
ЧАСОПИС ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СОЮЗУ ЦЕРКОВ ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ ЗЗАА
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«Тільки живіть згідно з Христовою «Тільки живіть згідно з Христовою 
ЄЄвангелівангелієєю.., борючись однодушно ю.., борючись однодушно 
за віру за віру єєвангельську»вангельську»  (Фил. 1:27).(Фил. 1:27).
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У притчі про невірного управителя, 
описаній в Лк. 16:1-12, Господь по-
казує нам три важливі істини.

По-перше, діти Божі, сини світла, пови-
нні розумно і вміло розпоряджатися своїми 
матеріальними здобутками: майном, силою, 
здоров’ям, грішми тощо – як Божою влас-
ністю. Усе, що ми маємо, – це Боже майно, 
довірене нам на час нашого земного життя.

По-друге, треба навчитися через мате-
ріальні засоби здобувати духовні, небесні, 
вічні цінності.

По-третє, тому, хто вірний в малому 
(земному), Господь довірить велике, не-
бесне, справжнє, вічне. 

Усе, що в нас є, насправді належить 
не нам, ми тільки відповідальні за це. Так 
само, як управитель, котрий знав, що його 
незабаром звільнять, ми повинні розуміти, 
що прийде час, і ми почуємо слова: «Дай 
звіт у керуванні твоєму...» Перед лицем 
смерті втрачає зміст усе матеріальне. Після 
смерті ти не зможеш розпоряджатися цим. 
Тому використовуй всі доступні засоби так, 
щоб після твоєї смерті тебе запросили до 
вічних осель... 

Отже, уміння за допомогою земного 
здобувати небесне – головний зміст притчі. 
Для кращого розуміння Господь використо-
вує негативний приклад. Саме на негатив-
ному прикладі вона стає більш виразною, 
ефектною і тому більш зрозумілою.

Отож якийсь пан довідався, що його 
управитель марнує його маєток. «І він 
покликав його, і до нього сказав: Що це 
чую про тебе? Дай звіт про своє управи-
тельство, бо більше не зможеш рядити». 
Управитель, опинившись перед серйозною 
проблемою, квапливо шукає виходу.

«Копати не можу, просити встидаюсь», 
– міркує він. Як забезпечити своє майбутнє? 
І от що надумує: збирає боргові розписки всіх 
боржників хазяїна і заново переписує їх, змен-
шивши при цьому суму або кількість боргу. 

Ясна річ, у такий спосіб він зробив 
велику послугу усім боржникам, але не без-
корисливо, а з певною метою: за вчинене їм 
добро він сам сподівався отримати зиск. Так 
управитель зумів забезпечити своє земне 
майбутнє, притулок та їжу в домах колишніх 
боржників хазяїна.

Пан був вражений, наскільки вина-
хідливо вчинив слуга. Він навіть похвалив 
невірного управителя за його кмітливість. 
Дивна, здавалося б, похвала. Йому завдали 
збитків, а він ще й хвалить свого кривдника. 
Такого марнотратника під суд треба віддати! 

Поза всяким сумнівом, пан похвалив 
управителя не за вчинок, а за метод, який 
він ужив, аби забезпечити своє майбутнє; 
похвалив за свого роду спритність і за вмін-
ня вийти зі скрутного становища.

Христос, не маючи на увазі моральну 
основу цього вчинку, вказує нам на його 
повчальний зміст: «Бо сини цього світу в 
своїм поколінні мудріші, аніж сини світла...» 
Це ключова думка притчі, і нам варто звер-
нути на неї увагу. 

Цією фразою Господь хотів підкрес-
лити, що невіруючі люди у турботі про 
земне, минуще, докладають значно біль-
ше зусиль, старань і часу, ніж християни 
в досягненні духовних благ і скарбів.

Розмірковуючи на цю тему, російський 
письменник І. Бунін сказав: «Я з великим 
страхом завжди дивився на всяке благо-
получчя, придбання якого і володіння яким 
поглинало людину, а надмірність і низькість 
цього благополуччя викликали в мені не-
нависть...»

Французький сатирик-мораліст К. Ла-
брюйер сказав наступне: «Багатству інших 
людей не варто заздрити: вони придбали 
його такою ціною, що нам не по кишені, 
вони пожертвували заради нього спокоєм, 
здоров’ям, честю й совістю».

Весь прогрес науки (особливо в сфері 
комп’ютерних технологій) служить для плоті, 
для земного життя. Для духа ж, для вічного 
життя – нічого. У результаті маємо бездухо-
вність суспільства, моральну деградацію, 
занепад культури, втрату віри і свавілля.

Глибоке внутрішнє задоволення нам 
приносить не факт володіння багатством і 
не можливість витрачати його, а здатність 
мудро його використовувати. Саме цю 
думку і підкреслює Ісус у Своїй притчі. Для 
віруючих найвищим добром і найбільшим 
багатством у світі є Сам Бог. 

І Господь зі смутком відзначає, що люди 
на світське більш вигадливі, ніж на Боже. 
«Бо сини цього світу в своїм поколінні 
мудріші, аніж сини світла... » Здавалося б, 
отримавши пізнання Бога й істини, пізнання 
вічного життя і славного майбутнього, тре-
ба саме за це дбати. Але сини світла в до-
сягненні небесних цілей мляві і холодні, по-
вільні і неквапливі, ба навіть пасивні, через 
те сповільнюється їхнє духовне зростання.

А Бог бажає, щоб віруючі були кмітливі, 
розважливі, сміливі, ревні і жертовні – як у 
духовних прагненнях, так і в чиненні добра; 
щоб вони докладали більше зусиль і старан-
ності у своєму служінні Богові. Інертність, 
млявість, відсутність ініціативи, духовна 
апатія, байдужість і безтурботність – усе це 
ознаки духовного неблагополуччя. Це, фак-
тично, діє той лаодикійський дух, про який 
попереджує Господь Церкву в Об’явленні 
3:14-21. І діагноз: ти ні холодний, ні гарячий, 
за що Господь обіцяє виплюнути зі Своїх 
вуст. Це дуже небезпечний стан.

Ісус на закінчення Своєї притчі сказав: «І 
Я вам кажу: набувайте друзів собі від багат-
ства неправедного, щоб, коли проминеться 
воно, прийняли вас до вічних осель». Як 
зрозуміти цю фразу? Як можна здобувати 
собі друзів несправедливим багатством? 

Іншими словами, Христос сказав:   
користуйтеся земними багатствами для 
придбання собі друзів на землі; роблячи їм 
добро, ви здобуваєте через це вічні цінності 
і забезпечуєте собі майбутнє в небесному 
світі. Якщо пан похвалив невірного управи-
теля за його винахідливість, тим більше Бог 
похвалить нас, коли ми будемо чинити за 
Його порадою. Робімо добро, допомагаючи 
ближньому в його нестатку, якщо наш мате-
ріальний статок дозволяє це робити. 

Про неправедність земного багат-
ства добре сказав Августин: «Багатство 
– це невірний раб: наклади на нього тисячу 
ланцюгів, воно піде і з ланцюгами. Не 
прив’язуй свого серця до того, що дається 
тобі на час. Це не багатство, бо незабаром 
воно піде від нас. Те щире багатство, 

У той час, коли Президент за-
являє, що в Україні люди можуть 
молитися де і коли захочуть, у Чер-
касах розпочинається боротьба з 
християнськими цінностями.

володіючи яким, ми не можемо втратити». 
Однак земне багатство, якщо ми розум-

но ним розпоряджаємося, може привести 
до праведного багатства. Повчання Ісуса 
в цій притчі закінчується настановою: «Хто 
вірний в найменшому, і в великому вірний; 
і хто несправедливий в найменшому, і в 
великому несправедливий. Отож коли в не-
справедливім багатстві ви не були вірні, хто 
вам правдиве довірить? І коли ви в чужому 
не були вірні, хто ваше вам дасть?».

Це надто серйозне попередження. 
Воно спонукує віруючих бути обережними 
в користуванні земними багатствами – і ма-
теріальними засобами, і силою, здоров’ям, 
талантами, здібностями. Усе це може бути 
перевіркою на вірність Господові. Якщо 
ми виявимося невірні в тому, що Бог нам 
довірив на землі, чи може Він довірити нам 
те, що є на небесах і що незмірно вище 
земного, – Його справжнє багатство?

Неправильне поводження з багатством 
породжує зло; а при вмілому його ви-
користанні багато що можна зробити для 
поширення Царства Божого на землі. До-
брочинність – велика і свята справа. 

Постараймося й ми поводитися мудро 
з усім, що нам довірив Бог, і готувати собі 
місце в небесних оселях. Наша вірність у 
земному – запорука того, що Бог вручить 
нам небесне. 

Олег Карп’юк.

Притча про 
невірного 

управителя 

Притча про Притча про 
невірного невірного 

управителя управителя 

Конфлікт через Конфлікт через 
10 Заповідей10 Заповідей

Міжнародна громадська організація «Інститут 
християнської етики та апологетики», яку очолює 
Петро Похнатюк, подала заявку на встановлення 

в центрі Черкас стели з десятьма біблійними заповідями 
і отримала відповідний дозвіл. 

Передбачалося, що стела простоїть з 22 до 25 
серпня. Але вже вночі 22 серпня, як у недоброї пам’яті 
радянські часи, невідомі люди підігнали до стели КамАЗ 
для її демонтажу. За словами Похнатюка, відбувалося 
це на очах у міліції, яка, однак, зовсім не перешкоджала 
незаконним діям зловмисників. Вони зрізали стелу, 
але через опір очевидців не зуміли повантажити її на 
машину.

Християни міста не залишилися байдужими до прояву 
такого беззаконня, і в ніч з 23 на 24 серпня виставили біля 
поваленої стели охорону. А в День незалежності провели 
там мітинг і зібрали підписи під відкритим листом до Пре-
зидента України, до МВС і СБУ з приводу розпалювання 
в Черкасах ворожнечі у ставленні до християн.

На мітингу були присутні представники різних христи-
янських деномінацій, люди, яким не байдужа доля міста 
і України. Організатори повідомили про проведення без-
термінової акції протесту «Май Бога в серці», ціль якої 
– добитися офіційного розслідування інциденту. 

НХС.

У Росії налагоджена У Росії налагоджена 
система видачі система видачі 

біометричних паспортівбіометричних паспортів

ОЗНАКИ ЧАСУ

Система запровадження біометричних закордонних паспортів налагоджена 
практично у всіх російських регіонах. У вересні виданий мільйонний за 
рахунком документ нового зразка.

«Були деякі збої і проблеми, але нині вже можна сказати, що система за-
провадження біометричних паспортів налагоджена практично в усіх російських 
регіонах. Федеральна міграційна служба виходить на новий рівень обслуговування 
населення», — заявив прес-секретар ФМС Костянтин Полторанін.

«Російський біометричний паспорт відповідає всім міжнародним вимогам і від-
різняється високим ступенем захисту. Навіть якщо його викрадуть, скористатися 
документом не зможуть», — зазначив прес-секретар ФМС.

Міграційна служба продовжує видавати закордонні паспорти двох типів 
— звичайні і біометричні. Оформлення паспорта нового зразка коштує дорожче, 
і в ньому поки що один біометричний показник — тримірна фотографія власника, 
яку записують на спеціальний чіп.

Біометричні паспорти експериментально почали видавати 2006 року в Москві, 
Санкт-Петербурзі і Калінінградській області. Торік систему видачі документів 
нового зразка вирішили поширити на інші російські регіони.

Rambler.ru.
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ЩОМІСЯЧНИЙ МІЖЦЕРКОВНИЙ ХРИСТИЯНСЬКИЙ ЧАСОПИС ЩОМІСЯЧНИЙ МІЖЦЕРКОВНИЙ ХРИСТИЯНСЬКИЙ ЧАСОПИС ЦЕРКОВ ЦЕРКОВ ХВЄП УКРАЇНИХВЄП УКРАЇНИ
Всеукраїнський Союз Церков Християн Віри ЄвангельськоїВсеукраїнський Союз Церков Християн Віри Євангельської

Христос колись сказав: «Не 
хлібом самим буде жити людина, але 
кожним словом, що походить із уст 
Божих» (Мт. 4:4). Ми маємо не тільки 
тіло, яке потребує хліба і води, і це 
нормально і правильно, коли ми дбає-
мо про нього. Однак у нас є ще без-
смертна душа, яка не буде задово-
лена земним хлібом чи водою, вона 
потребує чогось більшого. Господь 
знає, що наша душа не може задо-
вольнитися земними благами. Тільки 
тоді, коли ми вкусимо хліба небес-
ного, коли зустрінемося з Тим, Хто 
нас створив, у нашу душу ввійдуть 
Божий мир, Божа правда і істинний 
зміст нашого земного життя.

«А як маємо поживу та одяг, то ми 
задоволені будьмо з того. А ті, 
хто хоче багатіти, упадають у 

спокуси та в сітку, та в численні нерозумні 
й шкідливі пожадливості, що втручають 
людей на загладу й загибель. Бо корінь 
усього лихого – то грошолюбство, якому 
віддавшись, дехто відбились від віри й по-
клали на себе великі страждання. Але ти, 
о Божа людино, утікай від такого, а женися 
за правдою, благочестям, вірою, любов’ю, 
терпеливістю, лагідністю!» (1 Тим. 6:8-11).

Багато людей на всіх континентах ду-
мають, що щастя людини – у її багатстві. 
Мовляв, багата людина може собі дозволи-
ти все, що забажає. Але це далеко не так. 
Гроші ніколи не роблять людину щасливою. 
Вони можуть задовольнити наші потреби, 
фінанси потрібні, але вони не повинні бути 
центром нашого життя. Фінанси не повинні 
завоювати нашого серця, а найголовніше 
– нашої любові.

Дуже важливо, щоб за короткий час, 
прожитий нами на землі, ми правильно 
оцінили цінності, які є перед нами. Христос 
народився не в багатих палатах, а в убогих 
яслах, у найскромнішому місці – Цар царів 
і Спаситель світу. Марія, мати Ісуса, була 
скромною дівчиною, життя їхньої сім’ї було 
скромним – про це пише Біблія. Коли настав 
час принести до храму дар, вони принесли 
всього-на-всього пару горличок. Такий дар 
приносили люди, які жили дуже скромно.

Це не значить, однак, що ми повинні не-
хтувати земними благами чи відмовлятися 
від них, ні, однак ми повинні мати правильне 
ставлення до матеріальних речей. Вони 
нам потрібні, та це не на першому місці. 

На першому місці повинно бути ось що: 
«Шукайте ж найперше Царства Божого 
й правди Його, а все це вам додасться» 
(Мт. 6:33). 

Ми повинні визначитися, що для нас 
пріоритетне, а що – другорядне. Якщо ми 
будь-яким способом хочемо отримати бага-
то грошей і задовольнити свої забаганки, то 
значить, стоїмо на неправильному шляху і 
ніколи щасливими не будемо.

Апостол Павло підкреслює, а він був 
наповнений Святим Духом і говорив про 
серйозні речі, що люди, які захотіли бути 
багатими, загубили віру і розбилися, як 
корабель у морі. Вони вибрали неправиль-
ний орієнтир. Корінь всього лихого – то 
грошолюбство.

Мабуть,нікому не треба доказувати, як 
змінює людей любов до грошей. Господь 
хоче, щоб ми володіли фінансами, а не 
вони – нами. Через гроші люди б’ються, 
грабують, вбивають, йдуть на яку за-
вгодно підлість, аби лиш дістати їх. Цю 
ідею підкидає людям сатана. Він знає, що 
ми хочемо вибрати легкий шлях, тому під-
штовхує нас до нього, змальовуючи гарне 
життя, задоволення, і люди на це клюють. 
На цей небезпечний гачок вже потрапили 
мільйони людей.

Для того, щоб на цей сатанинський 
гачок не потрапили ми, нам потрібні сила 
і розуміння того, що любов до грошей 
– корінь усього злого. Ми повинні остеріга-
тися, щоб любов до грошей не проросла в 
нашому серці. Бо інакше вони заволодіють 
всім нашим життям, і ми опинимося під 
п’ятою грошолюбства. Коли ми це до-
пустимо, у нас почнуться великі переміни. 
Така позиція веде до трагізму і горя, а 
найстрашніше – людина скеровує себе до 
вічної загибелі.

Тож нехай Бог дасть вам багато фі-
нансів, добру роботу, щоб у вас завжди 
був достаток! Але пильнуйте, щоб вони не 
заволоділи вами, щоб ваш розум не був 
заполонений любов’ю до грошей, але щоб 
ви могли розумно розпорядитися ними і цим 
служили своєму Господу. Щоб через наші 
фінанси ми могли зробити багато добра. 

Правильне розпорядження фінансами 
може привести до благословення, непра-
вильне – до загибелі. Виберімо перший 
шлях, і Господь нас рясно благословить. 
Не допустімо, щоб любов до грошей заво-
лоділа нашим серцем. Хай нашим серцем 
володіє Той, Хто має владу на небі і на землі 
і Хто заплатив за нас Своєю Кров’ю.

«Знай же ти це, що останніми днями настануть тяж-
кі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, 
зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, 
невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, 
нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, 
нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж 
люблять Бога, вони мають вигляд благочестя, але 
сили його відреклися» (2 Тим. 3:1-5).

Апостол Павло дає настанови своєму сину по вірі і говорить, 
що є речі, які той повинен знати. Він відкриває йому істину 
про те, що в останні дні настануть тяжкі часи. Останні дні 

будуть такими ж, як і попередні: години, хвилини і секунди не 
зміняться. Проте ситуацію змінюють люди, а вони будуть «само-
любні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам 
неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, 
нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, 
бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога».

Павло змалював портрет нашого сучасника, можливо, і не 
підозрюючи, що через дві тисячі років, читаючи Боже Слово, 
ми бачитимемо на власні очі портрет людини останнього часу. 
Павло звертається до Тимофія, говорячи, що той повинен знати, 
якими в останні дні будуть люди. А люди, як відомо, формують 
соціум, формують середовище, в якому вони проживають, тому 
Тимофій не тільки повинен знати про це, а й відповідно діяти, а 
також втікати від таких людей.

Хто ці люди? На перший погляд, це зрозуміло. Ми огляда-
ємося навколо і бачимо, що вони живуть поряд з нами; вони 
не знають Бога, зарозумілі, грошолюбні, їхні діти не слухають 
батьків і т. д. 

Проте останній мазок пензля духовного художника апостола 
Павла на цій картині показує нам дещо іншу ситуацію. Виявля-
ється, мова йде про людей, які знають Бога, поклоняються Йому, 
належать до певної конфесії; більше того, можливо, їхні прізвища 
записані в церковних списках. І, як підсумок, апостол Павло каже, 
що люди останнього часу матимуть вигляд благочестя, але сили 
його зречуться, їм вона не буде потрібна.

Отож поміркуємо: ми живемо в час повсюдної реклами. 
Скажімо, рекламують, що коли ми користуватимемося певним 
кремом, зморшки зникнуть і ми виглядатимемо молодшими років 
на десять. Реклама зосереджена на тому, щоб подати непотрібну 
нам річ під таким виглядом, аби змусити нас це придбати. 

Сьогодні люди дуже турбуються про вигляд речей, про свій 
особистий вигляд, вигляд одягу і поряд з тим переймаються тим, 
щоб мати вигляд побожності. «Добре було б, щоб мене вважали 
за людину побожну», – так думають люди нашого часу. «Вони 
мають вигляд благочестя, але сили його відреклися».

Не так давно я ремонтував своє авто, і майстер запитав: «А 
вам як ремонтувати – як для себе чи як на продаж?». Для себе 
ми робимо все добре, а коли на продаж, то головне – щоб вигляд 
був гарний. Мати вигляд – це в багатьох випадках означає при-
ховати те, ким ти є насправді, приховати свою сутність. 

«І посходилися до Ісуса апосто-
ли, і розповіли Йому все, – як багато 
зробили вони і як багато навчили. 
І сказав Він до них: «Ідіть осібно 
самі до безлюдного місця та трохи 
спочиньте». Бо багато народу при-
ходило та відбувало, аж навіть не 
мали коли й поживитись. І відплив-
ли вони човном окремо до місця 
безлюдного. І побачили їх, коли 
плинули, і багато хто їх розпізнали. 
І пішки побігли туди з усіх міст та й 
їх випередили. І як вийшов Ісус, Він 
побачив багато народу і змилувався 
над ними, бо були, «немов вівці, що 
не мають пастуха». І зачав їх багато 
навчати. І, як минуло вже часу до-
волі, підійшли Його учні до Нього 
та й кажуть: «Це місце безлюдне, а 
година вже пізня. Відпусти їх, нехай 
підуть в осади та села близькі і ку-
плять собі чого їсти». А Він відповів 
і сказав їм: «Дайте їсти їм ви». Вони 
ж відказали Йому: «Чи ми маємо 
піти та хліба купити на двісті динарі-
їв і дати їм їсти?» А Він їх запитав: 
«Скільки маєте хліба? Ідіть побач-
те!» І розізнавши, сказали: «П’ять 
хлібів та дві рибі». І звелів їм усіх 
на зеленій траві посадити один біля 
одного. І розсілися рядами вони, 
по сто та по п’ятдесят. І Він узяв 
п’ять хлібів та дві рибі, споглянув 
на небо, поблагословив і поламав ті 
хліби, і дав учням, щоб клали перед 
ними, і дві рибі на всіх поділив. І всі 
їли й наїлися! А з кусків позосталих 
та з риб назбирали дванадцять по-
вних кошів. А тих, хто хліб спожи-
вав, було тисяч із п’ять чоловіка!» 
(Мр. 6:30-44).

ПРОПОВІДІ

Михайло Паночко
Єпископ ФІНАНСИФІНАНСФІНАНСИИ

Микола Синюк,
єпископ

ВИГЛЯД БЛАГОЧЕСВИГЛЯД БЛАГОЧЕСТЯТЯ
Згадаймо історію про жінку царя Єровоама. «І сказав Єро-

воам до своєї жінки: Устань та переберися, і не пізнають, що ти 
Єровоамова жінка. І підеш до Шіло, ото там пророк Ахійя, який 
говорив про мене, що я буду царем над цим народом. І візьми 
в свою руку десять хлібів і калачі та дзбанок меду, і ввійдеш 
до нього. Він скаже тобі, що буде хлопцеві. І зробила так Єро-
воамова жінка. І встала вона, та й пішла до Шіло, і ввійшла до 
Ахійєвого дому. А Ахійя не міг бачити, бо очі йому стемніли через 
його старість. І Господь сказав до Ахійї: Ось приходить Єрово-
амова жінка, щоб запитати від тебе слово про сина свого, бо 
він слабий. Отак і так будеш їй говорити. І станеться, коли вона 
ввійде, то вдаватиме чужу. І сталося, як Ахійя почув шарудіння 
ніг її, як вона входила до входу, то сказав: Увійди, Єровоамова 
жінко! Чому то ти вдаєш чужу? А я посланий до тебе з твердою 
звісткою» (1 Цар. 14:2-6).

До чого я веду? Кожного дня перед нами постають нові 
завдання, нові справи, і я хотів би, щоб ми, вирішуючи їх, не 
дбали про те, аби мати вигляд побожності, але щоб справді були 
благочестивими. Немає потреби ховатися від Бога, говорити, які 
ми святі, приймаючи маску смиренного лицеміра. Бог знає нас 
краще, ніж ми самі себе знаємо. Пророк Осія каже: «Бо ваша 
любов – немов хмара поранку і мов та роса, що зникає уранці». 
Така наша людська побожність. Так ми маскуємося.

Коли я проходив військову службу, то треба було ретельно 
стежити за своїм одягом і взуттям, бо старшина кожного вечора 
перевіряв їх. І ми старалися почистити чоботи хоча б спереду, 
яке воно ззаду – було не видно, а от спереду старшина бачив 
все завжди. Та він швидко зорієнтувався і бувало, ішов поза 
нашими спинами і дивився, чи чисті наші підбори.

Ми інколи також стараємося прибрати якогось вигляду, 
почистити форму для людей, але для Бога це абсолютно не 
потрібно. «Коли ж хто гадає, що він побожний, і свого язика не 
вгамовує та своє серце обманює, марна побожність того! Чиста 
й непорочна побожність перед Богом і Отцем оця: зглянутися 
над сиротами та вдовицями в утисках їхніх, себе берегти чистим 
від світу» (Як. 1:26-27).

Ми живемо в період останнього часу, коли люди стали 
такими, якими їх описав апостол Павло. Він наказує втікати 
від таких. У приповістях Соломона написано: «Перестань же, 
мій сину, навчатися від нерозумних, щоб відступитися від слів 
знання!» (Пр. 19:27).

Потрібно втікати від компаній молодих людей, які лихослов-
лять своїх батьків, які не поважають старість. Павло застерігає, 
щоб ми не тільки знали картину останнього часу, а й діяли від-
повідно. Для того, щоб бути мудрою людиною, тою, яка чекає 
зустрічі зі своїм Спасителем, ми повинні відповідно діяти – до 
цього нас закликає Господь. Не мати тільки вигляд достойний, 
не хизуватися перед іншими, а справді бути благочестивими 
людьми, у чиїх серцях живе Господь. «Бо вправа тілесна мало 
корисна, а благочестя корисне на все, бо має обітницю життя 
теперішнього та майбутнього» (1 Тим. 4:8).

Дивлячись на вулицю і вловлюючи в рисах знайомих нам 
людей вигляд благочестя, пам’ятаймо, що Бог не хоче цього від 
нас. Він бажає, щоб у сердечному храмі ми були благочестивими 
людьми, тими, які готові зустріти свого Спасителя. У цьому нам 
хай допоможе Господь!

ЩОБ МАЛЕ СТАЛО ВЕЛИКИМЩОБ МАЛЕ СТАЛО ВЕЛИКИМЩОБ МАЛЕ СТАЛО ВЕЛИКИМ
Сергій

 Вінковський
пастор

Мабуть, тоді траплялися й важливіші події, але учнів 
так вразило, що Ісус Христос з нічого зробив так ба-
гато, що всі чотири євангелісти описали цю історію. І 

вона показує, що Ісус мав владу над матеріальним началом.
Усе матеріальне в цьому світі прямує до гіршого. 20 

років тому ми були не такими, як нині. Ми не можемо ста-
вати кращими. Ніщо не може. Коли новісінький автомобіль 
поставити років на 15 в гараж, він просто згниє. Тільки 
Христос міг робити з меншого більше, з гіршого – краще, 
з мертвого – живе. 

Марко яскраво описав всі ці моменти. Було це пізньою 
весною, коли землю вже вкривала зелена трава. Людям, 
які пішли за Ісусом, дали команду сісти. У ту пору року 
сонце заходить о шостій годині, тому події розгортаються 
ближче до вечора. Люди розсілися на траві по 100 і по 50 
чоловік. І в цей час повинно було звершитися це чудо. В 
оригіналі замість слова «ряди» вжите слово «праснай», 
яке характеризує ряди рослин. Це говорить про те, що 
вони не просто сиділи натовпом, а це вже було щось. Бо 
якщо ви зможете розсадити єврейський народ у рядки, то 
ви – велика людина.

Слово «праснай» говорить про те, що вони сиділи пра-
вильно, рівненько, як ряди овочів. Можливо, тому, що були 
голодні. І потім учні зібрали ще 12 повних кошів залишків 
хліба і риби. Звідки у них з’явилися коші в пустині? Кожен 
правовірний єврей ходив з кошем, в якому завжди була їжа. 
Ці коші були з вузьким отвором, через який нічого не було 
видно. Коли вони відправлялися в дорогу, то брали в ці коші 
чисту, освячену їжу, щоб не харчуватися чим доведеться. 
Та оскільки через отвір в коші нічого не було видно, то 
вони будь-кому могли сказати: «Дай мені поїсти, бо в мене 
нічого нема». Як бачимо з історії, юдеї завжди були раді 
покористуватися чимось чужим, тільки б не чіпати свого. 

Ось один з класичних прикладів: у них були стада, 
були вівці, але при цьому вони просили в Бога м’яса. Але 
не треба їх осуджувати, бо ми такі самі. Замість того, щоб 

тратити своє, воліємо  жити за чужий рахунок. Ми часто 
просимо у Бога грошей, навіть якщо вони у нас є. Нам 
потрібно зректися цього, бо це обман. Якщо є сьогодні, 
то про завтрашній день не турбуйся, адже так сказано в 
Біблії. А ми так часто турбуємось про завтра і післязавтра, 
що мимоволі стаємо прохачами.

Реакція на людські потреби буває різною. Коли учні 
побачили, що вже пізно і люди втомлені та голодні, вони 
проявили співчуття. Але це співчуття було однобоким. Вони 
попросили відпустити людей, але при цьому в них не було 
бажання брати на себе відповідальність за них.

Ми за своєю природою не завжди готові взяти на себе 
відповідальність за когось. Як правило, хочеться, щоб 
хтось інший зробив те чи те. І учні розраховували, що люди 
вже якось самі знайдуть їжу. А не знайшовши, дістануть 
її зі своїх кошів. Але в Ісуса була інша ідея. Він бачив, що 
вони ходять за Ним, і оцінив це, хоча одного разу докорив, 
сказавши: «Ви ходите, тому що їли і наситилися!». Та все ж 
Він сказав учням: «Ви потурбуйтеся про цих людей». Перед 
учнями постало питання: «Як це зробити?».

У нашому житті буває немало таких ситуацій. Коли нам 
доручають якусь справу, ми одразу думаємо, на кого б це 
перекласти. Так поводяться діти. Вони завжди шукають 
когось, хто б зробив за них роботу.

 Бог покликав нас робити благородну справу – пропо-
відувати Його Слово людям. Люди в цьому світі голодні, 
вони не знають істини. Ісус нам каже: «Дайте їм їсти!». Але 
нам іноді немає що дати їм, бо ми самі нічого не знаємо. 
Так вчинили учні. Вони вирішили зупинити Ісуса і налякати 
складністю цього завдання. «То нам на них двісті динаріїв 
потратити?». 200 динаріїв – це піврічна зарплата. Як можна 
витратити стільки грошей на незнайомих людей? Ми часто 
кажемо: «Там і там тобі допоможуть». Та є такі, які гово-
рять: «Бог допоміг мені, і я можу зробити це для тебе!». 

Ісус хотів перевірити, чи готові були учні віддати те, 
що мали. Але не знайшов великого бажання. Тоді Він за-

питав, скільки в них хлібів. А було всього п’ять хлібин, які 
служили поживою для найбідніших. Крім того, у них були 
дві невеличкі рибини. Хто зможе вийти з такою кількістю 
їжі до натовпу? Учні послухалися Ісуса, і Він проявив Свою 
силу. В Його руках мале стало великим.

Вам і мені Бог довірив Своє слово, і його ніколи не буває 
мало. Чи ми розуміємо це? Іноді людині достатньо почути 
одну фразу про Бога, щоб змінилося її життя. У Біблії 
сказано: «І всі їли й наїлися! А з кусків позосталих та з риб 
назбирали дванадцять повних кошів» (Мр. 6:42-43).

Що стало причиною збільшення їжі? По-перше, учні 
послухалися Ісуса. Тобто вони не слухали свого розуму і 
погодилися робити те, що сказав Ісус. Наш розум заважає 
нашій вірі. Нам потрібно брати приклад з дітей, які вірять 
і не думають, як це має статися.

По-друге, учні вмовили єврейський народ розсістися 
по рядах. Ті люди були голодні, а голодних закликати до 
порядку не так вже і просто. Проте учні зробили цю велику 
роботу. Бог хоче, щоб у нашому житті були порядок, послух 
Його Слову і терпіння служити. Нам часто доводиться 
служити людям, які нікому вже не довіряють. І для того, 
щоб Бог помножив, нам потрібно проявити терпіння і при-
вести все в порядок.

«І Він узяв п’ять хлібів та дві рибі, споглянув на небо, 
поблагословив, і поламав ті хліби, і дав учням, щоб клали 
перед ними, і дві рибі на всіх поділив». Кількість їжі почала 
збільшуватися тоді, коли вони почали роздавати. Для мене 
це дуже важливий принцип. У нас не буде зростання, якщо 
ми не почнемо роздавати. Не прибуде любов, якщо ми не 
почнемо любити, не буде співчуття, коли ми не будемо 
співчувати. У нас не буде бажання, якщо ми не будемо 
виконувати справу Божу. 

Бог дає нам не для того, щоб ми кидали на землю і топта-
ли. Він наповнюватиме нас тоді, коли ми будемо витрачати. 
Ця їжа не помножилась би, якби її не роздавали. Коли ми від-
даємо найменше, що в нас є, то в людях воно примножується.
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Бог звертає увагу на людей, які 
особливо уважні до Його слова. 
Що таке Боже слово? Це Його 

можливість говорити з нами. Раніше, 
коли не було телефонів, люди писали 
листи. Якось я прочитав листи матері 
Достоєвського, які вона писала своєму 
чоловікові, що жив далеко в губернії. Ці 
листи переповнені живими почуттям, 
болем, бо батько Достоєвського звину-
вачував свою дружину у зраді.

Бог так само передає Своє серце в 
словах. Біблія – це Божий лист, написа-
ний людині. Коли ми будемо ставитися 
до нього молитовно, з чистим серцем, 
то почуємо Бога. 

Пригадаймо історію з життя Давида, 
коли він хотів збудувати Богові храм. 
Бог не наказував йому цього робити, не 
просив, таке бажання Давид знайшов 
у своєму серці. «Подивися, я сиджу в 
кедровому домі, а Божий ковчег зна-
ходиться під завісою!» (2 Сам. 7:2).

Давид почав збирати матеріали 
для будівництва споруди, закликати 
народ до спільної праці. Важливо, що 
він робив це не за принципом «треба». 
Давид, як керівник, подав правильний 
приклад. Коли Бог дає людині владу, 
то дає їй також помазання впливати на 
територію, якою він володіє. На Давиді 
було це помазання: «І був на ньому Дух 
Господній». Самуїл не просто так його 
помазав, ні, він конкретно сказав: «Чи 
це не помазав тебе Господь над спадком 
Своїм на володаря? І будеш ти царювати 
над народом Господнім, і ти визволиш 
його від руки ворогів його навколо. І 
ось тобі ознака, що Господь помазав 
тебе над спадком Своїм на володаря» 
(1 Сам. 10:1).

У Давида було помазання, і в одно-
му з псалмів він говорить: «Він моє 
милосердя й твердиня моя, форте-
ця моя та моя охорона мені, Він мій 
щит, і я до Нього вдаюся, Він мій 

народ підбиває під мене!» (Пс. 143:2).
Але, крім помазання, Давид мав ще 

добре серце, і в молитві він говорить: «І 
я знаю, Боже мій, що Ти вивідуєш серце 
й любиш щирість. У щирості серця свого 
я пожертвував це все, а тепер бачу я з 
радістю народ Твій, який знаходиться 
тут, що жертвує себе Тобі. Господи, 
Боже Авраама, Ісака та Якова, наших 
батьків, збережи ж навіки цей напрямок 
думок серця народу Твого і міцно скеруй 
їхнє серце до Себе!» (1 Хр. 29:17-18).

Яка правильна молитва! По-перше, 
Давид говорить: «Я знаю, Боже мій, що 
Ти вивідуєш серце й любиш щирість». 
Знання не приходять в наше життя при 
народженні – це результат навчання. 
Ми вчимося жити і пізнаємо ті чи інші 
речі. Давид дійшов такого висновку, 
проживши немало років.

Далі він говорить: «У щирості серця 
свого я пожертвував це все, а тепер 
бачу я з радістю народ Твій, який зна-
ходиться тут, що жертвує себе Тобі». 
Давид жертвував від чистого серця, і 
це стало добрим прикладом для народу. 
Те, як ми поводимося самі, впливає на 
людей, які оточують нас.

«І був я із Ним непорочний, і стерігся 
своєї провини, і Господь заплатив був 
мені за моєю справедливістю, згідно з 
чистістю рук моїх перед очима Його. Із 
справедливим поводишся Ти справедли-
во, із чесним по-чесному, із чистим пово-
дишся чисто, а з лукавим за лукавством 
його, бо народ із біди Ти спасаєш, а очі 
зухвалі принижуєш, бо Ти світиш мого 
світильника, Господь Бог мій, освітлює 
Він мою темряву!» (Пс. 17:25-29).

Зверніть увагу, що всі ці чотири ста-
ни, які перерахував Давид, стосуються 
стану серця людини. Людина може 
впасти в певні прогріхи, і Бог допоможе 
їй вийти з цього. А ця ситуація – це вже 
якийсь фатальний момент. «Господь 
же серця випробовує». Кожна людина, 

яка має в серці ту чи іншу ваду, живе в 
дискомфорті.

Про Давида Бог говорить: «Я знай-
шов Собі мужа за серцем Своїм». 
Як часто Давид падав, помилявся, 
потрапляв в різні неприємні ситуації, і 
виявляється, його серце співзвучне із 
серцем Бога. Це викликає здивування, 
бо, як нам відомо, Давид був грішником. 
А гріх – це свідомий вчинок, спрямова-
ний наперекір Богові, совісті, серцю, 
моралі. Вчинок вже зроблено, а на серці 
залишається відбиток, залишається 
шрам в серці і Бога, і людини.

Після того, як Давид згрішив і до ньо-
го прийшов пророк Натан, він написав 
50-й псалом. І в цьому псалмі він про-
сить Бога очистити його. Сам гріх вже 
розкритий і навіть усунений, але в серці 
залишився відбиток блуда. Наша пам’ять 
фіксує все, і духовна людина розуміє, 
що повинно відбутися очищення в серці.

«Очисти ісопом мене, і буду я чистий, 
обмий Ти мене, і я стану біліший від снігу. 
Дай почути мені втіху й радість, і раді-
тимуть кості, що Ти покрушив. Обличчя 
Своє заховай від гріхів моїх, і всі без-
законня мої позагладжуй. Серце чисте 
створи мені, Боже, і тривалого духа в 
моєму нутрі віднови» (Пс. 50:9-12).

Цікава молитва! Давид просить ство-
рити йому чисте серце. Він розуміє, що 
коли воно осквернене, то людина опиня-
ється в обставинах, коли для нечистого 
все нечисте. Це як брудні скельця в оку-
лярах, через які все видається брудним. 
Коли совість людини осквернена, то їй 
здається, що навколо всі грішні. Чому 
деяким людям здається, що всі злі? 
Та тому, що ці люди самі є злими. Ми 
підозрюємо людей в тому, у чому самі 
винні. Давид зрозумів це, тому просить 
Бога створити йому чисте серце.

Що таке осквернена совість і на-
скільки важливо мати спокійну совість? 
«Їжте все, що на ятках м’ясних прода-
ється, за сумління зовсім не турбуючись. 
Бо Господня земля, і все, що на ній!» 
(1 Кор. 10:25-26). Павло переживає за 
стан совісті, щоб вона була спокійною. 
Бо коли вона неспокійна, то людині не 
можна жити в такому стані. Початок 
наших проблем в тому, що ми навчилися 
жити з неспокійною совістю. Це може 
бути маленька тривога, та вона завда-
ватиме нам великої шкоди.

«Як покличе вас хтось із невіруючих, 
і ви захочете піти, їжте все, що дадуть 
вам, за сумління зовсім не турбуючись. 
Коли ж скаже вам хтось: Це ідольська 

жертва, не їжте тоді через того, хто 
сказав, та через сумління! Говорю ж не 
про власне сумління, але іншого, чого б 
моя воля судилась сумлінням чужим?» 
(1 Кор. 10:27-29).

Павло розумів, що Бог все освятив 
і воно чисте. Він залишався спокійним, 
хоч і знав, що це м’ясо було ідольською 
жертвою. Він тримався підстави, що 
Господня земля і все, що на ній. Його 
сумління залишалося спокійним, але 
він турбувався за людей, щоб вони не 
піддалися докорам сумління.

«Бо коли винуватить нас серце, то 
Бог більший від нашого серця та відає 
все! Улюблені, коли не винуватить нас 
серце, то маємо відвагу до Бога» (1 Ів. 
3:20-21).

Іван подає цікаву думку: людина стає 
сміливою навіть перед Богом, якщо 
серце не осуджує її. 

Читаємо також: «Маючи віру та до-
бре сумління, яке дехто відкинув і відпав 
від віри» (1 Тим. 1:19).

Наше духовне життя, наша віра і 
ходження в ній нерозривно пов’язані 
з нашим спокійним сумлінням. І саме 
через осквернене сумління людина 
може спіткнутися і впасти в вірі. Якщо 
людина відкидає добре сумління, а від-
кинути – це вчинити вольовий акт, то 
вона ризикує зазнати краху своєї віри. 
Наше спасіння і духовна стабільність 
залежать від стану нашої совіті. І не 
тому, що Бог покарає нас за вчинений 
гріх, – ми зруйнуємо себе самі.

«Того образ, хрищення, не тілесної 
нечистости позбуття, але обітниця Бого-
ві доброго сумління, спасає тепер і нас 
воскресенням Ісуса Христа» (1 Петр. 
3:21). Коли ми вступаємо в заповіт з 
Богом, то обіцяємо служити Йому в до-
брій совісті. І це нас спасає.

 «Дух ясно говорить, що від віри від-
ступляться дехто в останні часи, ті, хто 
слухає духів підступних і наук демонів, 
хто в лицемірстві говорить неправду і 
спалив сумління своє» (1 Тим. 4:1-2).

Як таке може бути? Людина прийшла 
в церкву, має віру і враз відступає від неї. 
Що є причиною цього? Павло пояснює, 
що причиною стають лицемірство і не-
чисте сумління. Лицемірство – це дво-
ликість. Людина бореться проти свого 
сумління, яке  докоряє їй у неправильнос-
ті її вчинків. Цим самим вона осквернює 
його – використовує наперекір його 
призначенню. А призначення сумління 
– говорити нам правду, свідчити про наш 
справжній стан. Отож гарантія нашої 
віри нерозривно пов’язана з чистотою 
нашого сумління, тобто нашого серця.

«Дяк ую Богов і ,  Якому  служ у 
від предків чистим сумлінням, що 
тебе пам’ятаю я завжди в молит-

вах своїх день і ніч» (2 Тим. 1:3).
Павло свідчить, що він служить Богу 

з чистим сумлінням. А хіба можна по-ін-
шому служити Богові? Як служити, коли 
сумління нечисте? Нечисте сумління в 
нас – це коли ми ігноруємо самі себе. 
Якщо ми настільки не поважаємо себе, 
то чи поважаємо ми інших? Якщо ми 
не зважаємо на те, що говорить наша 
внутрішня людина, то тим більше ми не 
зважатимемо на те, що говоритимуть 
наші ближні. Про яке служіння Богові 
може йти мова, якщо ми не можемо 
послужити своїй власній душі.

Якщо ми не очистимо своє сумління, 
то не зможемо служити живому, істин-
ному Богу. «Наблизьтесь до Бога, то й 
Бог наблизиться до вас. Очистьте руки, 
грішні, та серця освятіть, двоєдушні!» 
(Як. 4:8).

Що це за стан – двоєдушність? Це 
коли ми зробили правильний вибір в 
житті і, наперекір внутрішньому голосу, 
спокушаємося і оглядаємося. Це не-
приємний стан. У такому стані жити не 
можна! Людина руйнує себе цим. Біблія 
називає таких людей грішними, бо вони 
повертаються назад.

«Що виявляють діло Закону, напи-
сане в серцях своїх, як свідчить їм сум-
ління та їхні думки, що то осуджують, то 
виправдують одна одну» (Рим. 2:15).

Коли сумління людини чисте, то 
це свідчення того, що закон Божий 
записаний в її серці. Корінь нашої 
християнської стабільності – це наша 
щиросердечність, коли ми все робимо і 
говоримо від щирого серця. Буває, що 
нам не хочеться все говорити, щоб не 
образити людину, та ми повинні чинити 
так, як закликає нас сумління.

Є люди, які звикають жити з доко-
рами сумління, і вони постійно живуть 
з болем у серці. Я не уявляю, як можна 
так жити, мені здається, що я б помер 
від докорів сумління. Як міг Юда три 
роки ходити з Христом, слухати Його 
слова і носити в собі зраду? Мені шкода 
цього чоловіка. Я не знаю, як можна 
було прожити ці три роки, дивитися в 
очі Ісусу і думати, як Його зрадити. Як 
тільки його серце не розірвалося – адже 
він жив двоєдушно.

Я твердо переконаний, що Бог лю-
бить людей з чистим серцем і що така 
людина ніколи не спіткнеться і не впаде. 
Мені щиро жаль людей, які пережива-
ють душевні муки через те, що вони не 
висповідалися, не висловили того, що 
їх болить. Так не можна жити, цим ви 
зруйнуєте себе і спалите свою совість. 
«Наблизьтесь до Бога, то й Бог набли-
зиться до вас. Очистьте руки, грішні, та 
серця освятіть, двоєдушні!». Ось добра 
порада для таких людей.

В останній день творення Бог сказав: 
«Створімо людину за образом Нашим, за 
подобою Нашою» (Бут. 1:26). Таким чином, 
Він закінчив Свою роботу «особистим під-
писом». Бог сформував людину з пороху і 
дав їй життя, поділившись Своїм власним 
диханням (Бут. 2:7).

У зв’язку з цим серед всіх Божих творінь людина 
унікальна, вона має як матеріальну (тіло), так 
і нематеріальну (душа, дух) складові. Бути 

«образом» і «подобою» Божою означає, що ми були 
створені, щоб бути схожими на Бога. Адам не був 
схожим на Бога в тому смислі, що Бог має тіло і кров. 
Святе Писання говорить, що «Бог є дух» (Ів. 4:24).

Адамове тіло відображало життя Бога тим, що 
воно володіло бездоганним здоров’ям і не підляга-
ло смерті. Образ Бога стосується нематеріальної 
частини людини. Це ставить людину окремішно від 
тваринного світу, готуючи її для панування, перед-
баченого Богом (Бут. 1:28), і дає їй можливість під-
тримувати зв’язок зі своїм Спасителем. Це подібність 
розумова, моральна і соціальна.

Розумова подібність — тому що людина була 
створена як раціональна, вольова особистість. 
Іншими словами, людина може розмірковувати і 
може вибирати. Це відображення Божого інтелекту 
і свободи. Кожного разу, коли хтось винаходить ма-
шину, пише книгу, малює пейзаж, насолоджується 
симфонією, підраховує суму чи дає ім’я домашньому 

улюбленцеві, він підтверджує факт, що ми були 
створені за образом Божим.

Моральна схожість — людина була створена в 
праведності і бездоганній невинності, відобража-
ючи Божу святість. Бог бачив усе, що Він зробив 
(включаючи людство) і сказав, що «вельми добре 
воно!» (Бут. 1:31). Наша совість — наш «моральний 
компас» є слідом того початкового стану. Коли хто-
небудь пише закон, відмовляється від зла, хвалить 
добру поведінку або почувається винуватим, він 
підтверджує той факт, що ми були створені за по-
добою Самого Бога.

Схожість соціальна — людина була створена для 
спілкування. Це відображає Божу триєдину природу і 
Його любов. В Едемі людина передусім спілкувалася 

з Богом (в Бут. 3:8 передбачається спілкування з Бо-
гом), і Бог створив першу жінку, тому що «недобре, 
щоб бути чоловіку самотнім» (Бут. 2:18).

Кожного разу, коли хтось одружується, знайо-
миться, обіймає дитину чи відвідує церкву, він де-
монструє факт нашого створення за образом Божим. 

Будучи створеним за Божою подобою, Адам 
також мав здатність робити вільний вибір. Хоч 
йому була дана праведна натура, Адам зробив 
неправильний вибір, збунтувавшись проти свого 
Творця. Вчинивши так, він спотворив Божий образ 
в собі, і він передав це всім своїм дітям включаючи 
нас (Рим. 5:12).

Сьогодні ми все ще несемо в собі образ Божий 
(Як. 3:9), але ми також несемо шрами гріха. Це ви-
являється на розумовому, моральному, соціальному 
і фізичному рівнях. Добра Новина полягає в тому, 
що коли Бог відкуповує людину, Він починає відтво-
рювати Свій початковий образ, творячи «...нового 
чоловіка, створеного за Богом у справедливості й 
святості правди» (Еф. 4:24; див. також Кол. 3:10).

Чисте сумління – Чисте сумління – 
гарантія нашої віригарантія нашої віри

Олександр
 Шевченко

«Так говорить Господь: Небеса Мій пре-
стол, а земля – то підніжок для ніг Моїх: 
який же то храм, що для Мене збудуєте ви, 
і яке ото місце Його відпочинку? Таж усе 
це створила рука Моя, і так все це сталось, 
говорить Господь! І при тому дивлюсь Я на 
вбогого та на розбитого духом, і на трем-
тячого над Моїм словом» (Іс. 66:1-2).

Створений за образом Божим Створений за образом Божим 
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Анна Престон народилася у 1810 
р. в сім’ї, де релігії не приділяли 
належної уваги. Шестеро дітей 

Джеймса Престона і його дружини з ранніх 
років змушені були працювати. Коли Анна 
ще не в змозі була засвоїти найпростіші 
принципи виховання, її вже наймали догля-
дати за малюками чи пасти худобу в сім’ї, 
де про Бога давно забули. Та врешті-решт 
вона потрапила в християнську сім’ю, де 
господиня виявляла турботу про духовний 
стан кожного, хто входив у її дім. На її за-
прошення маленька служниця побувала 
на занятті методистської групи і була дуже 
здивована тим, що деякі присутні плакали 
через свої гріхи, тоді як інші прославляли 
Бога за спасаючу благодать.

Для розуму Анни, абсолютно нео-
свіченого у плані духовності, це служіння 
було позбавлене будь-якого сенсу і при-
вабливості. Однак вона погодилася піти на 
методистське служіння наступної неділі. 
Текст священика був заповіддю нашого 
Спасителя: «А ти, коли молишся, «увійди 
до своєї комірчини, зачини свої двері і по-
молися» Отцеві своєму, що в таїні; а Отець 
твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно» 
(Мт. 6:6). Того вечора, ледь усвідомлюючи, 
чому вона це робить, Анна усамітнилася 
в маленькій кімнатці на горищі і, ставши 
на коліна біля єдиного стільця, голосно 
розридалася. Її господиня, вирішивши, що 
сталося якесь нещастя, піднялася до неї і 
запитала: «Анно, що з тобою трапилось?». 
«Не знаю», — була відповідь. Але тут же 
заперечила: «Ні, знаю. Я бачу всі свої гріхи 
з п’ятирічного віку, кожний свій гріх. Але 
найгірше те, що я бачу пекло відчиненим 
і готовим проковтнути мене».

У великому сум’ятті душі дівчинка 
усвідомила свій істинний стан перед Бо-
гом, пішла до своєї кімнати і до опівночі 
зі сльозами благала Бога про милосердя. 
Коли з її уст зірвалося запитання: «Чи не-
має, Господи, милості для мене?», на неї 
зійшла божественна впевненість, що Кров 
Ісуса цілковито змила всі її гріхи.

Вона підняла Новий Заповіт, що лежав 
на столі, і, поклавши палець на один із ві-
ршів, помолилася: «Отче, Ти, Котрий зняв 
з мене цей жахливий тягар, чи не зміг би 
Ти мені допомогти прочитати одну з цих 
маленьких речей?». І чудо сталося! Анна 
набула здатності прочитати частину тек-
сту: «... Кожен, хто воду цю п’є, буде праг-
нути знову. А хто питиме воду, що Я йому 
дам, прагнути не буде повік» (Ів. 4:13-14).

Так та, котру шкільна вчителька при-
судила до пожиттєвої неосвіченості, була 
обдарована здатністю читати Слово Боже. 
Але з причин, відомих тільки нашому Не-
бесному Отцеві, Він так і не відчинив двері 
її розуму для світського читання.

Сім’я, в якій працювала Анна, від-
мовилася вірити в можливість настільки 
незвичної ситуації. Щоб випробувати її 
правдивість, вони поклали перед нею 

газету, попросивши прочитати певний 
абзац. Не було жодного успіху доти, поки 
її увага не затрималася на слові «лорд». 
Тоді вона вигукнула: «Мені здається, що 
це слово «пан», але воно не може озна-
чати мого Господа, оскільки моє серце 
не загорілося, коли я його читала». Лорд 
Роберте, відомий герой південноафрикан-
ської війни, був тим паном, про котрого там 
було написано.

Згодом Анна влаштувалася на роботу 
в дім доктора Рейда, дружина якого була 
християнкою. Коли сім’я вирішила пере-
їхати в Канаду, Анні було запропоновано 
супроводжувати їх. На великий жаль 
батьків, вона погодилася. Після двомі-
сячної подорожі Рейди і Анна поселилися 
в Торнхіллі, Онтаріо, неподалік від міста 
Торонто.

Після всіх цих перемін релігійне життя 
ірландської служниці, здавалося, завмер-
ло, хоч вона все ще була християнкою. 
Місіс Фойб Палмер, відома своїм за-
хистом доктрини святості, керувала тоді 
заняттями групи в методистській церкві в 
Торнхіллі. Анна неохоче піддалася вмов-
лянням місіс Рейд супроводжувати її на 
Богослужіння.

Вона прожила в сім’ї Рейдів вже 10 
років, коли мати сімейства несподівано 
померла. Сім’я з малолітніми дітьми була 
залишена на опіку відданої Анни, яка, 
виправдуючи виявлене їй довір’я, турбу-
валася про них, поки вони не виросли і не 
покинули рідне гніздо.

Ні д-р Рейд, ні Анна не досягнули якоїсь 
значної стабільності в християнському 
житті. Вона, на своє горе, часто давала 
місце несамовитим спалахам гніву, коли 
діти випробовували її терпіння своїм непо-
слухом. Доктор Рейд, всупереч релігії, що 
сповідував, продовжував часом її сильно 
дратувати. Інколи на сімейних молитвах, 
щоб не чути його голосу, вона затикала 
вуха пальцями. 

Одного молодого християнина, який 
відвідував іноді д-ра Рейда, попросили 
проводити регулярні сімейні вечірні Бого-
служіння. Коли він читав 34-й псалом, 
17-й вірш сильно вразив Анну: «Господнє 
лице — на злочинців, щоб винищити 
їхню пам’ять з землі». Молодий чоловік 
на її прохання загнув кут сторінки з цим 
віршем. Анна відразу пішла до своєї кім-
нати, розгорнула Біблію і почала благати 
Бога показати їй, що Він означає. Ворог 
душ нашіптував: «Але ти не зможеш 
прочитати».

У простоті віри вона відповіла: «Гос-
подь подарував мені це». І знову сталося 
чудо. Анна змогла прочитати цей вірш! 
Продовжуючи молитися, вона запитала: 
«Що таке зло?». Тоді прийшло таке від-
криття про гріх її серця, що Анна провела 
решту ночі в ревній молитві за звільнення. 
Сила і влада молитви була відкрита її 
серцю і, як колись у давнину Яків, у муках 
душі, що вступила в боротьбу з Богом, 
вона вигукнула: «Я помру, але в мене це 
буде». Підвівшись з колін, вона зійшла 
сходами вниз і наткнулася на молодого 
гостя, який поцікавився причиною її див-
ного вигляду.

«Я потребую всебічного освячення: 
тіла, душі і духа», — такою була її відпо-

відь. Він пояснив, що віра в Божі обітниці 
принесе святість її серцю, до якої вона 
так прагнула, і процитував вірш: «Просіть 
— і буде вам дано, шукайте — і знайдете, 
стукайте — і відчинять вам» (Мт. 7:7).

Анна знову схилилася на коліна, 
благаючи: «Господи, я буду стукати всю 
ніч. Відчини мені! Відчини мені!». І Небо 
відповіло їй на наполегливу молитву. Плач 
перетворився на радість, і протягом двох 
годин цей маленький будиночок був будин-
ком хвали. Уже ніколи не ставалося нічого 
такого, що відділяло би Анну від Бога, тому 
що вона постійно ходила перед Ним і все 
глибше і глибше пізнавала таємниці, які Він 
відкриває тим, хто боїться Його. 

Саме в той час вона стала відомою 
як «свята Анна». Уперше її так назвали, 
насміхаючись, сусідські діти. Але вона усві-
домлювала істинне значення цього титулу, 
і молилася: «Отче, вони називають мене 
святою Анною. Будь ласка, зроби мене 
святою, щоб ці діти не були обманщиками». 
Її просте прохання знайшло відповідь у 
пахощах її сумирного і сповненого вірою 
християнського свідчення, що насичувало 
життя всіх, хто був з нею знайомий. «Свя-
тою Анною» вона стала для покоління, що 
знало її, а також і для їх нащадків.

Багато її молитов отримали відповіді. 
Згадаймо хоча б випадок із криницею 
доктора Рейда. На час літніх місяців ця 
криниця завжди висихала, і його юним си-
нам доводилось здалека приносити воду. 
Якось, коли Анна розмовляла зі своїми 
вихованцями про те, як Бог відповідає на 
молитви, і розповіла про пережиті нею 
самою випадки, Генрі Рейд, добродушно 
жартуючи, сказав: «Анно, а чому ти не 
попросиш твого Отця послати воду в нашу 
криницю, щоб нам, дітям, не доводилось 
так важко працювати?».

Це запитання пролунало прямим ви-
кликом її вірі. Залишившись у своїй кімнаті 
на самоті, вона помолилася: «Отче, Ти 
чув, що сказав Генрі сьогодні увечері. 
Якщо я підведуся на зібранні і скажу «Мій 
Бог задовольнить всі наші потреби за 
Своїм багатством у славі в Христі Ісусі», 
ці хлопчики не повірять, якщо Ти не по-
шлеш воду в цю криницю». А потім лягла 
і міцно заснула.

Наступного ранку, коли Генрі готувався 
вирушати по воду, на його здивування, 
Анна підхопила двоє порожніх відер і 
пішла до криниці. Навздогін він вигукнув: 
«Криниця така ж суха, як підлога на кухні». 
Але через кілька хвилин вона повернулася 
з відрами, наповненими по вінця чистою 
водою.

«А що ти тепер скажеш?» — з тріум-
фальним виглядом запитала вона здиво-
ваного хлопчика, який, у свою чергу, зміг 
лише запитати: «Але чому ти не зробила 
цього набагато раніше, щоб позбавити нас 
від всієї цієї роботи?». Через роки друг 
Анни, якому був відомий цей випадок, свід-
чив, що відтоді та криниця ніколи вже не 
висихала, навіть у найзасушливіше літо. 

Хто може сказати, що час чудес ві-
дійшов у минуле? 96 років довгого життя 
Анни були наповнені молитвою і прослав-
ленням Бога за те, що Він зробив для неї 
і що міг зробити для інших. Похилі роки 
вона провела в домівках своїх друзів, які 
вважали за честь служити їй. На її похоро-
ні був присутнім мер міста Торонто. Після 
її смерті він сказав: «Цього тижня я був 
удостоєний двох почестей: взяв інтерв’ю в 
президента Сполучених Штатів. Це велика 
честь. І ніс труну святої Анни. І потім, ані-
трохи не принижуючи гідності президента 
Теодора Рузвельта, додав: «Із цих двох 
почестей вище я ставлю останню».

... Він був просто хлопчиком з Єрусали-
ма. Не надто поганим і не надто хорошим. 
Підійшовши до Вчителя, він сказав: «Я 
маю трохи хліба і дві рибки. І з радістю 
віддам їх Тобі». Їжі могло вистачити лише 
для одного. Але вона примножилася, щоб 
було прославлене Ім’я Боже.

Вона була скромною сільскою дівчи-
ною. І коли Гавриїл з’явився до неї вночі 
і сказав: «Ти знайшла благодать у Бога», 
вона, тремтячи, мовчала. «Не бійся, 
— мовив далі Гавриїл. — І ось ти в утробі 
зачнеш, і Сина породиш, і даси Йому ймен-
ня Ісус... і Господь Бог дасть Йому престола 
Його батька Давида». Вона була лише 
скромною сільською дівчиною, але саме 
в ній нам явилася Божа вірність.

Р. Чепмен.

Два способи життя — без-
божний і справедливий. Одні 
зазнають безпідставного страху, 
хоча й не можуть пояснити його 
природу. Начебто все гаразд, 
нічого не віщує біди, а всередині 
— паралізуючий холод.

Інша категорія людей від-
різняється спокоєм, сміливістю 
і рішучістю, які важко пояснити. 
Їх життя вручено в надійні руки 
Господа. «Справедливий без-
печний, немов той левчук». Саме 
у справедливості, тобто пра-
ведності, — секрет сміливості 
віруючої людини.

Бог проголосив нас праведними 
завдяки тому, що за нас все 
заплачено, причому сповна, на 

всі часи! Хто у Христі, той праведний 
перед Богом! Природа левчука — бути 
сміливим, бути царем! Слон боїться 
мишей, але лева Бог створив сміли-
вим, і тут вже нічого не вдієш! Так і нас 
Бог переродив, і в нашій новій природі 
немає місця страхові і сумнівам.

Лев’яча сміливість вчорашніх риба-
лок випливала з близьких стосунків з 
Богом через Ісуса Христа. Вони пере-
стали сидіти за зачиненими дверми, 
вони усвідомили, що Бог за них. «А 
бачивши сміливість Петра та Івана і 
спостерігши, що то люди обидва не-
вчені та прості, дивувалися і пізнали 
їх, що вони з Ісусом були» (Дії 4:13). 
Сміливість свідчить про силу людини, 
про її зв’язки. Сміливість простих 
людей дивує.

Рання Церква молилася за смі-
ливість у проповідуванні Божого 
Слова, тому що усвідомлювала, що 
збентеження, нерішучість і страх мо-
жуть зупинити пробудження. «І тепер 
споглянь, Господи, на їхні погрози, і 
дай Своїм рабам із повною сміливістю 
слово Твоє повідати» (Дії 4:29).

Дух Святий характеризує пропо-
віді апостола язичникам як відважні! 
«І він із ними входив і виходив до 
Єрусалиму, і відважно звіщав в Ім’я 
Господа» (Дії 9:28); «... Довгий час 
пробули вони там, промовляючи 
мужньо про Господа, що свідоцтво 
давав слову благодаті Своєї і робив, 
щоб знамена та чуда чинились їхніми 
руками» (Дії 14:3).

Гедеон спочатку не повірив Госпо-
ду. Він хотів чуда. Він зруйнував жер-
товник вночі. Він підслухав розмову 
ворожих воїнів, щоб не боятися. Хоча 
перемога була здобута, це не змінило 
серце Гедеона і не зміцнило його осо-
бистих стосунків з Богом.

Історія Даниїла — це вражаюча 
історія. Незважаючи на царський указ 
про заборону молитися комусь іншому, 
окрім царя, Даниїл, як і раніше, молив-
ся своєму Богові. Сміливість Даниїла 
випливала з його стосунків з Богом.

«Жодна пора не годиться для 
праці так, як перші години дня, і жодна 
пора для служіння Господу не краща, 
ніж дні юності», — сказав якось Спер-
джен. Для читання Святого Писання 
і молитви він мав звичку вставати 
рано-вранці. Час, що залишався, він 
присвячував навчанню. Увечері він 
проповідував Слово Боже.

У 16-річному віці він вступив в 
«Союз проповідників-самоуків». Свою 
першу проповідь Сперджен виголосив 
в одному домі неподалік від Кембрі-
джа. Репутація «проповідників-само-
уків» швидко зростала. 

У 19 років Чарльз Сперджен ви-
ступив з промовою перед вчителями 
недільних шкіл в Кембріджі. Після 
цього він піддався різкій критиці з боку 
літніх чоловіків, які стверджували, що 
він не мав права повчати старших. 
Вони сказали, що було б краще, якби 
він залишався у своїй громаді доти, 
поки не відпустить бороду.

Однак позитивним наслідком цього 
виступу було те, що він отримав за-
прошення в одну з церов Лондона. 
Мова йшла про одну з провідних бап-
тистських громад, в якій було понад 
300 членів. У віці 22 років Сперджен 
став найпопулярнішим проповідником 
свого часу.

Коли в 1854 році він почав своє 
служіння, громада налічувала 232 
члени. На кінець 1891 року було охри-
щено 14 460 нових віруючих. 

У березні 1861 року закінчилося 
будівництво нового приміщення для 
зібрань церкви. Протягом 31 року 
кожної неділі вранці і увечері при-
близно 5 000 осіб слухали там пропо-
віді Сперджена. Його зібрання були 
такі велелюдні, що він інколи просив 
постійних відвідувачів не приходити 
на наступне Богослужіння. Але й тоді 
церква була переповнена.

7 жовтня 1857 року, коли Спердже-
ну минуло 23 роки, було орендовано 
найбільше на той час приміщення. На 
зібранні були присутні 23654 особи.

Джон Буньян за Слово Боже про-
сидів у тюрмі 12 років. На судовому 
слідстві його позбавили слова. Йому 
заборонили також запросити свідків 
для захисту, визнали винним і кинули 
в камеру, винісши вирок: три місяці 
тюрми за проведення зібрань, які в 
тодішній Англії заборонялися. Після 
цього його обіцяли випустити за умо-
ви, що він пообіцяє більше ніколи не 
проповідувати. Якщо ж він не дасть 
такої обіцянки, його повісять. Людину 
хотіли повісити  за те, що вона пропо-
відувала про Господа Ісуса!

Коли вирок було оголошено, Бунья-
ну надали слово. І він сказав: «Якби 
мене сьогодні випустили з тюрми, я 
завтра знову проповідував би. Це так 
само достеменно, як те, що Бог мені 
Помічник».

Його ув’язнення тривало 12 довгих 
років. У будь-який час його могли 
випустити з тюрми, варто йому було 
лише пообіцяти не проповідувати 
більше про Господа Ісуса. Але Джон 
Буньян любив Господа і знав, що він 
повинен говорити про Нього людям, 
навіть якщо це означало залишатися в 
тюрмі, бути розлученим з дружиною і 
дітьми і не мати можливості будь-яким 
чином підтримувати їх. Джон Буньян 
любив свою сім’ю. З роботою все було 
добре. Він любив бути на свіжому 
повітрі і на сонці. Він любив траву і 
голубе небо. Але, попри все це, він 
волів 12 років залишатися в тюрмі, 
тому що любив Господа Ісуса і бажав 
служити Йому. І саме в тюрмі він на-
писав свій безсмертний твір «Подорож 
Пілігрима».

У віці 43 років Джона Буньяна 
нарешті випустили з тюрми. Після 
того він 16 років служив пастором 
баптистської церкви в Бедфорді. 

Той, хто пережив Боже випробуван-
ня та істинне навернення, вже ніколи 
не проміняє сміливість на страх, віру — 
на сумніви, відвагу — на нерішучість.

Павло Савін.
Пастор.

Сміливість Сміливість 
справедливого!справедливого!

«Безбожні втікають, коли й не женуться 
за ними, а справедливий безпечний, не-
мов той левчук» (Прип. 28:1).

ГЕРОЇ ВІРИ

Свята АннаСвята АннаСвята Анна
«Бідолашна Анна, вона ніколи 

нічого не зможе вивчити!» — у від-
чаї вигукнула вчителька. Маленька 
дівчинка пробула в класі лише 
тиждень, і виявилося, що азбука 
для неї надто складна. Тому було 
зроблено висновок: витрачати 
зусилля на таку нетямущу дитину 
— марна річ.

Дівчинку негайно відрахували, 
і вона повернулася в скромний 
ірландський котедж із солом’яною 
стріхою в Балламекеллі, графстві 
Арма. І все ж у зрілі роки Анна 
стала відомою завдяки широкому 
знанню Біблії і рекордній кількості 
відповідей на її прості молитви 
віри, що, однак, вперто замовчува-
ли скептики.
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Продовження. 
Початок у № 5-8 (44-47) за 2008 р.

Ми вже з’ясували, що Бог не спокушується злом 
і Сам нікого не спокушує. Але Він іноді дозволяє 
світу, гріху і дияволу спокушувати нас. Диявол 
має ціль перемогти нас спокусами, щоб ми впали 
в депресію, жили в пригніченні.

У 2 Сам. 24:1 читаємо: «І знову запалився Господній гнів на 
Ізраїля, і намовив сатана Давида проти них, говорячи: «Іди, 
перелічи Ізраїля та Юду». 

Про цю подію можна прочитати і в 1 Хронік 21:1: «І повстав сатана 
на Ізраїля, і намовив Давида перелічити Ізраїля». В одному місці 
Біблія говорить, що це гнів Господній спонукав Давида, в іншому 
– що це справа рук сатани. У чому річ?

Давид, насичений днями й оточений миром, почав все більше і 
більше віддалятися від Господа. Це і було тим внутрішнім мотивом 
перерахунку Ізраїлю. У нього почала проявлятися гордість, появилася 
надія на себе. «І сказав Давид до Йоава та до начальників народу: 
«Ідіть, перелічіть Ізраїля…» І сказав Йоав: «Нехай Господь додасть 
до народу Свого в сто раз стільки, скільки є! Чи не всі вони, пане 
мій царю, раби мого пана? Нащо буде шукати цього пан мій, нащо 
це буде за провину для Ізраїля?». 

Навіть оточення Давида розуміло, що це гріх. Вони бачили ту 
таємну спонуку царя, розуміли, який виклик він кидав Господу. І це 
було гріхом перед Богом і злочином перед Законом. Тому найближче 
оточення Давида всіляко намагалося переконати його відмовитися 
від задуму. «Та цареве слово перемогло Йоава. І вийшов Йоав, і 
ходив по всьому Ізраїлі, і вернувся до Єрусалиму». Він приніс перелік 
Давиду, і цар особливу увагу звертає на сильних серед народу, тобто 
тих, хто здатен воювати.

Що ж сталося далі? Здригнулося серце Давида, і сказав він до 
Бога: «Я дуже згрішив, що зробив оцю річ! А тепер прости ж гріх 
Свого раба, бо я зробив дуже нерозумно!». Зверніть увагу, що гнів 
Господній запалився на Давида і на Ізраїль. Давид почав все більше 
і більше відступати від Господа, а ізраїльтяни –  занурюватися в гріх. 
Бог бачив це і допустив, щоб сатана спокушував Давида. У кінцевому 
підсумку і Давид, і євреї покаялися, і було зупинене їхнє падіння, ціль 
Божа була досягнута.

Бог дозволяє приходити 
спокусам з певною ціллю

Коли в наше життя приходять спокуси, ми повинні бути впевнені, 
що Бог, допускаючи їх, має добру, святу, високу ціль. Повторюся 
знову: Бог не спокушує нас, але Він допускає, щоб спокуси при-
ходили в наше життя. Можливо, тому, що Він бачить у нас якийсь 
гріховний нахил, якого не бачимо ми і який проявляється саме 
під час спокуси. Ми усвідомлюємо його, каємося перед Господом 
і просимо в Нього помилування. І наше серце відкривається для 
Божого втручання.

Можливо, хтось із нас засуджував інших людей, коли ті про-
грішилися. І тоді Бог прибрав Свою стримуючу руку, і ми пізнали 
силу і владу гріха, і завдяки цьому впокорюємося перед Ним і пе-
рестаємо осуджувати, перестаємо бути самовпевненими. Апостол 
Павло так і говорить: хто думає, що він стоїть, хай бережеться, 
щоб не впасти.

Методи диявольських спокус
Сатана може спокушувати нас різними шляхами, наприклад, 

спонукуючи до бунту перед Богом, до непослуху Його заповідям. 
Він може схиляти нас до статевої розпущеності. Згадаймо, як дру-
жина Потіфара намовляла Йосипа до гріха. Ви звертали увагу на 
те, яким чином Йосип здобув перемогу? Він просто втік. У деяких 
випадках втеча – це справді єдиний правильний шлях до перемоги 
у спокусах. Біблія говорить, щоб ми утікали від ідолослужіння, 

від блуда, від юнацьких похотей. Апостол Павло радить Тимофію 
удалятися від зла.

Якими ще методами може спокушувати диявол? Скажімо, він 
може спонукувати нас любити речі або людей більше, ніж Бога, 
прив’язуючи нас до гріха. Сама любов до гріха – це вже гріх. 

Він може живити нашу гордість, відвертати нас від віри, від іс-
тини Слова Божого, щоб ми прислухалися до духів улещення і вчень 
бісівських, У сатани є багато методів для того, щоб спокушувати 
людину. Тому найголовніше – аби ми залишалися в Божій істині, 
Божій благодаті, щоб ми могли довірятися Господу вірою.

Звернімо увагу, що спокуси найчастіше приходять після сильних 
перемог і рясних благословень. Або коли Бог хоче довірити нам щось 
дуже важливе, цінне і благословенне. Тобто спокуси, як правило, 
приходять або після благословень, або перед ними. Тому не бен-
тежтеся, коли вони приходять, вони такі природні в нашому житті. 
Головне – щоб ми виходили з них переможцями. Бо тільки в спокусах 
і випробуваннях відкривається наша істинна, глибинна суть.

Чия ціль буде досягнута? Чиє бажання сповниться? Усе залежить 
від перемоги або поразки. Якщо ми виходимо зі спокуси переможцями 
в істині і Дусі Святому, то отримуємо прекрасні благословення від 
Господа і в нашій душі залишається благословенний слід. Спокуси 
навчають нас перемагати, навчають бути смиренними, покірними і 
довіряти Господу. Коли ми падаємо у спокусах, диявол сміється над 
нами, і це сильно засмучує Господа.

Спокуса – це процес, який починається спокушуванням зовні. 
Потім піднімається наша стара гріховна природа, людина захоплю-
ється і облещується цією спокусою, відчуваючи пристрасне бажання 
зробити щось заборонене, і в результаті людина грішить. 

А кара за гріх – смерть. Гріх – це кінцевий результат обраного 
шляху. Раптового падіння не буває.

Апостол Яків говорить: «Випробовуваний, хай не каже ніхто: «Я 
від Бога спокушуваний». Бо Бог злом не спокушується і нікого Він 
Сам не спокушує. Але кожен спокушується, як надиться й зводиться 
пожадливістю власною. Пожадливість потому, зачавши, народжує 
гріх, а зроблений гріх народжує смерть» (Як. 1:13-15).

Спочатку виникає зовнішній фактор, який спокушує людину. 
У неї появляється пристрасне бажання до чогось забороненого. І 
вона робить вибір, рушивши по шляху спокуси. З рішенням грішити 
в людині і зачинається гріх. А гріх починає рости до нестримної 
сильної влади. Результат цього – зовнішній прояв гріховних вчинків, 
слів і дій. А вчинений гріх народжує Божу відплату – смерть. Ще раз 
підкреслимо: падіння в спокусі – це процес, який має початок і має 
кінець – вчинення гріха.

Падіння у спокусах
Перший крок – суєта

Перший крок до падіння у спокусі – це стан суєти, заклопотаності. 
Багато християн перемагають диявола. Щоб справитися з ними, він 
старається спричинити в них стан метушні, турбот, не молитовний 
стан. Коли дивишся на все, що оточує нас, мимоволі приходиш до 
висновку, що світ просто занурений у такий стан. Люди не впевнені 
в майбутньому і сьогоднішньому і не розрахувалися з минулим. Люди 
з головою занурені в суєту і турботи.

Що ж таке суєта? Це не необхідність багато робити руками, це 
стан духа, душі людини. Це стан метання від одного до іншого. У По-
сланні до солунян апостол Павло про деяких людей говорить, що вони 
нічого не роблять, лише метушаться і вдають, наче щось роблять.

Якщо ми багато працюємо руками, якщо трудимося, щоб забезпе-
чити свою сім’ю, однак наші почуття спрямовані до Бога, мир Божий 
наповнює все наше єство і береже всі наші помисли у Христі Ісусі, 
якщо ми молимося, прославляємо Бога, розмірковуємо про Його 
істину, то це не суєта, навіть коли при цьому ми багато працюємо 
своїми руками. Це перебування в Бозі, у Христі Ісусі.

Коли ж ми починаємо метатися, перестаємо пильнувати, мету-
шимося і впадаємо в суєту, це виражається у наших вчинках. Ми 
духовно виснажуємося, втрачаємо мир в душі. І цим не забариться 

скористатися сатана. 
Тепер розглянемо  слово «турбота». Розрізняють два значення 

цього слова і його похідних. По-перше, турбуватися – це значить 
проявляти піклування, і це позитивне значення. Піклуватися про 
своїх близьких і рідних, про своє здоров’я, про свій духовний стан 
потрібно всім.

Ще одне значення говорить про стан, у який Біблія не рекомен-
дує, а то й забороняє впадати, – це стан страху, переживань, мук, 
метань. У Посланні до филип’ян апостол Павло радить: «Ні про що 
не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання 
молитвою й проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від уся-
кого розуму, нехай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі» 
(Фил. 4:6-7).

Ісус Христос перед важкими випробуваннями попереджав учнів, 
щоб ті пильнували і молилися. Для чого? Щоб не впасти в спокусу.

Другий крок – 
втрата страху Божого

Другий крок падіння у спокусах – це втрата страху Божого. Багато 
людей асоціюють його зі звичайним людським страхом. Однак страх 
Господній – це щось зовсім інше. У Книзі Приповістей читаємо: «Страх 
Господній – лихе все ненавидіти: я ненавиджу пиху та гордість, і 
дорогу лиху та лукаві уста!».

Страх Господній – це характер відносин людини з Богом. Це благо-
говіння, поклоніння пред Богом, захоплення Ним, повна покора перед 
Ним і Його Словом. Це реакція на гріх, ненависть до гріха. 

Християнин повинен ненавидіти гріх, тому що його ненавидить 
Бог. Коли ми правильно реагуємо на гріх, коли ми його ненавидимо, 
це створює бар’єр на шляху падіння в спокусі.

Якщо ж наші серця прив’язані до гріха, це шлях до падіння у 
спокусі.

Простіше кажучи, якщо ми втрачаємо правильну реакцію на гріх, 
якщо сьогодні ми любимо те, що вчора ненавиділи і що ненавидить 
Біблія, ми втрачаємо страх Господній.

Третій крок – неспроможність 
вистояти під час атаки диявола 

Сьогоднішнє християнство, особливо молодь, інколи дуже легко-
важно ставиться до Бога. Такі люди поверхнево ставляться до Біблії 
і дружать з гріхом і світом. Це небезпечний стан, це крок на шляху 
падіння у багато спокус. І цим не забариться скористатися сатана. 
Він почне інтенсивно атакувати розум, почуття і обставини таких 
людей через гріховну систему світу, можливо, через плоть або ж 
використовуючи їхнє минуле.

Людина не завжди може вистояти в цьому. Але треба пам’ятати, 
що самі думки або почуття – це ще не гріх. Скільки разів диявол 
спокушував нас, впливаючи на наш розум! Ми вже знаємо, що Бог 
визволив нас від влади гріха, диявола, світу, минулого. Однак Бог 
не визволив нас від впливу їхніх спокус.

Інколи в розум приходить неправильна, брудна, гріховна думка, 
але сама по собі вона – не гріх. А от вибір згрішити – це вже гріх.

Особливо звертаюся до тих, хто буває спокушений думками про 
хулу на Духа Святого. У своєму служінні я не раз стикався з такими 
випадками. Розповім про один. Ця сестра була радісна в Господі, її 
серце переповнювали мир і спокій. Вона почала серйозно молитися 
про пробудження в церкві і відчула сильний опір диявола. У її розумі 
почали появлятися зневажливі думки про Духа Святого і Його дії. 
Чим більше вона молилася, тим сильнішими й інтенсивнішими ста-
вала атака диявола. Сестра опинилася наче в вогні, і врешті-решт 
прийшла думка, що причиною цього є вона сама, бо зневажила Духа 
Святого, у своїх думках наговорювала на Нього. Сестра збентежи-
лася. А потім схилилася на коліна і сказала: «Боже, Ти – Бог Отець, 
Син  і Святий Дух, я Тебе люблю, Тобі відкрила я своє серце, і лише 
Ти – мій Пан. Ось моє справжнє почуття до Тебе, Бог Отець, Син і 
Святий Дух, я поклоняюся Тобі і сповідую свою любов до Тебе». 

Це була перемога! Та сестра протистала дияволу твердою ві-
рою. І тієї ж миті, розповідала вона, Дух Святий сильно наповнив її, 
помазав і благословив. Вона здобула сильну перемогу в молитві за 
благословення церкви.

Четвертий крок – вибір грішити
Отже, підсумуємо. Перший крок до падіння у спокусі – це стан 

байдужості до Слова Божого, до церкви, до молитви, до духовних ре-
чей. Якщо людина занурюється в такий стан, вона починає втрачати 
страх Господній, неправильно реагувати на гріх і все більше і більше 
приліплятися до світу, до гріха, до зла. Цим не бариться скористатися 
диявол – він почне сильно й інтенсивно атакувати таку людину. На-
ступний, четвертий  крок до падіння – людина робить вибір грішити. 
У Посланні Якова ми читали: «Але кожен спокушується, як надиться 
й зводиться пожадливістю власною. Пожадливість потому, зачавши, 
народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть».

Цей процес може тривати і кілька секунд, і кілька років. Можливо, 
хтось образив нас, і ми стоїмо перед вибором: відповісти йому тим 
самим або покоритися Слову Божому і віддати любов’ю. У нас під-
німаються гордість і високомірність, почуття образи, спрага помсти, 
і ми говоримо собі: а чому це я повинен поступитися? І цим самим ми 
робимо вибір схилитися на користь гріха. Гріх починає заполонювати 
наші почуття, наші думки, наш розум. Це проявляється через злі 
слова, злі вчинки, і ми віддаємо злом за зло.

Вибір грішити – це вже гріх, і падіння у спокусах або ж перемога 
над ними залежать саме від цього вибору.

ПЕРЕМОГА У СПОКУСАХПЕРЕМОГА У СПОКУСАХ
ВЧЕННЯ

Сергій ВітюковСпокуси зустрічаються в нашому житті що-
денно. Хто з християн не стикався з ними… 
Вони починають буквально атакувати кожного, 
хто робить перші кроки на шляху слідування 
за Христом. Вони, як правило, супроводжують 
духовне зростання християнина. І підстері-
гають досвідчених, духовно зрілих християн 
– зазвичай в час найвищого розквіту їхнього 
служіння.

Спокуси багатоликі, різноманітні і найчастіше 
непередбачувані. Тому такими актуальними за-
лишаються питання, що звучать в серці кожного 
християнина: як уникнути спокус? Як вистояти 
в спокусах? Як вийти зі спокус переможцем? 
Через молитовне вивчення Слова Божого й осо-
бистий духовний досвід пастор-учитель Сергій 
Вітюков із Божою допомогою спробував відпо-
вісти на ці та інші питання.
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В обіймах 
бога Молоха

Центральним місцем будь-якого фіні-
кійського міста був храм. Саме із зведення 
храму головного бога фінікійці починали 
будівництво міста. Свої культові споруди 
цей народ ніколи не переносив з місця на 
місце. Кожний новий храм у разі зруйну-
вання попереднього зводився на його місці, 
причому із максимальним збереженням 
залишків старого храму, скажімо, балок 
чи каміння.

У деяких місцях проживання фінікійців 
міст могло не бути, але храм був обов’яз-
ково. Храмові жителі жертвували десяту 
частину всіх своїх прибутків. Храми часто 
служили міською грошовою скарбницею і 
архівом і мали свої власні господарства. 
На чолі храму стояв верховний жрець, що 
походив з одного із знатних аристокра-
тичних сімейств міста, а часом, як в Тирі, 
із царської сім’ї, будучи другою після царя 
людиною в державі. Посада ця, як правило, 
передавалася у спадок. 

Другий ступінь храмової ієрархії за-
ймали жерці і жриці (частина з них мали 
сім’ї, інші давали обітницю безшлюбності), 
за ними йшли ворожбити і пророки, потім 
музиканти і писарі. Далі — обслуговуючий 
персонал, і нарешті, храмові раби, які по-
ділялися на рабів храмів і рабів того чи 
іншого бога.

За своїм зовнішнім виглядом фінікій-
ські храми вельми різнилися. Скажімо, у 
Сидоні храм бога Ешмуна займав площу 
3500 кв. метрів і був заввишки близько 20 
метрів. Храм цього ж бога в Карфагені міг 
вмістити до 50 тисяч осіб! Тут ми знаходимо 
підтвердження біблійному повідомленню 
(Суд. 15:27) про храм, який вміщував до 
3000 чоловік, тоді як ряд вчених не вірили в 
існування таких величезних храмів у XII ст. 
до н. е. Разом з тим були й невеликі храми. 

Увійшовши всередину комплексу, ми 
опинилися б на широкому подвір’ї, по 
периметру якого розміщувались капели, 
в одній з яких була статуя бога, житлові 
приміщення для жерців та інших служителів 
храму. У дворі стояв вівтар, були дві кри-
ниці, а також, як правило, росло священне 
дерево. У глибині двору розміщувалась 
власне споруда храму — вона мала прямо-
кутну форму і складалася з двох відділень: 
переднього і заднього. У передньому відді-
ленні містилися два вівтарі, на яких постійно 
підтримувався вогонь. До задньої частини 
храму вели двері, входити в які мали право 
тільки жерці. Там і стояла статуя бога, 
якому був присвячений храм. 

Деякі дослідники минулого твердили, 
що храм ізраїльтян є просто копією споруд 
фінікійців, бо він також мав зовнішній двір 
з вівтарем і приміщення власне храму, що 
складалося з двох відділень: святого і свя-
того святих. На перший погляд, подібність 

справді є. Але якщо уважно порівняти свя-
тилища ізраїльтян і стародавніх ханаанеян, 
то побачимо велику різницю. 

По-перше, символом ханаанеянських 
храмів були статуї богів, тоді як стародавнім 
ізраїльтянам Господь заборонив споруджу-
вати будь-які статуї та ідолів. До того ж 
релігія Стародавнього Ізраїлю була моноте-
їстичною, а в ханаанеян — політеїстичною. 

По-друге, служіння в ханаанеян про-
водилось всередині храму (в передньому 
відділенні), яке, як ми вже зазначали, 
могло вміщувати до 50 тисяч осіб, тоді 
як служіння в ізраїльтян проходило поза 
храмом. Ті жертвоприношення, які при-
носили ханаанеяни, мали мету задобрити 
богів, «купити» їх прихильність, вгамувати 
їх голод, тоді як в ізраїльтян жертва була 
символом спокути гріха людини, символом 
грядущого Спасителя, Який віддасть Своє 
життя заради спасіння людей. 

У ханаанеян поняття гріха не було 
як такого. Система жертвоприношення 
в фінікійців носила просто бузувірський 
характер.

Що ж стосується самого факту при-
несення Богові жертви, поширеного 
практично у всіх стародавніх народів, то він 
свідчить про те, що кожний з них зберігав 
туманні спогади про необхідність жертви 
як символу спасіння, але, на відміну від із-
раїльтян, інші народи, відступивши від Бога, 
забули значення жертви і те, на що вона 
вказувала. Тому за певною зовнішньою 
подібністю стоїть величезне провалля 
між релігійними системами двох народів. 
До того ж можна нагадати, що взагалі всі 
будівлі споріднені за тією ознакою, що вони 
мають стіни і дах. І тому, виходячи лише 
із зовнішніх параметрів, можна говорити 
про надзвичайну подібність хати селянина 
і палацу царя.

Окрім храмів, фінікійці поклонялися 
своїм богам і на деяких горах (пагірках, як 
їх називає Біблія).

Однією із найбільш знаменитих таких 
гір була гора Кармел, з приводу якої дав-
ньоримський історик I ст. н. е. Корнелій 
Тацит пише: «Між Сирією і Юдеєю є місце, 
де височіє гора Кармел, там вшановують 
божество того ж імені, стоїть вівтар, про-
голошують молитви... На відміну від статуй, 
зведених у храмах, на Кармелі божество — 
це сама гора, яка, подібно до інших пагірків, 
вважається житлом божественної сили».

З життя пророка Іллі знаємо, що Кармел 
був обраний для посоромлення жерців 
Ваала. Якщо «чотири сотні й п’ятдесят 
Ваалових пророків та чотири сотні пророків 
Астарти, що їдять зо столу Єзавелі» не 
могли докликатися свого бога на горі, що 
вважалася найулюбленішим місцем його 
перебування, а один служитель Істинного 
Бога викликав саме тут вогонь з неба 
на жертву, то, звичайно, для всіх стало 
очевидним безсилля Ваала навіть там, 
де він вважався господарем. Так завдяки 

археологічним і історичним відомостям 
можна глибше зрозуміти видатні події, що 
відбувалися на горі Кармел близько 860 
року до н. е. і про які розповідається в 1 
Цар. у 18-му розділі.

Ще одним різновидом культових споруд 
фінікійців були тофети. Це слово вперше 
зустрічається в Біблії в Єр. 7:31, і сьогодні 
воно служить як термін для позначення 
такого роду святилищ.

 Що ж таке тофет? Це глухий двір, 
всередині якого містилася невеличка 
капличка розміром всього в один квадрат-
ний метр із власним подвір’ям, до якого 
вів лабіринт огорож. У таких святилищах 
приносили в жертву грудних немовлят, 
останки яких ховали на цьому ж дворі в 
спеціальних урнах, над якими... ставилась 
стела з іменем жертводавця і закликом 
до бога чи богині прийняти цей дар. Коли 
двір заповнювався, його вирівнювали, і в 
новому шарі знову розташовувалися урни 
з останками нещасних дітей. Такі тофети 
стали невід’ємною частиною фінікійських 
міст, вони існували, поки була живою їх 
цивілізація... 

Розташовувалися тофети, як правило, 
на околиці міста. Тофети фінікійців знайдені 
в Карфагені, Гадруміті, Сардинії, Палестині 
— словом, всюди, де проживали фінікійці.

Людей жертвували різним богам фі-
нікійського пантеону. Але здебільшого 
людські жертви приносились Ваал-Хамону 
— біблійному Молоху. Особливо відомі 
жертви дітей, головним чином первістків, 
хлопчиків, але часто й дівчаток... Антропо-
метричні дослідження останків таких жертв 
показали, що 85% жертв не мали й шести 
місяців. Спалені діти часто зображалися на 
стелах з атрибутами божеств, тож можна 
допускати, що фінікійці їх героїзували чи на-
віть обожнювали, вважаючи, очевидно, що 
душа жертви піднімається безпосередньо 
до бога, входячи в царство Ваал-Хамона. 

Історія зберегла для нас опис і навіть 
зовнішній вигляд статуї Молоха. Вона була 
колосального зросту, вся з міді і всередині 
порожня. Голова бичача, тому що бик був 
символом сили і сонця в його лютому ви-
гляді. Руки в статуї були дуже довгими, і 
на величезні простягнуті долоні клалися 
жертви; руки, що рухалися ланцюгами 
на блоках, схованих за спиною, піднімали 
жертви до отвору, що містився на грудях, 
звідки вони звалювалися в палаюче пекло 
всередині статуї, на невидиму решітку, а по-
піл і вугілля, що випадали крізь неї, утворю-
вали між ногами колоса купу, що ввесь час 
збільшувалась. Припускають, що дорослих 
жертв спочатку заколювали, однак нема 
сумніву в тому, що дітей клали живими на 
страшні розпечені долоні чудовиська. 

Рідним суворо заборонялося виявляти 
печаль. Дітей, якщо вони кричали, поки їх 
готували до жахливого обряду, заспоко-
ювали ласками. Яким потворним і просто 
неможливим це не видається, матері зо-
бов’язані були не лише бути присутніми на 
страшному торжестві, але й стримуватись 
від сліз, плачу і всякого вияву розпачу, тому 
що тоді вони не лише залишалися без шани, 
яка належала їм внаслідок виявленої їм 
великої честі, але й могли викликати гнів 
ображеного божества на увесь народ. 

Це жахливе жертвоприношення звер-
шалося вночі під звуки флейт, тамбуринів 
і лір, які приглушували крики нещасних 

дітей. Вівтарі богів були 
постійно багряні від  
крові дітей; у час ве-
ликих святкувань чи в 
години ліхоліть людей, 
і зокрема дітей, прино-
сили в жертву сотнями 
і тисячами. 

Коли армія Агафол-
па підійшла до стін Кар-

фагена, жителі останнього, вирішивши, що 
це пов’язано з гнівом божества, спалили 
одночасно понад 500 дітей. А вже згадува-
ний Ганнібал, якого сьогодні змальовують 
борцем за справедливість у війні з жорсто-
кими римлянами, наказав умертвити три 
тисячі взятих в полон іллірійців на честь 
душі свого загиблого в цих місцях предка. 
Як відомо, вбивство беззахисних полонених 
завжди вважалося ганебним вчинком. А за 
розумінням фінікійців це було нормою.

Своєрідним видом жертви була свя-
щенна проституція, коли жінки жертвували 
богині любові своє тіло. Нагорода за їх 
послуги поповнювала храмову скарбницю 
як «жертвоприношення божеству»... Якщо 
самі жриці займалися розпустою, то тим 
більше рядові ханаанеяни не вважали за 
сором задовольняти свою похіть...

У релігійних поглядах і способі життя 
фінікійців велику роль відігравала магія. 
При розкопках фінікійських міст знаходять 
величезну кількість амулетів, талісманів, 
масок. Навіть у фундаменти будинків кла-
ли бронзові зображення скорпіонів, щоб 
вберегти мешканців будинку від цих комах. 
Фінікійці вірили в безсмертя душі, і в них був 
дуже розвинений культ предків. 

Практично у всіх стародавніх народів 
— шумерів, греків, єгиптян, індусів і т. д. 
одним із символів зла вважається змій. І 
це не дивно. Адже кожен з цих народів, 
хоча б у туманній формі, та все ж зберіг 
пам’ять про гірку подію, що трапилася на 
світанку людської історії і відкрила шлях для 
страждань і сліз на землі:  «Але змій був хи-
тріший над усю польову звірину, яку Господь 
Бог учинив. І сказав він до жінки: «Чи Бог 
наказав: Не їжте з усякого дерева раю?». 
І відповіла жінка змієві: «З плодів дерева 
раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, 
що в середині раю, — Бог сказав: «Не їжте 
із нього і не доторкайтесь до нього, — щоб 
вам не померти». І сказав змій до жінки: 
«Умерти — не вмрете! Бо відає Бог, що 
дня того, коли будете з нього ви їсти, ваші 
очі розкриються і станете ви, немов Боги, 
знаючи добро й зло» (1 М. 3:1-5).

У міфології багатьох народів боги або 
герої борються зі зміями, джерелом страж-
дань для людей. Стародавні люди боялися 
змій, намагалися їх всіляко задобрити. Але 
фінікійці обожнювали їх, для них змій був 
джерелом зла, як і для всіх, але вони йому 
поклонялися не через страх, а тому, що він 
символізував злий початок.

Отже, змій — символ пекла і зла — був 
для фінікійців добрим богом. Для сучасних 
сатаністів диявол також є істотою, яка 
бажає дати людям все, а Бог тільки за-
бирає і не дає «нормально» жити. Як за 
своєю суттю, так і за формою стародавні 
фінікійці поклонялися дияволу, і саме тому 
пророк Єзекіїль обирає символом сатани 
не Ніневію, Фіви чи Вавилон, а фінікійський 
Тир, у храмах якого відверто (а не в пере-
носному значенні, як у Єгипті чи Вавилоні) 
кадили сатанинському змію. 

Під прокляттям Ноя
«І зачав був Ной, муж землі, садити 

виноград. І пив він вино та й упився, й об-
нажився в середині свого намету. І побачив 
Хам, батько Ханаанів, наготу батька свого, 
та й розказав обом братам своїм надворі. 
Узяли тоді Сим та Яфет одежину, і поклали 
обидва на плечі свої, і позадкували, та й 

прикрили наготу батька свого. Вони від-
вернули дозаду обличчя свої, і не бачили 
наготи батька свого. А Ной витверезився 
від свого вина і довідався, що йому був 
учинив його син наймолодший. І сказав 
він: «Проклятий будь Ханаан, — він буде 
рабом рабів своїм браттям!». І сказав 
він: «Благословенний Господь, Симів Бог, 
— і хай Ханаан рабом буде йому! Нехай 
Бог розпросторить Яфета, і нехай пробуває 
в наметах він Симових, — і нехай Ханаан 
рабом буде йому!» (1 М. 9:20-27).

Пророчим поглядом патріарх Ной по-
бачив цілі віки майбутньої історії і зловісну 
роль у ній Ханаана. Але чому під проклят-
тям опинився не Хам, а його син Ханаан? 
А річ в тому, як читаємо в 1 М. 9:1, що Бог 
благословив Ноя і його синів, у тому числі і 
Хама, і Ной відмінити Боже благословення, 
звичайно, не міг, і в той же час залишити 
Хама без кари було не можна. Ханаан 
був улюбленим сином Хама, і прокляття 
Ханаана було для Хама важчим, ніж якби 
прокляли його.

Святе Писання називає Ханаана ро-
доначальником хананейських племен. 
Тривалий час вчені не погоджувались з 
біблійними повідомленнями про те, що на-
зва народу — хананеї, походить від імені 
їх предка Ханаана. Особливо проти цього 
виступали радянські вчені. Сьогодні вчені 
всього світу визнали достовірність біблій-
них відомостей. Стародавні поселення 
хананеїв виявлено в Палестині на території 
сучасних Сирії і Лівану. Прабатьківщиною 
фінікійців стародавні автори називають 
острови в Перській затоці. Це підтверджу-
ють і сучасні вчені. 

Отже, прабатьківщиною людства і 
місцем його початкового проживання 
після потопу була зона Перської затоки. 
Саме звідти предки фінікійців мігрували на 
територію Палестини, де були споруджені 
фінікійські міста-держави. 

Одне з фінікійських міст, яке фігурує 
в біблійних пророцтвах, — це Тир, храми 
якого відзначалися пишністю і багатством. 
Релігійні свята у фінікійців супроводжува-
лись яскравими театральними виставами, 
які були невід’ємною частиною релігійних 
обрядів. Ці вистави мали розбещений 
характер і закінчувались, як правило, ма-
совими огидними оргіями.

Тир, як й інші фінікійські міста, торгував 
з усім світом. Рік у рік зростало його ба-
гатство, а разом з ним і пиха. Чим більше 
багатіли фінікійські міста, тим більше дітей 
спалювали для Ваала, який нібито дарував 
усе це. Господь не раз звертався із звіст-
кою про спасіння до фінікійців через Своїх 
пророків, але фінікійці робили запеклими 
свої серця. І тоді Божа кара, об’явлена в 
пророцтвах, звершилася. 

«І було мені слово Господнє таке: «Сину 
людський, скажи князеві Тиру: Так гово-
рить Господь Бог: за те, що повищилось 
серце твоє й ти сказав: «Я Бог, сиджу на 
Божому престолі в серці морів», а ти тільки 
людина, а не Бог, хоч ставив своє серце 
нарівні з серцем Божим... Своєю мудрістю 
та своїм розумом набув ти собі багатство і 
нагромадив золота та срібла в скарбницях 
своїх. Великою своєю мудрістю та торгів-
лею своєю помножив ти багатство своє, і 
повищилось твоє серце багатством своїм! 
Тому так говорить Господь Бог: За те, що 
ти ставиш своє серце нарівні з серцем Бо-
жим, тому ось Я спроваджу на тебе чужих, 
насильників поміж народами, і вони пови-
тягають мечі свої на красу твоєї мудрости, 
і зневажать красу твою. Вони скинуть тебе 
в могилу, і помреш ти смертю пробитого в 
серці морів» (Єз. 28:1-8).

Пророцтво щодо загибелі Тиру збулося. 
Як і передбачив Єзекіїль (Єз. 26:12), каміння 
міста були скинуті із землею, на якій стояв 
Тир, у воду...

Місто, Місто, 
скинуте скинуте 
в морев море

Гортаючи сторінки історії

Ставлення до цього народу, його місця і ролі в історії 
буквально перевернуте з ніг на голову. Підручники з іс-
торії і більшість монографій змальовують цей народ як 
волелюбний і безстрашний, який у відстоюванні своєї та 
інших народів свободи насмілився кинути виклик зажер-
ливому Риму. Полководець цього народу Ганнібал взагалі 
був і є кумиром багатьох школярів, які з захопленням 
читають про його переходи через Альпи, коли він навіть 
зумів перевести через них слонів. 

Вивчаючи історію його війни з римлянами, ми, як 
правило, переживаємо за нього і дуже сумуємо з приводу його гіркої за-
гибелі. Ми ненавидимо римлян, які зруйнували дощенту столицю держави 
цього народу.

А проте в Біблії символом диявола виступає саме цей народ. Не за-
жерливі ассирійці, не горді єгиптяни, не войовничі лівійці, не розсудливі 
лідійці, а саме цей народ — фінікійці. То хто має рацію — підручники, зма-
льовуючи прекрасний образ фінікійців, чи Біблія, яка порівнює цей народ 
з дияволом?
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Виконання призначення

Саул не досягнув 
свого призначення
Саул був мужем, якого призначив 

Бог, якого спонукував Святий Дух; він 
був обдарований пророчим духом і з 
ним був Бог. 

У Саула були правильні засади. Де-
який час він жив згідно зі своїм призна-
ченням, перебуваючи в страсі Божому. 
Він швидко здобув перемогу в битві з 
аммонітянами. Люди поверталися з поля 
битви, славлячи Бога і кажучи: «Хто той, 
що запитував: Саул буде царювати над 
нами? Дайте тих людей, а ми їх повби-
ваємо!». Та Саул сказав: «Ніхто не буде 
забитий цього дня, бо Господь сьогодні 
зробив спасіння серед Ізраїля» (1 Сам. 
11:12-13).

Саул був поставлений царем над Із-
раїлем. Однак найтрагічнішою картиною 
у всьому Писанні є початок падіння цього 
чоловіка. Він перебував у своєму призна-
ченні лише короткий час — тоді як у Бога 
був твердий намір, щоб Саул прожив усі 
дні свого життя під Його благословен-
ням. Бог бажав, щоб Саул залишився в 
пам’яті народу як людина, яка визволила 
Ізраїль від филистимського ярма.

Але Саул не досяг свого призначення! 
Він почав розкладатися на частини, під-
давшись примарному почуттю людської 
слави і всенародного визнання. Щоб 
заволодіти цим, він пішов на компроміс 
і тим самим відкинув Божий план на 
своє життя.

Сумно спостерігати, як Саул дійшов 
до кінця своїх днів. Коли йому випало 
вести одну з найвеличніших воєнних 
битв Ізраїлю, його серце було охоплене 
страхом. Він навіть пішов запитати по-
ради до ворожки в Ен-Дорі. Саул говорив 
так: «Бог відступився від мене і не від-
повідає мені вже ані через пророків, ані 
в снах...» (1 Сам. 28:15).

За його власним сповіданням, Бога 
з ним більше не було. Яка страшна, 
яка жахлива річ! Людина може бути 
покликана до великого духовного при-
значення, може перебувати в Божому 
благословенні і помазанні — і раптом 
відхилитися від напрямку свого шляху, 
догоджати своїм примхам і врешті-решт 
зазнати краху.

Його смерть була ганебною — Бог 
відкинув його, і він помер. На його мо-
гильній плиті можна було викарбувати 
слова: «Це чоловік, який не виконав 
свого призначення».

Самсон  не виконав 
свого призначення
Самсон — це ще одна трагічна 

особистість у Старому Заповіті. Його 
призначення було відоме ще задов-
го до його народження: «...він зачне 
спасати Ізраїля з руки филистимлян» 
(Суд. 13:5).

Самсон був вихований у суворих 
умовах. Замолоду він пережив силу Духа 
Святого: «А Дух Господній почав діяти в 
ньому» (Суд. 13:25). А скажіть, що пере-
дусім робить Дух Святий, коли відвідує 
нас? Він викриває у гріху, Він спрямовує 
нас, втішає і настановляє. Він молиться 
через нас молитвами, проханнями і пере-
живаннями невимовними.

Самсон знав своє призначення. Він 
був народжений для певної мети — по-
чати визволяти Ізраїль від филистим-
ського гніту! Протягом 20 років Самсон 
ходив у владі і силі свого покликання. 
Він проводив суд над Ізраїлем. Своїми 
доблесними перемогами він виснажував 

филистимлян, ніс промінь надії своєму 
народові.

Важливо зрозуміти, що сила Самсона 
була не в його волоссі, а в дії Духа Свято-
го через нього. Писання говорить, що Дух 
Святий сходив на Самсона, і він звершав 
великі подвиги. Без сили Духа Самсон 
був би таким же безсилим, як ви і я.

У Бога був намір благословити всі 
роки життя Самсона і увінчати його 
великими перемогами. Дух Святий пе-
ребував би на ньому до його останньої 
години. Історію про Самсона можна 
було б закінчити такими словами: «Він 
був вірний до кінця. Він виконав усе, що 
призначив для нього Бог, живучи і вми-
раючи з честю для Господа. Він звершив 
своє призначення!».

Але не так сталося. Самсон відкинув 
призначену йому долю, тому що серце 
його було чорним від гріха! Він, зберіга-
ючи вигляд зовнішньої святості, пішов 
за блудницями. Пішовши до Даліди, він 
свідомо загравав з небезпекою. Хоч 
через нього і діяв Святий Дух, Самсон 
ніколи не дозволяв Духові торкнутися 
до його внутрішньої сутності. Істина не 
перебувала в Самсоні.

Така трагічна історія особи, яка не 
виконала свого призначення. Після 20-
річного ходіння в Божому покликанні 
Самсон почав розбещуватися. Він став 
ласолюбною людиною і втратив повагу 
серед свого народу.

Самсону треба було прожити дні сво-
го життя з гідністю. І ми тепер читали би 
про те, як зміцнювалась сила Самсона 
і як він сам зростав у владі і помазанні 
Святого Духа. А замість цього читаємо 
розповідь про людину, чия смерть була 
найжалюгіднішою і найнещаснішою у 
всій біблійній історії. Самсон, як безголо-
са тварина, у кайданах і упряжці молов у 
филистимському млині. Очі його були ви-
колоті, і він втратив всю свою колишню 
силу. Він став посміховищем для поган. 
Його народ відвернувся від нього.

Навіть у день своєї загибелі, коли 
він зруйнував филистимський храм, ця 
перемога вже не вважалася великою. 
Чому? А тому, що в цьому він шукав 
власної помсти. Він молився не за те, 
щоб відомстити за Ім’я Боже. Навпаки, 
він молився: «Зміцни мене тільки цього 
разу, Боже, і нехай я пімщу филистимля-
нам одну пімсту за двоє очей своїх!».

Самсон загинув обманутим, як такий, 
що не досяг мети свого призначення. 
На його могильній плиті також можна 
було б викарбувати: «Це людина, що не 
виконала свого призначення».

Чи виконав 
своє призначення 
Соломон?
Якщо коли-небудь в історії світу 

появлялася людина великої долі, то це 
Соломон. Він був наймудрішою, най-
багатшою, найшанованішою людиною 
свого часу. Його доля і його призначення 
були ясно окреслені для нього. Він пови-
нен був стати царем, який раз і назавжди 
покінчив би з ідолослужінням в Ізраїлі! 
Соломон обіцяв як своєму батькові, так 
і Господу, що він зруйнує кожного ідола 
в країні.

Деякий час Соломон виконував своє 
призначення. Цариця Савська, що одно-
го разу відвідала його, при одному тільки 
вигляді його пишноти і слави, затаївши 

подих, улесливо дивилася, як він входив 
до храму. Але щось трапилося в житті 
Соломона — і він теж не виконав свого 
призначення!

Людина, покликана позбавити Ізраїль 
ідолопоклонства, сама стала ідолопо-
клонником. Одну за іншою Соломон 
супроводжував своїх іноземних дружин 
в їх поганські храми, вклоняючись перед 
їх богами. Соломон не досяг призначеної 
йому благословенної долі — він закінчив 
своє життя розчарованою, немічною, 
безвольною людиною. У вічність він 
пішов волаючи: «Наймарніша марнота 
— марнота усе!».

Цар Уззійя, як і Соломон до нього, 
теж не виконав свого призначення. Він 
зацарював, коли йому було 16, і йому 
належало бути одним із великих царів 
Юдеї. Він одержав поради від пророка 
Захарії, він отримав видіння від Господа. 
Господь сильно благословляв Уззійю.

Біблія говорить, що Уззійя звертався 
до Бога — і «Бог давав йому успіх»  (2 Хр. 
26:5), наділяючи благословенням і силою. 
«І пронеслося ім’я його аж надто далеко, 
бо він дивно зробив, щоб допомогти собі, 
так що став сильним» (2 Хр. 26:15).

За винятком Соломона, Уззійя корис-
тувався найбільшою репутацією серед 
всіх інших царів Юдеї. На ньому було 
помазання Боже. Він приніс пробуджен-
ня в народ, скидаючи ідолів і чинячи за 
Словом Божим. Коли цей мужній цар їхав 
на своїй колісниці вулицею, люди благо-
говійно і з повагою завмирали перед 
ним. Він одержував данину і дарунки з 
усього світу.

Але Писання говорить: «А як він 
зміцнів, запишалося його серце аж до 
зіпсуття, і він спроневірився Господеві, 
Богові своєму. І ввійшов він до храму 
Господнього, щоб кадити на кадильному 
жертівнику» (2 Хр. 26:16). 

Гордість спокусила цю людину ве-
ликого призначення! Окрім того, що 
він був царем, йому захотілося бути 
і священиком! Через свавілля Уззійя 
увійшов до храму і почав кадити фіміам 
перед вівтарем. А коли йому дорікнули, 
розгнівався на священиків, і на його чолі 
показалася проказа. Врешті Уззійя був 
вигнаний з храму Божого.

Яка велика ганьба! Один із найвелич-
ніших і найбагатших царів в історії Юдеї 
тепер ізольований і відлучений. Йому 
відвели невеликий будиночок, де він жив 
до смерті. «І був цар Уззійя прокажений 
аж до дня своєї смерти, і сидів в осібному 
домі прокажений, бо був вилучений від 
Господнього дому» (2 Хр. 26:21). Уззійя 
помер у вигнанні, без будь-якого благо-
словення Божого! Він не виконав свого 
призначення!

Наше призначення 
в Ісусі
У Старому Заповіті в царів, священи-

ків, пророків і простих служителів були 
різні призначення. У Новому Заповіті 
Бог створив щось нове. На хресті Бог 

з’єднав усі розрізнені призначення для 
людей всього світу і вмістив їх у Сині 
Своїм для одної великої мети: «Для 
урядження виповнення часів, щоб усе 
об’єднати в Христі, — що на небі, і що 
на землі» (Еф. 1:10). Бог об’єднав усі 
наші долі в Ісусі — щоб Його Син мав 
над всіма перевагу!

Сьогодні індивідуального призначен-
ня не існує — є одне спільне призначення 
для всіх віруючих. У вас є призначення, і 
воно таке ж, як і в мене. Чи ви офіціант, 
чи капітан корабля, це не має ніякого 
значення. Усім нам дано одне певне 
призначення в житті, приготовлене нам 
ще до початку створення світу.

Що ж це за величне і славне призна-
чення для всіх святих останнього часу? 
Апостол Павло відкриває нам його в 
Посланні до ефесян: «Так як вибрав у 
Ньому Він нас перше закладин світу, щоб 
були перед Ним ми святі й непорочні, у 
любові, призначивши наперед, щоб нас 
усиновити для Себе Ісусом Христом, за 
вподобанням волі Своєї, на хвалу слави 
благодаті Своєї, якою Він обдарував нас 
в улюбленім» (Еф. 1:4-6).

Бог, по-суті, говорить: «В останні дні, 
при виконанні повноти часу, Я намітив 
одну духовну ціль: кожному Моєму по-
слідовнику треба прийняти усиновлення 
через Ісуса Христа і жити непорочно на 
славу Мого ймення!».

«У Нім, що в Нім стали ми й спад-
коємцями, бувши призначені наперед 
постановою Того, Хто все чинить за 
радою волі Своєї, щоб на хвалу Його 
слави були ми, що перше надіялися на 
Христа» (Еф. 1:11-12).

Наше призначення в тому, щоб стати 
усиновленими дітьми Божими! Нас уси-
новив Небесний Отець — диявол більше 
не має права висувати нам свої вимоги і 
заявляти про права на нас. Тепер силою 
Божого Духа нам треба свято і непо-
рочно жити для нашого Господа. Наше 
єдине призначення на цій землі — жити 
на славу і похвалу Йому!

Здійснення призначення людини не 
вимірюється ні її великими ділами, ні 
її досягненнями і подвигами, ні її осо-
бливими талантами. Ні для кого не було 
призначено створення успішних місій, 
формування церков чи навчальних за-
кладів.

Ви можете заперечити: «Стривай-но, 
брате Давиде. Чи ти маєш на увазі, що 
твоїм призначенням не була праця з 
підлітками — всесвітнє служіння серед 
наркоманів і алкоголіків?». Я дякую 
Богові, що Він дозволив мені робити це. 
Але це не моє призначення! Моє призна-
чення — жити безгрішно в цьому світі 
для слави і похвали Бога!

Служіння — це праця Божа, через яку 
Він дозволив нам взяти на себе відпові-
дальність. І я вірю, що Він благословив 
ці служіння, тому що ми живемо у своєму 
призначенні. Павло був упевнений, що 
його призначенням було «...учинити кож-
ну людину досконалою в Христі. У тому 
й працюю я, борючися силою Його, яка 
сильно діє в мені» (Кол. 1:28-29).

Улюблені, якщо ви хочете йти доро-
гою свого призначення, то єдиним, що 
відрізняє вас від інших людей, буде ваше 
бажання перевершити всіх у пізнанні 
Господа нашого Ісуса Христа! Буде те, 
що ніхто не проводитиме наодинці з Ним 
стільки часу, як ви; ніхто не прийме Його 
чудесне усиновлення щиріше, ніж ви. У 
цьому ваша велич!

Призначення 
дружин і матерів, 
чоловіків і батьків!
Ваші успішні справи поза домом і 

сім’єю ще нічого не означають. Якщо у 
сім’ї ви не стаєте образом Христа — ви 
проходите мимо свого призначення. 
Якщо ви не стаєте ніжнішим, більш лю-
блячим і уважнішим до своєї сім’ї, якщо 
не зростаєте в любові і пізнанні Ісуса 

Христа вдома — ви не виконуєте свого 
призначення!

Дружини і матері! Ще до існування 
світу Бог передбачив ваше місце і час. 
Він визначив план на ваше життя!

Можливо, інколи ви кажете самі собі: 
«Я всього лише проста господиня. Я 
тільки тим і займаюся, що варю, перу, 
прибираю і виховую дітей. Невже в 
цьому моє призначення?». Але тоді ви 
не повною мірою оцінюєте, наскільки 
важлива ваша праця перед Богом. В 
Його очах ви досягли великого успіху, 
якщо можете привести до Нього своїх 
дітей у праведності!

Бог завжди знав, скількох дітей Він 
доручить вам на виховання. Він знав їх 
імена і особистості. І Він призначив для 
вас виховати їх у домі, наповненому 
силою і присутністю Ісуса Христа! Ваші 
діти — не іграшки чи ляльки, з якими ви 
проживаєте. Вони — це великий капітал, 
який довірив вам Бог. Вони невід’ємна 
частина вашої долі і вашого призна-
чення в житті!

Дозвольте запитати: чи кажуть ваші 
діти сусідським дітям: «Моя мама мо-
литься за мене. Вона добра до мене!», 
а чи: «Ось вона знову розійшлася 
— кричить і кричить!». Чи поважає вас 
чоловік? Чи говорить він вам: «Ми, мож-
ливо, маємо різні думки, але я завжди 
впевнений, що ти прагнеш до миру, що 
ти завжди молишся!».

Вашим призначенням є виховання 
дітей вдома, де завжди звершуються 
спільні молитви, де ваше особисте 
подружнє життя служить на славу і 
похвалу Богові!

Чоловіки! Чи ваша дружина може 
сказати про вас: «Мій чоловік здатний 
помилятися, адже він людина. Але він 
молиться і прагне вдосконалюватися 
за образом Христа! Він намагається 
жити так, як проповідує. Я знаю про це, 
тому що він кожного дня стає добрішим і 
ніжнішим до мене, приділяє більше уваги 
моїм потребам».

Одного разу мене змусили здригнути-
ся слова моєї дружини: «Давид людина з 
характером, але він працює над собою. 
Мене не хвилює, що хто говорить про 
нього, я знаю, що він близько з Богом». 
Я сподіваюся, що про мене так можна 
буде говорити до самої моєї смерті. Ось 
де призначення!

Багато дружин, чиї чоловіки пропо-
відують, з гіркотою говорили: «Усе, що 
я можу робити, — це сидіти в церкві і 
слухати проповідь мого чоловіка. Він 
усміхнений на людях, а вдома самозако-
ханий і до мене ставиться з презирством. 
Інколи мені так і хочеться кричати!».

Багато християн намагаються звер-
шити великі діла для Господа. Але 
Господь зводить це до одної простої 
суті: чи переходиш ти від слави в славу? 
Чи уподібнюєшся Христу? «Бо кого Він 
передбачив, тих і призначив, щоб були 
подібні до образу Сина Його, щоб Він був 
перворідним поміж багатьма братами» 
(Рим. 8:29).

У Судний день не прозвучить жодно-
го слова про великі діла. Там не буде від-
значена ні чиясь знаменита особистість, 
ні чийсь успіх, ні всі людські досягнення. 
Навпаки, запитання буде поставлене 
таким чином: «Чи зростав ти у Христі? 
Чи дозволяв Духові Святому вчити тебе, 
як служити іншим людям, зрікшись себе і 
своїх прав? Ким ти був у своїй сім’ї?».

Отож чи виконуєте ви своє призна-
чення? Чи стали ви цього року більше 
подібні до Ісуса, ніж торік? Ваш сімейний 
союз міцніє чи слабне? Якими бачать 
вас ваші діти — ніжними і добрими чи 
постійно незадоволеними і сердитими? 
Чи бачать у вас ваші друзі і знайомі 
любов Христа?

Що буде написано на вашій могильній 
плиті: «Людина, яка не виконала свого 
призначення» чи «Людина, яка в покорі 
ходила перед своїм Богом»?

Виконання призначенняВиконання призначення

Давид ВІЛКЕРСОН

Що таке «призначення»? Кажучи просто, це Боже ви-
значення на ваше життя. Це майбутнє, якого вам судилося 
досягнути. Це доля, яку передбачив для вас Сам Бог за 
Своєю волею.
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Мій батько повернувся додому з війни 
в 1949 році. У ті дні по всій країні 
можна було зустріти таких, як мій 

батько, які голосували на трасах. Вони 
поспішали дістатися додому і побачитися 
зі своїми сім’ями.

Але для мого батька радість зустрічі з 
рідними була затьмарена горем. Мою бабу-
сю поклали в лікарню через хворобу нирок. 
І хоч їй надали необхідну медичну допомогу, 
для спасіння потрібно було термінове пере-
ливання крові. Інакше, як повідомив лікар 
рідним, їй не вдасться дожити і до ранку.

Переливання виявилось проблемним, 
тому що в бабусі була рідкісна група крові. 
Наприкінці 40-х ще не було банків крові, та 
й не було спеціальної служби з її достав-
кою. Потрібної групи крові не виявилося в  
жодного члена нашої родини. Надії не було 
— бабуся помирала. Батько зі сльозами на 
очах їхав з лікарні за рідними, щоб привезти 
їх попрощатися зі своєю матір’ю.

Коли він виїхав на трасу, то побачив сол-

АНГЕЛ-ДОНОРАНГЕЛ-ДОНОР

— Добридень, люба! Як справи?
— О, супер! Просто чудово. А у вас?
— Слава Богу, все добре. А дітки 

ваші як?
— Прекрасно, дякую... 
А в серці лише біль і втома: коли ж 

це все закінчиться, коли я зможу бути 
сама собою? Коли я зможу сказати те, 
що відчуваю насправді?

Не знаю, як ви, але бували часи, коли 
я просто нетямилася від того, що, 
переживаючи труднощі в житті, 

була змушена посміхатися... Питається, 
навіщо? Відповідь проста: мені просто не 
хотілося, щоб хто-небудь ліз мені в душу 
кирзовими чобітьми, незграбними порада-
ми чи ще краще — недоречними докорами 
і повчаннями.

І річ не в тому, що люди злі або не 
вміють співчувати. Інколи нам просто не 
вистачає елементарної людської добро-
ти... Створюється враження, що деякі 
віруючі перетворюються на машини для 
цитування Біблії і повчань. Де задушевні 
розмови за чашечкою ароматного чаю? 
Де щирі усмішки і дружні обійми, які 

Метрова плита з 87-ма рядками на івриті, яка, на думку 
вчених, датується десятиліттям до народження Ісуса, викли-
кала справжній фурор в біблійних і археологічних колах. Як 
вважають, вона містить напис про те, що Месія воскресне із 
мертвих через три дні після поховання.

«Нехай книга цього Закону не 
відійде від твоїх уст, але будеш 
роздумувати про неї вдень та вно-
чі, щоб додержувати чинити все, 
що написано в ній, бо тоді зробиш 
щасливими дороги свої, і тоді буде 
щастити тобі» (Єг. 1:8).

Неврівноважена жінка прийшла 
до лікаря зі скаргою на свої роз-
шарпані нерви, які вже не підда-

ються контролю. Досвідчений фахівець 
уважно  вислухав її і призначив досить 
дивні «ліки»: «Читайте Біблію».

Вона образилася на таке «недбале 
ставлення до її серйозного становища», 
але послухалася. Через місяць жінка 
прийшла до лікаря з усмішкою на об-
личчі і запитала: «Чому ви вирішили, що 
саме вдумливе читання Слова Божого 
мені допоможе?». «Власний досвід», 
— була короткою відповідь лікаря.

Біблія таким чином «застосовуєть-
ся» із покоління в покоління, даючи 
кожній окремій людині точне знання її 
турбот, потреб, випробувань і особистих 
рис. Вона немовби очікує нагоди позна-
йомитися з кожним нащадком Адама, 
щоб вказати йому на стежину в цій 
пустині, попередити  про небезпеки, 
що зустрічаються на шляху, і бути по-
радником кожному, хто не цурається її 
допомоги.

Тому, хто читає Біблію, стає ясно, 
що ця Книга проникла в саму глибину 
його єства. Нез’ясованим і своєрідним 
чином вона відкриває людині саму себе. 
Це — правдиве дзеркало, що з безпо-
милковою точністю відображає нас. 
Вона визначає наші наміри, розпізнає 
наші потреби і розкриває перед нами 
самих себе; вона радить, звинувачує, 
заохочує, спрямовує, освіжає, зміцнює 
і освячує.

«Блажен муж, що за радою неспра-
ведливих не ходить, і не стоїть на дорозі 
грішних, і не сидить на сидінні злоріків, 
та в Законі Господнім його насолода, і 
про Закон Його вдень та вночі він роз-
думує! І він буде, як дерево, над водним 
потоком посаджене, що родить свій плід 
своєчасно, і що листя не в’яне його, — і 
все, що він чинить, — щаститься йому!» 
(Пс. 1:1-3). 

УУвага!вага! Івано-Франківська християнська місія милосердя 
«Добрий самарянин» пропонує християнську відеопродукцію на 
дисках DVD та  DivX, зокрема телепрограми «Вірую», семінари і 
конференції за участю відомих проповідників і вчителів Євангелія, 
вчення, матеріали з’їздів і молодіжних фестивалів, свідчення, 
християнські відеокліпи тощо.

Звертайтеся до бр. Олега КАРП’ЮКА 
за тел. 8-(0342) 50-10-19 в Ів.-Франківську, 

моб. 8-067 911-03-65.

«Власний 
досвід»

«Власний «Власний 
досвід»досвід» Коли священику Джо Райту було 

запропоновано виступити з про-
мовою на відкритті чергової сесії 
законодавчого зібрання штату Кан-
зас, усі чекали почути старі і добре 
відомі банальності. Аж раптом в залі 
пролунали наступні слова:

«Небесний Отче, ми приходимо до 
Тебе сьогодні, щоб просити в Тебе про-
щення і Твого ведення для нас. Ми зна-
ємо, що Слово Твоє говорить: «Горе тим, 
хто зло називає добром...», але саме так 
ми до цього часу чинили.

Ми висміювали заяви про абсолютну 
істинність Твого Слова, називаючи це 
«плюралізмом».

Ми впали в поклоніння іншим богам, 
називаючи це «культурологією».

Ми схвалювали різні види збочення, 
називаючи це «альтернативним стилем 
життя».

Ми наживалися за рахунок екс-
плуатації бідних людей, називаючи це 
«долею».

Ми зневажали нужденних, називаючи 
це «самозбереженням».

Ми заохочували неробство, називаю-
чи це «заможністю».

Ми вбивали ненароджених дітей, на-
зиваючи це «вибором».

Ми нехтували дисциплінуванням 
дітей, називаючи це «формуванням 
самоповаги».

Ми зловживали владою, називаючи 
це «здоровим глуздом».

Ми заздрили тому, що має ближній, 
називаючи це «прагненням».

Ми очорнювали себе непристой-
ностями і порнографією, називаючи це 
«свободою».

Ми піднімали на сміх цінності наших 
батьків, називаючи це «просвітитель-
ством».

Зараз, Господи, досліди і пізнай наші 

Смілива молитваСмілива молитваСмілива молитваСмілива молитва

серця, досліди нас і побач, чи є в нас не-
честиві помисли, очисти нас від всякого 
гріха, звільни нас від нього.

Скеровуй і благословляй зібраних тут 
людей, яких Ти і жителі Канзасу уповно-
важили керувати цим штатом. Даруй їм 
Свою мудрість керувати, нехай їх рішення 
ведуть нас у Твою волю. Я прошу в Ім’я 
Сина Твого, Живого Спасителя, Ісуса 
Христа. Амінь».

Відповідь на молитву Джо Райта не 
забарилася. Декілька законодавців на 
знак протесту почали виходити з зали 
під час молитви. Через шість тижнів у 
Центральній християнській церкві, де 
Джо Райт служив пастором, було зафік-
совано більше 5000 телефонних дзвінків, 
з яких тільки 47 висловлювали негативне 
ставлення до того, що трапилося. 

З-за кордону надійшла велика кіль-
кість запитів копій молитви. Радіоко-
ментатор Пол Гарві пустив в ефір запис 
молитви Джо Райта у своїй програмі 
«Подробиці». Це дало такий великий 
відгук слухачів, як ніколи раніше в жодній 
іншій програмі.

дата, який махав рукою, прохаючи підібрати 
його. Прибитому горем батькові не хотілося 
зупинятися, однак щось всередині змусило 
його натиснути на гальма. 

Деякий час вони їхали мовчки. Потім 
солдат помітив в очах мого батька сльози і 
поцікавився, що сталося. З клубком у горлі 
батько розповів незнайомцю про хворобу 
матері і про те, як він даремно намагався 
знайти донора з третьою групою крові і 
мінусовим резус-фактором. Батько продо-
вжував щось говорити, коли його попутник 
дістав з-за пазухи солдатський медальйон 
і простягнув йому. На медальйоні було 
вказано «Група крові III (-)». Через декілька 
секунд батькова машина вже мчала назад 
до лікарні.

Бабуся одужала і прожила ще 47 років. 
Ніхто в нашій сім’ї так і не зміг довідатися 
імені того солдата. А батько досі підозрює, 
що це був не звичайний рядовий, а ангел у 
військовій формі.

А. Н.

Не проходьмо байдуже 
повз ближніх

Не проходьмо байдуже Не проходьмо байдуже 
повз ближніхповз ближніх

так необхідні всім у важку хвилину?
Дефіцит часу і доброти краде нас один 

в одного. Усе зводиться до автоматичного: 
«Як справи?». І вас навіть не збираються 
вислухати. У кожного свої проблеми, 
церква відсувається на задній план. Ось 
і залишаються хіба що офіційні вітання 
і пластмасові голівудські посмішки. А в 
душі...

А душа відкривається тільки перед 
Богом... У сльозах, зітханнях, просто в мов-
чанні... І часто поруч немає жодного плеча, 
на яке можна спертися. А як не вистачає 
нам справжнього щирого розуміння, щоб 
прийняли, щоб почули...

Ось і ховаємося у своїй мушлі. Адже на-
багато простіше одягнути маску і сказати, 
що все добре, ніж ризикнути, відкривши 
душу, і наштовхнутися на офіційне: «Як 
справи? Добре? Вибач, поспішаю...»

 Не проходьте повз ваших ближніх! 
Зупиніться і подивіться їм в очі. Туди, де 
ховаються справжні почуття. Можливо, 
тоді ви побачите, як спаде пластмасова 
маска і серце знайде те, що так давно 
шукало: друга...

Т. О.

Учених вразив кам’яний Учених вразив кам’яний 
рукопис часів Ісусарукопис часів Ісуса

Плита, яка знайдена поблизу 
Мертвого моря в Йорданії, 
на думку деяких вчених, що 

її вивчають, є рідкісним прикладом 
каменю з чорнильним написом. 
По суті, це ті ж рукописи Мерт-
вого моря, але на камені. Текст 
написаний, а не вирізьблений, у 
дві акуратні колонки, аналогіч-
ні колонкам у Торі. Але камінь 

розбився, і частина тексту була 
втрачена, а це означає, що багато 
що з того, що на ньому написано, 
відкрито для обговорення.

Усе ж оригінальність артефак-
ту очевидна, а отже, він може до-
помогти зрозуміти корені христи-
янства в період політичної кризи, 
з якою зіткнулися євреї в ті часи.

Даніель Боярин, професор 
Каліфорнійського університету в 
Берклі і фахівець в галузі культури 
талмудійного періоду, вважає, що 
плита — частина нових свідчень 
того, що Ісуса буде легше зрозу-
міти, якщо скрупульозніше читати 
єврейську історію тих днів.

«Деякі християни сприймуть 
це як виклик унікальності їх ре-
лігійного світогляду, тоді як інші 
втішаться думкою, що христи-
янство є традиційною части-

ною юдаїзму», — вважає він.
Дивує, що камінь — це не 

нове відкриття. Він був знайде-
ний близько десяти років тому; 
в йорданського торговця старо-
житностями його купив швейцар-
ський колекціонер ізраїльського 
походження. Унікальна плита 
зберігається в його будинку в 
Цюріху.

«Коли вона (плита) тільки 
потрапила до мене, я не міг від-
разу зрозуміти її істинну цінність, 
— розповів Девід Йесельсон. 
— Я не усвідомлював, наскільки 
вона значна, поки кілька років 
тому не показав її Аді Ярдені, яка 
спеціалізується на івритському 
письмі. Вона прийшла в захват і 
заявила: «Це рукописи Мертвого 
моря, тільки на камені». 

НХС.


