
Велика знахідка
Історія знає багато великих знахі-

док і відкриттів. Достатньо пригадати 
Кумранські печери, де знайдені древні 
манускрипти Біблії, знахідку затонуло-
го «Титаніка» на дні океану чи осколок 
метеорита, який знайдено в Антарктиді. 
На думку вчених, він прилетів з Марса. 
Але варто нам знайти загублений ключ 
від квартири, і ця знахідка значно важ-
ливіша, ніж відкриття нової галактики. 
Найграндіозніша знахідка в світі – це 
віднайдена і спасенна людина. Цю зна-
хідку ні з чим не зрівняти.

Знайшовши загубленого грішника, 
Христос не сварить його. Ісус називає 
нас «Своїми». Більше того: Христос 
вмер замість нас, заплативши за нас 
Своєю кров’ю. «І знайте, що не тлін-
ним сріблом або золотом відкуплені ви 
були від марного вашого життя, що 
передане вам від батьків, але дорого-
цінною кров’ю Христа, як непорочного 
й чистого Ягняти» (1Петр.1:18-19).

Пастир Ісус несе знайдену вівцю на 
плечах. Бог тримає спасенних у Своїй 
руці, Христос каже: «І Я життя вічне 
даю їм, і вони не загинуть повік, і ніхто 
їх не вихопить із Моєї руки» (Iван.10:28). 
Ні диявол, ні секти, ні вороги Христові, 
ні світ – не вихоплять спасенних із все-
могутньої руки Творця-Спасителя.

Пастир несе відшуканого грішника 
«додому». Дім у біблійному розумін-

ні – не просто будівля чи квартира. Це 
комфорт, домашній затишок, місце від-
починку, миру, взаєморозуміння, про-
щення, безпеки, турботи, любові, сімей-
ної радості. Саме за таким домом сумує 
людська душа.

Друже, ти втомився блукати по світі 
в пошуках прощення і спокою. Довірся  
Ісусу Христу. Він поверне тебе в отчий 
дім – до Бога, Якого ми всі покинули. 
В притчі сказано: коли загублена вівця 
знайдена, спільній радості немає меж. 
Радіє Сам Христос. «Радійте зі Мною», – 
каже Пастир. Можна тільки уявити, як 
радіє Бог, коли загублений грішник по-
вертається до Нього. «Він через муки 
Своєї душі буде бачити плід, та й на-
сититься. Справедливий, Мій Отрок, 
оправдає пізнанням Своїм багатьох, і 
їхні гріхи понесе» (Iс.53:11).

Радіє прощений грішник: адже мину-
ле повністю очищене; теперішнє світле, 
бо Бог поруч – у серці; майбутнє визна-
чене. Христос запевнив всіх прощених: 
«Це Я вам говорив, щоб радість Моя 
була в вас, і щоб повна була ваша ра-
дість» (Iван.15:11).

Радіють всі, хто поряд – ті, що 
довго за тебе молилися. Радіють всі 
мешканці Неба. «Говорю вам, що так 
само на небі більше радітимуть за 
одного грішника, що кається, аніж за 
дев’ятдесятьох  і дев’ятьох правед-
ників, що не потребують покаяння!...» 

(Лук.15:7). Ангелам не відома радість 
прощення, вони не согрішили. Однак 
ангели радіють разом з нами. Вони зна-
ють ціну прощення, адже Син Божий за-
лишив славу небес і зійшов у грішний 
світ. Ангели радіють тому, що в аду буде 
на одного менше, а на Небесах – на од-
ного більше.

Білий бант
Письменниця Елліс Грей описує 

епізод з життя молодого чоловіка, який 
відбув термін покарання. Незадовго до 
звільнення з в’язниці він написав бать-
кам лист, в якому просив прощення за 
те, що своїм вчинком осоромив всю 
родину. У листі повідомив, що повер-
неться в рідний дім на автобусі, марш-
рут якого проходить повз батьківський 
будинок. Якщо батьки його простять, то 
нехай на яблуні, що на подвір’ї, прив’я-
жуть білий бант. Він побачить його, про-
їжджаючи повз, і повернеться додому. 
Якщо банта не буде, то поїде далі, і до-
дому вже ніколи не вернеться.

Під’їжджаючи до рідного міста, мо-
лодий переступник закону вдивлявся 
у вікно з неприхованим хвилюванням і 
тривогою. Чекають його вдома, чи ні? 
Простять його, чи ні? Помітивши триво-
гу, жінка, яка сиділа поруч, поцікавилась 
в чому справа. Він неохоче розповів. Всі 
пасажири в автобусі з нетерпінням ди-
вилися у вікна. І ось за поворотом бать-

ківський дім… Вся яблуня  була в білих 
бантах. Всі в автобусі раділи разом із 
прощеним блудним сином. 

Біблія  каже: «Так, волі нема Отця 
вашого, що на небі, щоб загинув один 
із цих малих» (Матв.18:14).

Друже, можливо, і ти задаєшся пи-
танням: «Кому я потрібен?» Пам’ятай, 
що ти потрібен Богу. Його Син помер за 
тебе на Голгофському хресті. Він взяв на 
Себе весь твій гріх. «Бо Христос, коли 
ми були ще недужі, своєї пори помер 
за нечестивих» (Рим.5:6). Він закликає 
тебе сьогодні довіритися Йому. Але на 
Його заклик потрібно відгукнутися.

Що від тебе очікує Бог
По-перше, покаяння. «Покайтеся, 

і віруйте в Євангелію!» (Марка 1:15). 
Покаятися – значить висповідати пе-
ред Богом свій гріх, попросити у Нього 
прощення, змінити своє відношення до 
Бога, до себе і до гріха, залишити грі-
ховний стиль життя раз і назавжди. Бог 
допоможе тобі здійснити покаяння, але 
тобі потрібно щиро і серйозно звернути-
ся до Нього.

По-друге, потрібно увірувати в Ісуса 
Христа; визнати, що Він твій Спаситель 
і Господь; і повністю довіритися Йому. 
На Голгофському хресті Христос зро-
бив для тебе все: взяв на Себе весь твій 
гріх, заплатив за нього сповна Своєю 
Кров’ю. Він вмер і воскрес заради тво-
го виправдання. Біблія каже: «Кожен, 
хто вірує в Нього, одержить прощен-
ня гріхів Його Йменням» (Дiї.10:43). Як 
пасажири довіряють водію автобуса чи 
пілоту своє життя, так і ти довір своєму 
Творцю спасіння твоєї душі. Він зрозу-
міє і простить тебе.

І, насамкінець, іди слід-у-слід за 
Христом, практикуючи в житті Його 
вчення. Ісус сказав: «Я Світло для сві-
ту. Хто йде вслід за Мною, не буде 
ходити у темряві той, але матиме 
світло життя» (Ів. 8:12). Все вчення 
Христа об’єднується в одному слові: 
любов. Люби Господа, люби людей – як 
любиш самого себе.

Знаменитий англійський дослідник 
Антарктики Ернест Генрі Шеклтон від-
правився у свою третю експедицію на 
судні «Стійкий». За п’ять років до цього 
він вже був у ста п’ятдесяти шести кі-
лометрах від Південного полюсу, але 
прийшлося повернутися: закінчували-
ся продукти. І ось відважний Шеклтон 
знову в дорозі. Просувались повільно: 
заважав лід. Врешті льодові глиби за-
тиснули судно. Команда покинула роз-
битий корабель і пішла назад по льо-
дяній пустелі з надією, що їх знайдуть 
і врятують. Заледве діставшись до ост-
рова Мордвінова, побачили рятуваль-
ників. Потерпілі і їх рятувальники йшли 
назустріч одні одним.

Друже! Бог Спаситель зробив все 
можливе, щоб тебе спасти. Він вийшов 
назустріч і тобі. Зроби крок до Нього!

Віктор Гамм
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25 Через те вам кажу: Не журіться 
про життя своє що будете їсти та 
що будете пити, ні про тіло своє, у 
що зодягнетеся. Чи ж не більше від їжі 
життя, а від одягу тіло? 
26 Погляньте на птахів небесних, що 
не сіють, не жнуть, не збирають у 
клуні, та проте ваш Небесний Отець 
їх годує. Чи ж ви не багато вартніші 
за них? 
27 Хто ж із вас, коли журиться, зможе 
додати до зросту свого бодай ліктя 
одного? 
28 І про одяг чого ви клопочетесь? 
Погляньте на польові лілеї, як зро-
стають вони, не працюють, ані не 
прядуть. 
29 А Я вам кажу, що й сам Соломон у 
всій славі своїй не вдягався отак, як 
одна з них. 
30 І коли польову ту траву, що сьогод-
ні ось є, а взавтра до печі вкидаєть-
ся, Бог отак зодягає, скільки ж краще 
зодягне Він вас, маловірні! 
31 Отож, не журіться, кажучи: Що ми 
будемо їсти, чи: Що будемо пити, або: 
У що ми зодягнемось? 
32 Бож усього того погани шукають; 
але знає Отець ваш Небесний, що 
всього того вам потрібно. 
33 Шукайте ж найперш Царства Бо-
жого й правди Його, а все це вам до-
дасться. 
34 Отож, не журіться про завтрашній 
день, бо завтра за себе само поклопо-
четься. Кожний день має досить своєї 
турботи! 

(Матв.6:25-34)

Слово від Бога у найважчі і темні часи
Коли все зовсім погано, 

нехай так звані «малі проро-
ки» підтримають вашу віру.

Жаль, що дванадцять ос-
танніх книг Біблії названі «ма-
лими пророками». Адже цей 
термін було дано через те, 
що їхні послання короткі, але 
не тому, що вони не важливі. 
Боже серце особливо відкри-
вається у пророцтвах Осії, 
Йоіля, Амоса, Авдії, Йони, 
Михея, Наума, Аввакума, Со-
фонії, Аггея, Захарії і Малахії.

Ці дванадцять коротких 
книг які завгодно, але в жод-
ній мірі не малі. Якщо ви ніко-
ли серйозно не вивчали їх, я 
закликаю вас почати цікави-
тися ними. Так само, як Ісус 
обрав дванадцять звичайних 
чоловіків собі за учнів, щоб 
звіщати славну вість про Його 
царство, Всевишній вибрав 
цих дванадцять невідомих 
пророків для проповіді надії 
у найважчі, темні часи історії 
Ізраїлю.

Коли я проходжу через 
періоди невизначеності, сум-
нівів, страху чи безнадії, то 
часто звертаюсь до цих «ма-
лих», щоб збудувати свою 
віру. Ці книги Біблії нагадують 
нам декілька важливих істин:

1. Бог використовує 
незначних людей, щоб 
говорити через них.
Вчені нічого не знають 

про Авдія, чиє ім’я в пере-
кладі скромно означає «Бо-
жий слуга». Авакум писав 
могутні пророчі молитви, 
проте ми зовсім нічого не 
знаємо про його життя. Мало 
що відомо про Михея, хоча-
він точно передбачив, що 
Месія народиться у Вифле-
ємі (Мих. 5:2). Йоїль, як ба-
гато хто знає, не мав ваги в 
тодішньому суспільстві, але 
саме його слова були про-
цитовані в день П’ятидесят-
ниці.Малі пророки нагадують 
нам, що духовність не має ні-
чого спільного з соціальним 
статусом, популярністю чи 
славою у світі. Бог вибирає 

немічних світу цього, щоб 
осоромити сильних.

2. Бог говорить на-
віть у найважчі часи.
Малі пророки писали в 

час, коли Ізраїль  захопили 
і відвели в полон. Пророки 
озвучували суворі попере-
дження і вольові заклики до 
покаяння – нагадуючи нам, 

що Бог суверенний в праці, 
у той час як наші вороги мо-
жуть перегруповувати сили.

Ви у відчаї, спостерігаєте 
як морально чи духовно за-
непадає ваш народ? Не ду-
майте, що Бог вимкнув світло 
і зачинив для вас двері. Він 
бажає говорити з нами навіть 
тоді, коли обставини вкрай 
важкі. Малі пророки ствер-
джують, що Всевишній бажає 
навчати нас і тоді, коли зда-
ється, що вже гірше не буває.

Ізраїлю залишалось сімде-
сят років суду, але Бог не зали-
шив його у відчаї. Він послав 
Захарію сказати: «Вернуся Я 
до Сіону, і буду пробувати все-
редині Єрусалиму» (Зах.8:3).
«Я вас спасу, і ви станете 
благословенням» (Зах. 8:13). 
Коли приходить Слово від 
Бога – воно змінює все.

3. Божі обіцянки не-
порушні.

Малі пророки говорили 
про майбутнє викуплення і 
відновлення, але після їх слів 
настало чотириста років мов-

чання, між часом Малахїі  і 
народженням Ісуса. Пророки 
говорили про збір Ізраїлю, 
пришестя Спасителя і злиття 
Духа Святого. Але зерно Бо-
жих пророчих обітниць мало 
потрапити в землю і померти, 
перш ніж воно могло прине-
сти плід.

Запам’ятайте: Божі часи 

відрізняються від ваших. На-
віть коли здається, що Бог 
мовчить, то те, що Він ска-
зав – здійснюється. Прорив 
буде! Авакум писав: «Бо ще 
на умовлений час це видіння, 
і приспішає кінець, і не обма-
не. Якщо б протягнулось, 
чекай ти його, бо воно кон-
че прийде, не спізниться» 
(Ав.2:3).

4. Завжди є надія 
для праведників.
Не дивлячись на те, що 

малі пророки передбачали 
суворий суд, вони озвучува-
ли і надію відновлення. Че-
рез Амоса Господь картав 
Ізраїль за його неправедні 
дороги, але опісля Він пообі-
цяв Єрусалиму: «Того дня Я 
поставлю упалу Давидову 
скинію і проломи в ній за-
городжу, і поставлю руїни 
його, і відбудую його, як за 
днів стародавніх» (Ам.9:11). 
В кінці тунелю є світло, якщо 
ви послідовники Ісуса.

Якщо вас не схвалюють 
друзі, які відступили від Бога, 

неспасенні члени ваших ро-
дин, духовно мертві церкви 
чи ваша духовна сухість, ви 
можете здобути мужність че-
рез слова Авакума, який пи-
сав: «Коли б фіґове дерево не 
зацвіло, і не було б урожаю в 
виноградниках, обмануло за-
няття оливкою, а поле їжі не 
вродило б, позникала отара 
з кошари і не стало б в обо-
рах худоби, то я Господом 
тішитись буду й тоді, раді-
тиму Богом спасіння свого» 
(Ав.3:17,18).

5. Божа вірність не-
змінна.

Малі пророки відкривають 
особу Бога приголомшливо  
глибоко. Осія відкриває по-
гляд Бога на Його відносини 
з нами, як на шлюбний завіт. 
Йона виявляє дивне спів-
чуття Бога до грішників. Со-
фонфя надзвичайно сильно 
передає Божу любов, кажу-
чи, що Він втішається своїми 
людьми (Соф. 3:17). 

Але що найбільше від-
кривається через «малих» 
пророків, так це Божа вірність 
і прихильність до Його наро-
ду, навіть тоді, коли народ 
помиляється. Ці пророки Бі-
блії жили до приходу Ісуса, 
але вони розуміли милість і 
благодать набагато більше 
багатьох із нас сьогодні. Наш 
милостивий Господь хотів 
стосунків з нами так сильно, 
що заплатив височенну ціну, 
щоб змінити наші серця. Мені 
подобається, як про це гово-
рить Михей: «Хто Бог інший, 
як Ти, що прощає провину 
і пробачає прогріх остан-
ку спадку Свого, Свого гні-
ву не держить назавжди, 
бо кохається в милості?» 
(Мих.7:18).

Якщо ви у відчаї, на-
лаштуйте вухо до того, що 
каже Бог. Відкрийте свій 
розум в читанні малих про-
років, і дайте Духу Святому 
відродити надію.

J. Lee Grady

Надія в безнадії 
Що ж таке надія, і звідки вона бе-

реться? Скажу із впевненістю: хто не 
пережив безнадійної ситуації, ніколи 
не зрозуміє що це таке. Безвихідь – це 
коли вже всі двері замкнені, коли ти 
стоїш у глухому куті й не можеш знайти 
виходу, коли руки опустилися, і ти по-
чув: «Вам залишилося жити не більше 
кількох місяців!» Це відчуття знайоме 
не багатьом із нас.

Але ті, хто це пережив, можуть 
сказати що то є справжня надія. Вона 
приходить тоді, коли ти чіпляєшся за 
будь-яку соломинку, щоби все зміни-
ти, аби не чути цього клятого вироку і 
жити ще довго і щасливо: проводити 
час із сім’єю, продовжувати ходити на 
хоч і мало оплачувану, та все ж роботу, 
займатися повсякденними справами, 
завести собаку, про якого так мріяв із 
самого дитинства. Людина хапається 
за будь-яку можливість. Ця її здатність 
і є надією. Вона до останнього дня на-
діється, що житиме, бачитиме своїх 
внуків, а може, й правнуків. Надія – це 
єдине, чим живе така людина, бо біль-
ше нічого у неї не залишається. Лише 
надія!

Надія на краще, на життя, на те, 
що Бог почує її молитви, які вона так 
рідко використовувала до того. В серці 
зароджується те, чого ніколи раніше не 
було: вдячність за кожну мить, радість 
від елементарних речей, щастя від 
того, що бачиш рідних та друзів.

Віримо ми в це, чи ні, але буває, 
що саме надія спасає цих людей. Вони 
і справді живуть довго. Але цінності 
у них змінюються. Хоча смертельно 
хворі тілом, та ніколи не будуть таки-
ми духом. Це люди, які не дозволили 
вбити в собі надію на майбутнє. Вони 
кожен день проживають як остан-
ній, а увечері, лягаючи в ліжко, на-
діються, що завтра побачать новий 
день! Нехай надія не помирає ніколи!
                                  Олена Бондарчук
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Фантастична волоконна оптика в рослинах

Все, що робить Бог, Він 
робить дуже добре! Ви коли 
небудь замислювалися над 
тим, яким чином крихітний 

маленький пагінець з по-
сіяного зерна починає так 
швидко рости після того, як 
тільки проб’ється з ґрунту? 

Вчені встановили, що в 
рослинах, які ростуть, діють 
принципи волокнистої опти-
ки. Варто тільки верхівці про-
рослого пагінця відчути на 
собі сонячне світло, як рос-
лина відразу починає збира-
ти золоту енергію сонця, ске-
ровуючи її через живі оптичні 
«волокна» до центру росту 
рослини, який знаходиться 
в зерні. І хоч саме зерно, як 
і раніше, занурене в темряву 
вологого ґрунту, його серце-
вина просто купається в со-
нячному світлі, який забез-
печує енергію для швидкого 
поділу клітин рослини, що , 
відповідно, слугує інтенсив-
ному росту і збільшенню роз-
мірів останньої. Це властиво 
для всіх рослин, включаючи 
кукурудзу, овес чи боби.

В процесі наукових до-
сліджень було виявлено вра-

жаючу ефективність даної 
оптичної системи рослин. 
Вона настільки точно працює, 
що практично відтворює сфо-
кусоване зображення джере-
ла світла прямо в зерно, яке 
розміщене внизу!

Чим мого би це все виник-
нути в результаті випадкового 
збігу обставин? Чи, можливо, 
безглузда гра випадку зроби-
ла так, що в середині скром-
ного бобового зерняти розмі-
щено найточніший оптичний 
інструмент? Звичайно ж ні! 
Бог придумав і використав у 
своєму творінні принципи, які 
вчені починають відкривати 
тільки сьогодні. Це маленьке 
чудо! І, безумовно, ще один 
доказ мудрості і любові, які 
турботливий Творець бажає 
вкласти в наші серця.

http://www.origins.org.ua



Морок розбитого серця

Морок розбитого серця... Це – 
густий туман. У ньому, як у темни-
ці, зачинена душа, якій так нелегко 
визволитися.

Туман, де губляться усі звуки. 
Туман, який заступає сонце і про-
віщає пітьму. Це – грозова хмара, 
що не зважає ні на час, ні на людей. 
Депресія, зневіра духу, розчаруван-
ня, сумнів – все вказує на її жахли-
ву присутність.

Морок розбитого серця змінює 
орієнтири нашого життя. Ми гірше 
бачимо дорогу. Вмикайте світло. 
Протирайте вітрове скло. Зменшу-
йте швидкість. Робіть все, що зав-
годно, – нічого не допомагає.

Коли вас оточує туман, види-
мість обмежується, і, здається, зав-
тра ніколи не настане. Коли густа 
темрява огорнула вас, найщиріші 
слова допомоги та надії здаються 
тільки порожніми фразами.

Якщо вас коли-небудь зрадив 
друг, то знаєте, що маю на увазі. Чи 
коли залишив чоловік або дружи-
на, чи батьки покинули, ви бачили 
цю темряву. Якщо ви коли небудь 
кидали жменю землі на домовину 
коханої людини чи не відходили від 
постелі хворого, дорогої вам істоти, 
то вже знаєте цю грозову хмару. Та 
якщо ви опинялися у цьому моро-
ці чи він оточує вас і зараз, може-
те бути впевненими лише в одно-
му – ви не одні. Навіть найвідважні 
морські вовки втрачали душевну 
рівновагу перед цим несподіваним 
мороком. Один комічний актор ска-
зав: «Якби розбиті серця можна 
було використовувати для комер-
ційної реклами, нас усіх показували 
б по телебаченню».

Пригадайте останні два-три мі-
сяці. Як багато розбитих сердець ви 
зустрічали? Свідком скількох зра-
нених душ були? Скільки трагічних 
історій прочитали?

Мої власні спогади вражають 
мене самого. 

Жінка, яка втратила чоловіка в 
безглуздій автомобільній катастрофі. 

Миловидна мати трьох дітей, 
яку залишив чоловік. 

Дитя, яке загинуло під колеса-
ми автомобіля, коли виходило зі 

шкільного автобуса. (Це сталося на 
очах у матері, яка чекала дитину зі 
школи).

Батьки, які знайшли свого си-
на-підлітка мертвим в лісі недалеко 
від дому. Син повісився на власно-
му паскові.

Цей список можна було б про-
довжувати, чи не так?

Трагедії, що несуть морок. Як 
вони засліплюють нас і розбивають 
наші мрії! Залиште будь-які надії 
вплинути на світ! Облиште наміри 
змінити суспільство! Розпрощай-
теся з будь-якими планами пере-
містити гори! Забудьте про все це! 
Хто-небудь, просто допоможіть пе-
режити цю ніч!

Мука розбитого серця!
Але побудьте зі мною ще мить, 

щоб стати свідками, можливо, най-
більш моторошної ночі в історії. 
Сцена дуже проста. Ви її швидко 
впізнаєте.

Сад старих олив. Скеляста зем-
ля. Низька кам’яна загорожа. І тем-
на, темна ніч.

 А тепер уважно придивіться до 
цієї картини. Пильно гляньте крізь 
густе листя. Бачите цю одиноку по-
стать? Бачите цього чоловіка? Що 
він робить? Він упав долі. Обличчя, 
на якому змішалися земля і сльо-
зи. Кулаки, що б’ють тверду землю. 
Широко розплющені очі, онімілі від 
жаху. Волосся, скуйовджене від со-
лоного поту. Що це? Кров на скро-
нях?!

Це Ісус. Ісус у саду в Гефси-
манії. Може, ви бачили класичний 
портрет Христа в цьому саду? Він 
схилив коліна біля великої скелі. У 
білосніжній мантії. Руки смиренно 
складені в молитві. Вираз спокою 
на обличчі. Над головою німб. Мі-
сячний промінь освітлює Його золо-
таво-каштанове волосся.

Розумієте, я не художник, але 
можу сказати вам одне. Людина, 
яка малювала цю картину, не бра-
ла за основу Євангеліє від Марка. 
Зверніть увагу, як пише євангеліст 
про цю повну страждання ніч: «І 
приходять вони до місцевости, на 
ім’я Гефсиманія, і каже Він учням 
Своїм: «Посидьте ви тут, поки 

Я помолюся». І, взявши з Собою 
Петра, і Якова та Івана, Він зачав 
сумувати й тужити... І сказав Він 
до них: «Обгорнена сумом смер-
тельним душа Моя! Залишіться 
тут і пильнуйте!» І Він відійшов 
трохи далі, припав до землі та 
й благав, щоб, як можна, мину-
ла Його ця година. І благав Він: 
«Авва Отче, – Тобі все можливе: 
пронеси мимо Мене цю чашу!.. А 
проте, – не чого хочу Я, але чого 
Ти...» І вернувся, і знайшов їх, що 
спали, та й каже Петрові: «Си-
моне, спиш ти? Однієї години не 
зміг попильнувати? Пильнуйте й 
моліться, щоб не впасти в споку-
су, – бадьорий бо дух, але немічне 
тіло!» (Мр. 14:32-38).

Вдумайтеся у ці фрази: «зачав 
сумувати й тужити»; «обгорнена 
сумом смертельним душа Моя»; 
«відійшов трохи далі, припав до 
землі».

Чи схоже це на картину святого 
Ісуса, що відпочиває на долоні Го-
сподній? Навряд чи. Для написання 
цієї сцени Марко використав чорні 
фарби.

Ми бачимо Ісуса стражденного, 
напруженого, в боротьбі зі страхом, 
Який пам’ятає про обставини, че-
кає втіхи та підтримки. Ми бачимо 
«страдника, Якого люди покинули» 
(Іс. 53:3).

Ми бачимо Його у мороці розби-
того серця.

Автор Послання до євреїв пізні-
ше писав: «Він за днів тіла Свого 
з голосінням великим та слізьми 
приніс був благання й молитви до 
Того, Хто від смерті Його міг спа-
сти» (5:7).

Господи, який портрет! Ісус у 
стражданні. Ісус на порозі смерті. 
Ісус покритий не плащем святості, 
а людських почуттів...

Наступного разу, коли морок 
поглине вас, правильніше буде зга-
дати Ісуса в саду. Наступного разу, 
коли вам буде здаватися, що вас ні-
хто не розуміє, перечитайте 14 роз-
діл Євангелії від Марка. Якщо на-
ступного разу жалість до себе буде 
переконувати, що вас ніхто не лю-
бить, зробіть візит у Гефсиманію. 
Наступного разу, коли вам захо-
четься дізнатися, чи дійсно Господь 
відчуває біль, якого надто багато на 
цій запиленій планеті, послухайте, 
як Він молиться серед старих олив. 

Знаєте, що я думаю? Побачив-
ши Бога отаким, зі здивуванням ди-
вишся на власні страждання. Ісус 
ніколи не був більш людиноподіб-
ним, аніж того часу. Господь ніко-
ли не був ближче до вас, аніж тоді, 
коли страждав. Ніколи перевтілен-
ня не було настільки повним, як у 
тому саду.

А в результаті час, проведений 
у мороці страждання, можливо, – 
найбільший дар нашого Спасите-
ля. Якщо правда, що саме у муках 
Бог найбільше схожий на людину, 
то, може, в нашому стражданні ми 
побачимо Бога таким, яким Його ні-
коли до цього не бачили.

Наступного разу, коли вас по-
кличе страждання, будьте уважні-
шими. Може це саме та мить, коли 
ви найближче до Бога. Дивіться 
пильніше. Безперечно, морок розі-
тне рука, простягнута для того, щоб 
вивести вас із туману. 

Макс Лукадо
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Парламент вирішив прискорити 
оформлення гуманітарної допомоги

Верховна 
Рада підтрима-
ла у першому 
читанні за ос-
нову законо-
проект № 2532 
щодо опера-
тивності при-
йняття рішень 

про визнання вантажів гуманітарною допомогою.
За цю урядову ініціативу 9 квітня 2015 року проголо-
сували 250 народних депутатів України. 

Законопроект передбачає внесення змін до Зако-
ну «Про гуманітарну допомогу» з метою оперативно-
го прийняття рішень на місцях про визнання вантажів 
гуманітарною допомогою з урахуванням потреб насе-
лення конкретних регіонів. Поправки також відповіда-
ють ідеї реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні, повідом-
ляє портал Верховної Ради.

Раніше представники церков скаржилися, що 
надання гуманітарної допомоги  протягом 2013 та 
2014 року виявилось фактично заблокованим че-
рез бюрократичні перепони з боку відповідних служб.
Попередній Уряд ускладнив процедуру оформлення 
гуманітарних вантажів, через це багато з них було втра-
чено, а отримання нових вантажів виявилось під загро-
зою. У тому числі виникли проблеми з наданням допо-
моги переселенцям з окупованого Криму та Донбасу.

Інститут релігійної свободи

Верховна Рада хоче звільнити 
нерухомість церков від нового податку

П а р л а -
ментський Ко-
мітет з питань 
податкової та 
митної політи-
ки рекомендує 
Верховній Раді 
прийняти за-
конопроект № 

2226 як закон, звільнивши нерухомість релігійних ор-
ганізацій від оподаткування.

Таке рішення депутати  прийняли після всебічно-
го обговорення на засіданні Комітету 20 квітня 2015 
року, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Таким чином, від оподаткування звільняються лише 
ті об’єкти нерухомості релігійних організацій та заснова-
них ними добродійних закладів, які не використовують-
ся для виробничої та господарської діяльності.

У своїх зверненнях Всеукраїнська Рада Церков і 
релігійних організацій закликала представників різних 
політичних сил підтримати пропоновані зміни заради 
створення належних умов для звершення релігійними 
організаціями свого суспільно-важливого служіння. 

Інститут релігійної свободи, Київ

До 2050 року число мусульман може 
зрівнятися з кількістю християн

Ч и с е л ь -
ність мусуль-
манського на-
селення Землі 
може практич-
но досягнути 
загальної кіль-
кості християн 
до 2050 року. 

Американська організація «Pew Research Center» 
провела дослідження і прийшла до висновку, що 
протягом наступних сорока років християни будуть 
найбільшою релігійною групою, але іслам розвивати-
меться швидше, ніж будь-яка інша релігія.

На думку авторів дослідження, до середини XXI 
століття у світі буде налічуватися 2.76 млрд. мусуль-
ман і 2. 92 млрд. християн – 29,7% і 31,4% відповідно 
до населення Землі.

Найбільша кількість мусульман очікується в Азіат-
сько-Тихоокеанському регіоні. Найбільша ісламська 
діаспора проживатиме в Індії, але Індія все ж зали-
шиться індуїстською країною. В Європі число мусуль-
ман досягне 10%. Дослідники також передбачають, 
що при збереженні тенденцій іслам стане найпоши-
ренішою релігією планети після 2070 року.

Автори прогнозу використовували дані 2,5 тис. 
переписів, досліджень і баз даних населення з 175 
країн, які охоплюють 95% людей всього світу.

http://mirvam.org/
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Замовлення № 42

Мир замість тривог

Це велике благословення – зна-
ти Бога і служити Йому. Адже 

кожного разу, коли ми звертаємося до 
Нього, Він слухає нас. Спокій напов-
нює душу тих, хто покладається на 
Бога.

Живемо у складному світі: війни, 
катаклізми, тероризм. Ці поняття стали 
настільки звичними, що мало хто зди-
вується, якщо сьогодні в новинах почує 
про черговий теракт, або стихійне лихо. 
Життя стає все складнішим. У душу за-
крадається страх. Інформаційний про-
стір настільки пронизаний жахом, що 
мимоволі стає моторошно.

Наш час великий та тривожний. Як 
вирватися із зачарованого кола стра-
ху? Хочеться спокою, але приходить 
тривога. Чекаєш миру, а приходить 
біда…

Однією з ознак останнього часу, за 
свідченням Біблії, буде саме тривога 
людської душі. Христос застерігав: «І 
будуть ознаки в сонці, і місяці, і зорях, і 
тривога людей на землі, і збентеження 
від шуму моря та хвиль» (Луки 21:25).

Намагаючись якось заспокоїтися, 
люди придумали безліч так званих «лі-
ків», які насправді не зцілюють душу: 
гороскопи, кіно та шоу різних сортів. 
Нам кожен день пропонують щось 
нове, щоб розслабитися. Але це мало 
допомагає. Більшість із запропонова-
ного тільки відволікає на деякий час. 
І в цій круговерті серце людське осо-
бливо прагне ковтнути життя справж-
нього. Без бруду, зради, без неправди. 
Але де його знайти? Чим є життя – 
темним коридором чи тунелем, в кінці 
якого – світло? Як віднайти це світло?

Летять роки, а з ними поринає у 
вічність мрія. Залишаються тільки 
спогади минулих днів. І десь на рубежі 
п’ятого десятку починаєш розуміти, що 
більша частина днів прожита несвідо-
мо і невідомо для кого. А майбутнє? – 
Воно видається підозрілим і викликає 
почуття болю та невпевненості.

Один чоловік з цього приводу ділив-
ся зі мною думками: «Хочеться заснути 
і не прокинутись. Просто забутися у 
вічному сні». Це було щире зізнання. І 
я подумав: невже для цього живе лю-
дина?

Ісус Христос сказав: «Мир Свій вам 
даю! Я даю вам не так, як дає світ. 
Серце ваше нехай не тривожиться, 
ані не лякається!» (Івана 14:27). Чому 
ж так багато страху, і серце в тривозі?

Спеціалісти центру ЗМІ та зі справ 
суспільства постійно проводять моні-
торинг. Так, наприклад, щодо телепро-
грам було зроблено декілька цікавих 
спостережень. Виявляється, тільки за 
один день з шостої ранку до двадцять 
четвертої години ночі на десяти кана-
лах кабельного та супутникового теле-
бачення виявлено 2 605 сцен насил-
ля, 202 вбивства, 6 пограбувань, 160 
бійок, 10 відвертих сексуальних сцен, 
302 повідомлення негативного змісту. 
Як ви думаєте, чи добре таке впли-
ває на людину? Невже додає спокою 
і впевненості?

На жаль, молодь це спонукає пов-
торювати «подвиги» кіногероїв. Саме 
це доводиться взнати в реальному 
житті. А захоплення Інтернетом?

Відомо, що найпопулярніші сай-
ти далеко не відрізняються мораль-
но-етичними нормами.

Звичайно, не потрібно кидатися в 
крайнощі. Варто подумати, як технології 
двадцять першого століття мають впли-
вати позитивно. Цінності формуються в 
середовищі, яке оточує нас. Що ми чи-
таємо, дивимося, слухаємо? Це визна-
чає наш завтрашній день.

Для того, щоби знайти рівновагу, 
отримати спокій, Слово Боже радить: 
«що тільки правдиве, що тільки чес-
не, що тільки праведне, що тільки 
чисте, що тільки любе, що тіль-
ки гідне хвали… думайте про це!» 
(Филип’ян 4:8). Біблія рекомендує: «Не 
дайте себе звести, товариство лихе 

псує добрі звичаї» (1 Коринтян 15:33).
З цим важко не погодитися. Це ак-

сіома. Якось моторошно дивитися на 
тринадцяти-чотирнадцятирічних хлоп-
ця і дівчину, що безсоромно цілуються 
на центральній вулиці міста. Їм байду-
же, де вони і хто навколо них. Кажуть, 
що це «любов». Можливо й так, тільки 
в душі щось підказує, що насправді це 
ознака падіння моралі нашого суспіль-
ства. Це не голова думає, а гормони 
б’ють у голову.

А що далі при таких стандартах? 
Чекати на добрі результати не до-
водиться. В Україні понад 100 тисяч 
бездомних дітей, 150 тисяч дітей-інва-
лідів, 800 тисяч неповноцінних сімей. 
60% народжених дітей – з вродже-
ними відхиленнями розвитку, а 50% 
померлих за останні роки – це діти. 
Світові показники також не дода-
ють впевненості. Щороку помирають 
близько п’ятнадцяти мільйонів дітей, 
яким нема ще п’яти років . І близько 
одного мільйона починає займатися 
проституцією.

Ритм життя все прискорюється. 
Людина багато хоче, а ще більше не 
встигає. Заклопотаність стає спосо-
бом життя, і кожен новий день прино-
сить нові напруження. Не всі витриму-
ють. Не кожен може знайти своє місце 
в цьому житті. Виживають сильніші.

Як це не банально звучить, але 
сьогодні варто більше уваги приділи-
ти саме формуванню свідомості мо-
лодого покоління. Постійне звинува-
чення молоді дорослими не розв’яже 
проблем. Лише зауваження на неви-
хованість не зупинять насилля. Не-
можливо стримати розбещеність про-
стими розмовами про людяність, якщо 
у свідомості немає розуміння того, для 
чого це потрібно робити.

Людина мусить мати серйозну 
спрямованість до Христа і має поста-
вити Його центром всього свого буття. 
Мораль суспільства повинна ґрунту-
ватися винятково на християнських 
цінностях, навіть, якщо комусь це ви-
глядає старомодно. Тільки це може 
змінити на краще тривожні роздуми 
про те, що бачимо навколо. Тільки 
«старе» Євангеліє Ісуса Христа несе в 
собі силу для позитивних змін. І тільки 
тоді взамін сьогоднішнім реаліям мож-
на буде побачити значні зрушення і от-
римати навіть неочікувані результати.

Майбутнє твориться сьогоденням. 
«Що посієш, те й пожнеш» – це не 
народне прислів’я. Це біблійна істи-
на. Давайте пам’ятати про те, що ми 
сіємо, щоби завтра пожинати. Бо так 
хочеться, щоб урожай приніс глибоке 
задоволення і спокій у кожну душу.

Будьте благословенні Господом, і 
хай Його спокій наповнює ваші серця!

Валерій Антонюк

Псалом 12

Чи Ти мене, Боже милий,
Навік забуваєш,
Одвертаєш лице Своє,
Мене покидаєш?
Доки буду мучить душу
І серцем боліти?
Доки буде ворог лютий
На мене дивитись
І сміятись!.. Спаси мене,
Спаси мою душу,
Да не скаже хитрий ворог:
«Я його подужав».
І всі злії посміються,
Як упаду в руки,
В руки вражі, спаси мене
Од лютої муки.
Спаси мене, помолюся
І воспою знову
Твої блага чистим серцем,
Псалмом тихим, новим.

Тарас Шевченко

***
Сиджу на згарищі надій і сподівань,
Згрібаю попіл в спечені долоні.
Душа горить від болю та зітхань
І втрата б’є приречено у скроні.

Як власну долю, пил переберу —
Згоріло все: майбутнє і минуле.
Я висох весь, став схожий на мару,
А почуття безпомічно заснули.

Тече крізь пальці попіл, як вода,
Пересіваю спогади-жарини.
Лише сльоза, мов бідна сирота,
Упала в землю з щирістю дитини.

І згарище змочила, і на нім
Зламала ґрунт безсилля та розпуки.
І диво сталось — з пилу безнадій
Пробився пагін. Листя, наче руки,

Долонями торкнулося лиця.
І попелище втішилось весною.
І теплий погляд доброго Отця
Зорів, як небо чисте наді мною.

Навкруг життя буяло і цвіло
Над тим, що хвилю ще було золою.
І попелище буйно проросло
Насінням віри, мужності й спокою.

В огні булат гартують для звитяг,
Дуби у бурях зміцнюють коріння.
Моя ж душа мужніє на вітрах,
Й весна зростає в протягах осінніх.

А небо втрати рясно поверне
Зростанням віри, мудрості і сили.
Нехай згорить все грішне і земне,
Нехай вітри наповнюють вітрила.

Розвію попіл розпачу й жалю —
Нехай він стане добривом для віри.
А сльози втрат у вдячність переллю,
Яку Господь дарує нам без міри.

Юрій Вавринюк

* * * 
Дай мені, Боже, Духа любові!
Непереможний буду з Тобою,
Стану на чатах Слова Твойого,
Від легковажності, погляду злого…
Хай воно в темряві душ наших світить,
Хай воно буде, як світло для світу,
Хай воно кличе людей до спокути, —
Як же без Нього нам жити і бути?
Дай мені, Боже, Духа, що в Тебе,
Щоби душа моя прагнула неба,
Щоб від гріха вона вільною стала,
В вірі до Тебе щоденно зростала
І не томилася в темряві ночі…
Дай мені Духа Святого, мій Отче!

Сергій Рачинець


