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Історія знає багато прикла-
дів, коли зникали цілі народи. 
Але не вороги їх погубили. Ці 
народи руйнувалися зсереди-
ни – їх погубили аморальність, 
безчесність, жадібність і гор-
дість.

Можливо, хтось із наших 
сучасників вже не бачить, де 
закінчується християнство і 
починається сучасне світське 
суспільство. Хороше життя 
тепер невіддільне від спожи-
вання – максимального спожи-
вання речей.

Ми дуже слабо уявляємо 
собі, що таке християнство. В 
принципі, ми не проти релігії, 
загалом, то не проти головую-
чої ролі Бога, але наші уявлен-
ня про те, що це все означає, 
дуже не визначені. Оскільки 

така точка зору є поширеною, 
ми про все не дуже замислю-
ємось і продовжуємо оберта-
тися по своїх власних орбітах, 
надаючи перевагу тому, щоби 
нічого не знати про трагедію, 
що насувається.

Біблія багато разів нагадує 
нам про кінець історії – вона 
закінчується у тому вигляді, 
якою ми її знаємо, і ми по-
вертаємося до допотопного 
стану – росту гріха і злоби 
у світі. Біблія каже нам про 
людей у часи Ноя: «І бачив Го-
сподь, що велике розбещення 
людини на землі, і ввесь нахил 
думки серця її тільки зло по-
всякденно» (Бут. 6:5).

«… Як було за днів Ноє-
вих, так буде і прихід Сина 
Людського. Бо так само, як за 

днів до потопу всі їли й пили, 
женилися й заміж виходили, 
аж до дня, коли Ной увійшов 
до ковчегу,  і не знали, аж поки 
потоп не прийшов та й усіх не 
забрав, так буде і прихід Сина 
Людського» (Мт. 24:37-39).

В міру того, як наближаєть-
ся Судний день, ми бачимо, як 
щось подібне оточує і нас. Ряд-
ки з послання апостола Пав-
ла до Тимофія звучать дуже 
сучасно: «Знай же ти це, що 
останніми днями настануть 
тяжкі часи. Будуть бо люди 
тоді самолюбні, грошолюбні, 
зарозумілі, горді, богозневаж-
ники, батькам неслухняні, не-
вдячні, непобожні, нелюбовні, 
запеклі, осудливі, нестрим-
ливі, жорстокі, ненависники 
добра, зрадники, нахабні, 

бундючні, що більше люблять 
розкоші, аніж люблять Бога,  
вони мають вигляд благоче-
стя, але сили його відреклися. 
Відвертайсь від таких!» (2 
Тим. 3:1-5).

Те, що відбувається, не 
залишає нам варіантів – такий 
світ наближує природні ката-
клізми, які ознаменують кінець 
історії.

Багато людей запитують: 
чи дійсно ми живемо в останні 
часи? Я не знаю. Останні часи 
можуть настати через сто чи 
навіть тисячу років. Але, дуже 
багато ознак того, що ми живе-
мо у фінальний період історії. 
І Біблія попереджує нас, що 
день той наближається і нам 
потрібно покаятися і поверну-
тися до Христа.

Всі древні цивілізації гину-
ли через гріх. Рим йшов напря-
му до свого кінця – так само, 
як і світ останні декілька років. 
Імператор Нерон здійснив са-
могубство в 68 році нашої ери. 
До падіння Риму залишилося 
трішки більше, ніж чотириста 
років. Ось ми бачимо Рим у 
всій його силі, а наступний 
момент – його вже немає, він 
знищений.

Сучасний світ котиться по 
тій же дорозі. Аморальність і 
нечистота оволоділи римською 
владою і старійшинами. І сьо-
годні ми бачимо, що наш світ 
також погруз у розпусті. 

Кілька років тому найкращі і 
найчистіші почуття людей були 
піддані жорстокому випробу-
ванню. Сьогодні ж безприн-
ципність перейшла всі межі. 
Протести ні до чого не приво-
дять, ті, хто свідомо обрали 
шлях гріха і смерті, свідомо їх 
ігнорують.

Часи Ноя повертаються на 
землю, і глобальна катастро-
фа очікує тих, хто відмовиться 
увійти в ковчег спасіння  – до 
Ісуса Христа. 

Ной знайшов милість у 
Божих очах. Він був великим 
серед людей, Божий обранець, 
він залишився вірним Богу, не 
дивлячись на глузування лю-
дей, вражених гріхом. Один за 
одним друзі і родичі Ноя, які 
вірили в Бога, помирали – а 
потопу не було. 

Теслі, які допомагали Ною 
будувати ковчег, самі в підсум-
ку не були врятовані. І це – по-
передження всім тим, хто на-
лежить до церкви сьогодні. Ви 
належите до церкви? Але чи 
ви вважаєте Ісуса Христа своїм 
Господом і Спасителем? При-
гадайте слова Христа, Він по-
переджував: «багато-хто ска-
жуть Мені того дня: Господи, 
Господи, хіба ми не Ім’ям Твоїм 
пророкували, хіба не Ім’ям Тво-
їм демонів ми виганяли, або не 
Ім’ям Твоїм чуда великі тво-
рили? І їм оголошу Я тоді: Я 
ніколи не знав вас... Відійдіть 
від Мене, хто чинить безза-
коння!» (Мт. 7:22-23).

Сьогодні тисячі людей 
можуть бути обмануті, вони 
даремно думають, що можуть 
бути християнами, живучи так, 
як їм хочеться. Їхнє життя ні-
чим не відрізняється від життя 
людей світу цього. Так вони 
можуть часто відвідувати цер-
кву, можливо, зробили багато 
доброго, але вони не знають 
Господа, у них немає віри, яка 
могла би свідчити про їхнє жит-
тя з Богом.

Продовження цієї статті 
на сторінці 3
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Останні декілька років світ із 
тривогою спостерігає за тим, як 
ІДИЛ та інші радикальні ісламські 
угрупування встановлюють царство 
терору, гніту і страху на території 
Близького Сходу та за його межа-
ми.

Страхіття, що відбуваються, 
мають на меті відродити Ісламський 
Халіфат, який зможе поширитися 
на весь ісламський світ і за його 

межі. Метою фанатичних мусульманських бойовиків є створення світу, в якому 
править іслам.

Але разом із тим є і добрі новини. В розпал терору і тиранії, Бог Біблії робить 
неймовірні речі на Близькому Сході. Одкровення про Божу милість і любов захо-
плює серця мільйонів мусульман, одного за другим, чудесним і неочікуваним чи-
ном, і це відбувається всупереч агресивним діям релігійних лідерів близькосхідних 
урядів. Це не відбувається через масову євангелізацію, чи 
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Прошу тебе зберегти цього 
листа так довго, як це необхідно – 
роки, десятиліття, поки суспільство 
не буде достатньо розвинуте, аби 
прийняти те, що поясню нижче.

Коли я запропонував Теорію 
Відносності, дуже мало людей мене 
розуміли, і те, що я відкрию тобі 
зараз для передачі людству, теж 
світ буде сприймати з нерозумінням 
і упередженням. 

Існує дуже потужна Сила, якій до цього часу наука не знайшла офіційного по-
яснення. Ця Сила вміщає у себе Всесвіт і управляє всіма явищами і процесами у 
ньому. Ця Вселенська Сила – Любов.

Коли вчені шукали єдину теорію Всесвіту, вони забули про найпотужнішу неви-
диму силу. Любов є світло, яке просвічує тих, хто дає і отримує її. Любов – це тя-
жіння, бо змушує деяких людей відчувати притягання до інших. Любов – це сила, 
бо вона помножує найкраще, що ми маємо і ким ми є, і дозволяє людству не бути 
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місіонерів. Це проста спрага істини і свобо-
ди – чогось більшого, ніж мертва релігія і 
правила, які вбивають. 

Я – молодий радикальний мусульма-
нин, народжений у строгій шиїтській сім’ї 
в Ірані. Мій батько був мусульманським 
вчителем, який вчив мене і вісьмох моїх 
братів і сестер слідувати ісламській вірі з 
беззаперечною ревністю і притримувати-
ся букви законів Шаріату. Але влітку 1980 
року Бог почав захоплювати моє серце з 
допомогою свідоцтва двох людей зі Швеції. 
Після місяця читання Біблії і боротьби з 
мусульманськими віруваннями, які міцно 
зв’язували мене, я віддав своє життя Хри-
сту і був порятований, миттєво вирваний 
з темряви до світла. Не можу передати 
вам важкість тягаря, який злетів із мене, 
і надію та радість, які переповнюють моє 
серце. Я відразу відчув, що маю ділитися 
надією і благодаттю любові Христа з інши-
ми мусульманами. Відчув поклик готувати 
телепрограми мовою фарсі і транслювати 
їх на весь ісламський світ. У 2006 році було 
запущено телевізійну програму, яка має 75 

мільйонів потенційних глядачів в Ірані та по 
всьому світу, які розуміють мову фарсі.

Телебачення є ідеальним інструмен-
том для проповіді Євангелії у середовищі 
мусульман.  Сотні містечок і сіл мають су-
путникові тарілки, які дозволяють зайти в 
кожен дім і працювати зі свідомістю людей. 

Дослідження кажуть, що з моменту 
запуску телестанції, цілих п’ять мільйонів 
мусульман увірували в Ісуса. Щодня ми 
отримуємо свідоцтва людей, які пережили 
чудесне преображення, звільнення від нар-
котичної залежності.

Алі, злодій і наркоман, який 10 років 
відсидів в іранській тюрмі, є одним із цих 
людей. Одного разу, відразу після свого 
звільнення, він наштовхнувся на телепере-
дачу і після перегляду віддав своє серце 
Христу. Він подзвонив нам з Ірану, щоби 
засвідчити, що Бог звільнив його і просив 
молитися, аби він зміг виконати Божу волю 
у своєму житті.

Біджан, який був наркоманом біль-
ше 35 років, довірився Христу і повні-
стю звільнився від своєї залежності. З 
того часу вся його сім’я – всього 20 чо-

ловік, прийшли до Ісуса.
Мохаммад, іранський таксист, якій 

звільнився від двадцятирічної залежності 
від наркотиків, став відродженим хри-
стиянином. З того часу він привів до віри 
у Христа багатьох своїх наркозалежних 
друзів, вони регулярно зустрічаються для 
вивчення Божого Слова і підтримують один 
одного.

Це лише декілька історій з тих, які ми 
щодня отримуємо з мусульманського світу. 
Паралельно з тим, ми допомогли створити 
і навчити більше 90 підпільних церков в 
Ірані, Афганістані, Курдистані та інших об-
ластях, які розуміють фарсі. 

Я твердо переконаний, що, зважаючи 
на кількість віруючих, які приходять до віри 
в Христа, через кілька наступних років Іран 
стане першою офіційно ісламською дер-
жавою, у якій більшість громадян будуть 
народженими згори християнами.

Але зараз Іран є небезпечним для тих, 
хто любить Ісуса і служить Йому. Тисячі 
– вбиті за віру, багато людей – в тюрмах, 
мільйони страждають від гонінь за вірність 
Господу.

 Реза Сафа
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зануреним у сліпий егоїзм. Для любові ми 
живемо і помираємо. Любов є Бог, і Бог є 
Любов. Ця сила все пояснює і дає зміст 
життю. Це змінна величина, яку ми дуже 
довго ігнорували, можливо тому, що боїмо-
ся Любові.

Щоб зрозуміти Любов, я зробив 
просту заміну у своєму відомому рівнян-
ні. Якщо замість Е= mc², ми визнаємо, 
що енергія для зцілення світу може бути 
отримана через любов, помножену на 
швидкість світла в квадраті, приходимо 

до висновку, що любов є найпотужнішою 
Силою, бо не має меж.

Тільки через Любов можемо знайти 
зміст у житті, зберегти мир і кожну розумну 
або просто живу істоту, допомогти нашій 
цивілізації вижити. Можливо, ми не готові, 
щоби зробити «бомбу любові» – достатньо 
потужний пристрій, щоб повністю знищити 
ненависть, егоїзм і жадібність, все те, що 
спустошує планету. Тим не менше, кожен 
окремий індивідуум несе в собі невеликий, 
але потужний генератор любові, енергія 
якого чекає свого вивільнення. Коли вчимо-

ся давати і отримувати цю енергію універ-
суму, підтверджуємо, що любов перемагає 
все, і здатна подолати все, бо любов – це 
квінтесенція життя. 

Я глибоко жалкую, що не зміг вислови-
ти те, що знаходиться у моєму серці, яке 
тихо стукає для тебе все життя. Можливо, 
це дуже пізно, щоб вибачатися, але час – 
відносний. Маю сказати тобі, що я люблю 
тебе і, завдяки тобі, я отримав кінцеву від-
повідь!

Твій батько, Альберт Ейнштейн. 
 Джерело: gcshelp.org/

Таємний лист сину від Альберта Ейнштейна

Джон Уікліф (1320-1384) – англійський 
богослов, професор Оксфордського уні-

верситету, реформатор і засновник про-
тестантизму. Перший перекладач Біблії на 
англійську мову.

На початку своєї діяльності Уікліф до-
водив, що папа не має права знімати побо-
ри з Англії і взагалі втручатися в діла світ-
ської влади. Англійський уряд підтримав 
Уікліфа, взявши його під захист від церков-
ного суду, якого вимагав папа. На захист 
Уікліфа стали також і лондонські міщани. 

Народився Уікліф у сім’ї небагатого 
дворянина, власника невеликого ма-
єтку в Йоркширі. У 16 років вступив до 
Оксфордського університету, де отримує 
ступінь бакалавра, а згодом і доктора 
теології. Працював у таких науках, як фі-

зика, математика, логіка, астрономія. 
Уікліф виступав за рішучу реформу 

церкви, ставив під сумнів ряд догматів цер-
кви, які стосувалися вчення про благодать, 
про духовенство, яке не могло відпускати 
гріхи і спасати душі. Джон категорично за-
суджує практику індульгенцій. Єдиним дже-
релом віровчення Уікліф проголосив Святе 
Писання, і вирішив зробити його доступним 
для кожного англійського громадянина, 
здійснивши переклад Святого Письма з 
латини на англійську мову.

Ще за два століття до початку Рефор-
мації, він, професор Оксфордського універ-
ситету, проклав перші кроки до Реформа-
ції. Заклав фундамент, який зміг відкрити 
шлях до істини.

 Підготував Анатолій Якобчук

Джон Уікліф – вранішня зоря Реформації

Громадський діяч Микола Томенко 
закликає контекст відзначення 500-ліття 
Реформації максимально використати для 
поширення української мови та зміцнення 
української держави. Про це він сказав під 
час презентації видань, створених за спри-
яння фонду «Рідна країна» в Черкасах, у 
суботу, 11 лютого.

Томенко нагадав, що низка відомих 
громадських діячів та науковців хоче спо-
нукати владу до розбудови українського 
світу в Україні, тому проголосили 2017 

рік Роком України в Україні для того, щоб 
акцентувати на необхідності відтворення 
правдивої української історії, пропагування 
української мови, традицій тощо.

У відповідності з указом Президента, 
у 2017-му на загальнодержавному рівні 
святкується 500-річчя Реформації. Пів 
тисячоліття тому священик Мартін Лютер 
оголосив необхідність реформації церкви і 
оголосив свої відомі 95 тез, що, зрештою, 
стало стартом до церковно-релігійного 
руху в Європі.

«Якщо популярно пояснити сенс ідей 
Реформації, в результаті якої постала ціла 
низка національних церковних спільнот, то 
найважливіше таке. Крім того, що батьки 
Реформації 500 років тому закликали по-
долати корупцію у церкві (що, в принципі, 
актуально й сьогодні), вони проголосили 
дві ідеї в основі свого вчення: право кожно-
го християнина на спілкування з Богом та 
найбільш важливу з точки зору української 

ситуації – право мати доступ до християн-
ських книг рідною мовою, – сказав Томен-
ко. – Оскільки багато європейських країн 
уже давно вирішили проблему вивчення 
християнства рідною мовою, для України 
ця проблема лишається актуальною. Сто 
років тому в УНР й українській державі 
Павла Скоропадського випускники чер-
каських навчальних закладів, і більшості по 
Україні, отримували безоплатно «Кобзар» 
Шевченка і Євангеліє українською мовою. 
На жаль, нині Біблія української мовою 
лишається рідкісною».

Томенко сказав, що намагається пе-
реконати і меценатів, і різні конфесії в 
Україні, зокрема, цей рік використати, аби 
максимально поширити християнську літе-
ратуру сучасною українською мовою. «Це 
було би справедливо з точки зору цієї дати 
і було би надзвичайно важливо з точки 
зору допомоги церкви у зміцненні україн-
ської держави та її єдності», – резюмував 
Микола Томенко.

Джерело: ck.ridna.ua

У Рік Реформації – зміцнення української мови

8 Тоді Петро, переповнений Духом 
Святим, промовив до них: Начальники 
люду та старшини Ізраїлеві!
9 Як сьогодні беруть нас на допит 
про те добродійство недужій людині, 
як вона вздоровлена,
10 нехай буде відомо всім вам, і всім 
людям Ізраїлевим, що Ім’ям Ісуса Хри-
ста Назарянина, що Його розп’яли ви, 
то Його воскресив Бог із мертвих, 
Ним поставлений він перед вами 
здоровий!
11 Він камінь, що ви, будівничі, відки-
нули, але каменем став Він наріжним!
12 І нема ні в кім іншім спасіння. Бо під 
небом нема іншого Ймення, даного 
людям, що ним би спастися ми мали.
13 А бачивши сміливість Петра та 
Івана, і спостерігши, що то люди 
обидва невчені та прості, дивували-
ся, і пізнали їх, що вони з Ісусом були.

Дії 4:8-121

Перукар і мудрець

Один чоловік прийшов до перука-
ря. Як відомо, перукарі полюбляють 
поговорити і поміркувати про життя. І 
цей перукар не був винятком.

– Бога немає, – говорив він клі-
єнту впевненим тоном. – Подивися 
навколо, скільки бідних і нещасних 
людей. Страждання і війни, грабунки 
і депресії… Де Бог? Звичайно ж, Його 
немає…

Але відвідувач був хорошим му-
дрецем, тому не сперечався, а думав. 
Він думав увесь час, поки сидів у кріслі 
маленької цирульні. І розумів, що не 
зможе зараз пояснити цьому перу-
карю велич Божого задуму. Перукар 
закінчив роботу, і мудрець вийшов на 
вулицю. Це була бідна вуличка, на ній 
валялося сміття. Назустріч мудрецю 
йшов страшний чоловік – бідний, жах-
ливо зарослий, брудний, з величезною 
бородою і скуйовдженим волоссям. До 
нього залишилося метрів зо тридцять, 
він крокував назустріч мудрецю, який 
щойно вийшов з перукарні. Мудрець 
швидко повернувся в цирульню і ска-
зав перукарю, який сидів з цигаркою і 
чашкою кави:

– Перукарів не існує! Я зараз тобі 
це доведу.

Перукар подумав, що той зійшов 
з глузду. Мудрець взяв перукаря за 
руку і вивів на вулицю. Він показав на 
бродягу, який вже був дуже близько.

– Подивися на цього чоловіка! 
Якби на світі були перукарі, то чи 
ходили б по вулицях такі нестрижені 
люди?

Перукар здивовано поглянув на 
мудреця і відповів:

– Та ж він до мене не приходить! Я 
ж не буду за ним бігати. Я сиджу і че-
каю, поки люди прийдуть до мене.

Мудрець промовив:
– Чули твої вуха, що язик промо-

вив? Бог, звичайно ж, є. Але у світі є 
зло і страждання, тому, що люди до 
Нього не приходять!

Вони самі обирають те життя, яким 
живуть, а потім звинувачують Бога 
у своїх стражданнях, або запитують 
Його:

– За що?
Відповідь одна: люди роблять свої 

вчинки і отримують той результат, на 
який заслуговують.
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Біблія вчить, що шанс на спасіння можна втрати-

ти. Боже слово попереджує, щоб ми не робили твер-
дими свої серця щодо Бога. З Писання ми знаємо про 
те, Господь попереджував ще у часи Ноя: «І промовив 
Господь: Не буде Мій Дух перемагатися в людині 
навіки, бо блудить вона…» (Бут. 6:3). Ви можете 
прийти до Ісуса Христа відразу, як тільки почуєте го-
лос Духа Святого, який торкається вас.

Ті, хто залишились поза ковчегом, чоловіки і жінки, 
боролися за життя, чіплялися за уламки дерев, поки 
невмолима рука смерті не досягнула їх і не поховала 
під хвилями вод потопу. Всі загинули. Жодна душа не 
врятувалася поза ковчегом. В них був шанс, але вони 
його втратили. У той день сотні людей були поруч із 
ковчегом, і всі вони загинули.

Ця жахлива сцена з Біблії – лише тінь того, що ко-
лись прийде на наш світ. Біблія каже: «… І як людям 
призначено вмерти один раз, потім же суд…» (Євр. 
9:27).

Ковчег – символ Ісуса Христа. Сьогодні, коли 
хмари великого Суду починають згущатися, наше 
сховище – у Христі. Ви маєте перейти поріг і увійти в 
ковчег. Прийміть Христа як свого Спасителя, поки ще 
не пізно.

Ви вже увійшли в ковчег? Можете бути поруч, але 

чи ви у ньому всередині? Зовсім скоро настануть дні, 
подібні до Ноєвих. Чи готові ви до Страшного суду?

Навіть, якщо не застанете кінця світу, то кінець 
вашого життя буде для вас кінцем світу. Світ, у якому 
ви живете, помре разом із вами. Ви готові до смерті? 
Чи готові ви до суду, який настане в той момент, коли 
потрапите у вічність?

Історія повторюється. Те, що трапилося тисячі 
років тому, відбудеться знову. Є вірогідність, що це 
станеться у цьому столітті, можливо, навіть у цьо-
му десятилітті. Але поки життя триває, є надія. Дух 
Господній, як і раніше, стукає у ваші двері. Якщо ми 
покаємося, виправимо свою дорогу і залишимо наші 
гріхи, то ще можемо бути корисними Богу, щоб нести 
зцілення і допомогу цивілізації, яка вмирає.

Дозвольте вас запитати: чи знаєте ви Христа? Він 
єдиний, хто може звільнити нас. Але, перш ніж Він 
увійде у двері нашого серця, наші серця мають ско-
ритися і покаятися перед Ним. Біблія каже, що у часи 
кризи в Ізраїлі Бог шукав чоловіка, який би побудував 
мур і став би перед Ним в проломі за землю Ізраїлю, 
але Він не знайшов такого. Чи ви станете тією люди-
ною, яка стане у виломі, щоб зупиняти потоки зла, які 
ллються у світ?

Впустіть Христа у своє серце сьогодні. І тоді ви бу-
дете спасенні. Шторм може початися в кожну хвилину. 
Але він не торкнеться вас, якщо будете у Христі. 

Біллі Грем 

Тільки Христос

 Що, якби на один день Ісус 
опинився б на вашому місці? Що, 
якби на двадцять чотири години 
Ісус опинився б у вашому ліжку, 
ходив би у вашому взутті, жив би у 
вашому домі, займався б вашими 
справами? Ваш начальник стає 
Його начальником, ваша мама – 
Його мамою, ваш смуток – Його. 
Лише за одним винятком – у вашо-
му житті нічого не зміниться. Таким 
же залишиться ваше здоров’я. Та-
кими ж – життєві обставини. Зовсім 
не зміниться  ваш розклад.

Ваші проблеми не вирішаться 
самі собою. Зміниться лише одне: 
що, якби протягом доби Ісус про-
жив ваше життя зі Своїм серцем? 
На один день ваше серце відпочи-
ло б, а життям керувало б серце 
Христа? Його пріоритети управля-
ють вашими діями. Його бажання 
визначають ваші рішення. Його 
любов керує вашою поведінкою.

Якими б ви стали? Чи помітили 
б інші переміну? А ваша сім’я – чи 
побачили б близькі люди щось 
нове? А ваші колеги – відчули б 
різницю? А ті знайомі, з якими 
маєте не дуже теплі стосунки – чи 
відносилися б вони до вас, як і 
раніше? А друзі? А що на рахунок 
ваших ворогів?

А ви самі? Як би ви почува-
лися? Як би змінив би цей «тран 

сплант» ваш рівень стресу? Ваш 
темперамент? Чи стали б ви міцні-
ше спати? По-іншому дивитися на 
смерть? На сплату податків? Чи ви 
продовжували б боятися того, чого 
боїтеся зараз? Чи продовжували б 
робити те, чим займаєтеся зараз? 

Зупиніться і подумайте про свій 
розклад. Зобов’язання. Домовле-
ності. Поїздки. Зустрічі. Чи змінить-
ся щось, коли Ісус отримає владу 
над вашим серцем? Продовжуйте 
думати про це. Дозвольте вашій 
уяві пропрацювати, поки ви не по-
бачите чітку картину того, як Ісус 
вів би ваше життя, а потім мис-
ленно сфотографуйте і поставте 
його в рамку. Те, що постане перед 
вами, – це те, чого хоче Бог. Він 
хоче, щоб у вас були ті самі почут-
тя, що  в Христі Ісусі. 

Божий задум щодо вас – ні що 
інше, як нове серце. Якби ви були 
автомобілем, Бог хотів би контро-
лювати ваш двигун. Якби ви були 
комп’ютером, Бог пред’явив би 
права на програмне забезпечення 
і жорсткий диск. Якби ви були лі-
таком, Він зайняв би місце в кабіні 
пілота. Але ви людина, і тому Бог 
хоче змінити ваше серце. Навіть,

«… якщо ви і навчилися в 
Нім… відновлятися духом вашого 
розуму, і зодягнутися в нового 
чоловіка, створеного за Богом у 

справедливості й святості прав-
ди» (Еф. 4:21, 23, 24).

Бог бажає, щоб ви були точно, 
як Ісус. Він хоче, щоб у вас було 
серце, схоже до Його серця. 

Я зараз ризикну. Небезпечно 
поєднувати великі істини в одно-
му реченні, але спробую. Якби в 
одному-двох реченнях можливо 
було висловити побажання Бога 
кожному з нас, це могло б звучати 
приблизно так:

Бог любить вас такими, які Ви 
є, але не хоче залишати Вас таки-
ми. Він хоче, щоб ви були точно, як 
Ісус.

Бог любить вас саме такими, 
які Ви є. Якщо думаєте, що Його 
любов до вас була б міцнішою, 
якби ви мали сильнішу віру, то по-
миляєтесь. Якщо думаєте, що Його 
любов була б глибшою, якби ваші 
думки були б глибокими, то поми-
ляєтеся. Не плутайте Божу любов 
з людською любов’ю. Люд ська 
любов часто стає більшою через 
дії і зменшується через помилки. 
Але з Божою любов’ю все по-іншо-
му. Він любить вас саме такими, 
якими ви є.

Божа любов ніколи не припи-
ниться. Ніколи. Хоч ми і відкида-
ємо Його. Не звертаємо на Нього 
уваги. Відштовхуємо Його. Не слу-
хаємось Його. Він не змінюється. 
Наше зло не може зменшити Його 
любов. Наша доброта не може її 
збільшити. Наша віра заробляє цю 
любов не більше, ніж ризикує нею 
наша глупота. Бог не любить нас 
менше, якщо ми терпимо невдачу, 
або більше, якщо нам щось вда-
ється. Божа любов ніколи не пере-
стає діяти.

Бог любить вас такими, якими 
ви є, але не хоче залишити вас та-
кими ж. Коли моя дочка Джена була 
маленькою, я часто водив її на про-
гулянку в парк, недалеко від нашого 
дому. Одного разу, коли  вона 
гралася у пісочниці, до нас підій-
шов продавець морозива. Я купив 
доньці цей солодкий смаколик

Продовження цієї статті 
на сторінці 4

Серце як у Нього

Археологи знайшли печеру, 
де зберігалися сувої Мертвого моря

Археологи Єврей-
ського університету 
в Єрусалимі виявили 
нову печеру, де колись 
зберігалися сувої Мер-
твого моря – древні 
манускрипти, відомі як 
Кумранські рукописи.

Це перша така знахід-
ка за понад 60 років. Печеру виявили у скелі в Юдейській 
пустелі.

Самих сувоїв у печері не знайшли – археологи ка-
жуть, що їх, можливо, забрали бедуїнські племена у 
1950-х роках. Цю теорію підтверджує те, що науковці 
знайшли у печері шматки металевої кирки, датовані се-
рединою ХХ сторіччя.

У печері знайшли ємності для зберігання, фрагменти 
обгортки і шкіряні мотузки, якими могли бути обмотані 
манускрипти. 

Сувої Мертвого моря датують IV сторіччям до н.е.
Загалом археологи виявили понад 800 рукописів – на 

івриті, частково – арамейською мовою та у грецькому 
перекладі, написаних на шкірі або папірусі.

Вони містять багато біблійних текстів, а також світські 
твори про життя у І й ІІ тисячоліттях до н.е.

Українська делегація відвідала Молитовний 
сніданок за участі Президента США

Народні депутати, 
урядовці та громадські 
активісти України взяли 
участь у 65-му Націо-
нальному молитовному 
сніданку у Вашингтоні.

Основний захід за 
участі Президента США 

Дональда Трампа відбувся вранці 2 лютого та об’єднав 
у молитві до Бога біля 4 тисяч делегатів. Напередодні та 
після цього відбувалися молитовні спілкування та зустрі-
чі в різних форматах за участі сенаторів і конгресменів 
США, повідомляє Інститут релігійної свободи.

У своїй промові Президент США відзначив важли-
вість віри, наголосивши, що головною цінністю в житті 
людини не є матеріальний достаток, а духовне відро-
дження.

Він підкреслив важливість релігійної свободи та за-
уважив, що фундаментальну загрозу для релігійної сво-
боди несе в собі тероризм, якого треба зупинити, і який 
буде зупинений.

Інститут релігійної свободи, Київ 

Громадська рада МОН розгляне програму 
Християнської етики на підставі Євангелії

Громадська рада з 
питань співпраці з Цер-
квами та релігійними 
організаціям при Мініс-
терстві освіти і науки 
України затвердила план 
своєї роботи на 2017 рік.

Засідання відбулося 
8 лютого за головування 

радника Міністра освіти і науки України Володимира Ма-
рущенка, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Представники церков, міністерства та експерти об-
говорили програму викладання Християнської етики на 
підставі Євангелії від Івана. Після доопрацювання про-
граму буде подано для отримання грифу Міносвіти.

 Інститут релігійної свободи, Київ

У США моляться за мир в Україні – 
Майк Пенс

Віце-президент США 
Майк Пенс знову заявив 
про відповідальність 
Москви за ситуацію на 
сході України і закликав 
до припинення вогню і 
виконання Мінських до-
мовленостей.

Про це він сказав у понеділок в Брюсселі в 
штаб-квартирі НАТО після зустрічі з генеральним секре-
тарем організації Йенсом Столтенбергом, повідомляє 
ДС.

«В ім’я миру і невинних людських життів ми закликає-
мо обидві сторони виконати домовленості про припинен-
ня вогню, які починаються сьогодні. Ми молимося за мир 
в Україні», – сказав він.

Релігійно-інформаційна служба України
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Людина страждає не від тілесних 
хвороб. Є біль морального типу, який 
більший за фізичний. Але, з іншого 
боку, є фізичні захворювання, які по-
ходять від моральних безпорядків, 
пристрастей, надмірного захоплення 
особистими бажаннями, від крайньої 
любові до самого себе, ненависті, шко-
ди, егоїзму і жадоби. Це можна назвати 
«тугою за життям».

Всі люди шукають життя і йдуть на 
все, щоби його знайти. Вони пробують 
все, змінюючи форму, фасад, оточення, 
звички, супутників у житті, релігію, цер-
кву. Народи змінюють уряди й установи. 
І завжди залишається невдоволеність у 
пошуках. Цікаво, скільки людей страж-
дає від цієї хвороби? Скільки змінюють 
партнерів у шлюбі, роботу, мету… в на-
дії, що колись зможуть сказати: «Вреш-
ті-решт, я знайшов її. Ось це – життя, 
яке я шукав».

Біда у тому, що постійна зміна сти-

лю життя закінчується тугою за життям, 
але щоразу у нових обставинах. Лю-
дина може бути кочівником усе життя, 
але не втекти від самої себе. Хворому 
потрібне лікування, а не відволікання. 
Чи є ліки від туги за життям? У нашому 
суспільстві той, хто шукає життя, не 
знаходить такого лікаря, який міг би 
йому допомогти. Сучасну медицину 
фрагментовано на різні спеціальності, 
і хворого лікує цілий потік лікарів. Не-
має можливості доручити себе одному, 
тому, хто може вилікувати все.

Природа людини неврівноважена. 
Ми завжди наштовхуємося на моральну 
безодню. Наука ніколи не могла пере-
вершити релігію, і я впевнений, що вона 
цього не зробить. Наука почала відкри-
вати, як лікувати психічні захворювання 
людини, але вона не може впоратися з 
найважчою хворобою людини. Вона не 
в стані вилікувати гріховність і відчуття 
невпевненості, чи забрати біль від не-

вдачі і страх смерті. Наука не допомо-
гла людині вирватися з в’язниці егоїзму 
у свободу спілкування з реальністю. 

Ісус Христос сказав: «Не здорові 
мають потребу в лікарі, а хворі», «Я 
прийшов покликати не праведників, а 
грішників до покаяння». Завдяки про-
щенню гріхів і поклику йти  за Христом, 
митник Левій, грішний чоловік, стає 
євангелістом Матвієм.

Євангеліст Лука був очевидцем зці-
лень, які робив Христос. Він наводить 
сімнадцять випадків зцілення. Лука ба-
чив у Христі великого лікаря і рекомен-
дував Його як такого. Христос пережив 
на Собі тягар хвороб і спроможний спів-
чувати хворим і зцілювати їх. Єванге-
ліст Матвій нагадує про пророцтво Ісаї 
про Христа: «А Він був ранений за наші 
гріхи, за наші провини Він мучений був, 
кара на Ньому була за наш мир, Його 
ж ранами нас уздоровлено» (Іс. 53:5). 
Христос – це Істина, яку звіщають му-
дреці. Він – зцілення від усіх хвороб, як 
духовних, так і фізичних, і душевних. 
Він – те життя, яке шукає людина, і за 
яким так важко тужить.

Він сказав про Себе: «Я – доро-
га, і правда, і життя. До Отця не 
приходить ніхто, якщо не через 
Мене» (Ів. 14:6).

Дорогий друже! Можливо, і ти 
страждаєш від туги за життям – за іс-
тинним, повним, щасливим життям? 
Можливо, ти одинокий і покинутий, 
маєш гарну роботу і гарну сім’ю, 
але все ж відчуваєш ниючу тугу і 
порожнечу?

Якими б не були твої симптоми – лі-
кування одне: Ісус Христос! Він все ще 
кличе грішників до покаяння. Його голос 
все ще каже: «Іди за Мною!»

Він обіцяє преображення життя, 
якого жодні зміни масок, фасадів, робіт 
і церков не можуть здійснити. Ніщо не 
може зрівнятися з тим, що пропонує 
Христос!

Михайло Шаптала 

Прийдіть до Мене

Почтаток на сторінці 3

але, озирнувшись, побачив, 
що її рот був повний піску. 
Туди, куди мало потрапити 
морозиво, вона поклала 
бруд.

Чи любив я доньку, хоч її 
рот був брудним? Безумовно. 
Чи стала вона для мене мен-
ше донькою з піском у роті? 
Звичайно, ні. Чи збирав- ся я 
залишити її сидіти так далі? 
Я любив свою доньку у тих 
обставинах, у яких вона 
була, але не хотів залишати 
її там. Тож потягнув Джену до 
води і вимив їй рота. Чому? 
Бо я її люблю.

Бог для нас робить те ж 

саме. Він тримає нас біля 
води. «Випльовуй пісок, со-
нечко, – наполягає Отець. 
– В Мене для тебе є щось 
краще». І Він очищає нас від 
бруду: від нечесності, упере-
дженості, гіркоти, жадібності, 
образи. Нам не дуже подо-
бається ця чистка; іноді ми 
надаємо перевагу бруду. «Я 
можу їсти пісок, якщо мені 
цього хочеться!» – заявля- 
ємо ми, ображаючись. Це 
дійсно так – ми можемо. Але 
коли ми поступаємо так, то 
багато втрачаємо. В Бога є 
краща пропозиція. Він хоче, 
щоб ми були точно такі, як 
Ісус.

Чи це не Гарна Новина? 

Ви абсолютно не в полоні 
своєї особистості. Ви не при-
речені до похмурого існуван-
ня. Ви можете змінитися. Ви 
піддаєтеся «налаштуванню». 
Навіть, якщо все життя ви 
провели у турботах, то не 
потрібно так турбуватися до 
кінця життя. Ну і що, якщо 
народилися з «кислим» від-
ношенням до всього навко-
ло? Вам не обов’язково по-
мирати з ним.

Звідки ми взяли, що не 
можемо змінитися? Звідки 
з’являються такі твердження: 
«Просто для мене властиво 
хвилюватися», або «Я завж-
ди буду песимістом – таким я 
вже вродився», або «В мене 
поганий характер – нічого не 
можу вдіяти з тим, як реагую 
на обставини». Хто це ска-

зав? Чи станемо ми робити 
подібні заяви про своє тіло? 
«Мені судилося мати злама-
ну ногу. Я нічого не можу з 
цим зробити». Звичайно ж, 
ні. Якщо у вашому тілі щось 
виходить із ладу, ми шукаємо 
допомоги. А що, хіба не мож-
на те саме зробити з нашими 
серцями? Чи не потрібно 
нам шукати допомоги для 
свого «кислого» ставлення 
до всього навколо? Що, ми 
не можемо просити лікуван-
ня для своїх егоїстичних ба-
жань? Звичайно, можемо.

Ісус може змінити наші 
серця. Він бажає, щоб ми 
мали серце, як у Нього. Ви 
можете собі уявити прива-
бливішу пропозицію?

Макс Лукадо

Серце як у Нього

З Тобою
Коли навала смутку й самоти
На душу налягає в пізню пору,
Я знаю, що й тоді зі мною Ти,
Я відчуваю, Ти зі мною поруч.

Коли навколо віхоли метуть,
Змітаючи, мов сніг, щасливі роки,
Я серцем відчуваю, що Ти тут,
Я навіть чую тихі Твої кроки.

Коли я безпорадний, як маля,
В душі – мов після вигнання з Едему,
Я раптом чую, як моє ім’я
Лунає ніжно в голосі Твоєму.

Коли радію сонцю й солов’ю
І почуття хвилює незбагненне,
Відверту бачу посмішку Твою,
Що Ти радієш щиро так за мене.

З Тобою я не знаю самоти,
З Тобою мені затишно й красиво.
Лише тоді, коли зі мною Ти,
Я, мов дитя, по-справжньому щасливий!

Михайло Козубовський

Я син Отця
Я син Отця, що сотворив цей світ,
Хоч був гріхом спустошений надовго,
Іду тепер і не ховаю сліз,
Через літа стривожені до Нього,
Іду туди, де світло не згаса,
Горять людські зірницями надії,
Де край чудес, незаймана краса,
Моя Вітчизна небом даленіє.

Твердий мій поступ,
Скільки б я не йшов,
Стаю мудрішим в помислах щоденних –
Я син Христа, що на Голгофі кров
Пролив за мене в муках незбагненних,
Він смерть здолав, піднявся до Небес,
Щоб знов прийти
На землю як Спаситель, –
Лишив мені життя найважчий хрест
Та істину, якої не згасити.
Я син Отця, Святого Духа син –

Чи не тому так радісно і щасно?
Несу в очах безмежну неба синь,
А в серці вдячність Господу незгасну.
Я вже не той, що донедавна був,
Щоб жити вічно – народився знову,
Відчув, як нині, у важку добу,
Ще більш потрібне людям моє слово.
Його ж лелію, як мале дитя,
У нім хвала Всевишньому і слава.
Я син Отця, що дав мені життя
І на безсмертя невід’ємне право.

Сергій Рачинець
***
Любив Ісус людей понад усе,
Він був для них і залишився другом,
Не раз до їхніх поспішав осель,
Щоб зняти біль комусь, а чи недугу.

Так й люд ішов до Нього звідусіль
Почути правди, мудрості у Слові.
Він не жалів ні часу, ані сил –
Живим струмком текла Його розмова.

Вона й тече, бо теє джерело
Не годен час замулити, чи стерти.
Хто з нього п’є, схиляючи чоло,
Стає, як Він, воістину безсмертним.

Сергій Рачинець


