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Шановний читачу, чи знаєте ви 
найкращу в світі звістку? Ця звістка по-
лягає в тому, що є реальна можливість 
укласти мир із Всевишнім, Царем Всес-
віту. Цей мир може настати вже зараз і 
він ніколи не закінчиться, а триватиме 
цілу вічність. Знайти мир із Всевишнім, 
отримавши від Нього спокуту, спасін-
ня та прийняття, дуже просто – через 
віру. Будь-хто може стати на шлях віри. 
Тільки завдяки вірі людина може знайти 
мир із Богом. І шлях віри справді дове-
де нас до мети – здобуття справжнього, 
глибокого миру з Богом. Ми не зупини-
мося на півдорозі.

Невже це правда? Неймовірно! 
Якби ця звістка була вигадана людьми, 
то можна було б і справді засумнівати-
ся: надто вже вона прекрасна і проста, 

щоби бути правдою. Як добре, що 
звістка ця походить не від людей, а від 
Самого Всевишнього! Він чітко і ясно 
повідомив нам її у Своєму посланні до 
нас – у Священному Писанні.

Коли люди замислюються про свої 
стосунки з Богом, неважливо, яку релі-
гію вони при цьому сповідують, то до 
такої звістки просто не доходять. На 
розум їм спадають зовсім інші ідеї. На-
приклад, в ісламі, або в культі предків, 
людина відчуває себе зобов’язаною 
чинити добрі справи, віддаватися ре-
лігійним практикам або ритуалам, щоб 
догодити Аллаху або духам померлих 
предків, аби в такий спосіб якось зала-
годити або спокутувати свою провину 
та погані вчинки, якими вона викликала 
гнів на себе. Але навіть після всіх зу-

силь і старань у серці все одно зали-
шаються велика невпевненість і страх: 
чи достатньо я зробив, чи  задовольнив 
Аллаха або духів? До речі, багато лю-
дей, які вважають себе християнами, 
релігійними, думають точнісінько так 
само про свої взаємини з Богом. Ви з 
цим стикалися?

Божий дар
А живий, люблячий Бог має зовсім 

іншу звістку для нас: мир із Богом. Спа-
сіння – це Божий дар. І дається воно 
нам «не від діл» (Еф. 2:8-9). Так, Бог 
Сам зробив уже все необхідне для того, 
щоб ми, люди, могли знайти з Ним мир: 
Він послав у цей світ Свого Єдинород-
ного Сина Ісуса Христа, Який узяв на 
Себе спокутування наших злих справ, 

покарання за наші гріхи, заплативши за 
них уповні Своєю дорогоцінною кров’ю 
(1 Петр. 1:19), пролитою на хресті. До 
цього не потрібно нічого додавати, не 
потрібно сплачувати якусь додаткову 
ціну, вказувати на будь-які додаткові до-
сягнення. Тому Бог може просто пода-
рувати нам спокутування, мир із Самим 
Собою, помилувати нас без будь-яких 
досягнень із нашого боку, як написано: 
«Бо спасенні ви благодаттю через 
віру, а це не від вас, то – дар Божий» 
(Еф. 2:8-9; Тит. 3:5-7).

Але як же цей дар потрапить до 
нас, яким чином ми можемо прийня-
ти його і пережити його дію у нас? Як 
ми можемо відчути цей мир із Богом 
у нашому серці? Павло показує, як це 
можливо: «через віру» (Еф. 2:8). Віра – 
це рука, яка тягнеться до цього дару і 
приймає його. Зверніть, однак, увагу на 
те, що рука ця порожня. Вона нічого не 
додає до цього подарунка, а лише при-
ймає готовий досконалий дар. Можна 
зробити інше порівняння: віра – порож-
ня сумка, в яку укладають подарунок і 
несуть додому. Сумка нічого не додає 
до подарунка, вона всього лише кон-
тейнер, в якому транспортується гото-
вий досконалий подарунок.

Реальність дії віри
Своєю смертю Ісус Христос ство-

рив чудовий готовий міст між Богом І 
ЛЮДИНОЮ. Віра нічого не добудовує 
до цього мосту. Нею ми лише йдемо по 
готовому мосту до Бога. Віра – не до-
сягнення, яке треба додати до здійсне-
ного Ісусом Христом спасіння з метою 
надання йому повноти і закінченості. 
Віра – це лише прийняття цього повні-
стю закінченого, абсолютно доверше-
ного подарунка. Це важливо зрозуміти, 
оскільки воно дає нам повний спокій і 
розраду: Ісус Христос здійснив акт спа-
сіння у всій повноті. Ми можемо прийня-
ти цей дар абсолютно незалежно від 
наших людських можливостей, 
Продовження цієї статті на сторінці 2

Згідно даних До-
слідницького центру 
Pew Research Center, з 
7 мільярдів людей, які 
населяють Землю, 5,8 
мільярда вважають себе 
послідовниками тої чи ін-
шої релігії. Християнами 
називають себе 31,5%, 
або більше 2 мільярдів 
людей.

Часто можна почути, 
що релігія – це результат невігластва, і що тому серед освічених людей віруючих 
набагато менше, а серед вчених і взагалі мало. Тим не менше, схоже, до цього 
часу не проводилося глобальних досліджень відносно кількості віруючих в науко-
вому середовищі. І тому є постійні спекуляції на цю тему. 

Соціологи університету Райса протягом 4-х років (2011-2015) проводили масш-
табне опитування серед практикуючих фізиків і біологів  у восьми країнах – Франції,
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Україна переживає 
один із найдраматич-
ніших періодів власної 
історії. Революція Гідно-
сті, анексія Криму, війна, 
агресія, протистояння, 
побої, поранення, роз-
стріли, убивства, смерті, 
поховання. Це слова, 
які за останній період 
стали визначальними й 
характерними для пояс-

нення подій, які, ніби в калейдоскопі, змінюють одна одну, щоденно додаючи дра-
матизму в цей нескінченний потік подій. Вони породжують безліч питань у головах 
людей. На жаль, найчастіше ці питання залишаються без відповіді. І пов’язано це 
з тим, що ми або не там шукаємо, або чуємо лише те, що прагнемо почути, те, що 
людському серцю до вподоби.

То де ж знайти відповідь, причому правдиву, на безліч запитань, породжених 
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Наука і віра несумісні? Віра – основа життя
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а значить, і незалежно від наших людських 
вад і недоліків. Ми можемо бути впевнені: 
спасіння в Ісусі Христі та мир із Богом – це 
реальність, тому що Сам Бог, Син Божий, 
цілковито й повністю здійснив це спасіння. 
Віра, якою б вона не була – слабкою чи по-
тужною, – нічого до нього не додає, а лише 
приймає цей сам собою бездоганний, доско-
налий дар. Отже, важливо мати не велику 
віру в Бога та Його дар, а віру у великого 
Бога та Його великий дар.

Віра – це довіра
Якщо віра – це рука, простягнута для 

того, щоби прийняти й використовувати дар 
Божий, то тут проявляється ще одна істотна 
ознака віри. Однак, мало визнати за прав-
ду цю звістку, адже це може залишитися 
суто теоретичним знанням, яке не матиме 
жодних наслідків для мого життя. Так, на-
приклад, твердження «я вірю в Бога» може 
означати суто теоретичне визнання Його 
існування. А віра, про яку говорить апостол 
Павло, означає не тільки віру в щось, але й 
віру комусь. Я вірю Самому Богу, покладаю-
ся на Нього і вірю, що Він має для мене цей 

дар і він досконалий. Я можу покластися на 
Нього і Його дар у житті й у смерті. Тож віра 
є водночас і довірою. Вірити в Бога означає 
водночас довіряти Йому, мати засновані на 
довірі особисті стосунки.

Ознака живої віри
Якщо я вірою прийняв цей дорогоцінний 

дар спасіння, спокутування і мир із Богом, 
то моє життя вже не буде таким, яким було 
дотепер. Сам Бог радикально змінить його. 
А це позначиться на моїй поведінці та моїх 
учинках. Так, Павло, роз’яснивши, що дар 
спасіння ми отримали з благодаті через віру, 
а не завдяки власним ділам, робить висно-
вок, що у Христі Ісусі ми стали тепер новим 
творінням. А будучи новим творінням, ми 
стаємо активними й робимо добрі вчинки.

Яків говорить: «Віра без діл мертва» 
(Як. 2:26). Віра без діл не є істинною, гли-
бокою, рятівною вірою. Така віра надто 
поверхнева: вона ще не пізнала глибини 
чудесного дарунка, даного нам Богом в Ісусі 
Христі.

Віра в Євангеліє повинна бути живою, 
потрібно вірити розумом і серцем, сповіду-
вати віру устами, висловлювати, доводити її 
життям.

Добрі справи на основі цього нового, 
живого зв’язку з Богом ми робимо не для 

того, щоб врятуватися, а тому, що ми врято-
вані. Ці добрі справи є ознакою справжньої, 
щирої, глибокої віри, що дійсно пізнала 
неймовірну цінність дару спасіння та миру з 
Богом. І таке пізнання не може залишатися 
бездіяльним. Якщо ви не відчули перетво-
рюючого впливу на ваше життя і ваші спра-
ви, то ви ще не повірили щиро й глибоко, 
не прийняли цей, приготований вам Богом, 
дорогоцінний дар.

Прийдіть до Бога, сповідайтеся перед Ним 
у тому, що ви не в змозі власними силами ста-
ти таким, яким Він хоче вас бачити. І прийміть 
свідомо, з довірою, цей дар. Ісус Христос ви-
купив усю вашу провину, всі ваші гріхи. І нехай 
цей чудовий дар перетворить ваше життя, 
ваше мислення, ваші слова і справи.

А якщо ви вже пережили таке перетво-
рення життя через віру, тоді я дуже прошу 
вас не допускати, щоб ця найкраща в світі 
звістка стала для вас звичною. Захоплюйте-
ся знову й знову цим чудовим даром, який 
Бог зробив для вас у Сині Своєму Ісусі Хри-
сті. Нехай ця звістка знову й знову застері-
гає вас, спонукає і надихає служити нашому 
Господу всім вашим життям і передавати її 
іншим, «бо ми Його твориво, створені в Хри-
сті Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приго-
тував, щоб ми в них перебували».

Йоханес Ланге

Лише вірою
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Великобританії, Гонконзі, Індії, 
Італії, Тайвані, Туреччині і США, 
в ньому взяло участь більше 9 
тисяч вчених різної статі, віку, 

релігійних поглядів і статусу. 
Вибір наукових областей був 
невипадковим – саме фізика і 
біологія найтісніше пов’язані з 
питаннями походження людини 

і Всесвіту,  саме в них існують 
протиріччя між релігійними і 
науковими поглядами. 

Але, як показало досліджен-
ня, далеко не всі вчені вважа-
ють, що наукові і релігійні погля-
ди конфліктують між собою. І 
значна частина опитаних вчених 
вважають себе віруючими. Про-
центне співвідношення вияви-
лось абсолютно різним у різних 
країнах. В Туреччині вчених з 
атеїстичними поглядами вияви-
лося 6%, з агностичними 9%, з 
теїстичними 85%. В США частки 
розділилися майже наполовину 
– атеїстів 35%, агностиків 29% і 
теїстів 36%. 

Дослідження виявило, що у 
більшості з цих країн вчені менш 
релігійні в порівнянні з насе-
ленням країни в цілому. Але і є 
виключення – наприклад, в Гон-

конзі серед вчених виявилося 
54% віруючих, у той час як се-
ред населення країни називають 
себе віруючими лише 20%. 

Потім серед тих, які від-
повіли на запитання анкети, 
автори дослідження відібрали 
600 чоловік, з якими провели 
поглиблене інтерв’ю. Говорили 
про взаємовідносини між релігі-
єю і наукою, про те, чи впливає 
релігія на формування плану 
дослідження, а також про етичні 
аспекти наукової діяльності. Як 
виявилось у ході інтерв’ю, ба-
гато вчених не бачать жодного 
конфлікту між  своїми науко-
вими і релігійними поглядами 
і вважають, що наука і релігія 
можуть не лише співіснувати, 
але і доповнювати одна одну.

Олексій Калько

Наука і віра несумісні?

Таємниця віри
«Догодити ж без віри не можна. І той, 

хто до Бога приходить, мусить вірувати, 
що Він є» Євр. 11:6.

Чим більше думаю над тим, що за фе-
номен – віра, тим більше усвідомлюю, що 
сформулювати своє розуміння даного яви-
ща мені видається неможливим. Поділюся 
лише деякими думками на цю тему.

Здатністю вірити наділені лише люди, 
створені за подобою Божою. Однак віра 
Божа є тільки в дітей Божих, тобто відро-
джених людей, дух яких з’єднаний із Са-
мим Богом.

Здатність вірити – велике чудо.
Коли ми розмірковуємо над визначен-

ням віри в Посланні до євреїв: «А віра то 
підстава сподіваного, доказ небаченого» 
(Євр. 11:1), то розуміємо, що тут ідеться 
тільки про здатність людини вірити. Сама 
ж віра може з’єднати нас із Божественним 
світом, допомогти нам проникнути в таєм-
ниці Божі.

Усі люди наділені здатністю вірити, 
довіряти комусь (або чомусь) у різних пи-
таннях, але віра Божа, що відкриває таєм-
ниці Божественного життя і робить для нас 
реальною вічність, – це величезний Божий 
дар, дар Духа Божого.

Віра обіцянкам Божим створює відвагу 
в молитвах, зберігає серце в недоскона-
лому світі, робить його вірним і відданим 
Богові.

Віра як плід Духа чинить у нас Боже-
ственні дії, угодні Богові справи. Віра – це 
стан душі: коли для людини дуже цінне 
все, що відноситься до Бога; коли всі дії 
звіряються з волею Божою; коли постійно 
думаєш про Творця і хочеш робити тіль-
ки те, що було б правильним і приємним 
Йому.

І без цієї віри догодити Богові немож-
ливо. Неможливо мати з Богом реальні 
стосунки, в яких Господь би наставляв, 
направляв або втішав, якщо немає абсо-
лютної довіри до Нього.

Без віри, що з’єднує нас із Небом, спо-
кутною жертвою і милістю Божою, всі наші 
справи, якими ми намагаємося догодити 
Богові, є гріховними, бо виходять із нечи-
стого серця, і неугодні Йому. Тому наше 
спасіння і внутрішня зміна (відродження та 
перетворення) відбуваються завдяки Духу 
Святому. А Він виконує цю таємничу й пре-
красну роботу, перетворюючи серця людей 
завдяки Христу, Його стражданням, смерті, 
воскресінню й вознесінню.

Тому завжди й вічно хай буде прослав-
лений наш Спаситель, Який створює в нас 
Духом Святим невимірне багатство, що на-
зивається в Писанні плодом Святого Духа.

Василь Давидюк 

1 І вас, що мертві були через ваші про-
вини й гріхи,
2 в яких ви колись проживали за звича-
єм віку цього, за волею князя, що панує 
в повітрі, духа, що працює тепер у 
неслухняних,
3 між якими й усі ми проживали колись у 
пожадливостях нашого тіла, як чини-
ли волю тіла й думок, і з природи були 
дітьми гніву, як і інші,
4 Бог же, багатий на милосердя, через 
Свою превелику любов, що нею Він нас 
полюбив,
5 і нас, що мертві були через прогріхи, 
оживив разом із Христом, спасені ви 
благодаттю,
6 і разом із Ним воскресив, і разом із 
Ним посадив на небесних місцях у Хри-
сті Ісусі,
7 щоб у наступних віках показати 
безмірне багатство благодаті Своєї в 
добрості до нас у Христі Ісусі.
8 Бо спасені ви благодаттю через віру, 
а це не від вас, то дар Божий,
9 не від діл, щоб ніхто не хвалився.
10 Бо ми Його твориво, створені в Хри-
сті Ісусі на добрі діла, які Бог наперед 
приготував, щоб ми в них перебували.

Еф. 2:1-10

Що дає віра в Ісуса Христа? Для мене 
вона оживляє і наділяє особливою красою 
все навколо – і те, що ми звикли вважати 
неживою природою, природними ресурсами, 
силами природи, і саму природу, людей, 
тварин і відносини між всіма ними. Вона 
всьому надає зміст і спонукує його шукати, 
відкриває призначення тієї чи іншої речі, 
явища.

Віра виправляє зір: те, що ще зовсім 
недавно у людській природі здавалося мені 

потворним, достойним зневаги, нині я усві-
домлюю як смертельну хворобу, яку можна 
зцілити.

Віра допомагає мені знайти своє став-
лення до того чи іншого явища в житті і в 
мистецтві, вчить мене співчуття. Вона вчить 
мене терпіти, коли це здається неможли-
вим, долати розчарування, безстрашно 
думати про майбутнє і влаштовувати життя 
навколо себе в цьому світі. Віра вчить мене 
прощати.

Для мене віра у Христа – це дотик Його 
цілющої любові, завдяки якій виникає зв’я-
зок між вірою і ділами. 

Віра вчить мене уважності і акуратно-
сті у відношенні до всього, що я бачу, і до 
чого торкаюся. Не завжди мені виходить 
жити саме так, навіть, частіше за все, не 
виходить, але – понад силу – у мене є надія 
побачити і зробити що-небудь, хоч наймен-
ше, подібно до того, як це робить Отець 
мій – Бог. 

Катерина Гуляєва 

Що дає мені віра?

Олександр Турчинов – відомий український політик, який 
пройшов цікавий шлях від комсомольського активіста до 
президента, від атеїста-пропагандиста до баптистського про-
повідника. Він увійшов у велику політику як один із лідерів 

опозиційної партії «Батьківщина». Після Майдану-2004 очо-
лював Службу безпеки України, а після Майдану-2014 став 
виконувачем обов’язків президента країни. При цьому він є 
членом баптистської громади і проповідником.

Політична кар’єра Турчинова ознаменована саме тим 
послідовним зв’язком із особистою вірою і традицією релігій-
ної меншості. Його погляди приносять йому немало проблем, 
але і створюють популярність. Віра Турчинова є не лише 
частиною його іміджу як політика, але чимось більшим – ос-
новою його ідентичності. 

Окрім того, Турчинов є доктором економічних наук, про-
фесором. Він – автор ряду монографій  і наукових статей. А 
ще письменник – за його книгою «Ілюзія страху» було знято 
фільм, який номінували на «Оскар». Олександр Турчинов є 
одним із найбільш цитованих українських політиків. 

Підготував Анатолій Якобчук

Українська Реформація – Олександр Турчинов
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– От би швидше вирости! Дорос-

лим все можна, їх ніхто не сварить, 
куди хочеш – туди йди, що хочеш – те 
роби. Та й Бог дорослих чує і відпові-
дає їм, – ледве стримуючи сльози, не 
раз вигукують Петрики чи Ганнусі, Ва-
сильки чи Надійки...

– Ні, ні, це неправда, – поспішу за-
перечити. – Невже підеш, куди хочеш, 
коли стільки турбот, невже робитимеш 
те, що хочеш, коли ще стільки невід-
кладних справ по господарству? Та й, 
повірте, Бог відповідає на молитви не 
тільки дорослих, а й дітей, навіть ма-
леньких.

Софійка, правда, уже не така й 
маленька – їй аж чотири роки. Її мама 
– християнка. Дуже полюбляє дівчинка 
притулитися до матусі, коли тій випаде 
вільна хвилинка, і слухати цікаві історії 
з дитячої Біблії. Деякі з них вона вже 
добре знає. А ще Софійка знає, що 
Бог любить її і піклується про неї так, 
як мама, і навіть більше. Цим відкрит-
тям дівчинка ділилася з вихователь-
кою і дітьми в дитсадку, з маминим 
знайомим шофером і навіть просто із 
зустрічними людьми.

Сьогодні субота, але мами немає 
вдома – у неї ж стільки турбот. Софій-
ка, як завше, з бабусею. Добре дівчин-
ці й з бабусею, весело, але, от жаль, 
не вміє бабуся так гарно розказувати 
про Бога. Напевно, тому, що вона не 
прийняла в своє серце Ісуса, як мама.
Дівчинка поглянула довкола себе. Як 
добре вдома, затишно. І у всьому від-
чувається турботлива мамина рука. 

– Але ж Бог мене любить навіть 
більше, ніж мама, – впівголоса сказала 
Софійка.

– Що ти там бурмочеш? – перепи-
тала бабуся, яка, пораючись на кухні, 
зайшла у ванну кімнату.

– Ні, це я просто думаю, – відпо-
віла мала і підбігла до бабусі. – Мама 
купує мені платтячка, і хліб, і банани... 
– на мить замислилася, щоб ще щось 
пригадати, і, сковзнувши очима по ван-
ній, продовжила, – і рушнички, і мило, і 
зубну пасту... А Бог про мене піклуєть-
ся ще більше... Мені мама так казала. 
Цікаво, що Він мені дав? – І тут очі 
Софійки просяяли, – Маму!!! Маму? Ні, 
вона ж твоя донечка, бабусю... Гм?.. Я 
знаю! Бог дав мені тебе, бабусю. Але 
ж ні, в тебе також є мама... 

Бабуся не знала, що й сказати на 
слова внучки, а тільки посміхалася, 
слухаючи невинні роздуми дівчинки: 
«Розумниця ж вона у мене!» 

– Але мама говорила, що все, чого 
ми хочемо, то можемо просити в Бога, 
і Він дасть, – продовжувала свої розду-
ми мала, дивуючи бабусю своїми знан-

нями. Недарма ж ім’я Софія в перекла-
ді з грецької означає «мудрість». – Що 
б мені попросити? – погляд дівчинки 
зупинився на порожньому тюбику 
зубної пасти. – О, попрошу пасту, – і 
миттю вибігла з ванної кімнати, прихо-
пивши з собою й порожній тюбик.

Бабуся, яка уважно слухала ці роз-
думи, щиро розсміялася. Але цей сміх 
не спинив малу, він навіть підбадьорив 
її діяти рішучіше. 

Софійка взяла стілець, поставила 
його біля вікна. Ніжна блакить неба 
відбилася в її очах. Дівчинка стала на 
стілець і звела свої очі угору. Десь у 
височині линув запізнілий журавлиний 
ключ, курличучи щось сумне-сумне. 
Несміливий сонячний промінчик вигра-
вав у Софійчиних очах. А вітер тільки 
шурхотів пожовклими кронами: «Про-
си, проси», підбадьорюючи дівчинку.
За всім цим вона й не помічала, що 
біля стільця за її спиною стоїть бабуся 
і сміється: «От утнула мала!» 

Погляд Софійки губився десь у 
глибинах неба, і багата дитяча уява 
малювала великий престол і Того, Хто 
сидить на ньому та вислуховує молит-
ви. Бог чує – це вона знала певно, та 
чи почує Він її цього разу.

– Господи, – почала вона свою 
молитву, піднімаючи вгору порожній 
тюбик від зубної пасти. – Мама говори-
ла, що Ти турбуєшся про нас і можеш 
дати все, чого ми просимо. Ти бачиш 
цей тюбик, у мене закінчилася паста. 
Дай мені зубну пасту. – Потім вона 
декілька разів прочитала «Отче наш», 
який нещодавно вивчила з мамою, і 
ще раз повторила своє прохання. Те-
пер потрібно чекати.

Увечері прийшла мама. Бабуся 
і внучка ледве дочекалися її. Цілий 
вечір бабуся, сміючись, переповідала 
мамі події дня, що минав. Але щира 
усмішка на маминому обличчі виража-
ла не насмішку, а радість за своє дитя, 
і в глибині маминих очей Софійка ба-
чила підтримку. 
Ввечері, коли дівчинка лягала спати, 

мама підійшла до її ліжечка, щоб по-
благословити на ніч. 

– Мамо, а Бог мені дасть пасту, 
правда? – вкотре перепитала мала.

– Звичайно, якщо ти будеш вірити, 
– відповіла мама, хоча сама, правду 
кажучи, трохи сумнівалася. – Правда, 
Бог може відповісти «ні» або «поче-
кай», так само, як я тобі часто відпо-
відаю. Але ти молися, вір і чекай... А 
Господь знає, як краще зробити.

Минуло кілька днів. Всі ці дні 
Софійка уявляла собі, що Бог дає їй 
зубну пасту. Та все ж до кінця не могла 
зрозуміти, як саме це повинно статися. 
Сповнена хвилювань дівчинка й не 
помітила, як минув тиждень. Мама вже 
давно купила нову зубну пасту. Але це 
ж мама – не Бог. І дівчинка чекала... 

Одного вечора мама прийшла 
з роботи якась надзвичайно радіс-
но-схвильована. В руках вона тримала 
пакуночок. 

– Софійко, ходи-но сюди, – покли-
кала вона донечку, – ось твоє замов-
лення. Чуєш, Бог відповів тобі!

Дівчинка не могла зрозуміти, про 
що тут йдеться. Та що б там не було – 
приємно отримувати подарунки. Вона 
швиденько розгорнула пакуночок і 
побачила... зубну пасту і зубну щіточку. 
Вони стояли на красивій підставці. 

Здивуванню дівчинки не було меж.
– Мамо, це Бог тобі дав? А як? – 

запитала вона.
– Якщо не Бог, то хто? – відпо-

віла мама. І розказала донечці про 
свою знайому, яка нещодавно була на 
виставці різноманітних товарів. Поба-
чивши цей дитячий набір, вона чомусь 
одразу ж згадала про Софійку і купила 
його для неї. Ось так Бог відповів на 
щиру дитячу молитву.

– Дякую Тобі, Боже, Ти чуєш нас, 
відповідаєш нам і даєш навіть більше, 
ніж ми просимо в Тебе, – молилися 
того вечора мати й донечка. Обоє вони 
переконалися, що Бог любить їх біль-
ше, ніж вони могли собі уявити.

Ольга Міцевська

Якщо не Бог, то хто?

Sola fi de – вчення про 
те, що спасіння і виправдан-
ня грішник отримує тільки 
по вірі в Ісуса Христа як 
Господа і Спасителя, ніякі 
діла або заслуги людини не 
можуть бути умовою його 
спасіння. 

Вчення Реформації про 
те, що тільки вірою люди-
на отримує виправдання і 
прощення гріхів, з’явилося в 
результаті болісних пошуків 
Мартіна Лютера відповіді на 
питання про те, «як же гріш-
на людина може спастися?».

Проводячи більшу ча-
стину часу у сповіданні своїх 
гріхів, Мартін все сильніше 

мучився докорами сумління, 
усвідомлюючи свою страш-
ну зіпсованість і гріховність. 
Мартін Лютер розумів, що 
навіть за найменший гріх 
його чекає праведний Божий 
ггнів і осуд. Одного разу, 
вивчаючи Послання до рим-
лян, Лютер звернув увагу 
на те, що в тексті «Правда 
бо Божа з’являється в ній 
з віри в віру, як написано: А 
праведний житиме вірою» 
(Рим.1:17), мова йде про 
те, що грішник «буде врято-
ваний тільки повною вірою 
в Бога». Пізніше у своїх 
працях Лютер напише: «Я 
раптом зрозумів, що спра-

ведливість Божа – це та 
праведність, якою, по Своїй 
благодаті і милості, Він 
виправдовує нас, якщо ми 
віримо. І тоді мені стало зда-
ватися, що двері відкрилися, 
і я увійшов на небеса».

Принцип «тільки вірою» 
полягає в тому, що грішник 
отримує виправдання тільки 
по вірі в Ісуса Христа. Це 
означає, що через Ісуса Бог 
зараховує наверненому гріш-
никові Свою праведність. 

Необхідно відзначити, 
що праведність по вірі є 
виключно Божим даром. Ві-
руюча людина приймає цей 
Божий дар і насолоджується 
праведністю в Господі.

Ніякий «розмір» гріхів 
не може бути більшим від 
Божої праведності. Прийнят-
тя доктрини виправдання 
по вірі дає серцю людини 
радість і втіху. Життя ви-
правданого грішника тепер 
полягає не в тому, щоб 
«заслужити» або «відпра-
цювати» спасіння, а в тому, 
щоби присвятити себе на 
служіння Господу і принести 
добрі плоди віри. Думаю, що 
кожна відроджена людина 
може сказати разом із Люте-
ром: «Віра дає мені Христа; 
любов, що виникає з віри, 
віддає мене всього моєму 
ближньому».

Андрій Гренок

Sola fide: тільки по вірі

Глави церков України закликали 
до молитви за перемогу і мир

Члени Всеукраїнської 
Ради Церков і релігійних 
організацій звернулися 
до священнослужителів, 
релігійних проповідників 
та наставників і всіх вір-
них Церков і релігійних 
організацій провести в 
неділю, 2 квітня о 15 го-

дині в Києві на Софійському майдані, а також в обласних 
центрах, по всій Україні та в країнах українського поселен-
ня спільні молитви за перемогу над агресором і встанов-
лення справедливого миру.

Також ми будемо молитися за звільнення полонених і 
в’язнів, які за вірність Україні позбавлені окупантами сво-
боди. Ми будемо молитися за мирних мешканців Донбасу і 
Криму, які страждають від війни та окупації, за біженців та 
вимушених переселенців, які полишили рідні оселі, рятую-
чи своє життя.

Наступний день, понеділок 3 квітня, ми закликаємо віру-
ючих провести у особистому пості: хто може, нехай постує 
протягом дня, не споживаючи їжі, або хоча б до середини 
дня.

Ми віримо, що Господь почує наші прохання та молитви 
і наблизить час, коли чужинці, що прийшли з війною на 
нашу землю, полишать її, українські землі Криму і Донбасу 
звільняться від окупації, єдність і мир в нашій країні від-
новляться.

Релігійно-інформаційна служба України

Релігійні люди народжують 
більше дітей, ніж атеїсти

 Через не використання 
засобів контрацепції ре-
лігійні люди народжують 
більше дітей, ніж атеїсти.

Ці реалії підривають 
правдивість передбачень 
вчених про те, що все 
менше і менше людей 
сповідують релігію у 

наші дні, пише Українська правда, з посиланням на The 
Independent.

Вчені зі США і Малайзії опитали понад 4000 студентів 
про їхні релігійні переконання та кількість братів і сестер, 
які у них є.

Наприклад, у малайзійських атеїстів народжувалось на 
1,5 братів і сестер менше, ніж в середньому по країні.

У США розрив не такий очевидний – лише 0,16. Нерелі-
гійні пари мають по 3,04 дітей, в той час як середній показ-
ник для всього населення країни становить 3,2.

На основі результатів дослідники припускають, що ате-
їзм приречений, бо релігійні люди народжують частіше.

Дослідження показують, пише The Times, що здатність 
до віри – одна із спадкових ознак. Зокрема, з більш висо-
кою ймовірністю будуть вірити у Бога ті, які мають певні 
гени.

Релігійно-інформаційна служба України

Всеукраїнська Рада Церков розпочала 
підготовку до Дня сім’ї

Представники кон-
фесій розглянули 
план спільної роботи 
у соціальній сфері на 
найближчий період та 
запланували провести 
Всеукраїнську ходу на 
захист дітей та сім’ї.

Секретаріат ВРЦіРО створив оргкомітет з підготовки до 
проведення Всеукраїнської ходи на захист дітей та сім’ї, 
яку планується провести у Києві на початку червня. Очіку-
ється, що захід буде масштабнішим, ніж минулого року.

Інститут релігійної свободи, Київ

Монумент із десятьма заповідями 
хочуть встановити у Рівному

Ініціювала встанов-
лення пам’ятника між-
церковна рада Рівнен-
щини, до якої входять 
представники різних 
релігійних конфесій. За 
задумом, він має об’єд-
нати представників різ-
них релігій до відзначен-

ня Реформації-500, сприяти морально-духовному розвитку 
Рівненщини.

Розташувати монумент планують біля школи №12 на 
розі вулиць Грушевського та Київської.

Сергій Мусевич обіцяє, що встановлювати пам’ятник 
будуть за кошти спонсорів. Втім, не будуть проти, якщо 
міськрада Рівного вирішить надати якусь суму з міського 
бюджету. Встановити монумент планують до кінця року.

radiotrek.rv.ua
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Початок на сторінці 1
болями, ранами, відчаєм? Де знайти 
надію? Який до неї шлях? Відповідь є. 
Не ми перші й не ми останні пережива-
ємо страждання й випробування. Через 
глибокі кризи в історії проходили окремі 
люди й цілі народи. Кризи, іноді, охо-
плювали й увесь світ.

Біблійна історія розповідає нам про 
Ізраїль – Божий народ, який не один 
раз опинявся в кризі. Одного разу Бог, 
звертаючись до народу Ізраїля через 
пророка Єремію, сказав: «Зупиніться 
на дорогах і роздивіться, і запитайте 
про стежки древні, де дорога добра, – 
то нею ідіть, і знайдете спокій душам 
вашим». Вони ж сказали: «Не підемо» 
(Єр. 6:16).

Результат відомий – агресія, облога, 
полон у Вавилоні, одне слово, лихо. 
У Біблії читаємо, що «у Господа суд з 
мешканцями краю: нема-бо правди, 
ані милосердя, ані богопізнання. Не-
вірні клятви, брехня, душогубства, 
крадіж та перелюби! Поставали на-
сильниками, кров ллється без упину!» 
(Ос. 4:1-2). Дуже давно, за півтисячоліт-
тя до нашої ери написано, але ніби про 
нас, і ніби сьогодні про нашу українську 
всепоглинаючу корупцію, про ворожне-
чу та насильство, про розпусту й зрад-
ливість, брехню, невігластво й безвір’я. 

Кризи – це шлях до нових можливо-
стей і вони не в економічному розквіті, 
не в добробуті, розкоші, комфорті, а в 
живій вірі, яка і є фундаментом христи-
янської моралі, що веде до християн-
ської поведінки, тобто християнської 
етики.

З погляду релігійності, українцям є 
чим пишатися. Такої кількості монас-
тирів, храмів, молитовних будинків, 
капличок та інших зовнішніх ознак релі-
гійності немає в жодній країні Європи. 

То що ж таке віра? Дехто це сло-
во вживає в множині й уважає, що 
віра – це конфесії. Інші пов’язують віру 
з містичними явищами і, відповідно, 
з містичним суб’єктивним досвідом. 
Християнська віра для одних – це на-
родитися в християнській сім’ї, бути 
охрещеним за християнським обрядом, 
відвідувати церкву. Усе це важливо, але 

це не є головним, визначальним і пер-
винним. Головне в християнській вірі – 
це стосунки з Особистістю. Без них усе 
зазначене вище не має ні життя, ні цін-
ності, ні доброго плоду.

«А віра – то підстава сподіваного, 
доказ небаченого» (Євр. 11:1). Віра мо-
тивує, спонукає до дії. Віра не пасивно 
очікує бажаного. Віра спонукає віруючо-
го активно здійснювати рух, досягаючи 
того, на що він сподівається, що є для 
нього бажаним, омріяним.  Віра – засіб 
досягнення сподіваного. Сподіване 
невидиме, проте віра впевнена в не-
видимому. «…Віра, коли діл не має, – 
мертва в собі!» (Як. 2:17). Апостол Яків 
називає віру мертвою у тому випадку, 
коли вона пасивна, без діл. Діла є не 
причиною чи супутником віри, а її на-
слідком. Вони свідчать про наявність 
живої, реальної віри. Реальна віра в 
Бога, це не лише пасивна згода з тим, 
що Бог є, а й визнання Бога тим, ким 
Він є насправді, і підкорення Йому.

«Бо коли ти устами своїми визна-
ватимеш Ісуса за Господа, і будеш 
вірувати в своїм серці, що Бог воскре-
сив Його з мертвих, то спасешся, 
бо серцем віруємо для праведності, 
а устами ісповідуємо для спасіння» 
(Рим. 10:9-10).

Вірують серцем – тобто по-справж-
ньому, щиро, глибоко, з переконаннями. 
Віра про людське око, без глибокого 
внутрішнього усвідомлення й захо-
плення не є справжньою, живою, яка 
впливає на мислення і, як наслідок, на 
спосіб життя, не є Божою вірою.

Справжня жива віра приносить 
прощення гріхів. Вона єднає нас із Хри-
стом, який, завдяки вірі, дарує віруючим 
у воскресіння Христове Свою доскона-
лу, незаплямовану праведність.

Віра протиставляється ділам. Це 
означає, що Божу прихильність, любов, 
вподобання, виправдання людина може 
отримати виключно через віру в Спа-
сителя і зовсім не через діла, не через 
виконання заповідей. 

«Отож, виправдавшись вірою, май-
те мир із Богом через Господа нашого 
Ісуса Христа, через Якого ми вірою 
одержали доступ до тієї благодаті, 

що в ній стоїмо, і хвалимось надією 
слави Божої» (Рим. 5:1-2). Віра від-
криває доступ до благодаті Божої – до 
Божої доброти, милості, прихильності. 
Благодать – це джерело всякого Божого 
добра, пов’язаного з духовним життям 
людини на землі та її надії на обіцяну 
вічну славу Божу. «Бо спасенні ви бла-
годаттю через віру, а це не від вас, 
то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не 
хвалився» (Еф. 2:8-9).

 Благодать стає доступною через 
віру. Через гріховність людині характер-
не невір’я. Невір’я – це теж віра, у будь-
що, крім Божої Істини, відкритої в Божих 
Словах. Тому віра, як і благодать, яку 
ми отримуємо завдяки вірі, – це Божий 
дар. Це абсолютно ніяк не пов’язано з 
людськими здібностями чи можливос-
тями, це те, що має небесне походжен-
ня, дається Богом у дар, не має нічого 
спільного з людськими заслугами й 
позбавляє будь-якого права хвалитися 
собою чи своїм, але надає безмежне 
право на похвалу Христом і Його суве-
ренною й незмінною благодаттю.

«Догодити ж без віри не можна. І 
той, хто до Бога приходить, мусить 
вірувати, що Він є, а тим, хто шукає 
Його, Він дає нагороду» (Євр. 11:6). 
Ніхто не може Богу сподобатись без 
віри. Бог не чує того, хто звертається 
до Нього без віри в те, що Бог є і що Він 
відповідає тим, хто до Нього приходить 
і хто до Нього звертається. Він відкри-
вається і віддячує тим, хто Його шукає. 
Без віри Бога не шукають, не прагнуть 
Його знайти.

«…Праведний житиме вірою сво-
єю» (Ав. 2:4). Праведний живе вірою, 
тобто живе невидимим, вічним, тим, 
чого сподівається й вірою досягає. Віч-
не, невидиме для нього реальніше, ніж 
видиме. Віра переносить нас від дочас-
ного до вічного, від земного до небесно-
го, від людського до Божого.

Метафора шлюбу на сторінках Бі-
блії використовується для описання 
стосунків віруючих із Богом. Це ключова 
ідея християнської віри. Реальні зміни в 
житті людини можливі лише в контексті 
глибоких особистих взаємовідносин, 
через які кожна грішна людина може 
змінюватись, уподібнюватися Христу.

Свого часу комуністична ідеологія 
вже пропонувала й навіть нав’язувала 
етику п’ятої, шостої, сьомої, восьмої, 
дев’ятої і десятої заповідей, відкинувши 
Бога як джерело сили для достойної 
етики. Усі знають, що з того вийшло.

Лише близькі стосунки з Христом 
роблять людей спроможними зректися 
власного егоїзму, відмовитися від брех-
ні, позбутися розпусти. 

Нагадаю, криза – це можливість. 
Це можливість стати на міцний, непо-
хитний фундамент, яким є Христос. Це 
можливість відшукати єдино правильну 
дорогу, якою є Христос. Це можливість 
підійти до Джерела, напитися Живої 
Води й отримати силу, щоб жити по-но-
вому. Це можливість відродити надію. 
Лише в Христі наша надія!

Тарас Приступа

Віра – основа життя

Віра
У неї завжди – безліч протиріч,
Що й говорить про це нема потреби.
Її не пояснити так, як річ,
Очима не розгледіти, як небо.

І все ж таки – в тобі вона жива,
Попри усі безладдя і тривоги,
Росте, мов крізь бетон – трава, 
І невідомо – звідки і від чого.

Вона – твоя і більше нічия.
Храни її, не погаси в негоду, –
І, як ріки стрімкої течія,
Здолаєш всі життєві перешкоди.

Храни її з любов’ю кожний день,
Якщо вона від Істини святої, –
Колись тебе у вічність приведе,
Де сам Господь-Владика на престолі.

Сергій Рачинець

Шукай найперше Бога
Шукай найперше Бога у собі,
Зумій пізнати дію благодаті.
Не ту, що подає щоденно біс,
А ту, з небес, яку не приховати.

Шукай найперше Бога у собі,
Та знай одне: супроти зла земного
Не раз прийдеться, грішному, тобі
Христа Ісуса кликати в підмогу.
Його смирення, радість і снагу,

Премудрість слів, яких іще не слухав...
Ти перед Ним ще й досі у боргу –
За всі дари, що від Святого Духа.

Якщо в тобі ще віра не згаса –
Твоя душа себе осудить строго.
То матимеш безсмертя в небесах,
А значить – віднайдеш для себе Бога.

Сергій Рачинець

Ти встань з колін
Ти встань з колін, не будь такий похмурий
І сам себе нарешті подолай.
В цей час лихий здолай свої тортури
І горде серце Господу віддай.

Поглянь на світ, що став такий жахливий,
Скеруй свій шлях сьогодні до зірок.
Уперто йди, і будь завжди сміливий,
Нехай твердим твій кожен буде крок.

Нема бажань і сподівань? Даремно!
Поглянь довкруж, як ненависть ячить.
І ворог твій лишається недремним –
І тільки жде на підходящу мить.

Не дай йому, лукавому, поживу!
Відкинь в собі п’янкий розгул і шал!
Ти маєш так своє життя прожити,
Аби була безсмертною душа.

Вклонись Христу, і ти відчуєш силу,
Його любов спізнаєш не зі слів,
Бо тільки той красивий і щасливий,
Хто сам себе перемогти зумів.

Сергій Рачинець

* * *
Зупинись на краю безодні.
До погибелі шлях забудь.
Бог прощає тобі сьогодні.
І дарує спасіння путь.
Посміхнулось весняне небо
Чисте, лагідне, голубе.
За минулим не плач, не треба.
Бог для щастя створив тебе.

Віка Яричевська


