
ляться за це.

Релігійно-інформаційна служба України
Канцлер Німеччини висловилась проти 

одностатевих шлюбів
Канцлер Німеччи-
ни Ангела Меркель 
виступила проти од-
ностатевих шлюбів. 
Відповідаючи на запи-
тання журналіста, по-
літик підкреслила, що 
категорично не сприй-
має будь-яку дискри-

мінацію і вважає, що гомосексуальні пари мають 
користуватися тими самими пільгами, що і гетеросек-
суальні. Але при цьому Меркель заявила: «Потрібно 
все таки бачити різницю. Шлюбом можна назвати 
лише союз між чоловіком і жінкою».

Ангела Меркель відома негативним відношенням 
до дозволу на одностатеві шлюби. Меркель є лідером 
консервативного Християнсько-демократичного сою-
зу. Вона також відома як переконана християнка: при 
обговоренні Конституції Євросоюзу вона пропонува-
ла внести в неї посилання на Бога і християнство як 
основоположні цінності європейської культури і циві-
лізації. 

http://www.invictory.com/

Перемога над смертю
Батьки поверталися  додо-

му з найбільшого в їх житті 
свята: єдина донька, сімнадцяти-
річна Христина отримала перемогу 
в конкурсі «Королева краси міста».  
Втому після тривалого святкування 
перемагала велика радість, – мати 
напевно знала: перемога її доньки 
– це також і її перемога. Це вона, 
мати, вкладала в Христину день 
за днем, крок за кроком, всі свої 
таланти і знання, всю себе. Вона 
зробила все, щоб потенціал її донь-
ки розкрився повністю, щоб вона 
звільнилася від усього, що сьогод-
ні називають «комплексами». Без 
сумніву, цей день в житті дівчини 
– це старт для взяття нових вер-
шин. Сьогодні її ім‘я відоме всьо-
му місту! Журналісти телебачення 
і газет ледве дозволили Христині 
вийти з ресторану. Головний приз 
для Королеви краси – ключі від ма-
шини. 3вичайно, від материнського 
ока не сховалося, що юнак, який 
повіз сьогодні її доньку на щойно 
подарованій машині, має надію на 
більше звання, ніж «особистий во-
дій Королеви», проте мамине серце 
спокійне: її донечка в свої сімнад-
цять настільки розумна... Думки, 
які п‘янили голову щасливої мате-
рі, перервалися наполегливим ви-
кликом мобільного. Наступної миті 
зляканий чоловік натиснув на галь-
ма. Він не бачив обличчя дружини, 
але помітив, що вона лише прикла-
ла телефон до вуха, як він упав до 
її ніг. У відблиску світла зустрічних 
машин побачив очі, сповнені жаху, і 
почув слова:

– Наша донечка...
Чоловік підняв телефон і почув:
– Терміново приїжджайте. Якщо 

хочете бачити свою дочку живою, – 
жіночий голос спокійно продиктував 
адресу лікарні.

Десять хвилин тому з ресто-
рану усі роз’їхалися разом: батьки 
додому, а Христина з друзями – в 
готель за містом, щоби продовжити 
свято у колі близьких друзів. Голова 
ще сповнена дзвоном бокалів і шу-
мом аплодисментів, і ось  дівчина 
вперше сідає в машину, білосніж-
ну красуню, яка відтепер по праву 
належить їй. На задніх сидіннях – 
безліч букетів від шанувальників її 
краси й талантів.

Лише десять кілометрів до го-
телю – коротка дорога, яка стала 
для юної красуні останньою... Хто 
винний в аварії, вирішить слідство, 
а тепер...

Мати ступила в палату реані-
мації. Те, що вона побачила, було 
страшніше усього, що бачила за 

свої сорок років. Тіло і лице донь-
ки були спотворені ранами і пере-
ломами. Це її Христя?! Очі матері 
зустрілися з очима доньки…  

– Мамо, я помираю... – усі при-
сутні в палаті відчули, що слова 
даються дівчині нелегко. –  Мамо, 
ти зробила для мене так багато, 
ти навчила мене бути найкращою 
в усьому. Ти навчила мене любити 
музику і танцювати, красиво трима-
ти бокал з вином і сигарету, бути 
прикрасою і зіркою компанії. Я була 
щаслива... але ось тепер, на порозі 
смерті, ніщо з того мені не потріб-
не... Скажи, мамо, чому ти не на-
вчила мене помирати?

Декілька хвилин в палаті пану-
вала тиша, а для серця матері вони 
здалися вічністю. По її обличчю 
стікали, обпікаючи, гарячі сльози. 
Вона мовчала.

– Тату, дякуючи тобі, я ніколи і 
ні в чому не мала нужди, ти викону-
вав усі мої бажання. Я завжди віри-
ла, що ти любиш мене,.. чому ж ти 
ніколи не сказав мені, що робити, 
коли приходить смерть?

Голос дівчини слабшав, кожне 
слово несло в собі печать неймо-
вірних страждань душі і тіла. Сер-
ця бідолашних батьків розривалися 
від болю, проте вони не могли нічо-
го відповісти: вони і самі не знали, 
що треба робити, коли приходить 
смерть.

– Я знаю, що зараз побачу Бога. 
Що я йому скажу?..

Це були останні слова Христини.

А все могло бути по-іншому…
Якось в гості завітала 

далека родичка. Христині тоді було 
сім років.

– Ваша дівчинка – красуня! А 
всяка краса на землі належить Го-
споду. Ви часто буваєте у Божому 
Храмі, щоб віддавати Йому славу 
за все добро, яке Він посилає вам?

Господиня відповіла з кривою 
посмішкою:

– Не сміши, – Бог дав?  Ми, наші 
руки, наші зв’язки і наполегливість – 
ось що є фундаментом нашого бла-
гополуччя і комфорту. А Церква – 
що ж, вона для слабких духом і тих, 
в кого немає іншого заняття.

А в день, коли вони вінчалися, 
старенький священик не менше го-
дини спілкувався з молодими, да-
вав їм настанови від Бога, говорив 
про запоруку сімейного щастя:

– Щастя в сім’ї мало залежить 
від самого обряду вінчання. Бути в 
Церкві постійно, любити Бога і один 
одного – це є камінь, на якому буду-
ється сім’я. Діти – то є найбільший 
дар від Господа, змалку ведіть їх у 
Храм, де є присутність Благосло-
венного. Навчіть їх змалку обирати 
справжні цінності...

Як довго і нудно він говорив… А 
говорив Правду! О, якби тільки вони 
тоді захотіли прислухатися до його 
слів! – все в їхньому подружньому 
житті було би по-іншому. П’ятеро ді-
ток, яких вони погубили в абортах 
– були б сьогодні радістю і втіхою, 
і Христина, без сумніву, залишила-
ся б живою. Та й прожили вони ці 
двадцять років не заради любові, 
одна мета вела їх по життю: зро-
бити все для щастя і благополуччя 
доньки. Вона була для них богом, і 
вони це знали…

А тепер, хоч і занадто пізно, і 
трагічних помилок не виправити, 
осиротіла мати в Церкву таки піде. І 
чоловіка проситиме піти з нею. Тре-
ба встигнути навчитися помирати...

Дорогий друже, чи думав ти 
хоч раз, що усі ми невпинно 

наближаємося до моменту зустрічі 
зі смертю? Вона нікого не оминає, 
вона приходить тоді, коли хоче 
сама. А скільки твоїх ровесників  
вже забрала з собою? Її не можна 
підкупити, або умовити, їй абсолют-
но немає діла до твоєї краси, ста-
новища у суспільстві, чи віку. Вона 
нікого не повідомляє про час своїх 
«відвідин». Смерть нікого не пова-
жає і нікого не боїться. Нікого, крім  
ОДНОГО: ІСУСА ХРИСТА!

Тільки Він Один за весь час існу-
вання Землі зміг перемогти смерть 
і визволити  усіх, які були її раба-
ми. А для всіх віруючих у Нього, 
Христос став Спасителем від гріха, 
Дорогою Життя. Тепер смерть не 
має влади над тими, хто живе для 
Христа, і в кому живе Христос. Діти 
Божі, заради яких помер і воскрес 
Ісус, Божий син, – вони не бояться 
смерті, тому що їхні гріхи прощені 
і очищені кров’ю невинної Жертви. 
Вони мають попереду вічність із Бо-
гом, Який є любов’ю.

А як у твоєму житті?
Катерина Сотник

Світло і темрява

Відомий російський філософ О. І. 
Герцен стверджував: «…гріх хова-
ється в темряві, безчестя боїться 
світла: для нього темрява є необ-
хідною – не тільки, щоб ніхто не 
 дізнався, але і для посилення нечи-
стих бажань, які прагнуть заборо-
неного плоду. Гріх, показаний при 
світлі, зникає; йому стає ніяково у 

привідкритих дверях, тому він або 
зникає, або очищується…» 

Грішити – легко, каятися – важ-
ко. Щире каяття перед очима Бога 
гонить гріхи з нашого життя. Їм 
немає місця, коли світло Христа 
осяює наше серце та життя.

У відомій Біблійній бесіді Ни-
кодима з Ісусом є слова: «Суд же 
такий, що Світло прийшло в світ, 
але люди полюбили темряву біль-
ше, ніж світло, бо діла їхні були злі. 
Бо кожен, хто чинить зло, нена-
видить світло і не йде до світла, 
щоб не викрилися діла його. А хто 
творить правду, йде до світла, 
щоб діла його виявилися, тому що 
вони вчинені в Бозі» (Ів. 3:19-21).

Анатолій Власов 
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Релігія та істина

Людина може бути глибоко релігій-
ною, але все ж далекою від Бога. 

Багато хто впевнений, що релігія – як пі-
гулки проти страху вічності і смерті, який 
глибоко засів у кожній душі. Кажуть, що 
всі люди у щось вірують, тому і релігійні. 
А що думаєте ви?

Не знаю, чи помічали ви, але якщо 
постійно вживати пігулки від головного 
болю, то в якийсь момент вони переста-
ють діяти. Те саме з релігією. Коли при-
ймаєте релігію, а не Бога, з’являються 
звички, традиції, обряди, в яких немає 
духу, і ви знову мертві, стоїте на старій 
дорозі і починаєте шукати нову релігію. 
А релігій – сила-силенна!

Знав людей, які за короткий час до-
слідили багато релігій, але залишились 
ні з чим, бо втратили орієнтири, не зна-
ли, до кого звернутись і у що вірити. Ті, 
які шукають Бога в релігійності, а не в 
Біблії і молитві з покаянням, швидко по-
трапляють у течію тієї чи іншої релігії.

Деякі кажуть: «Мені не потрібна ні-
яка релігія, моя релігія – це жити для 
життя». Якщо б когось спитали: «Навіщо 
ви носите сумку?», а він відповів: «Ну, 
ношу, щоби носити» – вийшло би наїв-

но, смішно і нерозумно, чи не так?
Інші говорять: «Я не релігійний, тому 

не знаю, кому і чому вірити». Але і в цьо-
му немає зерна правди. Уявіть, що ви ку-
пили квиток на літак, сіли і летите. Ваш 
сусід запитує: «Вибачте, а куди ви лети-
те?» «Та, знаєте, я ось сів у літак і лечу, 
а сам не знаю куди…» – відповідаєте ви. 
Чи не абсурд? Всі ми знаємо, куди йде-
мо, знаємо, який кінець нас чекає, і було 
би нерозумно вважати, що нас нічого не 
цікавить, а життя веде, куди хоче!

Багато релігій заплутують людину, 
вводять в оману. Біля трьох тисяч ро-
ків назад пророк Ісая мовив, що «усі ми 
блудили, немов ті овечки, розпороши-
лись кожен на власну дорогу, і на Нього 
Господь поклав гріх усіх нас» (Iс.53:6). 
Але був Один, Хто вказав людині до-
рогу у вічність. Ісус Христос сказав: «Я 
дорога, і правда, і життя. До Отця не 
приходить ніхто, якщо не через Мене» 
(Iв.14:6). Так, релігій багато, але тільки з 
вірою в Ісуса Христа ми зможемо прийти 
до Отця Небесного.

Дехто каже благородними і піднесе-
ними фразами: «Моя релігія – це моя 
сім’я, родина, мистецтво…» Але що за-

лишається після мистецтва, батьківщи-
ни і сім’ї? Що після всього земного?

Якщо ви по-справжньому шукаєте 
Бога, то починайте пошуки в Його про-
явленні. Він багато разів являвся лю-
дині. А найбільше явлення Бога було в 
Його Сині Ісусі Христі, Який втілився у 
людське тіло, щоби ми могли побачити 
Бога, повірити і прийняти Його. Він при-
йшов, щоби звільнити від того туману, 
в який увійшла людина, відвернувшись 
від Бога. Людина не тільки потрапила в 
рабство гріха, але і є поневолена мар-
новірством, ідолопоклонством, страш-
ним поклонінням творінню, а не Творцю. 
Ісус Христос каже: «Пізнаєте правду, а 
правда вас вільними зробить…», «Я … 
правда» (Iв.14:6; Iв.8:32).

Якщо ви, дорогий читачу, по-справж-
ньому хочете бути вільними від усіх 
оманливих вірувань, то маєте знайти 
правду – Ісуса Христа. Шукайте істину! 
Ви запитаєте: де? Цю відповідь даю вам 
не я, а Сам Христос: «Дослідіть-но Пи-
сання, бо ви думаєте, що в ньому має-
те вічне життя, воно ж свідчить про 
Мене» (Iв.5:39). Так-що, досліджуйте 
Писання, і незабаром знайдете істину! 
Не відволікайтесь на інші релігії – їх ба-
гато, і всі вводять в оману.

Савл з Тарсу був не тільки релігій-
ним, але фанатичним, одначе релігія 
його не спасла. Він переслідував пер-
ших християн, поки не зустрівся зі світ-
лом Божим, яке повністю змінило його 
життя. Після цього мета його життя ста-
ла іншою, і вже будучи Апостолом Пав-
лом, він говорив: «Для мене життя – 
Христос» (Флп. 1:21). 

Релігія без істинного Бога – як пігул-
ки, які не приносять користі. Впевнений, 
ви не цього шукаєте. Ви знаходитесь у 
пошуках чогось реальнішого, живого, 
духовного, щоби раз і назавжди вирі-
шити питання вічності, питання життя і 
смерті. Саме на ці питання відповідає 
Біблія, Святе Письмо. Шукайте, дослід-
жуйте, і Бог відповість вам по вірі вашій. 

 Олександр П. Яручик-Захарія

Пращури змій мали ноги та жили в норах – вчені

Вчені знайшли в одній з колекцій скам’янілостей в Бра-
зилії рештки пращура змій, який мав чотири лапи і мешкав у 
норах на суходолі Гондвани. 

Ніколас Лонгріч (Nicholas Longrich) з університету Бата 
(Великобританія) і його колеги знайшли можливу відповідь на 
всі ці питання, вивчаючи скам’янілості, знайдені у відкладен-
нях юрського періоду на території Бразилії.

В одній з приватних колекцій вченим вдалося знайти 
рештки істоти, яка майже за всіма своїми ознаками: великою 
кількістю хребців, витягнутою черепною коробкою і короткою 
мордою, гнучкою структурою ребер – нагадувала сучасних 
змій. Автори статті назвали його Tetrapodophis amplectus, на 
честь його головної незвичайної особливості.

Справа в тому, що ця істота, на відміну від всіх інших ві-
домих викопних предків змій, мала чотири повноцінних лапи, 
якими тварина могло вільно рухати. Вони, як припускають 
вчені, не були «засобом пересування» цієї найдавнішої змії, 
а допомагали їй утримувати жертву під час її задушення чи 
поїданні, або ж дозволяли двом особинам протилежної статі 
чіплятися одне за одне під час парування.

Це в свою чергу підтверджує факт, який описує Святе 
Письмо ще в книзі Буття. «І до змія сказав Господь Бог: За 
те, що зробив ти оце, то ти проклятіший над усю худобу, 
і над усю звірину польову! На своїм череві будеш плазувати, 
і порох ти їстимеш у всі дні свойого життя. І Я покладу во-
рожнечу між тобою й між жінкою, між насінням твоїм і насін-
ням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в 
п’яту»  (Бут.3:14,15).

Підготував Анатолій Якобчук, 
за матеріалами unian.ua

Ім’я твоє — християнин
Ім’я твоє – християнин.
Чи мало це? А чи багато?..
Ти достеменно мусиш знати,
Сягнувши істини глибин.
Якою буде течія
Життя нестримного твойого?
Ще ждуть тебе круті пороги,
Гірка наруга над ім’ям.
Презирство многих – так було! —
Уже не раз на цьому світі.
Християнин – то значить світла
Твоя душа, як джерело.
То значить, є в тобі ота
Свята любов, що не вмирає,
На ранах кров’ю розквітає
У розіп’ятого Христа.
Тож не марнуй дарма хвилин,
Вклоняйся Богу, не Ваалу.
І знай, що важиш ти немало:
Ім’я твоє – християнин.

Сергій Рачинець
* * *
Над світом Бог. Його правиця
Всевладно й вічно всім керує,
І все живе Йому кориться,
І все співає: Алилуя!

Він наш Творець, наш Батько милий,
Усіх до Себе закликає,
Дає усім цілющі сили
Й Своє святе добро безкрає.

Його кругом в природі знати,
Повсюди все бринить про Бога:
Природа – Божі то Палати,
Краса Всевишнього Чертога.

Іван Огієнко
Шукаймо
Шукаймо, люди, Бога всюди,
Де тільки Він себе явля,
Доки ще милість Його будить
Для щастя вічного серця.

Шукаймо в полі, на узліссі,
У росах ратних, у вирах
I в солов’їній ніжній пісні,
В Його євангельських словах.

Шукаймо, поки серце б’ється,
Бо Бог нас кличе до Себе.
В добрі чи в горі, як прийдеться,
Ідім до Нього, Він прийме.

Шукаймо чистого зерняти,
Котре Христос всім нам дає,
Бо хоче душі Він спасати
Й спасенним царство дасть Своє.

Шукаймо Бога, йдім до Нього.
Він відкривається всякчас
Через Ісуса, Сина Свого,
Щоби спасати грішних нас.

Микола Дричик

* * *
У миті смутку й хвилювання,
Як в серці гаснуть сподівання,
Бо шлях, здається, – лиш з тривог,
Людина в паніці: «Де Бог?»

Господь великий, незбагнений,
У повноту благословення
Виводить нас із темноти,
Зовучи лагідно: «Де ти?»

Олексій Дунаєв


