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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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Людям подобається на Різдво 
одержувати  подарунки. Але 
Бог-Отець приготував для 

кожного з нас тільки один різдвяний 
подарунок. Це Ісус Христос! Це по-
дарунок для всіх людей і народів 
(а не тільки для вас). Це подарунок 
для всіх часів (не тільки для наших 
сучасників чи для тих, хто жив 2000 
років тому). «Дяка Богові за неви-
мовний дар Його!» (2 Кор. 9:15.

А чому цей подарунок Бога 
такий особливий? Тому що цей 
дарунок — Сам Господь Бог! «Так 
бо Бог полюбив світ, що дав Сина 
Свого Однородженого, щоб кожен, 
хто вірує в Нього, не загинув, але 
мав життя вічне» (Ів. 3:16). Який 
подарунок може бути кращий?

«Бо заплата за гріх — смерть, а 
дар Божий — вічне життя в Христі 
Ісусі, Господі нашім!» (Рим. 6:23). 
Який подарунок може бути кращим 
за вічне життя?

А як би ви зреагували, якби 
гості, що прийшли до вас на день 
народження, почали дарувати 
подарунки один одному, зовсім 
не звертаючи уваги на вас? Коли 
Ісус народився, Йому принесли 
подарунки: «А бачивши зорю, вони 
надзвичайно зраділи. І, ввійшовши 
до дому, знайшли там Дитятко з 
Марією, Його матір’ю. І вони впали 
ницьма, і вклонились Йому. І, від-
чинивши скарбниці свої, піднесли 
Йому свої дари: золото, ладан та 
смирну» (Мт. 2:10-11).

Чому ж люди забувають про по-
дарунки справжньому винуватцеві 
свята? Люди дарують один одному 
подарунки на Різдво, не згадуючи 
імені Ісуса!

Дехто вважає, що коли Ісус не 
знаходиться серед нас в тілі, то ми 
не можемо нічого Йому подарувати. 
Інші вважають, що оскільки Ісус 
—  Бог, то в Нього все є. Він нічого 
не потребує. Що можна Йому по-
дарувати?

А й справді, який подарунок ми 
можемо зробити для Ісуса?

Призначення подарунка — до-
годити людині, принести їй радість 
і показати свою повагу до неї. А те-
пер подумаймо, що може принести 
радість Богові? Що може засвідчити 
про нашу любов і повагу до Нього? 
Чим можемо ми догодити Йому?

Покорою Йому і Його заповідям: 
«Хто заповіді Мої має та їх зберігає, 
той любить Мене» (Ів. 14:21); «Бо 
то любов Божа, щоб ми додержува-
ли Його заповіді» (1 Ів. 5:3).

Читанням і вивченням Його Сло-
ва — Біблії: «Дослідіть-но Писання, 
бо ви думаєте, що в них маєте 
вічне життя, — вони ж свідчать 
про Мене» (Ів. 5:39); «Тож віра від 
слухання, а слухання через Слово 
Христове» (Рим. 10:17).

Любов’ю до ближнього: «Нову 
заповідь Я вам даю: Любіть один 
одного! Як Я вас полюбив, так 

любіть один одного й ви! По тому 
пізнають усі, що ви учні Мої, як 
будете мати любов між собою» 
(Ів. 13:34-35).

Найдорогоцінніший подарунок 
— це прийняття нами Ісуса Христа 
і спасіння, яке Він дає: «А це свід-
чення, що Бог життя вічне нам дав, 
а життя це — у Сині Його. Хто має 
Сина, той має життя; хто не має 
Сина Божого, той не має життя» 
(1 Ів. 5:11-12).

Ще один безцінний дарунок ми 
робимо Богові, коли не тільки самі 
приймаємо Його дарунок — спасін-
ня, але й ділимося цим дарунком 
з ближніми, розповідаючи їм про 
спасіння через Ісуса Христа: «І 
казав Він до них: «Ідіть по цілому 
світові та всьому створінню Єван-
геліє проповідуйте! Хто увірує й 
охриститься, — буде спасений, а 
хто не ввірує — засуджений буде» 
(Мр. 16:15-16).

Якщо ви думаєте, що Ісусові 
на день Його народження можна 
дарувати тільки духовні подарунки, 
то ви глибоко помиляєтесь. Щоб 
це зрозуміти, звернімося до Біблії: 
«Коли ж прийде Син Людський у 
славі Своїй, і всі анголи з Ним, тоді 
Він засяде на престолі слави Своєї. 
І перед Ним усі народи зберуться, і 
Він відділить одного від одного їх, 
як відділяє вівчар овець від козлів. І 
поставить Він вівці праворуч Себе, 
а козлята — ліворуч. Тоді скаже 
Цар тим, хто праворуч Його: «При-
йдіть, благословенні Мого Отця, по-
сядьте Царство, уготоване вам від 
закладин світу. Бо Я голодував був 
— і ви нагодували Мене, прагнув 
— і ви напоїли Мене, мандрівником 
Я був — і Мене прийняли ви. Був на-
гий — і Мене зодягли ви, слабував 
— і Мене ви відвідали, у в’язниці 
Я був — і прийшли ви до Мене». 
Тоді відповідять Йому праведні й 
скажуть: «Господи, коли то Тебе ми 
голодного бачили — і нагодували, 
або спрагненого — і напоїли? Коли 
то Тебе мандрівником ми бачили 
— і прийняли, чи нагим — і зо-
дягли? Коли то Тебе ми недужого 
бачили, чи в в’язниці — і до Тебе 
прийшли?». Цар відповість і про-
мовить до них: «Поправді кажу 
вам: що тільки вчинили ви одному 
з найменших братів Моїх цих, — те 
Мені ви вчинили» (Мт. 25:31-40).

Ісус не перебуває з нами в 
тілі. Однак ми й сьогодні можемо 
принести Йому подарунки на день 
народження:

Нагодуймо й одягнімо убогих.
Допоможімо тим, хто потребує 

допомоги.
Відвідаймо хворих, самотніх і 

стражденних.
Господь сказав: «Що тільки вчи-

нили ви одному з найменших братів 
Моїх цих — те Мені ви вчинили».

Отже, який подарунок приготу-
вали Ісусу Христу на Різдво ви?

Є люди, які живуть, як писав Павло, не відрізняючи день від дня. Але 
Бог чомусь дав межі часу. Час не просто плине – є день, місяць, рік, 
час змінюється. Чому Господь так створив всесвіт? Чому існують ці 

межі часу? Біблія каже: «На дорогах своїх спиніться і гляньте, де та до-
бра дорога, і нею ідіть». Псалом говорить: «Вгамуйтесь і пізнайте, що Я 
– Бог». Бог бажає, щоб у нашому життєвому плині, серед оцих життєвих 
клопотів, були моменти, коли ми, як каже Єремія, зупиняємося, стишуємо 
свій біг, забуваємо про свої щоденні турботи, оглядаємося на прожитий 
час, згадуємо про Божі благословення, дивимося на невдачі і просимо в 
Бога мудрості, щоб більше таке не повторювати, і дивимося в майбутнє, 
мріючи разом з Господом про нові досягнення для Нього. І просимо в Нього 
мудрості і керівництва.

Тому Бог і дає нам свята в році, дає неділю – день, коли ми можемо 
залишити все і прийти в Божий дім, побачити цю велику мету для свого 
життя, відновити в серці бачення, скинути тягар, втому щоденних клопотів 
і буднів, можливо, невдач, і з новою вірою, новими силами, з Божим по-
мазанням іти в майбутнє.

Закінчення на 5-й стор.

«А тепер, без Закону, правда Божа з’явилась, 
про яку свідчать Закон і Пророки. А Божа прав-
да через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто 
вірує, бо різниці немає, бо всі згрішили і позбав-
лені Божої слави, але дарма виправдовуються 
Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі 
Христі, що Його Бог дав у жертву примирення 
в крові Його через віру, щоб виявити Свою 
правду через відпущення давніше вчинених 
гріхів» (Рим. 3:21-25).

Напевне, немає на землі людини, яка б хоч раз 
у житті не задумувалася над тим, а що буде 
після смерті. Відколи людство впало в гріх, 

воно має страх перед цим. А Біблія нам пише, що 
Бог, милуючий і добрий, стукає до кожного серця, 
яке народжене на землі.

Одного разу мене відвідала жінка-професор, 
яка вчила нас філософії, дуже переконана ідейна 
атеїстка і, як вона сама про себе говорила, дуже 
моральна людина. І дійсно, вона прагнула жити 
моральним життям. І завжди переконувала студен-
тів, що Бога немає. І от вона сказала, що кожного 
ранку, коли виходить на вулицю, переконує себе, 
що Бога нема і що все само собою повстало. А коли 
приходять сумніви, вона всіх їх відкидає. І я зрозу-
мів, що навіть до неї, переконаної атеїстки, при-
ходять сумніви. А це означає, що до неї стукає Бог.

Закінчення на 4-й стор.

ПРОПОВІДІ

Оправдання Оправдання 
віроювірою

ВЕЛИКАВЕЛИКА ЦІЛЬ  ЦІЛЬ 
НАШОГО ЖИТТЯНАШОГО ЖИТТЯ

Володимир 
Салайдяк

Академічний декан 
заочного відділення 

Львівської 
богословської 

семінарії,
 доктор служіння

Християнська освіта – це 
благословення для церкви. Вона 
не створює проблеми  в церквах, 
навпаки, допомагає знаходити 
лідерів, служителів, озброїти їх 
духовними знаннями, вірністю 
для Бога, тому що час, в який ми 
живемо, не такий, як, скажімо, 20 
років тому. Змінюється суспіль-
ство, змінюється життя, зміню-
ються виклики, які постають 
перед Церквою, перед Божим на-
родом. І якщо ми хочемо, щоб нас 
відкинуло на узбіччя суспільства 
і щоб наш голос був нечутний, 
тоді можемо не навчатися. Але 
якщо хочемо, щоб голос Церкви у 
цьому розбурханому життєвому 
морі, у цьому охопленому гріхом, 
неспокоєм, бунтом світі звучав 
авторитетно, щоб вона була свід-
ком Ісуса Христа, щоб через неї Бог промовляв до цього лукавого і 
розпусного роду, нам необхідна біблійна християнська освіта.

РІЗДВЯНІ РІЗДВЯНІ 
ПОДАРУНПОДАРУНКИКИ

Отари мирно спочивали, Отари мирно спочивали, 
Багаття блимало в степу, Багаття блимало в степу, 
Сріблясті зорі нахиляли Сріблясті зорі нахиляли 
Голівки в темряву сліпу. Голівки в темряву сліпу. 

Ще цар Давид отак, напевно, Ще цар Давид отак, напевно, 
Свою отару мирно пас. Свою отару мирно пас. 
Століття злинули даремно — Століття злинули даремно — 
Тут зупинивсь, здавалосьТут зупинивсь, здавалось

час. час. 

Можливо, й досі в Палестині Можливо, й досі в Палестині 
Вартують стада пастухи. Вартують стада пастухи. 
Ті ж самі скелі брудно-сині, Ті ж самі скелі брудно-сині, 
Ті ж самі стоптані шляхи. Ті ж самі стоптані шляхи. 

І ми прийшли до ясел І ми прийшли до ясел 
вбогих, вбогих, 

Як ті єврейські пастухи. Як ті єврейські пастухи. 
Бо лиш туди, в присутністьБо лиш туди, в присутність

Бога, Бога, 
Ведуть житєвії шляхи. Ведуть житєвії шляхи. 

Юрій Юрій ВАВРИНЮКВАВРИНЮК..

Але історія планети Але історія планети 
Свій хід змінила ще тоді, Свій хід змінила ще тоді, 
Коли отари спочивали Коли отари спочивали 
І пахли трави молоді. І пахли трави молоді. 

Коли над сонними шляхами Коли над сонними шляхами 
Всесвітній подих зупинивсь, Всесвітній подих зупинивсь, 
І ангел в полі з пастухами І ангел в полі з пастухами 
Враз сповістив: «Він Враз сповістив: «Він 

народивсь!». народивсь!». 

Здригнувся світ. Здригнувся світ. 
А Палестина А Палестина 

Так і лишилась в самоті. Так і лишилась в самоті. 
Ісус Христос — її Дитина — Ісус Христос — її Дитина — 
Розп’ятий нею на хресті. Розп’ятий нею на хресті. 

Ні хори ангелів над нею, Ні хори ангелів над нею, 
Ні важкі кроки мудреців Ні важкі кроки мудреців 
Не розбудили в ній святої Не розбудили в ній святої 
Надії тисяч праотців. Надії тисяч праотців. 

Але ми дякуємо небу, Але ми дякуємо небу, 
Що ця надміру довга ніч Що ця надміру довга ніч 
Збудила в нас святу потребу Збудила в нас святу потребу 
Зустрітись з Богом Зустрітись з Богом 

віч-на-віч. віч-на-віч. 

Роман Соловій
Ректор Львівської 

богословської семінарії,
доктор служіння
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ЩОМІСЯЧНИЙ МІЖЦЕРКОВНИЙ ХРИСТИЯНСЬКИЙ ЧАСОПИС ЦЕРКОВ ЦЕРКОВ ХВЄП УКРАЇНИХВЄП УКРАЇНИ
Всеукраїнський Союз Церков Християн Віри Євангельської

Сьогодні про політику і владу не 
говорить хіба що лінивий. І скільки бруду 
вилито за час передвиборної кампанії 
– складається враження, що досі країною 
керували геть зовсім нечестиві люди. 
Один навперед одного наші кадидати по-
спішали розповісти правду про інших. Так 
і хочеться запитати, де вони були раніше 
зі своєю правдою і чому не могли зміни-
ти таку, виявляється, погану ситуацію, 
коли мали в руках всі важелі влади.

Але мова сьогодні піде не про це. 
Мова про владу як таку – кому насправді 
вона належить і як нам робити правиль-
ний вибір.

Мати владу – це значить володіти, панувати, 
кимсь керувати. Прагнення до влади було 
притаманне багатьом загарбникам, дикта-

торам, тиранам. Манія величі поневолювала цих 
людей, і вони ставали маніяками.

Влада, як відомо, поділяється на законодавчу 
(парламент, Верховна Рада); виконавчу (президент, 
Кабінет Міністрів); судову; а пресу, засоби масової 
інформації, називають четвертою владою.

Наприкінці Свого земного служіння, зустрівшись 
востаннє з 11-ма учнями в Галілеї, Ісус як аксіому, 
котра, як відомо, не потребує жодних доказів, про-
голосив істину про абсолютну владу. Він, справжній 
Цар над царями і Пан над панами, безапеляційно 
заявив: «Дана Мені всяка влада...»

 Усе в цьому світі відносне. Хтось має велику 
владу в державі, але й ця влада обмежена, скажімо, 
законом та іншими стримуючими факторами, а пре-
зидент чи монарх можуть підпасти під імпічмент – 
процедуру усунення від влади. До того ж політична 
влада цілком залежить від економічної. Хто платить 
– той замовляє музику. І навіть великі правителі 
залежать від влади грошей, від масонських лож, 
що знаходяться за кулісами і насправді керують по-
літичними процесами, шарпаючи державних лідерів 
за шнурочки, як ляльок-маріонеток.   

Будь-яка, навіть найбільш грізна диктаторська 
чи тоталітарна влада, – тимчасова. До речі, Церква 
і її керівники теж мають владу. Як і ора тори, співа-
ки,  музиканти, літератори,  словом ті, хто формує 
суспільну думку.

У нашій свідомості поняття про владу тісно 
пов’язане з насильством, з правом володіти зброєю 
та іншими аргументами, котрі примушують під-
корятись. Як правило, часто до влади приходять 
саме за допомогою збройних повстань, револю-
цій, переворотів, у кращому разі – за допомогою 
грошей, фінансової підтримки у передвиборній 
кампанії тощо.  

Але Ісус отримав владу і славу не з допомогою 
зброї. Він не володів матеріальними засобами, в 
Його розпорядженні не було армії. Щоправда, в 
Гетсиманському саду Він зауважив, що варто було 
б лише забажати – і на Його захист негайно при-
йшли б 12 легіонів ангелів, але Він не скористався 
небесним військом для Себе. Він мав владу зціляти 
хворих і воскрешати померлих. Його слово, прого-
лошене з владою, повалило ниць хоробрих воїнів, 
котрі хотіли заарештувати Його. І це не дивно: 
адже за Його словом затихали бурі, вгамовувалися 
стихії природи. Однак Він вибрав шлях покори та 
смирення – і до дна випив гірку чашу страждань 
за наші гріхи.

Якось, у відповідь на прохання матері і синів 
Зеведеєвих, які забажали сісти на престолах Не-
бесного Царства по обидва боки від Нього, Господь 
виклав Свою концепцію влади: «Ви знаєте, що князі 
народів панують над ними, а вельможі їх тиснуть. 

Не так буде між вами, але хто великим із 
вас хоче бути – хай буде слугою він вам. А 
хто з вас бути першим бажає – нехай буде 
він вам за раба. Так само  й Син Людський 
прийшов не на те, щоб служили Йому, а 
щоб послужити і душу Свою дати на викуп 
за багатьох!» (Мт. 20:25-28).

Колись, спотворюючи Євангеліє, 
християнство називали «релігією рабів», 
твердили, що воно вигідне для панів. Але 
ж розсудімо, як бути тому багачу, котрого 
Євангеліє закликало стати ближньому за 
раба. Недаремно навіть багато учнів від-
вернулися від Христа, коли почули Його 
програму любові і ненасильницького при-
дбання грішників для Царства Божого.

Юда, до речі, єдиний учень з провінції Юдеї, 
розчарувавшись у Христі, видав Його. Можливо, 
він теж розраховував на престижне місце в колі 
наближених осіб Учителя, Котрий поведе народ 
на боротьбу з римськими окупантами. Саме ці 
політичні та користолюбні амбіції довели Юду до 
загибелі.   

У Посланні до филип’ян апостол Павло описує 
дорогу до слави і влади нашого Спасителя: «Він, 
бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути 
Богові рівним, але Він умалив Самого Себе, при-
йнявши вигляд раба, ставши подібним до людини; 
і подобою ставши, як людина, Він упокорив Себе, 
бувши слухняний аж до смерти, і то смерти хрес-
ної... Тому й Бог повищив Його та дав Йому Ім’я, 
що вище над кожне ім’я, щоб перед Ісусовим Ім’ям 
вклонялося кожне коліно небесних, і земних, і під-
земних, і щоб кожен язик визнавав: Ісус Христос 
– то Господь, на славу Бога Отця!» (Фил. 2:6-10).

А в Посланні до євреїв говориться: «За пере-
терплення смерти Він увінчаний честю й величніс-
тю, щоб за благодаттю Божою смерть скуштувати 
за всіх» (2:9). Іншими словами, на Його голові 
засяяв вінець Царя Небесного Царства. Той самий 
золотий вінець слави побачив розбійник, котрий 
висів поряд з Ним на іншому хресті. Парадоксально, 
але факт: пропащий злочинець, розбійник першим 
увійшов в Царство. Багатьом це незрозуміло і може, 
навіть, не до вподоби. «Спогадай мене, Господи, 
коли прийдеш у Царство Своє!» – просить грішник, 
який щойно покаявся у своїх злочинах. «Поправді 
кажу тобі: ти будеш зо Мною сьогодні в раю!» 
– обіцяє Ісус. 

У 23-му псалмі Давид проголошує: «Піднесіте 
верхи свої, брами, і піднесіте входи відвічні – і ввійде 
Цар слави! Хто ж то Він, той Цар слави? Господь 
Саваот – Він Цар слави!» (Пс. 23:9-10). Шлях до 
слави проходить дорогою смирення. Латинське 
прислів’я говорить: «Через терни – до зірок!».

Кому ж  Христос дає місце на небесному пре-
столі? Тому, хто переміг себе, своє «я», розіп’яв 
свою плоть з пристрастями і пожадливостями, як 
це зробив апостол Павло. «Я розіп’ятий з Христом, 
і вже не я живу, але Хрис тос живе в мені». Для 
такої людини «життя – то Христос, а смерть – то 
надбання»Хри ста (Фил. 1:21). Того Христа, Котрий 
обіцяє вірним Своїм: «Переможцеві сісти Я дам 
на Моєму престолі зо Мною, як і Я переміг був, і з 
Отцем Своїм сів на престолі Його» (Об. 3:21).

«Дана Мені всяка влада на небі і на землі», – про-
голосив Ісус. І це не просто декларація. Зрештою, 
цьому майже ніхто й не суперечить. Відомий усім 
Наполеон, котрий зазіхав на володіння цілим світом, 
якось зухвало заявив: «Нехай Йому залишається 
небо, а мені буде земля». І таки отримав шматок 
землі на острові Святої Єлени, куди його заслали, 
а після смерті – ще менший шматок на цвинтарі 
розміром 1,5 х 2 м. 

Люди ніби й не проти, щоб Христові належало 
небо, де херувими, серафими та решта ангелів 
беззаперечно виконують Його накази. До речі, всі 
стихії і сили природи  безумовно підкоряються Йому. 
Але ось на землі – у чому Його влада?

Деякі безумці і досі твердять, що Бога немає. 
«Сказав безумець в серці своєму: «Немає Бога!» 
(Пс. 13:1). Як же немає? Людина, знайшовши ка-
мінь, може припустити, що він відколовся від скелі. 
Але якщо вона знайде годинник, то почне вибудову-
вати еволюційну теорію про те, що процеси ерозії 
і вивітрювання обумовили появу годинникового 
механізму. Це ж безглуздя!  

Спостерігаючи в гавані за теплоходом, ніхто 
(якщо, звичайно, він не позбавлений розуму) не 
буде стверджувати, що внаслідок природних проце-

сів – ерозії, еволюції і тому подібного цей корабель 
виник сам по собі.

А наше око – воно ж досконаліше за будь-який 
фотоапарат. І безумовно, воно має конструктора, 
як і вухо з його молоточком та ковадлом, як і весь 
наш фізичний організм.  Це примушує тверезомис-
лячих людей віддати славу Творцеві: «Зрозумійте 
це ви, нерозумні в народі, а ви, убогі на розум, коли 
наберетеся глузду? Хіба Той, що ухо щепив, – чи 
Він не почує? Хіба Той, що око створив, – чи Він не 
побачить?» (Пс. 93:8-9). «Прославляю Тебе, що я 
дивно утворений! Дивні діла Твої, і душа моя відає 
вельми про це!» (Пс. 138:14). Ці слова належать 
псалмоспівцеві  Давиду, який, будучи царем, знав, 
Хто насправді Цар царів, Хто може позбавити 
розуму тих, котрі пихато повстають проти Бога. 
Так, наприклад, сталося з єгипетським фараоном, 
котрий зухвало заявив: «Хто такий Господь, щоб 
я слухав Його?». Десяти кар, посланих для його 
напоумлення, виявилось недостатньо, і впертий 
єги петський владика знайшов свою могилу на дні 
Червоного моря.

А п’яний Валтасар, коли хміль вдарив йому в 
голову, осквернив посудини з храму Божого і по-
бачив свій смертний вирок на стіні: «Ти зважений і 
знай дений надто легким». І тієї ж ночі він трагічно 
загинув за своє безумство.

Багатостраждальному Йову Господь задав 
питання: «Чи доходив коли ти до схованок снігу,і 
схованки граду ти бачив, які Я тримаю на час 
лихоліття, на день бою й війни?.. Із чиєї утроби 
лід вийшов, а іній небесний – хто його породив? 
Як камінь, тужавіють води, а поверхня безодні 
ховається» (замерзає) (Йов 38:22, 29-30).

Усі знають, що камінь тоне в воді, а  лід – ні. 
Крижинки плавають на поверхні води, налитої в 
склянку, тому що вода при замерзанні розширю-
ється. Якби лід був важчим від води, то всі озера, 
моря й океани промерзали б аж до самого дна. І 
вся риба неодмінно загинула б. Але лід, утворюючи 
кірку, захищає воду від морозів. Усе це свідкує про 
премудрого Творця – Конструктора всесвіту. І цей 
Цар царів, Котрий настановляє правителів і знімає 
їх, дає розум князям і позбавляє їх його, удостоїв 
нас великої честі – бути підданими Його Царства. 
«Я заповідаю вам Царство» (Лк.  22:29). Більше 
того, Він дав нам владу бути дітьми  Божими, 
царями і священиками у Бога! І якщо ми – члени 
Його Церкви, то нам даний найвищий привілей 
– бути «вибраним родом, священством царським, 
народом святим, людом власності Божої, щоб зві-
щати чесноти Того, Хто покликав вас із темряви до 
дивного світла Свого» (1 Петр. 2:9). Інакше кажучи, 
Господь удостоїв нас звання бути Його посла ми в 
цьому світі, надзвичайними і повноважними по-
слами неба на землі.

Одного місіонера якось запитали місцеві власті, 
з якої речі він проповідує, хто дав йому на це право. 
Християнин відповів: «Згідно з дорученням Ісуса 
Христа, Який має всяку владу на небі і на землі, і 
за правом,  яке мені дала Біблія, я проповідую тут 
істину про потребу кожного грішника у спасінні». 
Представникам влади довелося погодитися з цими 
доказами і дозволити євангелізацію.

Звичайно, немала влада зосереджена в руках 
диявола – «князя цього світу». Спокушуючи Христа 
в пустині, він претендував на всі земні царства. І 
Господь не сперечався щодо його влади. Але на 
Голгофському хресті Він завдав сатані нищівної 
поразки. І, звільнивши нас від влади гріха і смерті, 
від рабства цих духовних окупантів, Ісус вчинив нас 
рабами праведності та правди. «Пізнаєте правду, 
і правда вас вільними зробить», – сказав Ісус. «Ми 
ніколи нікому рабами не були», – заперечували Йому 
юдеї, котрі в той час саме і перебували в рабстві 
у римлян. Вони проголошували декларації про 
суверенітет, пишалися своєю незалежністю, але 
ця свобода була відносною. Вони таки залежали 
від окупантів, від ідолів, котрим поклонялися, від 
гріхів, які оплутали їх. «Кожен, хто чинить гріх, той 
раб гріха», – навчав Спаситель. А раб гріха стає 
боржником смерті.

Однак тріумфальне воскресіння Ісуса Христа 
з мертвих радикальним чином зцілило віруюче 
людство. Той, Кому дана вся повнота влади, Хто 
має всяку владу на небі і на землі, дав владу і пра-
во також усім, хто вірує в Нього, перемагати гріх і 
смерть і таким чином успадкувати життя вічне. За 
це Йому слава і хвала навіки!

Підготував Олег Карп’юк.

Виповнився Виповнився 
часчас

«Як настало ж виповнення часу, Бог послав 
Свого Сина, що родився від жони та став під 
Законом, щоб викупити підзаконних, щоб усинов-
лення ми прийняли» (Гал. 4:4,5).

Серед безлічі календарів, якими послугову-
ються народи землі, є один особливий – Божий 
календар. Приблизно 2010 років тому на цьому 
календарі була особлива відмітка – час випо-
внився! Над полями в околицях Вифлеєма хор 
небожителів сповістив жителям землі про цю 
дату: «Не бійтеся… бо сьогодні народився вам 
в місті Давидовім Спаситель, Котрий є Христос 
Господь» (Лк. 2:10-11). 

Це був початок нової ери – ери Нового Запові-
ту. До нашого часу цей календар, у якому Бог за-
значив дні, місяці, роки, століття, продовжує свій 
відлік, наближаючи людство до особливої дати: 
«Бо Він призначив день, в який буде судити увесь 
світ справедливо, через Мужа, Якого наперед 
призначив, давши всім запевнення, воскресивши 
Його з мертвих» (Дії 17:31). 

Це буде надзвичайний день, коли новонаро-
джений Месія-Спаситель одягне мантію Судді: 
«Бо Отець не судить нікого, а передав весь суд 
Синові, щоб усі шанували Сина, як шанують Отця. 
Хто не шанує Сина, той не шанує Отця» (Ів. 5:22). 

Ми живемо в непростий час, коли «вже чути 
голос дня Господнього» (Соф. 1:14). Світ хви-
люється: що рік прийдешній нам готує? На це 
запитання відповідь не може бути однозначною. 
Матеріальні, фінансові опори людини з міцних і 
непохитних раптом стали, як абсолютно нічого 
не варті дрібниці. Фінансова криза – явище, про 
яке не розважає нині тільки лінивий, – невідомо 
звідки виникнувши, не тільки руйнує матеріальний 
добробут, але й несе з собою спалах депресивних 
настроїв у суспільстві. 

Біблія говорить: «Виповнився час!». Слово 
Боже попереджує: «Цьому всьому належить 
бути» (Мт. 24:6). Як ми маємо це сприймати? 
Спокійно та розважливо, без зайвої метушні. «Я 
повинен бути спокійним», – ніби наш сучасник, 
промовляє зі сторінок Писання пророк Авакум. 
«Я повинен бути спокійним в день нещастя, коли 
прийде на народ мій грабіжник його» (Ав. 3:16). 
Грабіжник, що має ім’я «криза», спустошує тих, 
хто «не в Бозі збагачувався» (Лк. 12:21). 

«Виповнився час». Цей час передбачений 
на Божому календарі. Навіть якщо це час криз 
– він на Божому контролі. А тому такими акту-
альними видаються сьогодні слова апостола 
Павла: «Благословенний Бог і Отець Господа 
нашого Ісуса Христа… Який втішає нас в усякій 
скорботі, щоб і ми могли втішати, перебуваючи 
в усякій скорботі. Бо в міру, як примножуються в 
нас страждання Христові, примножує Христос і 
втіху нашу» (2 Кор.1:3,4). 

Тож нехай для всіх нас новий рік стане роком 
спокою і твердої надії на Господа!

ЧЕРЕЗ ТЕРНИ ДО ЗІРОК...ЧЕРЕЗ ТЕРНИ ДО ЗІРОК...
«А Ісус підійшов і промовив до них «А Ісус підійшов і промовив до них 

та й сказав: «Дана Мені всяка влада та й сказав: «Дана Мені всяка влада 
на небі й на землі»на небі й на землі»  (Мт. 28:18)(Мт. 28:18)

Британський закон 
про рівноправність 

дискримінує християн
«Якщо палата 

лордів не заблокує 
закон про рівно-
правність, католики 
стануть жертвою 
нетолерантності, 
якої в Великобрита-
нії не бачили з XVIII 
століття», – пише 
британська газета 
Daily Telegraph. 11 
січня у вищій палаті 
британського парламенту відновилася дискусія 
з приводу контроверсійного закону, який в ім’я 
боротьби з дискримінацією зобов’яже Католицьку 
Церкву допускати до священства одружених чоло-
віків, жінок і геїв.

Юридична експертиза закону показала, що хрис-
тиянські благодійні організації не змоужуть вимагати 
від своїх співробітників і керівництва поважати певні 
моральні і релігійні норми.

Одна з авторів закону про рівноправність Гаррієт 
Гарман, віце-голова партії праці, вже добилася у 
2007 році закриття католицьких центрів усиновлення 
через відмову останніх сприяти в усиновленні дітей 
гомосексуалістами.

Хто на черзі після католиків? Питання залиша-
ється відкритим.

Микола Синюк
Єпископ

ТРИВОЖНІ ОЗНАКИ СУЧАСНОСТІ
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Продовження. 
Початок у №12(63) за грудень 2009 р.

Чи шукають люди виходу зі своїх 
проблем? Безперечно. А який вихід 
знаходять – це вже інше питання. 
Люди шукають виходу, але різними 
шляхами, правильними і неправиль-
ними, тому що є істина, а є підробка. 
Деякі люди втікають від проблем, 
деякі – від себе, деякі стараються 
проблем не помічати, інші не бачать 
нічого, крім своїх проблем. Але у 
всьому цьому є щось спільне.  І це 
спільне – філософія сучасної люди-
ни, яка стоїть на трьох основних ки-
тах: «все», «негайно» і «без зусиль». 
Розчинна кава популярна не тому, що 
вона смачна, а тому, що розчинна.

Ця філософія руйнує багато ділових 
починань, тому що люди вирива-
ють з бізнесу все й одразу, а потім 

зазнають краху. Вони не можуть терпляче 
чекати майбутнього, їм треба все, негайно 
і без зусиль.

Люди стали страшенно нетерплячими. 
Дратуються, коли світлофор довго не 
переключається. В деяких американських 
банках навіть платять по п’ять доларів, 
щоб люди не впадали в депресію через 
те, що їм довелося чекати в черзі.

 Психологія сучасної молоді каже: 
я хочу зараз мати цю машину – і вони 
влазять в кредити; я хочу вже мати гроші 
– тому вони йдуть працювати по вісім до-
ларів за годину замість того, щоб вчитися. 
Все одразу і без зусиль.

Ця філософія породжує людей, які 
очікують чудес: випив одну таблетку 
– і проблеми вирішені. Для оздоровлення 
тіла вони чекають чудодійних ліків. Від 
проповідників вони очікують чудодійних 
формул, які б допомогли негайно і без 
зусиль розв’язати всі внутрішні проблеми. 
Тому люди вдаються до різних книг, які 
пропонують прості розв’язки проблем 
або просте досягнення досконалості. 
Думають: якщо цей або той пастор помо-
литься, до кінця життя проблем не буде. 
Голосують за тих, хто обіцяє все одразу і 
без зусиль, а завтра – хоч потоп. 

І це відображається на поведінці і мис-
ленні сучасної людини стосовно духовних 
речей. Нам важко вдосконалюватися до-
вгим шляхом, важко духовно рости. Дехто 
обіцяє за один сеанс розв’язати всі про-
блеми, і байдуже, пастор це чи окультист.

Така філософія сучасної людини, і все 

це – обман. Єдине, що ми можемо отри-
мати негайно – це Божі дари. І то лише 
тому, що Ісус заплатив за це величезну 
ціну. За все решта платити мусимо самі.

Дехто просить мене поділитися фор-
мулою, щоб за три заняття проповіду-
вати так, як я. Я відповідаю, що вчився 
цьому 27 років. О-о, так довго, це не для 
мене. І йдуть геть. Але між покликанням 
і визнанням пролягає хресна дорога 
завдовжки іноді в десятиліття. Щоб 
отримати радість від життя, від сім’ї, 
треба вкладати туди всього себе день і 
ніч, як на марафонській дистанції, і бігти 
за дітьми, виховуючи їх, як на стоме-
трівці. Ти їх доганяєш, а вони втікають.

Дехто одружується з таким мислен-
ням, думаючи, мовляв, витрясу в нього чи 
в неї все одразу і без зусиль. І витрушу-
ють, але воно не витрушується. Тому що 
він (чи вона) теж хоче забрати все одразу 
і без зусиль. А сімейні стосунки будуються 
на жертовності обох.

Люди шукають і знаходять багато 
обманливих шляхів вирішення проблем. 
Тому сьогодні так багато – фактично, це 
ціла індустрія в релігійному світі – «про-
цвітаючих благовісників і проповідників», 
які обіцяють все одразу і без зусиль. Таке 
Євангеліє стало популярним, але не вірте 
в нього, так не буває. Окрім Божого дару, 
якого заслужив для нас Христос, усе здо-
бувається в поті чола.

Найбільш поширений обманливий 
шлях – це релігія. Досягти справжніх 
внутрішніх перемін без Бога неможливо. 
Багато хто хоче заглушити внутрішній 
голос совісті, стаючи релігійним через 
якийсь обряд, таїнство, добрі діла або 
великі пожертви, але без спілкуван-
ня з Богом ми не можемо змінитися.

Другий обманливий шлях – лжеме-
дицина. Ми дякуємо Богові за медичні 
досягнення. Але медицина має чіткі межі 
своїх можливостей. В Америці непогана 
хірургія, але щодо терапії – не раджу. 
Чому? Тому що куди вкладають гроші, те 
й краще розвивається. 

Медицина не здатна розв’язати біль-
шість душевних і духовних недуг. Вона 
безсила перед дослідженням духовних 
проблем. Вона намагається боротися з 
симптомами, а не з причиною. А причина 
багатьох фізичних проблем лежить у 
ділянці душі. Медицина досягла успіхів у 
зціленні тіла, але вона зовсім безпорадна 
або дуже обмежена у вирішенні душевних 
і духовних проблем. Зазвичай вона їх по-
легшує, але не вирішує.

Люди, щоб не вирішувати своїх про-
блем, ковтають ліки, які пригнічують 
психіку. Статистика просто жахлива, 
причому вона охоплює і християн. Маса 
членів церков приглушують прояви своїх 
душевних і духовних проблем таблетками. 
А внутрішні проблеми можуть вирішити 

Протягом останніх кількох років 
Всеукраїнська Рада Церков і 
релігійних організацій (ВРЦіРО) 

зайняла провідне місце у площині форму-
вання міжконфесійного діалогу в Україні. 
Об’єднуючи у своєму складі провідні 
християнські Церкви (православні, като-
лицькі та протестантські), одне юдейське 
та три мусульманські релігійні об’єднан-
ня, ВРЦіРО фактично представляє понад 
90% релігійної мережі України. 

Досвід роботи Всеукраїнської Ради 
Церков і релігійних організацій почина-
ючи з 2005 року засвідчив позитивні 
наслідки її виходу з-під опіки державного 
органу у справах релігій. Рада засвід-
чила високу ефективність своєї роботи 
та оперативно реагувала на найбільш 
актуальні суспільні проблеми.

13 липня 2009 року відбулась зустріч 
глав та повноважних представників 
конфесій – членів ВРЦіРО з Прем’єр-
міністром України Юлією Тимошенко. 
Зустріч мала практичний характер та 
сприяла розв’язанню низки актуальних 
проблемних питань у державно-конфе-
сійних відносинах. Крім цього, фактично 
було надано імпульс для започаткування 
та поглиблення співпраці Церков і релі-
гійних організацій з низкою центральних 
органів виконавчої влади України. 

19-20 жовтня Всеукраїнська Рада 
Церков і релігійних організацій вперше 
у своїй історії провела виїзне засідання 
за межами України, яке за запрошенням 
чергового головуючого в Раді, головного 
рабина м. Києва та України Якова Дов 
Блайха відбулось у Єрусалимі. Незва-
жаючи на новизну формату проведення, 

програма виїзного засідання ВРЦіРО 
містила значну кількість заходів на най-
вищому рівні.

На початку делегація ВРЦіРО прове-
ла зустріч з міністром закордонних справ 
Держави Ізраїль Авігдором Ліберманом. 
Після цього відбулось робоче засідання 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 
організацій, у ході якого були порушені 
найбільш важливі питання у сфері 
підвищення моральності у суспільстві, 
гармонізації державно-конфесійних від-
носин в Україні та затверджено відкрите 
Звернення до української громадськості 
та органів влади щодо убезпечення до-
рожнього руху. 

28 жовтня з представниками Все-
української Ради Церков і релігійних 
організацій зустрівся Президент України 
Віктор Ющенко, який зосередив увагу на 
проведені виборчого процесу в країні 
та торкнувся низки практичних питань 
суспільно-важливої діяльності релігійних 
організацій.

Упродовж останнього року Рада на-
працювала власні пропозиції до тексту 
Конституції України у контексті гро-
мадського обговорення цього питання, 
оприлюднила низку спільних звернень до 
української громадськості – щодо убез-
печення дорожнього руху («Вісім правил 
водія») та Звернення до українського 
народу з приводу виборів Президента 
України.

Наявність постійного та конструктив-
ного діалогу між конфесіями дозволяє 
Раді в цілому виступати єдиним голосом 
та зі спільною позицією у державно-
конфесійних відносинах. У діалозі з 

органами державної влади ВРЦіРО 
послідовно відстоює власну позицію від-
носно підходів до вдосконалення чинного 
законодавства України у сфері свободи 
совісті та діяльності релігійних організа-
цій. Глави Церков і релігійних організацій 
єдині у питаннях захисту та утвердження 
моральності у суспільстві, виступаючи за 
необхідність вбереження дітей і молоді 
від пропаганди аморальності, безвідпо-
відальної поведінки та жорстокості у ЗМІ 
та заявляючи про негативне ставлення 
до гомосексуалізму та спроб легалізації 
так званих одностатевих «шлюбів». 

Окрім Всеукраїнської Ради Церков 
і релігійних організацій, на національ-
ному рівні функціонують і інші консуль-
тативно-дорадчі органи. Серед них 
можна назвати Нараду представників 
християнських Церков України. У 2009 
році вона виступила співорганізатором 
круглого столу на тему «Україна між 
хаосом і диктатом. Чи існує християнська 
відповідь?», який 16 березня відбувся в  
Українському домі у Києві. 

18 жовтня в Палаці «Україна» в Києві 
за ініціативи старшого єпископа Церкви 
Християн Віри Євангельської України 
Михайла Паночка відбулося Всеукраїн-
ське свято подяки Господу, яке об’єднало 
представників багатьох українських 
Церков. Учасниками урочистого зібрання 
стали близько чотирьох тисяч віруючих з 
усіх регіонів України, а також президент 
Всеукраїнського союзу об’єднань єван-
гельських християн-баптистів В’ячеслав 
Нестерук, старший єпископ Української 
Християнської Євангельської Церкви 
Леонід Падун, старший пресвітер Союзу 

вільних церков християн євангельської 
віри України Василь Райчинець, єпис-
коп Римо-Католицької Церкви в Україні 
Маркіян Трофим’як, голова адміністрації 
патріаршої курії УГКЦ єпископ Богдан 
Дзюрах, президент Українського Біблій-
ного Товариства Григорій Комендант 
та інші.

Майже в усіх областях України продо-
вжується розвиток міжконфесійного діа-
логу як у форматі незалежних інституцій, 
так і на «майданчиках» регіональних рад 
Церков і релігійних організацій при об-
ласних державних адміністраціях. Лише 
в кількох регіонах України (Дніпропетров-
ська, Івано-Франківська, Кіровоградська, 
Київська області та м. Севастополь) такі 
регіональні ради Церков і релігійних ор-
ганізацій не діють, а в деяких областях 
створені лише формально, що не сприяє 
гармонізації міжконфесійних відносин на 
цих територіях.

Помітна діяльність Волинської Ради 
Церков, Духовної Ради християн в Одесь-
кій області, Асоціації християнських 
церков Херсонської області. Загалом 
усі регіональні ради Церков і релігійних 
організацій сприяють налагодженню 
міжконфесійних відносин та діалогу на 
місцевому рівні. Однак, на думку спо-
стерігачів, їх діяльність здебільшого 
тільки формується та ще не повністю 
використовує наявний потенціал, до-
статній для забезпечення реального 
позитивного впливу на міжконфесійну 
ситуацію та вирішення актуальних про-
блем в регіонах.

Максим Васін.
Інститут релігійної свободи.

тільки внутрішні переміни. Тільки Бог 
при наближенні до Нього заповнює ту 
порожнечу, яка викликає депресію, 
агресивність, нестриманість.

Медицина досягла успіхів у лікуванні 
тіла, обмежена в лікуванні душі і зовсім 
безсила у сфері духа. І один із най-
більш поширених методів у розв’язанні 
проблем – це окультизм. Безліч людей 
вдаються до окультизму для вирішення 
своїх внутрішніх проблем. Згадайте 
масові експерименти Кашпіровського 
або Чумака. А екстрасенси, ворожки, 
відьми, чаклуни масово рекламують 
свої послуги в ЗМІ, пропонуючи зняти 
вроки, зруйнувати ауру чи ще щось такого 
роду. Люди хочуть вирішити свої вну-
трішні проблеми без зовнішніх перемін.

Щоб допомогти їм правильно зрозумі-
ти суть проблеми, і потрібне християнське 
консультування. Головна його ціль – на-
ближення до Бога. А наближення до Бога 
допоможе вирішити проблеми.

Часто люди не хочуть йти до Бога, не 
хочуть змінюватися – вони хочуть тільки 
позбутися симптомів. Маса людей платять 
величезні кошти на медикаменти, намага-
ючись так вирішити свої духовні і душевні 
проблеми. Але загальмований розум 
тільки відтягує розв’язок проблеми. Це 
пастка, яка робить людину залежною, яка 
тільки приглушує біль і відтягує результат, 
але не вирішує проблему.

Душевні і духовні проблеми може ви-
рішити тільки Бог. Ісус для того і прийшов, 
щоб розв’язати корінь – проблему з гріхом і 
стосунків з Богом. Бо зняти симптоми – це 
зовсім не означає вирішити проблему.

Чому ж християни нині стають постій-
ними пацієнтами психотерапевтів, викида-
ючи на медикаменти немалі кошти? Невже 
для них немає жертви Ісуса? Невже вони 
не знають про вихід, який описує Біблія?

Чому вони не йдуть біблійним шляхом? 

Тому що біблійний шлях вимагає покаяння 
і переміни. А значно легше жити і діяти за 
принципом жителів Гадаринського краю: 
забери проблему, але свиней не чіпай! А 
коли Ісус зачепив їх свиней, виганяють 
Його геть! Це обманливий шлях. Ці люди 
просто спекулюють на потребах.

Біблійний шлях до вирішення проблеми 
лежить через глибинні переміни в людині, 
зміну її стосунків з Богом, із собою, з 
іншими людьми і звичайно ж, через зміну 
ставлення до гріха. Тому головна ціль 
консультування – привести людину до 
близькості з Богом. Без внутрішніх пере-
мін немає вирішення жодної проблеми. 
Більша частина проблем виникає тому, 
що душа розділяється з Богом. І люди 
вдаються до алкоголю, наркотиків, роз-
пусти, лжемедиків, окультизму, лжевчень, 
єресей. Тому що їх спосіб мислення – все 
одразу ж і без особливих зусиль. Люди 
кажуть: ми готові віддати наші проблеми, 
але не чіпайте наших сердець.

Багато проблем допустив Бог – і саме 
для того, щоб привернути людину до 
Себе. Тому не робіть нерозумних речей, 
не ставайте богоборцями.

На жаль, у 90% випадків нам пропону-
ють саме зовнішнє вирішення проблеми. І 
ми розправляємо плечі, збираємо докупи 
всі християнські чесноти і не мудруючи 
кидаємося на амбразуру, намагаючись 
позбавити людину проблем, які в її життя 
допустив Сам Бог, і тим самим віддаляємо 
людину від зустрічі із всемогутнім Богом, 
від покаяння і внутрішніх перемін.

Якось до мене прийшов один чоловік 
і почав жалітися, що має великі фінан-
сові проблеми. Мій друг розжалобився і 
вирішив йому допомогти грішми. Але я 
сказав, що цього робити в жодному разі 
не можна. Перед цим той чоловік грабував 
інших людей, поводився з ними негідно, 
і тепер просто спрацював закон сіяння і 
жнив. Бог його, так би мовити, поклав на 
лопатки. І тільки уявіть – хтось дає йому 
гроші. І він думає: Бог благоволить до 
мене, значить, все в порядку. Так можна 
тільки розтягнути час його перебування 
в цьому стані.

Багатьом людям треба допомогти, 
багатьох треба підтримати, але в чесноті 
повинна бути розсудливість. Не завжди 
кидайтеся на амбразуру, коли люди вола-
ють про допомогу. Є моменти, коли треба 
кликати людину до покаяння, коли треба 
просто привести її до Бога.

Далі буде.

ШКОЛА ПРАКТИЧНОГО СЛУЖІННЯ

Сергій Вітюков

Міжконфесійні відносини в УкраїніМіжконфесійні відносини в Україні
В Непалі покаявся 
лідер терористич-
ного угруповання

Безперервні молитви христи-
ян привели до того, що активний 
поборник християнства покаявся. 
Розчарований владою Індії, лідер 
індуського угруповання Тарантіне 
Прасад Майналі засвідчив, що його 
спілкування з віруючими в тюрмі спо-
нукали його покаятися у скоєних лихих 
вчинках, у тому числі в організації 
вибуху в католицькій церкві в травні 
2008 року.

Майналі, 37-літний керівник Не-
пальської армії захисту, був за-
арештований 5 вересня 2009 року 
за те, що підірвав будівлю церкви в 
Ладітпурі, Такманду. Вибухом вбило 
підлітка і молоду жінку, а також по-
ранило близько 12 людей.

В тюрмі Майналі усвідомив всю ни-
цість своїх переконань і покаявся. Він 
сказав: «Я бомбив церкви, щоб відно-
вити в Непалі індуську національність 
і релігію. Є католицизм, протестан-
тизм, іслам, але немає національної 
релігії для індусів. Але я помилявся. 
Релігійна війна нічого не вирішує, вона 
тільки шкодить людям». 

На запитання, що стало причиною 
такої радикальної переміни думок, 
Майналі відповів, що, перебуваючи в 
тюрмі чотири місяці, він приєднався до 
віруючих і читав Біблію. І Боже Слово 
спонукало його до каяття. 

Зазначимо, що із 450 ув’язнених 
близько 150 відвідують церковні зі-
брання в тюрмі. Джівен Рей Меджхі, 
лідер тієї християнської спільноти, 
підтвердив, що Майналі відвідує 
зібрання, читає Біблію і молиться 
кожного дня. НХС.

ХРИСТИЯНСЬКЕ ХРИСТИЯНСЬКЕ 
КОНСУЛЬТУВАННЯКОНСУЛЬТУВАННЯ
ХРИСТИЯНСЬКЕ ХРИСТИЯНСЬКЕ 

КОНСУЛЬТУВАННЯКОНСУЛЬТУВАННЯ
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Закінчення. Початок на 1-й стор.

Бог стукає до кожного серця, якою б грішною не 
була людина, як низько вона би не впала, як би 
не переконувала себе, що Бога нема. Він все 

одно говорить: «Я є!».
Я колись думав, що до одержимих людей Бог не 

стукає, бо вони в полоні гріха і не мають в душі нічого 
такого, що б могло допомогти їм почути Господа. 
Однак одна історія переконала мене в тому, що я 
помилявся. У мене є троюрідний брат, невіруючий чо-
ловік. Його батьки віруючі, а він і чути про Євангеліє 
ніколи не хотів. Якось приходжу я до нього додому і 
бачу – він, п’яний, Біблію читає. Я здивувався – що 
змусило його взяти до рук Біблію, до якої він ставився 
так, як до електричного струму. І він розповів мені 
цікаву історію.

У нього є друг, який працює гінекологом у місцевій 
клініці. Щовечора після роботи вони разом випивали. 
І той друг нарікав на свою долю – він робив аборти, 
і це дуже мучило його совість. Власне, саме тому 
він напивався – щоб забути про те, що робить. І мій 
родич розповів другові, як завжди чинив його батько, 
коли мав проблеми, – він просив Господа омити його 
Ісусовою кров’ю, щоб його гріхи були віддалені від 
нього. Як тільки він це сказав, гінеколога почало 
кидати. З його рота пішла піна, він втратив контроль 
над собою і проговорив до мого брата: «Якщо ще 
раз таке мені скажеш, пам’ятай, що в тебе вдома 
маленька дитина».

І я зрозумів, що навіть до одержимої людини, 
якою заволодів диявол через грішні вчинки в її житті, 
стукає Бог. І Він хоче, щоб така людина покаялася 
за гріхи і спаслася.

Наш Бог любить набагато більше, ніж ми можемо 
собі уявити. Людина, яка вбиває немовлят, яка не 
дає їм можливості народитися на землю і побачити 
сонце, дерева і весь наш прекрасний світ, не дає їм 
можливості хоч раз вдихнути повітря, відправляючи 
її одразу в інший світ, – жорстока і грішна, але навіть 
до неї стукає Бог, бажаючи дати спасіння.

Християни по-різному ставляться до теми спасін-
ня. Різні конфесії по-різному навчають щодо цього 
питання. Одні радять пильнувати, щоб кількість до-
брих діл переважила кількість злих. Але ця теорія не 
має біблійного підгрунтя.

Одного разу нашу школу навідав викладач, 
який вийшов з масонства. Він розповів, що 32 роки 
був членом масонської ложі. Усі ці роки він вчився, 

пройшовши 32 ступені масонства. Йому обіцяли, що 
він побачить світло в кінці тунелю. Але, як він свід-
чив пізніше, наприкінці навчання темрява була ще 
густішою, ніж на початку. Бо поза Христом спасіння 
немає. Христос – світло в кінці тунелю. Ніякі інші 
дороги до спасіння не приведуть.

Говорячи про оправдання вірою, треба розуміти, 
що оправданння – це юридичний термін. Сьогодні ми 
розуміємо його дещо інакше, ніж Павло, коли вживав 
цей термін у своїх посланнях. Ми часто говоримо, що 
Христос оправдав нас вірою. А тепер подумаймо: 
коли можуть оправдати людину в нашому суді згідно 
з законом? Коли вона невинна або коли доказів проти 
неї недостатньо. А коли ми говоримо, що оправдані 
вірою, чи означає це, що ми невинні перед Богом? 
Ні, ми винні, причім до найбільшої міри. Немає на 
світі людини, яка була б невинна перед Богом. Усм 
згрішили і позбавлені Божої благодаті.

Існує багато речей, які просто не-
можливо зробити без попереднього 
плану. Наприклад, не маючи схеми, 
ми не змогли б зібрати годинника, 
тому що в нас можуть залишитися 
деталі. Тому коли Бог творив світ, 
Він все робив за планом. Чудовий 
порядок у цілому всесвіті свідчить 
про такий план. Але, окрім цього, у 
Бога є план щодо кожного з нас.

Божий план 
написаний від вічності
У Біблії сказано, що Бог створив людину 

за образом і подобою Своїми і дав їй весь 
світ (1 М. 1:26, 28; Пс. 8:6-9). Бог – Володар 
всього світу, а людину Бог поставив керу-
вати цим світом, бути в ньому менеджером. 
Але людина, підпавши під спокусу сатани, 
протистала Божому порядку і з того часу 
втратила подобу Божу.

Сатана думав, що йому цілком вдалося 
змарнувати творіння Боже. Але прорахував-
ся. Бог був готовий до цього, тому що Він 
знає все, навіть те, що має статися в май-
бутньому. Бог знав ще до створення світу, 
що людина згрішить. І тому Він заздалегідь 
склав план, щоб спасти людину. Зверніть 
увагу на простоту і в той же час величність 
цього плану спасіння (Рим. 8:29-30). Цей 
план містить: обрання, відділення, покли-
кання, оправдання, участь у Божій славі.

Ми, як християни, є частиною цього 
плану. Апостол Петро говорить, що ми були 
вибрані за планом Божим (1 Петр. 1:1-2). І 
апостол Павло підкреслює це, говорячи, 
що Бог нас вибрав ще до створення світу 
(Еф. 1:7). Бог вибрав нас тому, що Він 
знав ще до створення світу, що ми будемо 
служити Йому.

Але ви можете запитати, що Бог хоче 
зробити за цим планом. Звісно, тільки все 
найкраще для людини. По-перше, Він хоче 
відновити Свою подобу в людині. Ісус Хрис-
тос – це подоба Бога ( Еф. 1:15; Євр. 1:3). 
Тому Бог хоче, щоб ми були подобою Його 
Сина (Рим. 8:29; Еф. 1:13; Ів. 3:2). По-друге, 
Бог хоче створити одну велику сім’ю зі Своїх 
дітей, серед яких Ісус буде Первородним 

(Рим. 8:29). І нарешті, Бог хоче, щоб всі Його 
діти царювали разом з Ним вічно (Об. 22:5). 
Чи не чудовий план?

Але в цьому плані є і Його особисті цілі. 
Він створив всесвіт, у тому числі і людину, 
для Своєї слави (Об. 4:11; Вих. 43:7). Бог 
запланував всиновити нас на похвалу слави 
благодаті Своєї (Еф. 1:5-6; Об. 5:11-13).

Божий план з дня 
нашого народження
Чи здавалося вам коли-небудь, що ваше 

життя не має смислу? Що ви – нікому не 
потрібна людина? Що краще було б вам 
не народжуватися? Ви могли це відчувати 
до того, як прийняли Ісуса Христа як свого 
особистого Спасителя. Тоді ви не знали, що 
народилися тому, що цього хотів Бог, тому 
що в Нього був план для вашого життя. 

У Біблії знаходимо багато прикладів 
людей, для яких Бог мав план ще до того, 
як вони народилися. У Бога був такий план 
для Мойсея. Його мати вірою пізнала цей 
план і зберегла своє немовля від загибелі 
(Євр. 11:23). У Бога був також план для 
життя Самсона (Суд. 13:1-5), для Єремії 
(Єр. 1:4-5), для Івана Хрестителя (Лк. 1:5-
17), для інших людей.

Зазвичай, коли хочуть висловити спів-
чуття злочинцю чи злій людині, яку спіткала 
трагічна смерть, говорять: «Нещасний! Це, 
напевно, його доля». Але Бог не планував 
таку долю для цієї людини. Бог не хоче, щоб 
хто-небудь загинув. Навпаки, Він хоче, щоб 
всі люди спаслися (Єз. 18:23; 1 Тим. 2:4; 2 
Петр. 3:9). Так зазвичай стається, коли люди 
ігнорують Божий план щодо свого життя.

Божий план з дня 
нашого увірування
Божий план вступає у вирішальну ста-

дію з часу, коли ми прислухаємося до Його 
поклику і приймаємо Ісуса Христа як свого 
особистого Спасителя. Тоді Бог починає від-
новлювати в нас Свою подобу (2 Кор. 3:18; 
Кол. 3:10). Відтоді Бог починає здійснювати 
в нашому житті ту мету, заради якої Він по-
слав нас у цей світ. Бог покликав Авраама 
бути засновником вибраного народу (1 
М. 12:1-2), Мойсея – бути визволителем 
Свого народу (2 М. 3:1-10), Ісаю – бути 

пророком (Іс. 6:8-10), а Савла – апостолом 
(Дії 26:15-18). Бог покликав мене і вас для 
особливої мети. 

Страждання – важлива частина Божого 
плану в нашому земному житті. Як скуль-
птор б’є по каменю сокирою і різцем, поки 
не надасть йому такої форми, якої хоче, 
так і Бог користується стражданнями, щоб 
наше життя відповідало Його плану.

Наша участь
у здійсненні 
Божого плану
Оскільки в Бога є певний план для на-

шого життя, то дуже важливо знати цей 
план, бо тільки тоді ми зможемо побудувати 
своє життя правильно. Для цього треба 
зробити наступне.

По-перше, розгляньте своє становище. 
Не виключено, що до цього часу ви думали, 
що Бог покликав вас бути пасивним членом 
вашої церкви. Ви бачили, як інші ревно тру-
дяться для Господа, але вважали, що вас це 
не стосується, що єдиною справою вашого 
християнського життя є відвідування церк-
ви. Тоді ви не дуже відрізняєтеся від люди-
ни, яка прийшла в церкву просто як гість. 
Ви вже звиклися з цим становищем, але з 
часом відчуваєте себе настільки стомленим 
від цієї одноманітності, що дедалі частіше 
починаєте дрімати на Богослужіннях. Це зо-
всім не те, чого Бог чекає від вас. Звичайно, 
у Бога є щось краще для вас!

По-друге, відмовтеся від власних пла-
нів. До вашого навернення до Господа 
ви, можливо, вважали себе повноцінним 
господарем свого життя і робили все, що 
вам хотілося. Але з часу навернення ви 
почали робити те, що подобається Бого-
ві, в усякому разі, ви так думали. Людині 
властиво думати, що її власний план – це 
план Божий. Так думав Мойсей, коли хотів 
звільнити вибраний народ насильством (Дії 
7:23-25). Так думав Савл, переслідуючи 
християн (Дії 8:3; 9:1-2; Фил. 3:6). Вони по-
милялися. Так само помилятиметеся й ви 
і не зможете пізнати Божого плану щодо 
вашого життя, якщо передусім не відкинете 
свого власного плану.

По-третє, визнайте панування Христа. 
Коли Савл на шляху в Дамаск впав на 

Божий план в житті людини
землю, то у відповідь на голос, який говорив 
з ним, вигукнув: «Господи!» (Дії 9:5-6). Він 
розумів, що голос і сила, що поклала його 
на землю, належали одній і тій же Особі. 
Гонитель поступився. Він відмовився від 
своїх планів переслідувати віруючих в 
Дамаску. Він захотів покоритися Господу. 
Кожен, хто хоче пізнати Божий план щодо 
свого життя, повинен прийти до такого ж 
висновку. Без визнання панування Христа 
і повної покори Йому ви ніколи не зможете 
пізнати Божого плану.

По-четверте, запитайте в Господа, що 
вам робити. Савл запитав: «Господи! Що 
мені робити?» (Дії 22:10). Це найважливіше 
питання. Якщо ви вже зробили перші три 
кроки, то ви готові задати таке ж запитання 
і можете звернутися в молитві до Господа, 
щоб Він відкрив вам Свій план щодо вашого 
життя.

По-п’яте, будьте готовими прийняти 
Божий план. Коли ви молитеся, будьте 
готові прийняти те, що Бог хоче відкрити 
вам. У Бога немає однакових планів для 
всіх людей. Бог створив нас різними, тож і 
плани для нашого життя – різні. Можливо, 
Він хоче, щоб ви стали добрим пастором 
чи євангелістом, а може, старанним робіт-
ником, службовцем чи фахівцем. Може, 
ви станете відомими, а може, залишитеся 
непоміченими. Бог покликав Савла бути 
великим апостолом і письменником, а 
Ананія був лише непомітним учнем в церкві 
Дамаска. Симон Петро став відомим, а його 
брат Андрій залишився в тіні. Але саме 
Андрій привів Симона до Христа (Ів. 1:40-
42), а Ананія керував першими кроками в 
християнському житті Савла (Дії 9:1-17).

І останнє — прислухайтеся до голосу 
Божого. Тепер, коли ви попросили Бога від-
крити вам Його план щодо вашого життя, 
ви потребуєте відповіді від Нього. Бог може 
відповісти по-різному. Це може бути якесь 
місце зі Священного Писання, проповідь, 
духовна література чи порада досвідченого 
віруючого. Разом з тим Господь може від-
повісти так, що ви самі почуєте Його голос 
(Дії 22:10). Він може говорити через ангела 
(Дії 8:26), через видіння чи з’явлення (2 М. 
3:1-10, Дії 16:9-10), через сновидіння (Мал. 
1:20-21), через пророцтво (Дії 13:1-2; 22:15-
16) або через внутрішній голос Святого 

Духа в кожному віруючому (Дії 8:29; 10:19). 
Біблія містить загальні вказівки, які стосу-
ються всіх віруючих, і в ній ви, звичайно, 
не знайдете поради — бути вам дияконом 
церкви чи її керівником.

Якщо ви не отримаєте миттєвої відпо-
віді, не засмучуйтеся, не будьте нетерпля-
чими. Чекайте. Пам’ятайте, що Бог – ваш 
Володар, а ви тільки Його слуга. Коли 
ви отримаєте відповідь, переконайтеся, 
що вона не суперечить Слову Божому чи 
здоровому глузду (Гал. 1:8-9). Якщо вам 
здасться, що Господь тільки натякнув, у 
чому полягає Його план, прислухайтеся до 
Нього і згодом Він відкриє його вам більш 
детально (Дії 9:6).

Може, ви чули пророцтво, яке вказує 
вам шлях у вашому житті. Чекайте, поки 
Дух Святий підтвердить вам це. Якщо ви 
бачили сон, який здається вам відкриттям 
від Бога, не покладайтеся тільки на себе і 
свої тлумачення. Попросіть поради у свого 
пастора чи більш зрілого християнина.

Приготуватися діяти 
згідно з Божим планом
Коли ви вже напевно знаєте, що Бог 

хоче, що б ви робили у своєму житті, ви по-
винні приготуватися до виконання Божого 
плану. Існує багато видів робіт, для яких 
потрібна підготовка. Праця для Господа 
– одна з них. Ісусу потрібно було три роки, 
щоб підготувати тих, які стали першими 
керівниками Церкви. Та й усе наше життя 
– це підготовка до вічності.

Ісус вчить (Лк. 14:28-32), що дуже 
важливо будувати наші плани так, щоб 
бути впевненими, що ми можемо досягнути 
поставленої мети. Але ви можете сказати: 
хіба я не повинен був відмовитися від своїх 
планів для того, щоб пізнати Божий план 
відносно свого життя? Хіба не повинен 
я іти за Божим планом замість того, щоб 
будувати свої плани? Це правда. Бог, як 
Владика нашого життя, визначає загальний 
напрямок нашого життя, а деталі ми по-
винні планувати самі. Інакше ми були б як 
роботи в руках Божих, а не Його управителі, 
які несуть відповідальність перед Ним.

Якщо читати Слово Боже (Як. 4:13-15) 
не дуже уважно, то може здатися, що ми 
не повинні будувати планів у своєму житті. 
Але якщо ми уважніше розглянемо це 
питання, то нам стає зрозуміло, що Бог не 
проти наших планів, але Він хоче, щоб наші 
плани були узгоджені з Його планом щодо 
нашого життя.

Але в латинському чи грецькому законодавстві 
оправданим був не той, хто невинен, а той, кого 
помилували. Суд, визнавши його провину, з якоїсь 
причини змилосердився над ним і помилував його.

Люди, які приходять до Христа, повною мірою ви-
нні перед Ним. Але оправдуються милістю Божою.

Я читав історію про одного фінського офіцера-
християнина, який працював у штабі і виконував 
якусь писарську роботу. Тоді якраз розпочалася 
війна між Фінляндією і радянською Росією. Фінська 
армія захопила полонених – жорстоких солдатів, які 
були комсомольцями. Їх ув’язнили, і вони ходили по 
камері, грубо розмовляючи, лаялися, і в їх очах було 
повно порожнечі. Тільки один стояв в куті на колінах 
і тихенько молився. Офіцер запитав його, чому він 
молиться. І той відповів, що його бабуся завжди 
молилася і що він молиться тому, що знає, що завтра 
буде з ним і його товаришами по камері, і що він про-
сить Бога простити і йому, і їм їхні гріхи.

Коли цей офіцер зайшов до камери наступного 
ранку, він не міг повірити своїм очам: усі ув’язнені 
стояли на колінах і молилися Господу. Жорстокі 
вбивці з порожніми очима і черствою душею по 
милості Божій були помилувані і перейшли у вічність 
спасенними людьми.

Коли ми говоримо про оправдання, то повинні 
пам’ятати, що нам оправдання дісталося даром. Але 
Богові за це довелося заплатити велику ціну.

Відомий проповідник Джиммі Свагерт розповів 
історію, яка сталася в Америці в часи великої депресії 
1929-1933 років. Одна жінка вкрала в магазині хліб, 
щоб нагодувати своїх шестеро дітей. Її спіймали на 
гарячому. Суддя, який розглядав цю справу, сказав, 
що дуже співчуває жінці, бо розуміє, що зробила 

вона це з відчаю, намагаючись роздобути дітям їжу. 
Але зробити нічого не міг – закон є закон. І присудив 
жінці 25 доларів штрафу. А потім звернувся до при-
сутніх з проханням виявити співчуття до людини, яка 
насправді не була злочинцем і яку біда штовхнула 
на такий ганебний крок, і зібрати для нещасної 
добровільні пожертви. У результаті було зібрано 
33 долари. 25 забрали в казну держави, покривши 
борг, вісім віддали їй, щоб вона мала за що купити 
дітям хліба. 

Так само вчинив із нами Бог. Він не пішов проти 
Себе, не знехтував Своєю справедливістю і святістю. 
Але Він відкупив нас ціною крові Ісуса Христа. І цим 
дав нам шанс стати спасенними. А Він залишається 
святим, праведним і люблячим. 

Дуже часто люди думають, що коли Бог зі Свого 
боку зробив все, то нам вже нічого не треба робити 
і що благодать покриває все. Це щось на взірець 
анархії. Він нас оправдав, відкупив, примирив із 
Собою, Він зробив все для нашого спасіння. А що за-
лишається робити нам? Ми говоримо, що Бог зробив 
нас вільними від Закону. Від закону Мойсея – так, ми 
вільні. Але що прийшло на місце Закону – безпорядок, 
хаос, анархія? Ні, прийшов Закон Ісуса Христа, новий 
Закон. Ми не можемо сказати, що  Ісус Христос не 
залишив нам правил, які ми маємо наслідувати. 
Якби для нас, християн, не існувало правил, ми б 
не могли говорити про гріх, про аморальність. Ісус 
не лише придбав для нас спасіння, Він залишив для 
нас Свої вимоги. Більше того, норми Закону Мойсея 
були легшими, ніж у Законі Христа. Але чому ж тоді 
Біблія пише, що Закон Мойсея ніхто не міг виконати? 
І хто в такому разі може виконати ще важчий закон 
– Закон Христа?

Біблія пише, що Дух Святий вилився в наше сер-
це, що Бог змінив наші серця і написав Заповіді не 
на камінних таблицях, а на таблицях нашого серця. 
Те, що люди були змушені робити, ідучи проти своєї 
волі, докладаючи зусиль, християнин робить тільки 
тому, що він відроджений від Бога і має нове серце 
в Христі Ісусі.

Те, що зробив для нас Бог, – це надзвичайно 
велика річ. Він не зробив цього для ангелів, Він 
зробив це для нас, людей. Але це ще не є ознакою 
спасіння всього людства. Це шанс спасіння. І для 
того, щоб бути спасенним, потрібно покаятися перед 
Богом, примиритися з Ним і жити згідно з нормами і 
законами Спасителя.

Оправдання віроюОправдання вірою
Володимир Салайдяк

Академічний декан заочного
 відділення Львівської богословської

 семінарії, доктор служіння

ПРОПОВІДІ

Жозе Сильва  Дельгадо
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Закінчення. Початок на 1-й стор.

«Так скажіть Архипу: доглядай того 
служіння, що прийняв ти його в 
Господі, щоб ти його виконав» 

(Кол. 4:17). Ми нічого не знаємо про цього 
чоловіка на ім’я Архип. Маловідомий герой 
віри, трудівник на ниві Божій, яких так ба-
гато було в історії Церкви. Але ми знаємо, 
що Архип прийняв служіння – служіння в 
Господі. Апостол Павло у своїх посланнях 
біля 130 разів згадує вираз «у Христі», «у 
Ньому», «в Господі». Це ключова фраза 
всіх послань апостола Павла.

Ми спасенні, тому що ми нині «в Гос-
поді». Ми були розп’яті з Ним, померли і 
воскресли разом з Ним. І Біблія говорить, 
що з Ним ми посаджені на небесному 
престолі. Ми маємо перемогу в Ньому і 
з Ним. Біблія каже, що ми Ним живемо, 
рухаємося і існуємо. Він – та істина, яку ми 
хочемо пізнати, та дорога якою ми йдемо, 
те життя, яким ми живемо. І те служіння, 
яке мав Архип, він не вибрав собі просто 
сам. Мені захотілося робити це, я хочу бути 
там… Я бачу себе на отій посаді, на отій 
вершині… Ні, він прийняв його в Господі. 
Він мав тісний зв’язок з Богом, працював 
для Бога, і настав момент, коли Господь 
сказав йому: «Архипе, ось те служіння, яке 
Я маю для тебе».

Зверніть увагу: Бог не дав йому слу-
жіння насильно. Бог нікого насильно не 
ставить на служіння. Брати і сестри, чи не 
було у вашому житті такого моменту, коли 
Господь хотів взяти вас на служіння, взяти 
у Свій уділ, говорив, що має працю для вас, 
що обрав вас, а ви казали: не сьогодні, 
Господи, у мене багато життєвих клопотів, 
молода сім’я, треба виплатити кредит за 
квартиру, от куплю автомобіль, тоді буду 
працювати для Тебе.

Чи не було такого з нами? А можливо, ми 
казали, що недостойні, не варті такої праці, 
вона для нас надто велика, нам бракує 
здібностей. А можливо, навпаки, вважали 
це служіння надто нікчемним, мізерним, 
вірили, що покликані для більшого, а цю ро-
боту може виконувати хтось інший… І ми не 
приймаємо служіння. Архип його прийняв. 

Але він повинен був це служіння до-
глядати. Це момент нашого навчання. 
Бог дає дари, таланти, здібності – одному 
більше, другому менше, але всім. У Церкві 
Божій ніхто не залишається без якогось 
таланту, дару чи покликання. Але ми 
знаємо, що навіть коли на нашому городі 
дуже родюча земля, недостатньо навесні 
вкинути туди насіння, щоб восени зібрати 
гарний врожай.  Насіння треба доглядати, 
над ним треба працювати. Так і щодо 
служіння. Бог дає дари, здібності, дає слу-
жіння, але нагадує, що це служіння треба 
доглядати, треба його розвивати. Якщо 
Бог дав мені здатність говорити, я повинен 
вчитися висловлювати свої думки чіткою, 
зрозумілою і доступною для людей мовою. 
Я повинен розвивати навики, які дав мені 
Бог. Якщо Бог дав мені гарний голос, я 
повинен вчитися співати якнайкраще. По-
винен вивчати нотну грамоту, займатися 
з професіоналами. Щоб те, що я роблю 
для Бога, було не гіршим, ніж те, що люди 
цього світу роблять для тих, хто їм покло-
няється. Якщо артисти світські стараються 
досягнути найвищої майстерності заради 
слави, грошей, заради того, щоб стати 
для молоді кумиром, якщо спортсмени у 
світі наполегливо тренуються, щоб досягти 
моменту слави і піднятися на п’єдестал, то 
скільки більше ми повинні розвивати те, що 
дав нам Господь, для того, щоб принести 
Йому користь. Ми повинні доглядати своє 
служіння більше, ніж спортсмени, артисти, 
якісь світські діячі, тому що справа, яку ми 
робимо, набагато важливіша.

Що є найважливішою справою у світі, 
найважливішим ділом для нас? Спасіння 
душ грішників, за яких помер Христос. 
Це найпочесніша справа, найбільше до-
ручення, яке людина може мати на землі. 
Від того, наскільки ми будемо доглядати 
своє служіння, розвивати свої таланти, 
вдосконалювати свій духовний стан, за-
лежить, чи ми виконаємо цю найважливішу 
місію – спасіння людей.

По-третє, про Архипа говориться, що він 
повинен своє служіння виконати. Дійти до 
моменту, коли Ісус скаже: «Гаразд, рабе 
добрий і вірний, ти був вірний в малому, 
поставлю тебе над великим».

Характеристики 
служіння
Отож служіння треба прийняти, догля-

дати і виконати. Воно повинно відповідати 
певним якостям, яких очікує Господь.

Задаймо собі питання: якого служіння 

очікує від мене Господь, яким я повинен 
бути, щоб це служіння міг прийняти, до-
глянути і виконати.

Перше і найважливіше – наше служін-
ня Богу повинно звершатися у святості і 
чистоті.  Ісус Навин пройшов довгу дорогу 
з Мойсеєм, провів безліч битв, виховав 
наступників, які мали продовжити його 
працю. І ось він, прощаючись з Божим на-
родом, говорить: «А тепер бійтеся Господа і 
служіть Йому в невинності та в правді».

Бог святий, і щоб служити Йому, щоб 
наше служіння було Йому любим, щоб Він 
його благословив, ми повинні прагнути 
до святості. Ми не можемо йти на жодні 
компроміси з гріхом, не можемо дозволити 
собі пити з джерела гріха і неправди, а по-
тім пробувати напоїти спрагнені душі цього 
світу. Нам не вдасться.

Апостол Павло просить мужів піднімати 
чисті руки без гніву і сумніву. Якщо руки 
нечисті, якщо вони заплямлені гріхом, Бог 
не покладе нічого в ті руки. Тому апостол 
Петро цитує рядки зі Старого Заповіту: 
«Будьте святі, Я бо святий». Якщо ми 
хочемо служити Богу і бачимо свою не-
досконалість, нам треба покаятися, треба 
попросити в Бога прощення. І тоді, коли 
кров Христа нас омиє, коли дух Святий 
наповнить наше серце, коли ми відчуємо 
мир і єдність з Богом, тільки тоді можемо 
сказати: «Ось я, пошли мене».

Та вуглинка, яку ангел взяв з Божого 
жертовника, щоб доторкнутися до уст Ісаї, 
говорить нам про жертовник Голгофи, про 
жертву Ісуса. У момент нашого покаяння 
Дух Святий взяв краплину крові з жер-
товника Господнього і торкнувся не тільки 
наших уст, а й нашого серця. І коли Ісая 
пережив це очищення, тоді він був готовий 
сказати у відповідь на Божий заклик: «Ось 
я, Господи, пошли мене». Але спочатку 
було освячення.

Друге, що необхідно, щоб наше 
служіння було благословенне, – це 
Божий страх. Псалом 2 говорить так: 
«Служіть Господові зі страхом і радійте з 
тремтінням». Бувають випадки в житті, і 
ми бачимо це в Біблії, коли люди звикали 
бути поруч зі святинею і вже більше не 
розуміли, що перебувають за крок до Божої 
присутності. Згадаймо синів первосвя-
щеника Ілія. Бути біля скинії, так близько 
відчувати Божу присутність, щодня бачити 
славу Божу так, як не може бачити ніхто з 
нас, хіба у вічності, – і піти на компроміси, 
чинити гидоту поруч зі святим, на порозі 
скинії. Господь довго цього не терпів. Вре-
шті-решт прийшов момент Божого суду, і 
вони втратили не тільки своє служіння, а 
й своє життя.

Ми повинні служити Богу, пам’ятаючи, 
Ким Він є. Бог святий, Бог величний, 
Творець неба і землі, Той, Хто наказав 
цьому світу повстати, Хто одного разу буде 
давати оцінку всьому нашому земному 
життю.

Третє – Господь бажає, щоб ми слу-
жили Йому всім серцем. Коли ізраїльтяни 
вибрали собі царя Саула, Господь цього не 
хотів. Не тому, що вони забажали царя, а 
тому, що вони хотіли бути, як інші народи. 
Їм не хотілось бути особливим Божим на-
родом, тому що це важко. Легше жити так, 
як всі, нічим не відрізнятися від тих, хто 
навколо. Їм було мало, що перед ними йде 
Господь, вони забажали, щоб перед ними 
йшов цар. І того літнього дня щось сталося 
– загримів грім. Звідти і походить приказка 
«Грім з ясного неба». Люди злякалися, 
тому що серед літа ніколи не було грому. 
Тоді Самуїл каже: «Не бійтеся. Ви зробили 
все те зло, тільки не відступіться від Госпо-
да і служіть Йому всім своїм серцем».

ВЕЛИКАВЕЛИКА ЦІЛЬ  ЦІЛЬ 
НАШОГО ЖИТТЯНАШОГО ЖИТТЯ

Роман Соловій
Ректор Львівської 

богословської семінарії,
доктор служіння

Це те, чого чекає від нас сьогодні Гос-
подь. Чи ми служимо Йому всім своїм сер-
цем? Чи ми повністю посвячені Йому? Чи 
ми щирі перед Ним і служимо, не чекаючи 
якоїсь винагороди, не чекаючи слави.

Людина, яка служить Богу всім сер-
цем, не робитиме проблеми, коли її ім’я 
не згадають у списку тих, хто, скажімо, 
працював на будівництві дому молитви. А 
є й такі, про яких забудеш згадати – і чекай 
торнадо. Усім серцем – це значить віддано, 
без самореклами, заради Господа, а не 
власної слави чи ще чогось. Біблія каже: 
«У ревності не лінуйтеся, духом палайте, 
служіть Господові».

Чи посвячені ми сьогодні Господу усім 
серцем? Яку ціль переслідуємо, коли йдемо 
на хор, коли стаємо за кафедру, жертвуємо 
кошти, приходимо на будову? Для чого ми 
це робимо? Якщо заради Господа, Він це 
оцінить.

Господь бажає, щоб ми служили 
Йому з радістю. Біблія говорить: «Служіть 
Господеві із радістю, перед обличчям Його 
підійдіте зі співом» (Пс. 99:2). Усім нам 
відомі також слова царя Давида: «Я радію, 
коли мені казали: підемо до Господнього 
дому». А я би продовжив: « Я радію, коли 
мені кажуть вийти на будову, навідати 
хворого, розвантажити цеглу, прибрати 
на церковному подвір’ї, очолити дільницю, 
зробити те чи те для Господа…» Коли ми 
нарікаємо, коли нас треба впрошувати, 
вмовляти, переконувати, мало на коліна 
перед нами не ставати, щоб ми виявили 
милість до пастора, диякона чи церкви і 
зробили якесь діло для Господа, – це зна-
чить без радості. Коли ми нарікаємо у серці, 
мовляв, не йшов би сьогодні на зібрання, 
бо фільм гарний показують або ж ще якісь 
плани мав, але пастор заставив, – це не те 
служіння, якого чекає від нас Господь.

Коли пастор доручає вам якусь справу, 
не нарікайте, не відмовляйтеся, не шукай-
те причини , щоб це не зробити, тому що 
наше земне життя таке коротке, порівняно 
з вічністю  це мить! Біблія каже, що воно 
– як та пара, що на хвильку появляється і 
зникає, як трава, яка нині зелена, а завтра 
жовкне і в’яне. І так само швидко проми-
не наше життя. Ця можливість зробити 
щось для Бога швидко мине, наблизиться 
вічність, де не треба буде провідувати 
хворих, будувати доми молитви, працювати 
місіонерами – там буде вічне свято, вічне 
торжество, вічна присутність Господня. 
Тому радіймо, коли нам доручається праця. 
Бо служити Господу – це не втрата. А ми 
іноді дивимося на час, який присвятили 
на служіння, як на втрату. Мовляв, я міг 
заробити, міг провести гарно час, а я його 
навіки змарнував, бо віддав на служіння. 
Це неправильно. Час, який ми віддали для 
Господа, для праці на ниві Божій, – це най-
цінніший час у нашому житті. І в підсумку, 
коли ми постанемо перед Богом, тільки цей 
час буде мати якесь значення.

Це підводить нас до наступної думки 
– Господь чекає від нас служіння жерт-
ви. Більше того – не можна служити Богу, 

чимось при цьому не жертвуючи. Що 
таке жертва? Це значить, що я відмов-
ляюся від чогось, що належить мені 
по праву, що моє. Коли ізраїльтянин 
віддавав жертву овечку, він не крав 
її в сусіда, це мала бути його власна 
овечка.

Ісус казав, що Він – двері вівцям. 
Виявляється, в Ізраїлі пастух закривав 
своїм тілом вхід до хліва, до якого на 
ніч заганяв овець, щоб жоден хижий 
звір не міг дістатися до стада. Він за-
хищав його власним тілом!

Жертвувати для Господа – це від-
дати Йому щось дороге, дуже цінне, у 
що ми вклали багато праці. Коли ми 
віддаємо Богові те, що нам непотрібне 
(кидаємо в шапку розірвану купюру, бо 
знаємо, що матимемо клопіт з тим, щоб 
її збути, або ще щось), – це неправиль-
но. Богу не потрібні час, який нам не 
потрібний, або розірвана гривня, якою 

ми не можемо скористатися. Богу потрібно 
наше найкраще, наша жертва.

Апостол Павло пише: «Тож благаю вас 
через Боже милосердя, – повіддавайте 
ваші тіла (ми іноді готові душу віддати, 
але не тіло) на жертву живу, святу, при-
ємну Богові, як розумну службу вашу» 
(Рим. 12:1). Наші тіла – це ми самі, це наш 
час, наші гроші, наш автомобіль, наш одяг 
– все, що ми маємо. Коли ми прийдемо 
перед Боже лице в день суду над Церк-
вою, Бог не запитає нас, скільки грошей 
ми заробили. Він запитає, скільки ми по-
жертвували. Він не запитає, який гарний 
дім ми збудували чи який ремонт зробили 
у своїй квартирі – Він спитає, скільки разів 
цей дім чи квартира служили прихистком 
для тих, кому ніде голови прихилити. Він не 
запитає, якої марки автомобіль ми придба-
ли, скільки електроніки в ньому було – Він 
запитає, скільки разів ми послужили цим 
автомобілем людині, яка не могла сама ді-
братися на зібрання, місіонеру, автомобіль 
якого зламався або в нього взагалі немає 
автомобіля, а він поспішає на служіння. Бог 
не запитає, одяг яких сучасних брендів ми 
дозволяли собі носити, але запитає, скіль-
ком нагим ми допомогли прикрити тіло. 
Він не запитає, яку дорогу їжу ми могли 
собі дозволити купити, але Він запитає, 
скількох голодних ми нагодували. Він не 
запитає, поїздки в які країни ми могли 
собі дозволити, але Він запитає, скільком 
сиротам чи бідним ми допомогли кілька 
днів відпочити в християнському літньому 
таборі. Усе це вимагає жертви, але іншого 
служіння господь від нас не потребує.

Павло пише до Тимофія: «Бо я вже за 
жертву стаю, і час мого відходу настав...» 
А в 20-му розділі Дій він каже: «Але я ні про 
що не турбуюся...» Про скільки речей тур-
буємося ми! «... і свого життя не вважаю 
для себе цінним...» Павле, як ти можеш 
таке казати, ти не просто звичайна люди-
на, ти Божий апостол, ти великий місіонер, 
ти прекрасний християнський письменник. 
«... аби тільки скінчити дорогу свою та слу-
жіння, яке я одержав від Господа».

Він, фактично, каже: усе земне минеть-
ся, усі мої досягнення пройдуть, але для 
мене важливе одне: виконати ту працю, 
яку для мене призначив Господь, зробити 
те, що Він для мене приготував. Павло 
не шукає комфорту, не дорожить своїм 
життям, не хоче розпоряджатися ним на 
власний розсуд, його хвилює одне – при-
нести якомога більше користі для Господа. 
Це жертва.

Тому запитаймо себе перед Господом: 
чи все я віддав, чи все поклав на Божий 
жертовник – кошти, сім’ю, місце прожи-
вання, свій час... Чи справді «все віддам 
я для Ісуса»? Адже насправді все, що ми 
маємо, і так належить Господу. Ми цим 
тільки розпоряджаємося. 

І останнє – Господь чекає від нас 
служіння з вірністю. Біблія каже, що в 
Божого домоуправителя шукається одне 
– щоб він був знайдений вірним. Вірність 
– це основна риса Божого служителя. І Він 

чекає її від нас.
Помилки в сім’ї легко пробачити, але 

зраду – дуже тяжко. Військовослужбов-
цеві можуть пробачити все, але зрада 
– це найтяжчий злочин. Для Христового 
служителя немає більшої шкоди, ніж 
зрадити діло Боже. А зрадити можна, 
просто відійшовши від справ – мовляв, хай 
працюють інші, я зробив вже багато. Так 
Давид залишився вдома, коли ізраїльтяни 
вирушили на війну з аммонітянами. І в час, 
коли його люди наражалися на небезпеку, 
Давид гуляв по даху свого будинку. Це була 
зрада. Він мав бути там, зі своїм народом, 
який воював заради царя. Але Давид ви-
рішив відпочити. І чим це закінчилося? 
Великим фіаско, великою катастрофою, 
плоди якої Давид жав до свого останнього 
подиху.

Бути вірним – це означає продовжувати 
служити Богу, незважаючи на перешкоди, 
долаючи невдачі, віддаючи самого себе.

Наступна історія дуже добре показує, 
що вірність для Господа завжди приносить 
результат. Пастор одної церкви кожної 
неділі після ранкового служіння виходив 
зі своїм 11-літнім сином в місто і роздавав 
перехожим біблійні трактати і брошурки, 
в яких говорилося про Божу любов, про 
необхідність покаяння і про силу крові 
Ісуса Христа. Якоїсь неділі після служіння 
почався сильний дощ. Небо затягло гріз-
ними хмарами, і здавалося, що цей дощ 
не закінчиться ніколи. Пастор вирішив не 
йти в місто – і так на вулицях нікого не-
має. Але хлопчик все ж із дозволу батька 
відправився в місто. Роздавати трактати 
було непросто – на вулиці була справжня 
злива. Але врешті-решт в сумці залишився 
один трактат. Хлопчик постояв на вулиці, 
але нікого не було, тоді він вирішив зайти 
в найближчий дім і залишити трактат там. 
Так і зробив. Підійшов до перших дверей 
і постукав. Ніхто не відчинив. Хлопчик 
знову постукав – тиша. Ми, можливо, на 
його місці здалися б і пішли додому. Але 
хлопчик відчув в серці тривогу від Господа 
– він стукав і стукав, він проявив вірність 
Богові і своєму покликанню. Врешті-решт 
він просто грюкав, бив у двері. І вони відчи-
нилися. На порозі стояла жінка. Хлопчина 
простягнув їй брошурку і сказав: «Пані, 
я хочу вам сказати, що Бог вас любить 
і може змінити ваше життя». Жінка по-
дякувала, і хлопчик пішов додому.

Наступної неділі наприкінці служіння 
його батько, пастор тієї церкви, сказав: 
«Можливо, хтось із присутніх хоче чимсь 
поділитися з Божим народом». І в кінці 
залу підвелася якась жінка. Вона сказала: 
«Я переїхала сюди з іншого міста і ніколи 
раніше не була в вашій церкві. Кілька 
місяців тому моя сім’я розпалася, чоловік 
покинув мене, і я залишилася самотня в 
цьому чужому місті. Минулої неділі, коли 
лив той страшний дощ, я була сама вдома 
і роздумувала над своїм пустим, сірим, як 
небо за вікном, і беззмістовним життям. 
Для чого жити? Я взяла стілець, мотузку 
і піднялася на горище, щоб врешті-решт 
з цим всім покінчити. Закинула мотузку 
за крокву і вже хотіла одягти зашморг на 
шию, як почула, що хтось у двері стукає. 
Хто б це міг бути? До мене давним давно 
ніхто не приходив. Я вирішила не зважати, 
але стукіт не припинявся. Він переріс у 
грюкіт, і я пішла подивитися, хто там. На 
порозі стояв хлопчик з лицем, як у ангела. 
Він подав мені якусь книжечку і сказав, 
що Ісус любить мене і може змінити моє 
життя. Я прочитала цю книжечку, і в 
мене більше не було потреби повертатися 
на горище. Я зрозуміла, що є Бог, Який 
любить мене, Якому я потрібна, Який має 
силу зцілити моє розбите серце, зібрати з 
уламків моє життя і наповнити його новим 
змістом».

Вірність маленького хлопчика, який 
не зважав на дощ, на те, що він сам-один 
на тій вулиці, що ніхто дверей не відчи-
нив одразу, принесла величезний плід, 
врятувавши життя і душу тієї жінки. І це 
те служіння, якого чекає від нас Господь. 
Він говорить сьогодні до нас, як колись 
говорив до Ісаї. Можливо, ми пережили 
це очищення і освячення, можливо, та 
вуглинка торкнулася нашого серця, і ми 
відчули Божий мир. А потім пролунав 
Божий голос: «Хто піде для Нас?». І ми 
вдали, що його не почули. Або були надто 
зайняті. Або шум життєвих клопотів за-
глушив цей голос, який звучить до нас, 
можливо, багато днів і місяців. «Хто піде 
для Мене?». Господь звертається сьогодні 
до нашого серця і хоче дати нам силу ви-
рватися з цього полону суєти і щоденних 
клопотів і сказати: «Ось я, Господи, я 
готовий. Пошли мене».

ПРОПОВІДІ
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Яку роль відіграє мова в житті 
людини? Чи впливає мова батьків 
на дітей, а мова дітей – на батьків? 
Чи можемо ми впливати на ближніх 
своїми словами?

«Нехай жодне слово гниле не ви-
ходить із уст ваших, але тільки 
таке, що добре на потрібне 

збудування, щоб воно подало благодать 
тим, хто чує» (Еф. 4:29). «Слово ваше 
нехай завжди буде ласкаве, приправлене 
сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному 
відповідати» (Кол. 4:6).

Господь не стоїть осторонь нашого 
життя. Він бачить наші діла, шкалу наших 
пріоритетів, наші великі і малі цілі. Він ба-

чить все. Він настільки уважний 
до Своїх дітей, що навіть слідкує 
за їхніми словами. І дає наста-
нови через Ісуса Христа, щоб 
люди пильнували, що говорити. 

Зокрема, Ісус Христос ска-
зав, що люди будуть давати 
відповідь за всяке пусте слово. 
Тобто на небесах пишуться 
пам’ятні книги не лише наших 
справ, а й нашої мови. А в На-
гірній проповіді Він попередив, 
що коли людина називає свого 
ближнього безумним, то вона 
підлягає геєні вогненній. 

«Смерть та життя — у владі 
язика, хто ж кохає його, його 
плід поїдає» (Пр. 18:21). Навіть 
у наших словах можуть бути 

смерть або життя. Ми створені за образом 
і подобою Божими. І несемо відповідаль-
ність за свою мову, своє спілкування.

Апостол Яків наводить деякі прикла-
ди, які стосуються язика. Він говорить 
про великого коня, яким керує вуздечка. 
Маленька вуздечка, але має велику силу. 
Ще він говорить про кермо корабля, яке 
здатне керувати величезним кораблем.

А ще язик — це маленький вогонь. Він 
може принести багато благословень. Але 
так само може принести багато проклят-
тя. Коли з ним поводитися необережно, 
він може все спалити і принести смерть 
і руйнування. Ось яка сила захована в 
нашому язиці. До речі, найменше хворіє 
в людини саме язик.

Я народився і виріс у карпатському містечку 
Сколе. Доля склалася так, що я не зміг 
вступити на факультет журналістики, хоча 

й дуже хотів, і здобув комп’ютерну спеціальність 
у Природничому коледжі університету імені Івана 
Франка. Комп’ютерну справу любив ще зі школи, 
тому не робив ніяких проблем зі своєї «переорієн-
тації спеціальності», вчився помаленьку і навіть 
мав деякі успіхи. 

Життя в гуртожитку було нецікаве: лекції, 
трохи повчився, трохи поїв, поспав, деколи з 
другом пива випив чи телевізор подивився – от і 
все. Словом, суцільна нудота. Просто живеш і не 
знаєш, навіщо. 

Якось волонтери невідомого мені руху «Кем-
пус» в гуртожитку безплатно роздавали журнали 
«Великі зміни». І мені дали один. Я прочитав кілька 
цікавих статей, а також дуже нецікаву, як на мене, 
статтю «Релігії світу». В кінці журналу була ма-
ленька анкета-відгук про журнал, яку треба було 
відправити поштою в Київ, що я і зробив.

І вже встиг забути і про журнал, і про анкету, 
як одного дня до мене в кімнату завітали двоє 
хлопців і сказали, що вони з християнського 
студентського руху «Кемпус»і прийшли позна-
йомитися зі мною. Ми трохи поспілкувалися, один 
з них, Петро, навіть заграв на гітарі, що стояла 
в мене в кімнаті, розповівши при цьому, що на 
«Кемпус-клубі» співають різні християнські пісні, 
спілкуються на духовні теми, вивчають Біблію і 
таке інше. Хлопці запросили мене на той клуб і 
подарували християнську відеокасету. Я сказав, 
що обов’язково колись завітаю, бо хотів би знайти 

друзів у Львові. Тільки мені ніяк не вміщалося в 
голову: навіщо студентам-християнам збиратися 
і спілкуватися? А прославляти Бога у піснях – це 
взагалі так дивно!

Минув рік. Я вже був гордим другокурсником, 
пережив дві сесії, отримував стипендію, та піти 
на той клуб ніяк не випадало. І ось знову в гурто-
житку роздавали журнали. А за тиждень до мене 
завітали гості з «Кемпусу» Сашко і Наталя. Вони 
розповіли про якісь «чотири духовні закони», про 
існування яких я раніше і гадки не мав, і подарували 
маленьку брошурку на пам’ять – «Чи хотіли б ви 
знати Бога особисто?».

 Сашко і Наталя розповіли, що «Кемпус» планує 
на одній із зустрічей показувати фільм «Страсті 
Христові», а потім усі охочі зможуть поїхати на 
триденну конференцію в Яремче. Я визнав, що це 
непогана думка, і погодився. Сходив на фільм, але 
він мене чомусь зовсім не вразив.

А от конференція стала для мене великим по-
трясінням. Перше, що вразило неймовірно, – дуже 
тепле ставлення студентів один до одного. Три дні 
жив у кімнаті з двома хлопцями, які зруйнували всі 
мої стереотипи про старші курси. Ці хлопці були ви-
ховані, моральні і чесні, що нині не часто побачиш 
серед молоді. А один із них, Леонід, в особистій 
розмові зі мною сказав, що його не дуже хвилює, 
що про нього думають люди, більш важливо, що 
про нього думає Ісус Христос.

І головне: на цій конференції я почув від лектора 
щось дуже дивне. Бог дуже-дуже любить нас, Своє 
творіння, проте ненавидить наш гріх. Поки є гріх, 
людина приречена жити без Бога, а після смерті 
її чекають вічні страждання. Вічні. Бог – Суддя 
справедливий. Зі Своєї власної ініціативи, Своєї 
великої любові Він Сам вирішив проблему гріха у 
наших стосунках – віддав на ганебну смерть Свого 
улюбленого Сина Ісуса Христа. Ісус, проживши 
праведне життя, добровільно пішов на страждання 
і смерть, щоб Своєю смертю заплатити за гріхи 
всього світу. Божий Син постраждав за нас і нині 
пропонує кожній людині вічне життя. Кожен просто 
зараз може вибрати – прийняти спасіння як дар чи 
жити своєю ілюзією про те, що спасіння йому не 
потрібне, а життя без Бога – пречудова штука. 

На конференції я зрозумів: усе моє життя було 
порожнім тому, що там не було Бога. Я захотів 
розвернутись в інший бік, не просто йти кудись, 

Тим, хто Тим, хто 
свідчить про свідчить про 

ХРИСТАХРИСТА  
Розповідаючи іншим Євангеліє, памятай, що 

ти лише інструмент в руках Божих. Не бери на 
себе занадто багато і довіряй результат Богу. 
Роби те, що залежить від тебе: максимально 
готуйся до розмови, читай Писання; молися за 
серце тієї людини. 

Плануй структуру та зміст розмови, готуйся 
до різних питань. Підготовка до промови чи бе-
сіди з невіруючим – твоя відповідальність перед 
Богом. Проте пам’ятай, що покаяння людини, 
яка слухає Євангеліє, залежить не від кількості 
віршів, які ти процитуєш напам’ять, а від того, 
наскільки Дух Святий відкрив серце людині. 

Звіщай щире Христове Євангеліє, не говори 
про мораль більше, ніж потрібно. Памятай, що 
суть Євангелія не в тому, щоб людина змінилася 
(це лише невелика частина Божого плану для 
людини), а в тому, щоб жертвою Ісуса Христа 
відкупити людей від вічної загибелі. Не відво-
лікайся надмірно на деталі, культурні моменти, 
історію Церкви чи інших  релігій.

Звісно, людина, з якою ти спілкуєшся, може 
цікавитися твоєю думкою про різні речі, тому, 
якщо потрібно, відповідай, проте пам’ятай, що 
сатана може використовувати це для того, щоб 
людина або не почула, або не зрозуміла суть 
Доброї Звістки. Інколи можна запропонувати 
людині відповісти на її запитання згодом, після 
основної розмови. 

Памятай, що кожного разу, коли ти говориш 
з людьми про Бога, ти даєш їм шанс увірувати 
і спастися.

Не бійся! Бог хоче благословити тебе у цьому 
служінні, проте Він ніколи не зробить цього, 
якщо ти проживеш все життя, так і не сказавши 
своєму сусіду про Ісуса Христа та Його любов.

Вивчай Біблію, щоб знати, про що говорити 
з людьми та що відповідати на їхні питання. 
Пам’ятай – Боже Слово досконале і містить 
все, що тобі потрібне для духовного зростання 
і служіння.

Будь готовий коли завгодно розповідати 
про Христа.

Не соромся своєї віри, але і не виставляй 
її на показ.

Використовуй різні матеріали для поширення 
Доброї Звістки – і усне спілкування, і християн-
ські фільми, буклети, книжки.

Говори тільки правду.

куди прямує весь світ, а йти до Бога і бути з Ним. 
Я прийняв рішення. І моє життя перевернулося з 
ніг на голову (чи з голови на ноги?). 

Раніше моє духовне життя зводилося до того, 
що ввечері я швидко бурмотів «Отче наш» і без-
турботно засинав, не задумуючись, слухав мене 
Бог чи ні. Моє християнство було для мене лише 
звичкою, культурою, яка передалася від батьків. 
До церкви ходив нечасто, виправдовуючись перед 
власним сумлінням тим, що я непогана людина, 
живу відносно морально, великих гріхів начебто 
не маю. Я ніколи всерйоз не думав про те, заради 
чого я живу і що буде після смерті. Я вірив у міф: 
на фоні інших я непоганий, Бог просто не помітить 
мої дрібні переступи Його Закону. Зрештою, втішав 
я себе, усі ми грішні.

Тепер все по-іншому. Завдяки тому, що зробив 
Ісус Христос, я став дитиною Божою. Я точно знаю: 
Бог слухає Своїх дітей, а я – Його дитя і тому за-
вжди можу спілкуватися з Ним через молитву. 
Раніше я практично ніколи не читав Біблію, а вона, 
до речі, стояла у мене на книжковій поличці на 
найвиднішому місці. Якось я відкрив її на сторінці, 
де псалмоспівець натхненно прославляв Бога. 
Тепер я вельми шкодую, що стільки років нехтував 
Божим Словом. Те, що Господь відкрив Сам, ніколи 
ніяка людська мудрість не досягне. Я швидко про-
читав усю Біблію, і мені захотілось знову і знову 
перечитувати її. Просто дивно, що багато людей 
в Україні вважають себе християнами, проте 
жодного разу не відкрили Книгу, яку, без сумніву, 
написав Бог.

Крім того, практично зразу я захотів розповісти 
іншим про велику жертву Христа. Я радію, коли 
бачу, як духовно зростають молоді християни, 
як Великий Бог змінює їх життя і характери. Бог 
не просто створив людей і залишив їх на самих 
себе, Він Той, Хто завжди поруч, Той Єдиний, на 
Якого можна надіятися і нині, в буденних справах, 
і у вічності.

Звичайно, у мене, як і в кожного християнина, 
бувають труднощі. Проте мене підбадьорює вірш, 
який Бог написав для Своїх дітей: «Тим, хто любить 
Бога, хто покликаний Його постановою, усе допо-
магає на добре» (Рим. 8:28). Бог поруч, і що б не 
сталося, Він усе контролює.

Сергій Чепара.
м. Сколе, Львівська область.

Цікаво, що Яків, говорячи про доско-
налість людини, підкреслює: якщо людина 
справилася зі своїм язиком, то їй легко 
справитися зі всім своїм тілом. «Бо багато 
ми помиляємось. Коли хто не помиляється 
в слові, то це муж досконалий, спромож-
ний приборкувати й усе тіло» (Як. 3:2).

Виходить, язик зі всіх членів тіла – най-
сильніший. Чому? Яків говорить, що коли 
людина може приборкати язик, то їй легко 
приборкати й будь-який інший член тіла. 
Тоді їй легко контролювати руки, ноги, 
очі, контролювати свої думки, щоб вони 
були чисті й Богу приємні. Коли людина 
приборкала язик, то все тіло тоді їй під-
владне. Тому що язик – це вуздечка коня, 
це кермо великого корабля. Це вогонь, 
контролюючи який, ми зможемо керувати 
всім своїм життям. 

Наша мова має величезний вплив на 
всі сфери нашого життя. «Дехто говорить, 
мов коле мечем, язик же премудрих — то 
ліки» (Пр. 12:18). Людина, яка говорить 
необдумано, може свого ближнього по-
ранити, мов мечем. «Язик же премудрих 
– то ліки». Їхня мова – як бальзам на 
рани. Вона несе підтримку, лікування, 
благословення. 

Яка наша мова? Чи підконтрольний 
нам наш язик? Він служить нам чи несе 
смерть? Цей вогонь нас гріє, дає тепло і 
світло чи палить наше життя? 

«Лагідна відповідь гнів відвертає, а 
слово вразливе гнів підіймає» (Пр. 15:1). 
Перед тобою стоїть людина розгнівана і 
зла. І твоє лагідне, правильне, тихе слово 

може заспокоїти її, допомогти відновити 
рівновагу. 

«... А слово вразливе гнів підіймає». 
Люди спокійні і тихі від образливого слова 
втрачають мир, починають гніватися, 
здіймається сварка, за якою йдуть біда і 
горе. Один і той самий язик може нести 
смерть і життя. 

У Книзі Суддів читаємо: «І сказали йому 
(тобто Гедеонові) мужі Єфремові: «Що це 
за річ зробив ти нам, що не покликав нас, 
коли йшов воювати з Мідіяном?». І вони 
сильно сперечалися з ним» (Суд. 8:1). 
Тобто вони прийшли з ним сваритися. Але 
їхнє щастя, що вони натрапили на людину, 
яка духовно виросла. У людини, яка духо-
вно міцна в Господі, образливе слово не 
викличе гніву. Зверніть увагу на відповідь 
Гедеона: «Що я зробив тепер таке, як ви? 
Чи не ліпше пізні виноградники Єфремові 
від авіезерового винобрання? У вашу руку 
Бог дав мідіянітянських князів – Орева та 
Зеева, і що міг я зробити, як ви?». Тоді 
заспокоївся їхній дух проти нього, як він 
сказав оце слово» (Суд. 8:2-3). Гедеон 
був людиною мудрою і знав, що лагідна 
відповідь відвертає гнів. І він спокійно їм 
відповів: «Ви князів спіймали, ви щасли-
віші за нас, ви навіть зробили більше ніж 
ми, ми не змогли зробити стільки, як ви... » 
І заспокоївся їхній дух. «Лагідна відповідь 
гнів відвертає...» 

Другий приклад. Люди приходять до 
другого судді Ізраїлю – Їфтаха. «І були 
скликані Єфремові люди, і перейшли 
на північ та й сказали до Їфтаха: «Чому 

перейшов ти Йордан, щоб воювати з 
Аммоновими синами, а нас не покликав 
піти з собою? Ми спалимо вогнем твій дім 
із тобою». Знову ці люди прийшли в гніві, 
знову прийшли зі сваркою. Їфтах був, як 
бачимо, людиною духовно незрілою. Об-
разливе слово викликало в ньому гнів. І 
що робить Їфтах?

«І сказав їм Їфтах: «Велику боротьбу 
мав я та народ мій з Аммоновими синами. 
І кликав я вас, та ви не спасли мене з його 
руки. І коли я побачив, що ви не спасете, 
то поклав я душу свою на небезпеку і 
перейшов Йордан до Аммонових синів, 
а Господь дав їх у мою руку. І чого при-
йшли ви до мене цього дня, щоб воювати 
зі мною?». І зібрав Їфтах усіх гілеадських 
людей та й воював з Єфремом. І побили 
гілеадські люди Єфрема...» (Суд. 12:2-4).

Їфтах став жорстоким до єфремлян і 
пішов проти них війною. Образливе слово 
збуджує лють, і він став виливати цю 
лють. Сварка ніколи не йде на збудову.  
Вона завжди несе лише збиток, про-
блеми, приносить смерть, а не життя і 
благословення. Найсумніше в цій історії 
те, що в сварці загинуло 42 тисячі єф-
ремлян. Це жахливо! Скільки вдів, сиріт 
залишилося! 

Яка велика проблема виникає, коли 
ми не пильнуємо за своєю мовою, даємо 
волю язику і дозволяємо йому ображати 
інших, дозволяємо сваритися! Писання 
говорить, що початок сварки – як прорив 
води, тому мудро залишити її ще перед 
тим, як вона почнеться. 

Дорогий друже, чи не виникає таких 
проблем із твоїм язиком? Переглянь своє 
життя за допомогою Господа.

Ростислав Шкіндер.
Вчитель Божого Слова.

ВЛАДА Й СИЛА ЯЗИКАВЛАДА Й СИЛА ЯЗИКА
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ВІЧНІСТЮ З ТВОРЦЕМВІЧНІСТЮ З ТВОРЦЕМ
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Але чого конкретно я прошу? Як визначити, 
що я знаю Його? Які планки ставити для себе 
надалі? За якими критеріями орієнтуватися, до 

яких результатів прагнути?
Повинні бути якісь ознаки, за якими можна визна-

чити, що ми зростаємо в пізнанні Бога. І якщо такі 
ознаки насправді є, то про них мусить бути сказано в 
Біблії — Слові Божому. І таки сказано.

Перша ознака — знати людей, 
які знають Бога
Біблія говорить: «Подивіться, яку любов дав нам 

Отець, щоб ми були дітьми Божими, і ними ми є. Світ 
нас не знає тому, що Його не пізнав» (1 Ів. 3:1).

Алкоголікам, наприклад, простіше спілкуватися з 
собі подібними: тверезих людей вони не розуміють, не 
уявляють, як ті живуть без «вогняної води». Не знаючи 
іншого життя, вони не знають і інших людей.

Невіруючі люди не так часто вибирають собі близь-
ких друзів серед віруючих. Тому що Бог і життя з Богом 
для них незрозумілі. Виняток — люди, які в глибині душі 
вже почали цікавитися Богом: вони приглядаються до 
віруючих і намагаються спілкуватись з ними.

Ми маємо близьке знайомство з Божими людьми, 
Його помазанцями, служителями тоді, коли самі зна-
йомі з Богом. Адже всі ми сходимося один з одним не 
просто так. Ми шукаємо собі товариство серед людей, 
близьких нам за духом, за способом мислення. І чим 
більше ми пізнаємо Бога, тим більше в нас можливості 
спілкуватися з людьми, котрі також знають Його.

Друга ознака — слухати
людей, які знають Бога
Слухати людей — це не просто знати те, що вони 

знають. Слухати людей означає вчитися в них: «Ми 
від Бога, — хто знає Бога, той слухає нас, хто не від 
Бога, той не слухає нас. Цим пізнаємо Духа правди та 
духа обмани» (1 Ів. 4:6). Мова не про те, щоб сліпо йти 
за кимось. Мова про те, щоб слухати Бога, коли Він 
говорить з нами через Своїх служителів.

Третя ознака — дотримання 
Божих заповідей
Виявляється, апостола Івана хвилювало те саме 

питання, що й нас: «Як мені дізнатися, що я пізнав 
Бога?». Іван знайшов відповідь: «А якщо ми пізнали 
Його, пізнаємо це з того, коли заповіді Його додержу-
ємо. Хто говорить: «Пізнав я Його», але не додержує 
Його заповідей, той неправдомовець, і немає в нім 
правди!» (1 Ів. 2:3-4).

З цих слів зрозуміло, що дотримання Божих за-
повідей — наслідок, що витікає з наших стосунків з 
Богом. Нам необхідно більше пізнавати Бога, тоді ми 
зможемо виконати все те, що Він нам рекомендує. 
Правильне і зворотнє: чим більше ми дотримуємось 
Його заповідей, тим більше пізнаємо Його.

Четверта ознака пізнання 
Бога — любов до людей
«Улюблені — любім один одного, бо від Бога любов, і 

кожен, хто любить, родився від Бога, та відає Бога! Хто не 
любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов!» (1 Ів. 4:7-8).

З одного боку, один із показників пізнання Бога 
— спілкування з глибоко віруючими людьми. З другого 
боку, ті, хто знає Його, будуть любити навіть великих 
грішників. Будуть любити своїх ворогів, любити тих, хто 
зовсім на любов не заслуговує. Чому? Тому що Бог «на-
казує сходити сонцю Своєму над злими й над добрими і 
дощ посилає на праведних і на неправедних (Мт. 5:45). 
І коли ми пізнаємо Його, ми стаємо на Нього схожими.

П’ята ознака — послух
Послух Богові — ще один результат стосунків з 

Ним. Знаючи, наскільки Він любить нас, наскільки Він 
надійний і мудрий, ми будемо коритися Йому без стра-
ху, сумніву і жалю, з вірою. І як результат — будемо 
послушні тим, кого Він поставив над нами (Еф. 6:1; 
Рим. 13:7; Євр. 13:17).

Апостол Павло у своєму Посланні до Тита пише про 
людей, які «... твердять, немов знають Бога, але відки-
даються вчинками, бувши бридкі й неслухняні» (1:16). 

Однак орієнтуватися на таких людей неправильно. 
Наш ідеал — Бог, Ісус Христос. А Він був послушний 
Отцеві: «Бо Я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити 
Свою, але волю Того, Хто послав Мене» (Ів. 6:38).

Шостий критерій — 
вчинення добрих діл
Ось продовження слів із Послання до Тита: «Вони 

твердять, немов знають Бога, але відкидаються вчин-
ками, бувши бридкі й неслухняні і до всякого доброго 
діла нездатні» (1:16).

Хоча спасаємося ми не ділами, але діла наші 
свідчать про те, наскільки ми знаємо Господа. Дерево 
пізнається за плодами, а люди — за вчинками в сім’ї, у 
церкві, на роботі... Діла виявляють наше серце. Якщо 
ми ближче пізнаємо Бога, наші дії стануть більше схожі 
на Його дії: з ким поведешся, від того й наберешся.

Сьома ознака — 
Божі відповіді на молитви
Пам’ятаєте історію про те, як Ісус зцілив чоловіка, 

який був сліпим від народження? Цей факт став 
підтвердженням того, що Бог чув молитви Ісуса і 
відповідав на них: «Та ми знаємо, що грішників Бог не 
послухає; хто ж богобійний і виконує волю Його, — того 
слухає Він. Відвіку не чувано, щоб хто очі відкрив був 
сліпому з народження» (Ів. 9:31-32).

Чи чує Бог наші молитви? Чи реагує на них? Про-
аналізувавши це, ми зрозуміємо, наскільки близькі 
наші стосунки з Ним.

Восьма ознака — 
служіння
Восьма ознака того, що ми стали ближчими до 

Бога, — служіння. Я маю на увазі служіння Господу 
і людям в житті, а не тільки в церкві. Служіння як 
риса характеру. Служіння в дрібницях і у великих ді-
лах. Служіння рідним, близьким і зовсім незнайомим 
людям. Неможливо не служити, якщо у вас живе Бог, 
якщо ви наповнені Його Духом.

Зустрівшись з Богом по дорозі в Дамаск, Савл (май-
бутній апостол Павло) «...запитав: «Хто Ти, Пане? А 
Той: «Я Ісус, що Його переслідуєш ти. Трудно тобі бити 
ногою колючку? А він, затрусившися та налякавшися, 
каже: «Чого, Господи, хочеш, щоб я вчинив?». А до 
нього Господь: «Уставай, та до міста подайся, а там 
тобі скажуть, що маєш робити!» (Дії 9:5-6).

Бажання Павла можна вирахувати за його запи-
таннями Богові. Перше бажання було знати Господа. 
Друге — зробити щось для Нього і людей.

Бог є любов. Любов до людей завжди спонукає до 
служіння. Якщо Він — у вас, а ви — в Ньому, постійне 
служіння людям стане вашим способом життя.

Дев’ята ознака — 
«ворожнеча з світом»
«Пильнуйте про мир зо всіма і про святість» (Євр. 

12:14), — закликає Святе Писання. І в той же час 
сказано: «...Чи ж ви не знаєте, що дружба зо світом 
— то ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути світові 
приятелем, той ворогом Божим стається» (Як. 4:4).

Коли Ісус Христос зцілив сліпонародженого, його 
мати і батько не почали розповідати всім про зцілення: 
вони злякалися, як би їх через це не відлучили від 
синагоги. Вони «перевели стрілки» на сина, тому що 
боялися думки людей (Ів. 9-й розд.).

Господь стверджує: горе вам, якщо всі люди го-
ворять про вас добре (Лк. 6:26). Чому? Тому, що коли 
ви прагнете пізнавати Бога і йти за Ним, то завжди 
знайдуться люди, які вас не розуміють. І критикува-
тимуть, а часом будуть і лихословити, влаштовувати 
підступи, ворогувати з вами. Такими людьми можуть 
виявитися ті, хто має для вас значення, має владу, 
друзі чи рідні. Не лякайтеся цього! Перестаньте бояти-
ся думки людей. Інакше вам доведеться відмовитися 
від пізнання Бога.

До речі, для тих, хто залишиться вірним Господу по-
при все, є слова втіхи: «Як дороги людини Господь упо-
добає, то й її ворогів Він замирює з нею» (Прип. 16:7).

Якщо ви побачили свою невідповідність стандар-
там Божого Слова, не поспішайте засмучуватися. Це 
не привід для зажури, відчаю і зневіри. Це, скоріше, 
заклик до дії. Будемо наполегливіше пізнавати Бога, 
проводячи з Ним час у молитві. Спілкування з Богом 
— це джерело сили, здатне оживити нас в будь-якій, 
навіть найскладнішій ситуації. Усе буде добре, якщо 
не опускати руки!

proboga.com.

В останні десятиліття серед християн стала 
особливо популярною цитата з Першого послання 
апостола Івана: «Бог є любов...» (4:16). Здавалося 
б, це повинно свідчити про те, що Добра Новина, 
нарешті, міцно засіла у свідомості людей. Адже 
саме явлення Христа у світ — основоположний 
факт, на якому збудоване все християнство, 
— було об’явленням люблячого Бога, Котрий 
прийшов не засудити, а спасти світ. Однак часто 
слова про «Бога любові» мають мало спільного з 
правдивою Доброю Новиною про люблячого Бога. 
У них вкладають щось зовсім інше.

Нині багато говориться про «християнський бізнес» 
(мовляв, віра в Бога — запорука успіху), про 
християнські «інтимні стосунки» (навіть про «хрис-

тиянський гомосексуалізм» на заході вже подейкують). 
Бог, мовляв, усіх любить, все прощає, поблажливий до 
людських слабкостей і поводиться як «втомлена бабу-
ся», що потакає внукам у всьому. Нині найвища цінність 
— комфорт, причому він не обмежується технічними ви-
годами і вдосконаленнями. Необхідна складова комфорту і 
«щасливого життя» — це душевна рівновага і спокій. Щоб 
жити комфортно, людині не досить обкластися всякими 
вигодами. Їй важливо вважати, що вона живе не лише 
зручно, а й правильно. Для цього людина вирішила «вдо-
сконалити» Бога, як вдосконалила своє тілесне життя. Бог 
повинен бути зручним: ні в чому не суперечити людині, 
погоджуватися з її забаганками. «Пристосований» під 
запити сучасної людини, цей бог і мається на увазі при 
розмовах про «Бога любові».

Понад 100 років тому Ніцше передбачив це нове 
«рожеве християнство» і піддав його нищівній критиці 
в «Антихристі». Всупереч думці багатьох, у цьому творі 
мова йде не про християнство і Христа, а про той духо-
вний сурогат, який нині прийнято називати християнством. 
Згідно з цим «рожевим християнством», євангельський дух 
полягає в тому, щоб «нічому і нікому не протидіяти — ні 
злу, ні злому, любов — єдина, остання можливість життя... 
Боязнь болю, навіть безмежно малого в болю, не може 
мати іншого кінця, як тільки в релігії любові».

Насправді сучасна людина настільки боїться болю — як 
фізичного, так і духовного, наскільки любить комфорт. Ви-
роблено багато способів знімання болю і його уникнення. 
Душевний біль знімають за допомогою психоаналітика. 
Щоб не порушувати чийсь «релігійний комфорт», при-
писана сувора толерантність, яка в підсумку обертається 
забороною відверто сповідувати свою віру. Сучасна люди-
на «леліє» «маленькі доброчинства», ходить навшпиньки, 
щоб нікого не зачепити — ні в релігійних почуттях, ні в 
сексуальній сфері — і самій не бути зачепленою. 

Надчутливість до болю, що виливається в мільйонні 
позови про «компенсацію моральної шкоди», страх перед 

Соснівка — невелике шахтарське містечко 
під Червоноградом на Львівщині. Молоде 
місто, без особливих традицій, без глибокої іс-
торії. Однак тут діє доволі міцна і організована 
євангельська церква, котра нараховує понад 
350 членів. Очолює її нині пастор Володимир 
Степанович Макарук. А заснували церкву 
переселенці з Волині брати Сільчуки. Восени 
відійшов у вічність останній з них — Яків 
Филимонович. Глибоко віруючий брат, чудова 
людина, батько десятьох дітей, четверо з яких 
несуть пасторське служіння в різних куточках 
світу. Ще навесні я з ним часто зустрічався, 
і Сільчук розповів мені цікаві історії зі свого 
життя.

* * *
Після війни троє братів Іван, Сергій та Яків 

подалися в Нововолинськ на шахти шукати 
роботу. Виконроб, довідавшись, звідки вони 
(а всі брати були столярами), запитав: «Ві-
руючі?». «Віруючі!» — підтвердили брати. 
«Заматюкайтеся — прийму на роботу». 
Брати зітхнули і пішли на вихід. «Почекайте, 
— зупинив їх виконроб. — На подвір’ї — купи 
сміття. Його треба прибрати і навантажити на 
машину». То була важка і брудна робота, але 
брати виконали її акуратно і швидко. Виконроб 
здивувався, похитав головою і сказав: «Віднині 
беру на роботу тільки віруючих».

* * *
Почалося будівництво шахт на Львівщині. 

Бригаду перевели у Соснівку. У бригаді було 
вісім чоловік, і всі віруючі. Найважчу роботу 
на дільниці постійно давали Сільчукам. Але 
брати сумлінно справлялися. Біля контори 
була дошка, де щотижня записували імена 
передовиків. І щотижня передовиками були 
волиняни. «Треба їм присвоїти звання удар-
ників комуністичної праці, вручити грамоти 
і значки», — зауважив партійний чиновник 
з району. «Вони не приймуть цього», — від-
повів начальник дільниці. «Чому?» — «Вони 
віруючі». — «Віруючі — і на дошці пошани! 
— обурився партійний чиновник. — А де ко-
муністи, де комсомольці?».

Наступного дня бригаду розформували.

ПІЗНАТИ ЙОГОПІЗНАТИ ЙОГО
Був у моєму житті день, коли це праг-

нення вирвалося назовні. Я цілий день 
повторював: «Господи, я хочу знати Тебе». 
Думаю, багато хто просив і продовжує Бога 
просити про те саме.

Гармату на шию 
не повісять

СОСНІВСЬКІ БУВАЛЬЩИНИ

* * *
На військову службу Якова призвали у 

Кривий Ріг. Звичайно, присягу він не склав 
і карабін до рук не взяв. Якось на полігоні 
командир наказав йому почистити колеса 
гармати. Яків почистив. Тоді йому звеліли 
почистити станину. Він почистив. Тоді ствол. 
Почистив.

На суді він молив Бога, щоб допоміг йому 
відповісти на одне-єдине запитання: чому він 
чистив гармату? Це було останнє запитання: 
«Від карабіна ти відмовився, але гармату чис-
тив?». І Яків відповів: «Гармата — не карабін. 
На шию гармату ви мені не повісите».

* * *
Ще одну цікаву історію розповів мені 

служитель Соснівської церкви В’ячеслав 
Федичев. У минулому він був кишеньковим 
злодієм. У Сокальській тюрмі покаявся і при-
йняв водне хрищення. Але навіть після цього 
продовжував вживати наркотики. Доколовся 
до того, що почав гнити, не міг ходити. Тіло на 
ногах розвалювалося. На ношах його повезли 
в палату смертників. Усім було очевидно, що 
більше двох днів він не проживе.

У палаті було холодно, на дворі стояла 
зима, але приміщення не опалювали. Світло 
горіло цілу ніч, як у морзі. Зуб на зуб не попадав 
від болю та холоду. «Ісусе, я розумію, що зра-
див Тебе. Я негідник. Прости! Хоч би на годину 
заснути перед смертю». На ліжку лежало 
Євангеліє. І він, щоб забутися, почав читати. З 
Євангелієм на грудях заснув. Коли прокинувся, 
надворі був день. Він не повірив собі, бо давно 
вже не спав. Підійшов до вікна і злякався. «Я 
ходжу. Це неможливо — я ходжу!». І він почав 
гамселити кулаками у двері.

Викликали начальника лазарету. «Мене 
Ісус зцілив. Забирайте мене звідси!» — кричав 
В’ячеслав. «Який Ісус? У тебе ноги розвалю-
ються». — «Але ж я стою перед вами!». Сивий 
медик задумався. «Якщо до завтра не помреш 
— випущу».

З того часу В’ячеслав кинув наркотики, по-
каявся і безповоротно навернувся до Христа.

Василь Григорчук.

БОГ Є ЛЮБОВ!БОГ Є ЛЮБОВ!БОГ Є ЛЮБОВ!БОГ Є ЛЮБОВ!
будь-яким душевним стражданням і докорами совісті 
справді знаходять своє вираження в «релігії любові». Не 
мучте себе, живіть, як вам зручно, Бог є любов, Він все 
простить...

Таке «християнство» багатьох приваблює тим, що не 
закликає змінювати попереднє життя, а лише «освячує» 
його, дає якусь ілюзію духовності. «Ми повинні б були ви-
знати цілком абсурдним такого Бога, який лікує від нежиті 
чи подає нам карету в ту ж мить, коли починається сильний 
дощ, і якби Він навіть існував, Його слід би було скасувати», 
— писав Ніцше. Бог стає додатком до людських бажань, 
печаткою, яку в будь-яку мить можна дістати з кишені, 
щоб поставити на свої потреби штампи «виправдання» 
і «природності».

Бог стає сервісом, прислугою, однією із багатьох скла-
дових частин комфорту. У підсумку людина залишається 
сама-самісінька зі своїми бажаннями і, думаючи, що має 
справу з Богом, має справу лише сама з собою і власними 
потребами. Вона хоче тримати Бога «на побігеньках» 
— для задоволення бажань.

Бог є любов! Насправді це означає, що Бог відкритий 
до людей, Він готовий вислухати кожного, вислухати і 
молитву, і нарікання, як слухав Він Йова. Так, Бог, Творець 
світів, чує будь-яку людину, хай навіть вона не має ніякої 
цінності для інших. Бог — Той, Хто залишиться з людиною, 
коли всі інші відвернуться від неї, махнуть рукою як на не-
виправного негідника чи просто непотрібну людину.

Бог є любов — Він завжди готовий вислухати кожного 
з нас. Але ж і ми повинні мати що сказати Йому. Бог чекає 
від людини зустрічного руху. І цей зустрічний рух людина 
здійснює, насамперед, своїм життям.

Бог не є океаном любові, який безперервно омиває 
людину з усіх боків. Це люблячий Отець, Котрий з людиною 
веде діалог — вчинками, словами, почуттями, думками. 
І в цьому діалозі людина не може сказати все, що за-
вгодно. Адже вона розмовляє не зі своїм відображенням 
в дзеркалі, не з безмовним манекеном, а з Живим Богом! 
Відповідальність — ось найважливіша умова діалогу. Бог 
не тиран, Який робить з людиною все, що завгодно, карає 
і милує її за Своєю забаганкою. Бог прислухається до 
нашої волі, Він бачить в нас Своїх дітей, а не предмети 
маніпулювання.

Але ж і ми не можемо поводитися з Богом як за-
манеться і говорити Йому все, що завгодно, приносити 
перед Його Лице свою розбещеність чи спрагу збагачення. 
Інакше діалог перерветься. І ми опинимося в «темряві зо-
внішній», сповненій «плачу і скреготу зубів», як сказано 
в Євангелії. 

Скрегіт зубів — символ какофонії звуків, хаосу слів і 
уривчастості фраз. Темрява зовнішня — це місце, де немає 
Бога, де можна говорити і робити все, що завгодно. Тільки 
не дуже від цього радісно...

Олександр Храмов.
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Цей хрест важкий і не має нічого 
спільного з тим хрестиком, який де-
які люди носять на шиї. Той хрестик 
дуже легкий і його неважко носити. 
Але справжній хрест не такий лег-
кий і не такий приємний. Коли Ісус 
ніс Свій хрест, — Він не витримував 
і падав під його вагою.

Хрест християнина також не є чимсь 
незначним. Несучи його, ти не 
можеш йти прямо, з піднятою голо-

вою, а повинен низько схилитися під ним. 
Людина, яка справді несе свій хрест, — по-
кірна. Саме це знак того, що вона несе свій 
хрест і що Ісус живе в її серці.

Якщо ж людина бундючна і горда, 
якщо вважає себе вищою і розумнішою 
за свого ближнього, в її серці панує дия-
вол. Адже гордість і зарозумілість може 
вкласти в наше серце лише диявол. А 
Ісус говорить: «...навчіться від Мене, бо 
Я тихий і серцем покірливий». Людина, у 
серці якої насправді живе Христос, тиха, 
добра і ніжна щодо інших. Вона не може 
бути грубою і черствою до свого ближньо-

Північна Корея в 2010 році очолить 
список країн, де найбільше переслідують 
християн. Таку одностайну думку вислови-
ли представники організацій, чиєю місією 
є підтримка переслідуваних віруючих у 
всьому світі. Сповідання християнської 
віри в комуністичній Кореї протизаконне, 
і віруючих можуть спіткати ув’язнення, 
катування і навіть смертна кара.

У міру того, як країна котиться в еконо-
мічий колапс, посилюється і переслідування 
християн, повідомляє англійська правоза-
хисна організація Release International.

«2010-й ми бачимо вкрай складним 
роком з гострим дефіцитом продоволь-
ства, оскільки 2009 рік був одним із 
найневрожайніших», — розповів Тім 
Петерс, партнер Relase International.

До Верховної Ради України подано проект Закону про вне-
сення змін та доповнень до Закону України «Про свободу 
совісті та релігійні організації» щодо заборони діяльності 

тоталітарних релігійних сект. Документ передбачає заборону 
залучення до діяльності релігійних організацій малолітніх і 
неповнолітніх осіб без дозволу їхніх законних представників 
та заборону створення і діяльності в Україні тоталітарних 
релігійних сект.

Законопроект пропонує доповнити Закон України «Про 
свободу совісті та релігійні організації» новою статтею 3-1, яка 
звучить наступним чином: «В Україні заборонено створення 
та діяльність тоталітарних релігійних сект. Шкода, завдана 
потерпілому від небезпечного психологічного впливу членів 
тоталітарної релігійної секти, підлягає відшкодуванню у порядку, 
встановленому Цивільним кодексом України».

У цій статті також наводиться тлумачення використаних 
у ній понять. Зокрема, під «тоталітарною релігійною сектою» 
розуміється релігійна організація, діяльність якої спрямована на 
порушення прав і свобод громадян шляхом використання заходів 
небезпечного психологічного впливу, а під «небезпечним психо-
логічним впливом» – психологічний вплив та інші маніпуляції з 
емоційно-вольовою сферою людини з використанням емоційних 
та психологічних перенавантажень, стресів, індивідуальної 
схильності до навіюваності, безвольності, недостатнього розу-
мового розвитку і незрілості емоційно-вольової сфери особи, що 
веде до втрати нею соціальних орієнтирів або цінностей, знижен-

ня власної самооцінки, тимчасового розладу психічної діяльності.
Примітно, що у проекті зазначено про набуття Законом 

чинності з моменту його підписання, хоча при цьому стаття 94 
Конституції України передбачає набуття законами чинності че-
рез десять днів з дня офіційного оприлюднення та у будь-якому 
разі не раніше дня опублікування закону.

На думку авторів, наслідком прийняття законопроекту має 
стати закріплення єдиних підходів до процесу здійснення права 
громадян на свободу совісті, що, на їх думку, сприятиме обі-
знаності громадськості про діяльність певних релігійних сект 
і підвищить рівень психологічної захищеності особи. Серед 
прикладів таких організацій, що побудовані на контролюванні 
поведінки «зомбованої особи», парламентарі називають Церкву 
об’єднання (уніфікації), Церкву сайєнтологів, культ сатанізму, 
Товариство трансцендентальної медитації, Біле Братство. 

Це не перша така ініціатива в українському парламенті. 
Раніше представники провідних Церков та експерти критично 
охарактеризували законопроект щодо запобігання діяльності 
релігійних культів деструктивного типу та тоталітарних сект. На 
їх переконання, законодавчі ініціативи такого роду необґрунто-
вано звужують права громадян на свободу віросповідання та 
пропонують хибний підхід до боротьби з тоталітарними сектами, 
діяльність яких і нині може бути припинена на підставі чинного 
законодавства України.

 Інститут релігійної свободи.
 м. Київ. 

го, тому що Господь ніколи не був таким.
І як це важливо для нас — навчитися 

нести свій хрест! Щоденно нести свій 
хрест, у покорі терплячи наругу і насмішки 
— це невід’ємна частина життя того, хто 
називає себе християнином. Бо інакше 
вона не матиме права називатися хрис-
тиянином, і саме про таких писав апостол 
Павло, сумуючи: «Багато бо хто, що про 
них я вам часто казав, а тепер говорю на-
віть плачучи, поводяться, як вороги хреста 
Христового» (Фил. 3:18).

Отож можна називатися християни-
ном, а насправді бути ворогом хреста, 
йдучи проти Христа. Хто не бажає зрек-
тися себе, хто постійно звинувачує інших, 
шукаючи виправдання для себе, не може 
бути послідовником і другом Того, Хто без 
нарікань ніс Свій хрест на Голгофу.

І як це страшно — проповідуючи про 
Бога іншим, самому опинитися відкинутим 
за те, що не ніс свого хреста і не захотів 
зректися себе. І як жаль, якщо все своє 
життя ми називаємось християнами, а в 
кінці виявиться, що доля наша — вічне 
осудження.

Хрест Хрест ХХРИСТІРИСТІВВ

Прес-конференція на тему: «Стан та 
тенденції державно-конфесійних 
відносин в Україні у 2009 році» 

відбулася 12 січня в Укрінформі. Організа-
тором її став Держкомітет України у спра-
вах національностей та релігій. Голова 
Держкомітету Юрій Решетников вважає, 
що за останні роки відбулися якісні зміни в 
діяльності релігійних організацій. Церкви 
відроджують традиційні форми діяльності 
в суспільстві, а не лише задовольняють 
релігійні потреби вірних. Традиційна для 
Церков соціальна діяльність, присутність 
в армії, ініціативи в сфері освіти – усі ці 
напрямки діяльності церков переживають 
період «якісного употужнення». 

Підсумовуючи, голова Державного ко-
мітету України у справах національностей 
та релігій назвав 2009 рік «роком прори-
ву» в державно-церковних відносинах.

Голова правління громадської ор-
ганізації «Інститут релігійної свободи» 
Олександр Заєць назвав 2009 рік най-
результативнішим з огляду на позитивні 
зрушення в сфері державно-церковних 
відносин. На його думку, Всеукраїнська 
Рада Церков і релігійних організацій ми-
нулого року активізувала власну роботу, 
що особливо помітно із опублікованого 
звернення в зв’язку із виборами, про-
ведення виїзного засідання.

Народний депутат Павло Унгурян 
(БЮТ) вважає, що 2009 рік став безпре-
цедентним за кількістю прийнятих рішень, 

що сприяють духовному відродженню та 
відновленню традиційних цінностей. Від-
значивши важливість рішень про земле-
користування релігійними організаціями, 
народний депутат особливо підкреслив 
важливість заборони грального бізнесу. 
Майбутнє законодавче регулювання 
цього питання вирішить ті проблеми, які 
існують і сьогодні, після того, як цей бізнес 
пішов в тінь, використовуючи можливості 
Інтернету. 

Завданням уряду і коаліції є моральне 
здоров’я народу, а не лише безпека. На-
родний депутат Павло Унгурян вважає, 
що найближчим часом в третьому читанні 
буде прийнято закон про боротьбу із ди-

2009-й став роком прориву в 
державно-церковних відносинах в Україні

тячою порнографією. Важливе значення 
мають збереження мораторію на рекламу 
алкоголю та ініціатива із заборони рекла-
ми пива. 

У жовтні була створена міжфракційна 
група «За духовність, моральність та здо-
ров’я України», в якій представлені всі 
фракції. Ця група із 86 депутатів вже ви-
значилась із пріоритетними напрямками 
роботи на своєму засіданні, а експертна 
рада при групі вже працює над конкрет-
ними законопроектами. На думку нардепа 
Павла Унгуряна, 2009 рік дійсно став пере-
ломним у державно-церковних відносинах, 
в політиці, у сфері духовності та моралі.

РІСУ.

Одне з основних завдань Бога 
— створювати людей. Він 
створює їх для того, щоб за-

мінити тих, хто помирає. Значить, на 
землі завжди буде досить людей, щоб 
про все потурбуватися. Він створює не 
дорослих, а тільки немовлят. Я думаю, 
це тому, що вони маленькі і їх легше 
створювати. Таким чином, Богові не 
треба витрачати Свій дорогоцінний 
час на те, щоб вчити їх ходити і роз-
мовляти. Він просто залишає їх під 
опіку матерів і батьків.

Друга за важливістю робота Бога 
— це слухати молитви. Існує стра-
шенно багато молитов через те, що 
деякі люди, наприклад, проповідники, 
моляться не тільки на ніч, а й в різні го-
дини доби. З цієї причини в Бога немає 
часу послухати радіо чи подивитися 
телевізор. Бог бачить і чує все, а ще 
Він — всюди, що робить Його вельми 
зайнятим. Тому не слід витрачати Його 
час марно, намагаючись обійти маму з 
татом і просячи Його про щось, що, як 
сказали батьки, не можна мати.

Атеїсти — це люди, які не вірять в 
Бога. Я не думаю, що такі люди в нашому 
місті є. У крайньому разі, їх немає серед 
тих, хто ходить до нашої церкви. Ісус 
— Божий Син. Він виконував найрізно-
манітнішу важку роботу, наприклад, 
ходив по воді і творив чуда, але людям 
врешті-решт надоїло слухати Його про-
повіді, і вони Його розп’яли.

Але Він був лагідним і добрим, як 
і Його Отець. Він сказав Своєму От-
цеві, що люди не знали, що роблять. І 
просив простити їм. І тоді Бог сказав: 
«Гаразд». Його Отець (Бог) цінував 
все, що зробив Ісус. Він цінував Його 
працю на землі, а тому Отець сказав 
Йому, що не треба повертатися знову 
на вулицю. Він може залишатися на 
небі. Ісус так і зробив. І нині Він допо-

могає Своєму Отцеві слухати молитви.
Можна молитися, коли хочеш, і Вони 

обов’язково допоможуть тобі, адже Вони 
так все спланували.

До церкви треба ходити завжди, бо 
це робить Бога щасливим. А якщо вже 
хочеться зробити когось щасливим, то 
це Бога. Не варто пропускати служіння, 
думаючи, що на пляжі, наприклад, буде 
веселіше. Це неправильно. 

Якщо ти не віриш в Бога і якщо ти 
— атеїст, тобі буде дуже самотньо, тому 
що твої батьки не можуть бути з тобою 
завжди і всюди, наприклад, в таборі. 
А Бог може. Добре знати, що Він десь 
поруч, коли тобі страшно в темряві або 
коли ти не вмієш плавати, а великі хлопці 
кинули тебе на глибину.

Але не варто думати постійно про те, 
що може зробити для тебе Бог.  Бо Він 
може геть усе. Я так розумію: якщо Він 
мене кудись помістив, то може звідти 
мене і забрати, якщо захоче. І ось чому 
я вірю в Бога.

Поясни Поясни БОГОВІБОГОВІ
УСТАМИ ДИТИНИ

Це оповідання написав восьмилітній третьокласник Денні Баттон 
з Чулаїста, Каліфорнія, як домашнє завдання на тему «Поясни Богові».

Боротьба з сектами чи зазіхання 
на свободу віросповідання?

«Північна Корея — це величезний конц-
табір розміром з цілу країну», — додав Канг 
Чеол Хван, колишній в’язень, навернений 
в християнство, який знайшов притулок 
в Південній Кореї. Він розповів, що в Пів-
нічній Кореї ситуація все погіршується і 
погіршується, голод «поширюється по всій 
країні».

«До людей там ставляться, як до 
тварин, і після десяти років, проведених в 
таборі, таке ставлення починаєш сприйма-
ти за норму. Я бачив людей, які вмирали 
від голоду і побоїв, був свідком публічних 
страт, спостерігав, як безпомічно гинули 
люди. Ці страшні картини завжди в мене 
перед очима».

Марія, чиє ім’я змінене з міркувань 
безпеки, — християнка, яка також втекла 

Північна Корея в 2010 році очолить список 
країн, де найбільше переслідують християн

з табору, а нині проживає в Китаї. Вона та-
ємно переправляє в Північну Корею пакунки 
з продуктами і записаними на аркушах 
паперу біблійними віршами. За місяць вона 
відправила 100 таких пакунків.

Співпрацівники Relеаse International роз-
повідають, що багато людей, які прожива-
ють біля кордону, у тому числі і дядько Марії, 
навернулися до Христа саме завдяки їй.

Release International на постійній основі 
співпрацює з партнерами на місцях, за-
безпечуючи підтримку біженцям Північної 
Кореї, допомогаючи їм перебратися в Китай 
чи Південну Корею, надаючи пасторську 
опіку, забезпечуючи домівкою, продуктами, 
християнською літературою і Біблією.

НХС.


