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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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Сфери небезпеки
«Браття, я себе не вважаю, що я 

досягнув. Та тільки, забуваючи те, що 
позаду, і спішачи до того, що попере-
ду, я женусь до мети за нагородою 
високого поклику Божого в Христі 
Ісусі» (Фил. 3:13-14).

 Часто коріння наших проблем, нашо-
го теперішнього ховаються в минулому. 
Багато людей відмовляються від Божої 
допомоги у зціленні минулого. Причин 
для цього багато. Одна з них та, що часто 
негативне і жахливе минуле стає рушієм 
теперішнього. І якщо люди позбавлені 
цього рушія, цієї енергії минулого, то їм 
дуже тяжко рухатися в майбутнє. 

ШКОЛА ПРАКТИЧНОГО СЛУЖІННЯ

Сергій Вітюков

Психологи вивчили життя 
відомих людей. І з'ясувалося, 
що багато з них досягли успіху 
через біль у минулому, через 
поразки і труднощі. Багато 
чоловіків досягали якихось вер-
шин через те, що в минулому 
їх принижували, і вони хотіли 
доказати свою правоту.

І уявіть – такій людині від-
кривають на консультуванні 
його проблему, показують рану, 

а вона – свідомо або підсвідомо – каже: 
«Господи, тільки не зціляй, тому що 
саме це довгі роки було моєю рушійною 
силою. Якщо я цього позбудуся, то що 
буде рухати мною?». Таких рушіїв, як, 
наприклад, любов до Бога чи до людей, 
у нього просто немає. Людиною рухало 
суперництво.

Багато людей не бажають звільнити-
ся від поганого минулого. Куди воно при-
веде і наскільки воно цінне в Божих очах 
– це вже інше питання. Люди звикають 
до рушія минулого. Вони постійно його 
розпалюють, без кінця розповідаючи, 
як з ними повелися, що їм зробили і як 
це було.

Чи є такі рушії в наших серцях? Без-
перечно, є. У житті служителів немало 
ран. А незцілена рана – це сфера атаки 

диявола, найкращий грунт для розвитку 
гіркого коріння, яке буде впливати на 
багато справ, спонук і цілей майбутнього. 
Незцілену рану час не лікує – він тільки 
притуплює біль. Рани лікують тільки кров 
Ісуса Христа і Дух Святий.

Коли люди повністю звільняються від 
минулого і не заповнюють порожнечу, 
що утворилася, божественним, то рано 
чи пізно її заповнить щось не божествен-
не. Ісус навчав з цього приводу, що коли 
демон виходить, а потім повертається і 
знаходить дім чистим і виметеним, то 
приводить з собою сім ще зліших демо-
нів, і вони заповнюють той дім.

Цей принцип діє не тільки у сфері 
демонів, але і в сфері душевних проблем. 
Якщо Дух Божий і любов до Бога і людей 
не стануть потужним рушієм зціленої 
людини, то незабаром появиться інший 
рушій, ще гірший, ніж попередній.

Я спілкувався з людьми, які пережили 
популярний колись так званий «Таллінн-
ський рух», намагаючись зрозуміти його 
ціль і призначення і причини поразки. 
Поряд з величезними позитивними 
результатами цей рух мав і немало не-
гативних. І мені розповідали, що коли 
Бог давав багатьом звільнення, виникла 
проблема: як зберегти людей, які отри-
мали це звільнення, у свободі. Мова йде 
не тільки про звільнення з-під контролю 
диявола, але і звільнення у сфері злоби, 
ненависті тощо.

Продовження на 5-й стор.

ХРИСТИЯНСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ

Продовження. Поч. в 12 (63) за 2009р., 
1- 5, 7-11 (64-68, 70-74) за 2010 р.)

Сотні іракських християн змушені 
рятуватися втечею з Багдада і Мосу-
ла, тому що вбивці тепер розправля-
ються з ними у їх власних домівках і 
на робочих місцях.

Зокрема, літнє християнське подруж-
жя і їх донька стали жертвами жорстокої 
акції проти християн цієї країни. Вони були 
вбиті у себе вдома в неділю 5 грудня. Чет-
веро озброєних людей увірвалися в їх дім 
у Багдаді і  вистрелили в них із пістолетів 
з глушниками.

Загиблі Хікмат і Саміра Саммак, як і 
багато інших християн, покинули столицю 
і переїхали на північ. На своє нещастя, 
вони повернулися в Багдад на короткий 
час, щоб завершити продаж будинку і 
меблів.

Кілька тижнів тому в Мосулі брати 
Саад і Раад Ханнах були застрелені у своїй 
автомайстерні. Незадовго перед цим 
двоє християн так само були застрелені 
у своєму домі в Мосулі.

Напади активізувалися після того, як у 
Багдаді 31 жовтня була захоплена христи-
янська церква. При нападі загинуло понад 

Центральне статистичне бюро опублі-
кувало дані про кількість християн в Ізраїлі. 
Згідно із звітом, в Ізраїлі проживають 153 
200 християн, тобто два відсотки від на-
селення країни.

80 відсотків ізраїльських християн — 
араби, інші, як правило, — подружжя євре-
їв, репатрійованих в Ізраїль в рамках Закону 
про повернення, причому більшість з них 
прибули в 90-х роках з колишнього СРСР.

Найбільшим християнським містом в Із-

Слов’янські церкви Портленда, Сакраменто 
і Сіетла провели євангелізацію в Мексиціі Сіетла провели євангелізацію в Мексиці

Кілька слов’янських церков з американських міст Портленда, Сакраменто і Сіетла 
в спільному проекті Put a smile on a child’s face провели в середині грудня спільну до-
брочинну та євангелізаційну кампанію в Мексиці.

Євангелізаційні служіння пройшли на півночі Мексики в місті Сан-Луїс. Перше 
служіння відбулося в неділю 19 грудня і було розраховане передусім на дітей-сиріт. 
Учасники акції не лише проповідували Слово Боже, а й потішили дітей цукерками та 
іграшками, які не по кишені багатьом бідним жителям Мексики.

Перед тим церква «Дім Божий» в Портленді, яка стала організатором євангеліза-
ційної кампанії, звернулася до віруючих різних церков з проханням надати допомогу 
і таким чином стати учасником євангелізації.

Українські депутати пропонують 
починати засідання Ради 

молитвою за Україну
Народні депутати України від фракції 

Партії регіонів В. Малишев і Ю. Болдирєв 
подали на розгляд Верховної Ради проект 
закону «Про внесення змін в Закон України 
«Про Регламент Верховної Ради України» 
щодо здійснення процедури відкриття пле-
нарних засідань».

В документі йде мова про те, щоб 
після відкриття пленарного засідання 
в залі засідань Верховної Ради України 
хором виконувався урочистий молитов-
ний піснеспів «Боже, великий єдиний, 
нам Україну храни» (музика Миколи Ли-

сенка, слова Олександра Кониського).
Законопроект № 7478, як інформує 

прес-служба Верховної Ради, зареєстро-
ваний в парламенті 17 грудня.

«Верховна Рада України — єдиний за-
конодавчий орган, рішення якого мають ви-
значальний вплив на життя мільйонів гро-
мадян. Таким чином, підвищення моральних 
та етичних основ діяльності парламенту 
— запорука підвищення ефективності його 
роботи», — сказано в пояснювальній за-
писці до законопроекту.

РІСУ.

ОЗНАКИ ЧАСУ

50 чоловік. Місцевий підрозділ Аль-Каїди 
взяв на себе відповідальність за вчинене 
і пригрозив дальшою розправою, мовляв, 
«караючий меч і надалі висітиме над ши-
ями християн, які завжди були законною 
мішенню для моджахедів».

Зважаючи на те, що ситуація стає все 
більше небезпечною, сім’ї християн поки-
дають Багдад і Мосул. Вони або втікають 
з країни, або перебираються на північ в 
Ербіль і Сулейманію в автономному регіоні 
Курдистану. На сьогодні близько 500 сімей 
вже перебралися в курдський регіон.

Біженці покидають свої домівки, влас-
ність і місця роботи. І хоч влада пообіцяла 
видати по 400 доларів кожній сім’ї, христи-
яни кажуть, що цього не вистачить навіть 
на місяць оренди житла на півночі.

Патрік Сухдео, міжнародний директор 
Фонду Варнави, наголошує: «Християни 
в Іраку зіткнулися зі складною дилемою: 
жити в постійному стресі чи піти і втратити 
все. Ми зобов’язані підтримувати наших 
братів і сестер у молитвах і бути готовими 
допомагати їм у задоволенні насущних 
потреб в умовах кризи».

baznica.info.

ЦІКАВО

Найбільше ізраїльських Найбільше ізраїльських 
християн проживають в Назареті

раїлі, що і не дивно, є Нацерет (Назарет), де 
проживають 22 300 християн. За ним ідуть 
Хайфа (13 700), при цьому в Хайфі прожи-
ває найбільше християн, які не є арабами, 
на третьому місці — Єрусалим (11 500), і 
замикає список Шфарам— 9200 християн.

Приріст християнського населення 
становить один відсоток, тоді як серед 
євреїв цей показник 1,7%, а серед мусуль-
ман — 2,6%. 

newsru.co.il.

Дорогі брати і сестри!Дорогі брати і сестри!
Вітаємо вас з Новим роком! Доброго здоров'я Вітаємо вас з Новим роком! Доброго здоров'я вам, всіляких вам, всіляких 
гараздів і ще більшого пізнання нашого Господа і Спасителя, гараздів і ще більшого пізнання нашого Господа і Спасителя, 

ще тісніших взаємин з Богом, ще рясніших Його благословень!ще тісніших взаємин з Богом, ще рясніших Його благословень!
Колектив редакції.Колектив редакції.

Християн Іраку вбивають 
у їх власних домівках
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ЩОМІСЯЧНИЙ ЧАСОПИС ЩОМІСЯЧНИЙ ЧАСОПИС ЦЕРКОВ ЦЕРКОВ ХВЄП УКРАЇНИХВЄП УКРАЇНИ
Всеукраїнський Союз Церков Християн Віри ЄвангельськоїВсеукраїнський Союз Церков Християн Віри Євангельської

Україна – глибоко 
релігійне та 
багатоконфесійне 
суспільство
   Українське суспільство справедливо 

вважається одним із найбільш релігійних 
з-поміж інших країн Європи. Відповідно 
до соціологічних досліджень, близько 
90% українців вважають себе віруючими 
людьми.

   За майже 20-річний період законо-
давчого забезпечення релігійної свободи 
в Україні відновилась та стрімко розви-
нулась і, в основному, сформувалась 
мережа релігійних організацій, яка й на-
далі продовжує зростати. За офіційними 
даними Держкомнацрелігій, на початок 
2010 року в України налічувалось понад 
35 000 релігійних організацій.

   Конфесійне розмаїття України обу-
мовлюється наявністю 55 віросповідних 
напрямків. При цьому спостерігається 
різний рівень конфесійних уподобань 
українців залежно від того чи іншого 
регіону. У контексті зазначеного ак-
туальним є принцип, який проголосив 

Конфесійне розмаїття 
та його правове забез-
печення – об’єднуючий 
чинник у суспільстві
Європейський досвід свідчить, що 

відмова держави забезпечувати рівні 
можливості для представників різних 
релігійних спільнот несе ризик ескалації 
міжконфесійної ворожнечі, непорозумін-
ня і може кинути суспільство у відкрите 
протистояння на релігійному ґрунті.

За останні 15 років в Україні було від-
найдено крихкий баланс міжконфесійного 
порозуміння, який дозволив перейти від 
відкритого протистояння прихильників різ-
них релігійних об’єднань до толерантного 
співжиття і навіть співробітництва у пи-
таннях державно-конфесійних відносин, 
соціального служіння, освітньо-виховної 
діяльності та захисту суспільної моралі.

Значною мірою цьому сприяли чинний 
Закон України «Про свободу совісті та 
релігійні організації», який створив на-
лежні демократичні умови для вільного 

Якось довелося почути: одна з причин 
широкої популярності ісламу в Індії (осо-
бливо серед нижчих класів, наприклад, 
у касті «недоторканих») — це вчення 
про рівність.

Рівність. Гострий кут як для дискусій, 
так і для власних роздумів. Особливо 
після того, як побачив у церкві орган 
за п’ять мільйонів доларів і почув про 
іншу церкву, брати якої будують курінь 
із гілок, обмазуючи глиною — це буде їх 
молитовний дім.

Не треба їхати до Індії для того, щоб 
почути нарікання — церкві потрібні тільки 
багаті. Чи навпаки: в часи комунізму з 
людьми боролися, щоб не було багатих, 
прийшли до церкви — і тут те саме: багат-
ство — ледь не найстрашніший гріх.

Класові відмінності існують, подоба-
ється нам це чи ні. Одна сестра запитує 
в моєї бабусі: «А яка у вас пенсія?». 
Та відповіла і, природно, запитує: «А у 
вас?». — «А я вам не скажу, а то будете 
заздрити!».

Здавалося б, дві пенсіонерки — куди 
вже ближче, але в одної пенсія 800, у 
другої — 4000.

Нерівність. Читаю Послання до Тимо-
фія і бачу:

«Усі раби, які під ярмом, нехай ува-
жають панів своїх гідними всякої чести, 
щоб не зневажалися Боже Ім’я та наука. 
А ті, хто має панів віруючих, не повинні не 
дбати про них через те, що браття вони, 
але нехай служать їм тим більше, що 
вони віруючі та улюблені, що вони добро-
дійства Божі приймають. Оцього навчай 
та нагадуй! А коли хто навчає інакше і 
не приступає до здорових слів Господа 
нашого Ісуса Христа та до науки, що вона 
за правдивою вірою, — той згордів, нічого 
не знає, але захворів на суперечки й 
змагання, що від них повстають заздрість, 
сварки, богозневаги, лукаві здогади, по-
стійні сварні між людьми зіпсутого розуму 
й позбавлених правди, які думають, ніби 
благочестя — то зиск. Цурайся таких! 

Великий же зиск — то благочестя із 
задоволенням. Бо ми не принесли в світ 
нічого, то нічого не можемо й винести. А 
як маєм поживу та одяг, то ми задоволені 
будьмо з того» (1 Тим. 6:1-8).

Знову про рівність і нерівність.
Павло пише: «Усі раби, які під ярмом, 

нехай уважають панів своїх...» Оце так! 
Невже це все, що він може сказати 
рабам? (Тим, кого купили, тим, кого за-
просто можуть продати). Де ж вихід з 
цієї кабали?

Правда, до панів він також звертаєть-
ся: «Пани, — виявляйте до рабів справед-
ливість та рівність і знайте, що й для вас 
є на небі Господь» (Кол. 4:1).

Але хіба це вирішення проблеми? 
Чому Павло, один з найпалкіших прові-
сників християнської свободи, не сказав 
ще що-небудь? Він, той, кому належать 
слова: «... Ані геллена, ані юдея, обрізан-
ня та не обрізання, варвара, скита, раба, 
вільного, — але все та в усьому Христос!» 
(Кол. 3:11).

«Господь же — то Дух, а де Дух Гос-
подній, — там воля» (2 Кор. 3:17).

Чому він написав такі дивні слова? 
Можливо, йому варто було сказати дещо 
інше: «Пани, ви вже не пани, відпустіть 
своїх рабів, подаруйте їм свободу, збе-
ріть пожертвування і викуповуйте рабів, 
даруючи звільнення».

Єдина війна на території Америки 
була розпочата саме з цього приводу. 
Південні штати відстоювали концепцію 
рабства, північні — право кожної людини 
бути вільною.

Чому ми роздумуємо над цим пи-
танням? По-перше, тому, що класові 
відмінності, як і раніше, існують. І ми не 
однакові. По-друге, тому, що в кожній лю-
дині є вроджене почуття справедливості. 
І інколи її дії схожі на кислоту, що роз’їдає 
наш мир і спокій.

І якщо ми відповімо на запитання: 
чому Павло не відмінив рабство, то ми 
також відповімо на запитання: як нам ста-

витися до наших відмінностей (вікових, 
суспільних, фінансових та ін.).

У ті давні часи Церква не виступала 
як цілеспрямований руйнівник рабства 
насильницькими методами. І це було 
мудро з її боку. У Римській імперії було 
приблизно 60 мільйонів рабів. Будь-яке 
повстання рабів придушувалось без-
жальною рукою, тому що Римська імперія 
не могла дозволити собі такої розкоші, 
як повстання рабів. Якщо ловили раба-
втікача, його страчували або ставили на 
його чоло клеймо. Існував навіть  закон, 
за яким у разі вбивства господаря всі його 
раби могли бути допитані під тортурами і 
навіть поголовно страчені.

Якби Церква почала спонукати рабів 
до повстання проти їх господарів, це мало 
б печальні для неї наслідки. Це спричини-
ло б громадянську війну, масові вбивства 
і призвело б до цілковитої дискредитації 
Церкви. Але з плином століть християн-
ство настільки пронизало цивілізацію, 
що раби були звільнені добровільно, а 
не силою. Це для нас урок величезної 
важливості. Це доказ того, що ні людей, 
ні світ, ні суспільство не можна змінити 
силою і законодавством.

Перетворення повинно відбутися через 
повільне проникнення Духа Христового в 
людське суспільство. Усе повинно здій-
снитися у визначений Богом, а не нами, 
час. Тихіше їдеш — далі будеш, поволі, але 
впевнено, а шлях насильства руйнує все.

Ісус завоював цей світ без єдиного 
пострілу, без меча і без ультиматумів. Він 
завоював світ Своєю любов’ю.

То в чому ж бачать пастирські По-
слання обов’язок раба-християнина? Його 
обов’язок — бути добрим рабом. Якщо він 
не такий — він слабкий і легковажний; 
якщо він непослушний і зухвалий — він 
тільки дає світові привід критикувати 
Церкву. Працівник-християнин повинен 
виявляти своє християнство, працюючи 
краще за інших людей. І це його метод 
євангелізації.

У Києві за підтримки представ-
ництва Фонду Конрада Аденауера 
та за участі Всеукраїнської Ради 
Церков і релігійних організацій, 
Інституту релігійної свободи, пред-
ставників органів влади та експер-
тів відбувся круглий стіл на тему 
«Діалог між владою та конфесіями 
в контексті європейської системи 
цінностей». Його мета – приверну-
ти увагу державних, громадських 
інституцій, політичних партій та 
всієї громадськості до співпраці з 
Церквами і релігійними організація-
ми в утвердженні в Україні системи 
споконвічних моральних цінностей. 
Учасники круглого столу одно-
стайно прийняли резолюцію, яку 
пропонуємо вашій увазі.

«Діалог між владою та 
конфесіями в контексті євро-
пейської системи цінностей»

ЗЛОБОДЕННЕ

Президент України В. Янукович на 
установчому засіданні Громадської 
гуманітарної ради 13 травня 2010 року: 
«Для Української держави всі Церкви 
і релігійні організації рівні і водночас 
рідні».

розвитку мережі релігійних організацій 
і міжконфесійного миру, і Конституція 
України, прийнята у 1996 році.

Не менш важливу роль у цьому про-
довжує відігравати Всеукраїнська Рада 
Церков і релігійних організацій, яка як 

міжконфесійний консультативно-дорад-
чий орган є майданчиком для порозуміння 
представників 18 конфесійних напрямків, 
які представляють понад 95% релігійної 
мережі України.

За період незалежності України для 
утвердження в суспільстві релігійної 
свободи та принципів толерантності, 
рівності та взаємоповаги важливе зна-
чення мали зустрічі керівництва держави 
з Всеукраїнською Радою Церков і релігій-
них організацій. Такі зустрічі завжди були 
плідними, а тому набули традиційного і 
регулярного характеру.

Сучасні виклики для 
релігійної свободи та 
міжконфесійної 
злагоди в Україні
У 2010 році спостерігались непооди-

нокі факти ускладнення міжконфесійних 
відносин, що часто обумовлювалось діями 
представників місцевої влади в інтересах 
та на користь лише однієї конфесії та за 
відсутності діалогу з іншими.

Ліквідація Державного комітету Укра-
їни у справах національностей та релігій 
у процесі адміністративної реформи, 
на жаль, відбулась без попередніх кон-
сультацій з представниками релігійної 
спільноти, що не узгоджується з євро-

можуть призвести до непередбачуваних 
наслідків.

Враховуючи сформовану віками бага-
токонфесійність українського суспільства 
та наявні виклики, закликаємо Президен-
та України, Кабінет Міністрів України, 
Верховну Раду України до наступного:

Зробити подальші дієві кроки у на-
прямку налагодження постійного та 
конструктивного діалогу з представ-
никами різних конфесій, реалізуючи 
закріплені Конституцією та законами 
України принципи свободи віроспові-
дання і рівності релігійних організацій 
перед державою та законом.

Без узгодження із Всеукраїнською 
Радою Церков і релігійних організацій 
не вносити змін до чинного Закону 
України «Про свободу совісті та релі-
гійні організації» з метою збереження 
існуючого балансу у міжконфесійних 
відносинах та високого рівня забез-
печення релігійної свободи.

Звернути увагу на необхідність 
проведення в Україні єдиної державної 
політики у сфері релігії, забезпечуючи 
рівні права та можливості для усіх 
конфесій в Україні, як це гарантується 
чинним законодавством про свободу 
совісті та релігійні організації. З цією 
метою пропонуємо  зберегти єдиний 
державний орган у справах релігії 
включно з функцією щодо реєстрації 
релігійних організацій, існування та 
завдання якого визначені чинним За-
коном України «Про свободу совісті та 
релігійні організації».

Зберегти Національну експертну 
комісію України з питань захисту сус-
пільної моралі, а також забезпечити її 
належне фінансування та функціону-
вання, оскільки розвиток суспільства 
неможливий без утвердження в ньому 
високих загальнолюдських моральних 
цінностей.

vrciro.org.ua.
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пейською демократичною практикою 
участі громадськості у процесі розробки 
та ухвалення владних рішень.

В умовах існуючих в Україні склад-
них відносин між конфесіями відмова 
держави від профільного органу влади, 
який, відповідно до Закону, має завдання 
«сприяти зміцненню взаєморозуміння і 
терпимості між релігійними організаціями 
різних віросповідань», видається нео-
бгрунтованою.

Розпочата в Україні адміністративна 
реформа призвела до розпорошення 
функцій Держкомнацрелігій між Мі-
ністерством культури та Державною 
реєстраційною службою, що, з огляду 
на вже четверту за останні п’ять років 
реорганізацію, очевидно, призведе до 
зниження фахового рівня та працездат-
ності відповідного державного органу, 
а також створить підстави для змін в 
чинному законодавстві про свободу со-
вісті та релігійні організації.

За існуючих умов будь-які зрушення 
в базовому законодавстві та державній 
політиці в сфері свободи віросповідання 

До речі, цікавий факт: на невільниць-
кому ранку того часу раб-християнин 
коштував значно дорожче за раба-язич-
ника. Чому? Тому що віддані і послушні 
Слову слуги мали репутацію чесних, до-
бросовісних, відповідальних, відданих.

Ці люди свідчили про Христа на всяко-
му місці. Вони змусили світ читати п’яте 
Євангеліє. Їм не судилося стати великими 
місіонерами, але в скромній праці, у неві-
домості і навіть забутті, вони силою свого 
благочесного життя змушували суспіль-
ство задумуватись про Христа, в Котрого 
вони ввірували і Котрому молилися.

Ось дві причини. Церква ніколи не 
хотіла бути винною у розв’язанні війн і 
революцій. Її завдання — свідчення про 
Христа у всякому місці, у добрих ділах і 
благочестивому житті. Саме з цих причин 
Павло не відмінив рабство, знаючи, що 
християнство заволодіє серцями людей 
і рано чи пізно спонукатиме їх нести 
звільнення мирним шляхом.

Наші відмінності — наші переваги. 
Бог кожному з нас дав різні таланти, 
ми народилися в різний час, вчилися 
і вчимося в різних школах, отримуємо 
різні зарплати, тому що ми  працюємо на 
різних роботах.

Але ціль у нас одна. Бог хоче, щоб 
всюди, на всякому місці, в будь-якому 
товаристві ми були Його посланцями. Це 
наш обов’язок сьогодні. Пастор не зможе 
прийти в школи та інститути, опуститися в 
шахту і зайти до квартири, де ви робите 
ремонт, він не посидить з пенсіонерами 
на лавочці і не пройде через прохідну за-
воду. Він не стоїть на базарі і не сидить в 
конференц-залі з бізнесменами.

У кожного з нас своє місце в житті. 
Для чого? Для того, щоб на всякому місці 
ми були пахощами Христовими. Щоб на 
всякому місці люди бачили світло. Щоб 
на всякому місці суспільство відчувало 
присутність солі. Щоб на всякому місці 
ми являли світові Христа.

Ось наша місія, інколи така ж складна, 

як і покликання бути рабом. До цього не 
можна ставитися байдуже. Біблія ніколи 
не захищає сліпий фаталізм. Мовляв, 
така випала доля. Терпи, брате, ти на-
роджений, щоб бути бідним. А я буду 
терпіти, я народжений багатим!

«Наказуй багатим за віку теперішньо-
го, щоб не неслися високо і щоб надії не 
клали на багатство непевне, а на Бога 
Живого, що щедро дає нам усе на спо-
житок, щоб робили добро, багатилися в 
добрих ділах, були щедрі та пильні, щоб 
збирали собі скарб, як добру основу в 
майбутньому, щоб прийняли правдиве 
життя» (1 Тим. 6:17-19).

Церква — не місце для байдужих. Не 
може бути в ній віруючих, котрі високо-
духовно проголошують: «Йдіть з миром, 
грійтеся і харчуйтеся». Бачиш біду — роби 
що можеш!

Ми не однакові. Що робити? Обурю-
ватись? Радіти? Плакати? Бунтувати? 
Вимагати? Ставитися до цього треба спо-
кійно. Адже все в цьому світі тимчасове. 

Мабуть, всім доводилося бачити, як 
діти бавляться в принцес. У принцес 
є слуги. І багато із задоволенням від-
мовляються носити корону і приймати 
почесті, їм подобається грати роль слуги. 
Для дітей це легко — вони розуміють, що 
рано чи пізно гра закінчиться. І разом з 
нею — розподіл ролей.

Ми дорослі, і нам це складно, але 
треба пам’ятати: рано чи пізно все це 
закінчиться.

«А це, браття, кажу я, бо час позоста-
лий короткий, щоб і ті, що мають дружин, 
були, як ті, що не мають, а хто плаче, — як 
ті, хто не плаче, а хто тішиться, — як ті, 
хто не тішиться, і хто купує, — як би не 
набули, а хто цьогосвітнім користується, 
— як би не користувались, бо минає стан 
світу цього. А я хочу, щоб ви безклопітні 
були. Неодружений про речі Господні 
клопочеться, як догодити Господеві» (1 
Кор. 7:29-32).

« А це я кажу вам самим на пожиток, а 
не щоб сильце вам накинути, але щоб при-
стойно й горливо трималися ви Господа» 
(1 Кор. 7:35).

Не закінчиться лише служіння Госпо-
деві. Тому що в цьому — найвище щастя 
для людини.

Є. П.

ВІДМІННОСТІ В ХРИСТИЯНСТВІВІДМІННОСТІ В ХРИСТИЯНСТВІ
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Інколи нам здається, що ми самі по 
собі. Що ми можемо самі щось робити, 
діяти, проповідувати. Але невидимим 

слухачем всіх наших розмов, свідком всіх 
наших дій, нашого життя, нашого служіння 
є Господь Ісус Христос. Свідком вірним 
та істинним. І Він говорить: «Я знаю твої 
діла». Він все знає. А якщо знає, то і дає 
правильну оцінку.

Пригадаймо ситуацію з однією люди-
ною, яка посідала найвищий в державі 
пост, – мова про царя Єзекію. До нього 
приходить пророк Господній і повідомляє, 
що настав час робити заповіт – цар неза-
баром помре. 

Але Єзекія помолився до Бога, проха-
ючи, щоб Той згадав, що цар ходив перед 
Ним з відданим серцем і чинив до вподоби 
Йому. І Господь згадав. Він знав діла цього 
царя, Йому було на що звернути увагу. Якби 
так молитися довелося нам, що би Він зга-
дав? Що записано у книзі наших діл?

«Я знаю діла твої, – каже Ісус Христос. 
– Я знаю все, що ти говориш». Те, що ми 
говоримо, має вагу і силу не тільки в нашій 
церкві, але й перед Богом. Він усе фіксує. 
Ми, як люди, можемо говорити одне, а 
чинити інше, думати одне, а робити інше, 
тобто не завжди думка і дія збігаються. 
Люди можуть цього не помічати, але Бог 
все бачить. 

Одного разу учні Ісуса розмірковували 
по дорозі, хто з них більший. Апостоли, 
духовні люди, демонів проганяють, хворих 
піднімають… А вони сперечаються, хто з 
них більший. Ісуса з ними не було, але Він 
все знав.

Ангел Лаодикійської церкви заявляв, 
що він багатий і ні в чому не має потреби. 
Прекрасна, благословенна церква. У ній 
немає потреби говорити про суму пожерт-
вування з члена церкви – 50 копійок чи 
гривню, про те, разовими чи кількаразо-
вими повинні бути збори, про пожертви на 
сиротинець, на дім молитви тощо. «Я ні в 
чому не маю потреби».

І разом з тим Ісус Христос каже: «Ти так 
говориш, але Я знаю реальний стан справ». 
Виявляється, погляди служителя і Бога 
кардинально відрізняються. «Насправді 
ти бідний, нагий і сліпий. У тебе немає 
нічого, на що можна би було обіпертися», 
– каже Господь.

Насправді це дуже підбадьорливе сло-
во для нас, служителів. Господь не каже, 
мовляв, якщо ти такий, то залишайся, а 

Я пішов. Ні, Він натомість радить щось 
зробити, кажучи, що в Нього є мазь, якою 
треба помазати очі. Виявляється, такого-
от не холодного і не гарячого Він також 
любить.

Наш Бог, наш Головнокомандувач, наш 
Архіпастир ніколи не приводить нас в таку 
ситуацію, звідки немає виходу. Може, ти 
заблукав, може, пішов не в той бік – вихід 
все одно є.

Але особливу увагу звернімо на 20-й 
вірш нашого тексту. «Ось стою біля дверей 
і стукаю. Якщо хто почує мій голос…» Ми 
дуже любимо проповідувати на цей текст 
на площах. Там, де збираються невіруючі 
люди, грішники. Мовляв, Господь стоїть 
біля дверей твого серця і стукає. Відкрий 
Йому своє серце…

Але в тексті про серце і не згадується. 
І не до грішника, не до беззаконника, не 
до грішної  людини, але до ангела церкви 
звернене це слово. До служителів. І що 
таке сталося в Лаодикії, що Ісус Христос 
раптом опинився за дверми церкви? Чому в 
житті служителя Лаодикії Ісусу доводиться 
стукати? Що це за умовні двері виникли 
між ним і Господом?

І де належне місце для Господа? Де 
Він повинен бути? Іван Хреститель сказав 
прямо: «Він Той, Хто був за мною, але став 
попереду мене, і я недостойний розв’язати 
ремінець Його взуття». 

Нормальна позиція Сина Божого – бути 
попереду. Іншого немає. Ось позиція Бога 
в житті служителя, у житті його сім'ї і 
родини. «Мої вівці знають мій голос і за 
Мною йдуть».

Давид каже: «Я завжди бачив Господа 
перед собою». Оце правильна позиція. Тоді 
я не схиблю, я знаю шлях, тому що Він іде 
попереду. Він бачить від цього місця і аж до 

дверима. А в наших думках, у 
нашому сумлінні, нашій сові-
сті? Насправді ми такі, як ми 
думаємо. І те, скільки місця 
займає Господь у наших дум-
ках, формує наш духовний 
світ і проявляється в нашому 
реальному житті.

А яке місце займає Ісус у 
нашій проповіді, нашому слу-
жінні? Що це за запитання, 
скажете ви, ми ж пропові-
дуємо Христа розп'ятого! Це 
так. Але не завжди Христос 
розп'ятий присутній  у нашій проповіді. 
Деякі служителі вміють подавати себе за 
кафедрою, іноді навіть до сліз доведуть, 
але Христа в тій проповіді немає. 

У церквах трапляються конфліктні 
ситуації, і від цього нікуди не дінешся. Яке 
місце Ісуса Христа в конфліктній ситуації? 
Що тоді виступає на перший план – моє 
особисте? Мої образи, мій біль? Де Ісус 
Христос у час конфлікту?

А яке місце Ісуса в наших сім’ях? Ісус 
Христос буде цікавий нашим дітям на-
стільки, наскільки Він цікавий нам. Віра в 
Бога буде цікава нашим дітям, та й членам 
церкви також, настільки, наскільки я цим 
живу, наскільки я цим просякнутий, на-
скільки я цього прагну.

У Лаодикії Син Божий чомусь опинився 
за дверима. Що це за двері, що за перего-
родка, яка може розділити нас з Господом 
Ісусом? Ангел Лаодикійської церкви вигля-
дав дуже успішним, але раптом Ісус каже, 

Нагадаю про двох мужів віри – Авра-
ама і Лота. Одного разу Авраам побачив 
Божих посланців і сказав: «Коли я знайшов 
милість в очах Твоїх, не проходь повз 
Свойого раба». Іншими словами, Авраам, 
друг Божий, говорив, що його служінню, 
його духовному стану оцінку має давати 
Господь. «Коли я знайшов милість в очах 
Твоїх…» Якщо так, зайди, Господи, до 
мене.

Натомість Лот до тих самих посланців 
Господа каже дещо інше: «Ось Твій раб 
знайшов милість в очах Твоїх…» Він сам 
дав собі оцінку.

Нам, служителям, ніколи не зайве 
вчитися скромності у видатного служителя 
Божого Івана Хрестителя. Найточнішу 
характеристику мені і вам дає Бог. Як дав 
колись характеристику Йову сказавши, 
що такого, як він, немає більше на цілій 
землі. До речі, Йов виправдав цю харак-
теристику.

А Іван Хреститель дав собі  наступну 
оцінку: «Я голос Того, Хто кличе в пусте-
лі…» Я інструмент в Господніх руках, щоб 
мене можна було взяти і вжити в потрібний 
час у потрібному місці. 

Завищена самооцінка часто розділяє 
нас із нашим Господом.

Ще одні двері, які розділяють нас, 
– наша самодостатність. Я ні в чому не маю 
потреби, навіть у Христі. Є в церкві хор, 10 
проповідників по черзі проповідують, 13 
дияконів служать… Три пастори. У касі на 
початок року – 150 тисяч… Ми самодос-
татні і можемо обійтися і без об'єднання, 
і без старших...

Коли людина самодостатня – це велика 
проблема. Це двері, які розділяють людину 
з Богом. Ми стаємо незалежними, у тому 
числі й незалежними від Бога.

Наступні двері дуже благородні. Їх 
майже непомітно. Через них можна навіть 
перекидатися з Господом словом-другим… 
Вони – як скляні двері в сучасних домах, 
яких майже не видно і не знаючи про які 
можна добряче набити гулю.

Це двері нашої надзвичайної зайнятос-
ті. У нас так багато справ в Ім'я Господнє, 
у нас кожна хвилина розписана. У нас 
плани і ідеї. Але приземлімося. У нас має 
вистачати часу і для сім'ї, і найголовніше 
– для Господа. Праця в Ім'я Господа ніколи 
не замінить Самого Господа. 

Написано, що Ісус вибрав учнів, кого 
Сам захотів. І знаєте, з якою ціллю? Щоб, 
у першу чергу, із Ним перебували. А вже 
друга ціль – щоб послати їх на проповідь. 
Наш Бог любить колектив. Любить, щоб 
ми були в спільності з Ним. Щоб ми з Ним 
розмовляли. Так, як ми любимо, щоб наші 
діти розмовляли з нами.

Бог бажає, щоб ми з Ним перебували. 
Це важливіше за наше служіння, єпископ-
ство, місіонерство, пасторство… Наскільки 
близько ми можемо перебувати з Ним, 
настільки далеко Він зможе нас посилати 
у Своїх справах. Якщо я хочу, щоб Господь 
мене використовував, щоб Він посилав 
мене на Свою працю, я маю бути з Ним 
у близьких стосунках. Щоб могти сказати 
вслід за Павлом: «І живу вже не я, а 
Христос пробуває в мені». Мене не стало 
– є Христос, Його ціль, Його бажання. Що 
було для мене перевагою, те я вважаю 
за сміття…

Є ще одні двері. Та, власне, їх дуже 
багато. Згадаємо про наступні – двері 
гордості. Вони теж можуть стати між нами 
і Богом. Двері тяжкі, бетонні, металеві, за 
якими й Христа не чути. Причому гордити-
ся можна навіть тим, що ти найсмиренніша 
людина в церкві.

Христос стоїть біля дверей і стукає. 
Це підбадьорення для нас. Бо не завжди 
ми близькі з Ним. Бувають різні ситуації, 
різні моменти, коли Господь стає далі. Але 
ми маємо бути дуже вдячні Господу – Він 
не відходить далеко, Він стоїть і стукає. 
«Якщо хто почує Мій голос…» Може, 
хтось почує голос Спасителя сьогодні. Бо 
прийде час, коли ситуація зміниться, коли 
наше вухо буде глухим до стукоту Ісуса, і 
тоді стукати будемо вже ми. І почуємо у 
відповідь: «Відійдіть від Мене, бо Я ніколи 
не знав вас».

Люблячий Господь ще промоиляє 
сьогодні до наших сердець. Він зруйнував 
стіну між нами і Богом. І нехай ця стіна 
ніколи не буде зведена знову.

« І до Ангола Церкви в Лаодикії напиши: Оце каже Амінь, Свідок вірний і 
правдивий, початок Божого творива: Я знаю діла твої, що ти не холодний, 
ані гарячий. Якби то холодний чи гарячий ти був!.. Бо ти кажеш: Я багатий, 
і збагатів,і не потребую нічого. А не знаєш, що ти нужденний, і мізерний, і 
вбогий, і сліпий, і голий!.. Кого Я люблю, тому докоряю й караю того. Будь 
же ревний і покайся! Ось Я стою під дверима та стукаю: коли хто почує Мій 
голос і двері відчинить, Я до нього ввійду, і буду вечеряти з ним, а він зо 
Мною» (Об. 3:14-15, 17, 19-20).

Бог звертається до служителя Лаодикійської церкви як до ангела цієї 
церкви. Лаодикійський період – це, власне, період, в якому ми живемо, і це 
дуже складний період.

До кожної з церков, згаданих в Об'явленні, Ісус звертається по-особли-
вому і в особливому образі. Перед церквою в Смирні він постає як перший і 
Останній, перед церквою в Тіятирі – як Син Божий, в Якого очі – як полум’я 
вогню, в Сардах – як Той, що має сім духів. До ангела Лаодикійської церкви 
Він говорить як Свідок вірний та істинний.

Усім зрозуміло, що означає слово «свідок». Це очевидець якоїсь події, 
який переказує, що саме він бачив. Бувають і лжесвідки, які, як читаємо в 
приповістях, здатні наговорити багато неправди.

Ісус Христос називає Себе Свідком вірним і істинним, підкреслюючи, що 
звертається до Лаодикійської церкви як присутній при її справах.

ЗА ЯКИМИ ДВЕРИМА ЗА ЯКИМИ ДВЕРИМА 
СТОЇТЬ ІСУССТОЇТЬ ІСУС

СЛУЖИТЕЛЯМ

Микола Синюк
Єпископ

вічності. А я бачу до першого повороту. 
Отож поміркуймо над тим, яке місце 

посідає Господь Ісус Христос, скажімо, в 
нашому часі. 24 години на добу – це Божий 
розпорядок. І в цьому часі нам треба знайти 
місце для Бога. Скільки часу ми відводимо 
для Нього. Давид казав, що уявляє Господа 
перед собою завжди, вдень і вночі. А ми?

Як правило, стається так, що як тільки 
ми виділимо зі свого часу півгодини, щоб 
вони були священними, відокремленими, 
призначеними лише для Бога, раптом 
виявляється, що ще хтось зазіхає на цей 
час. До того все наче йшло нормально. 
Але як тільки ми візьмемо за ціль оті пів-
години посвятити Богові, бути в спільності 
з Ним, приходять проблеми. Завжди щось 
знайдеться, щоб перешкодити цьому 
спілкуванню.

А яке місце Ісус посідає в нашій молит-
ві? У наших думках? У Лаодикії Він став за 

що він не той, за кого себе видає. У нас, 
як служителів Христових, також можливі 
ситуації, коли ми можемо бути розділені з 
Ісусом Христом.

Отож ангел Лаодикійської церкви 
говорить: «Я багатий і ні в чому не маю 
потреби…» Є дім молитви, все гаразд… 

І виявляється, існує величезна небез-
пека для такого ангела. Вона полягає в 
тому, що прийде час, коли і в Ісусі Христі 
він не матиме великої потреби. Зазвичай 
ми Бога шукаємо тоді, коли в нас чогось не-
має, коли чогось бракує – чи то фінансів, чи 
духовних сил, чи Божого відкриття… Але 
коли людина заявляє, що ні в чому не має 
потреби, можна говорити про завищену 
самооцінку.

Мені доводилося зустрічати служителів, 
які самі собі давали завищену самооцінку. 
І в результаті між ними і Ісусом Христом 
виникали двері.

НАРАДА ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦЕРКОВ ВИСЛОВИЛА ПОЗИЦІЮ ВІДНОСНО НАРАДА ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦЕРКОВ ВИСЛОВИЛА ПОЗИЦІЮ ВІДНОСНО 
ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ДЕРЖКОМНАЦРЕЛІГІЙПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ДЕРЖКОМНАЦРЕЛІГІЙ

Учасники Наради представників хрис-
тиянських Церков України підсумували 
результати роботи протягом року та 
запланували спільні заходи у 2011 році. 
Цьому було присвячене засідання, яке 17 
грудня відбулось під головуванням про-
тоієрея Української Православної Церкви 
Миколая Данилевича у приміщенні Галереї 
мистецтв «Лавра» на території Києво-
Печерської Лаври, повідомляє Інститут 
релігійної свободи. 

Учасники засідання розглянули низку 
питань державно-церковних відносин. За 
результатами обговорення повноважні 
представники дев’яти християнських Цер-
ков України спрямували до Президента Ві-
ктора Януковича спільне звернення на під-
тримку діяльності Національної експертної 
комісії з питань захисту суспільної моралі. 

В окремому зверненні учасники Нара-
ди Церков звернули увагу В. Януковича на 
доцільність функціонування в країні єдино-
го державного органу у сфері релігій. Вони 
обґрунтували це важливістю збереження 
високого рівня державно-церковного діа-
логу, утвердження міжконфесійного миру 
у суспільстві та недопущення реєстрації 
псевдорелігійних організацій. 

Християнські Церкви запропонували 
Президенту замість ліквідації Держком-
нацрелігій провести його реорганізацію 
у Державну службу національностей та 
релігій – разом із повноваженнями щодо 
реєстрації релігійних організацій та інши-
ми функціями, передбаченими статтею 
30 Закону України «Про свободу совісті 
та релігійні організації».

Учасники зустрічі окремо приділили 

увагу новаціям Податкового кодексу Укра-
їни, і в листі до Президента представники 
Церков висловили свої пропозиції щодо 
зміни Кодексу, спрямовані на недопу-
щення запровадження оподаткування 
добровільних пожертв віруючих.

У плані заходів на наступний рік учас-
ники засідання обговорили ідею щодо 
спільного відзначення 450-річчя Пере-
сопницького Євангелія. Нагадаємо, що у 
зв’язку з цим ювілеєм 2011 рік проголо-
шений Роком Української Першокниги.

На завершення зустрічі представ-
ники Церков подякували Українській 
Православній Церкві за головування та 
ухвалили рішення передати ці функції на 
наступний річний термін Церкві Християн 
Віри Євангельської на чолі зі старшим 
єпископом Михайлом Паночком. 
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«І був закінчений мур двадцято-
го й п’ятого дня місяця елула, за 
п’ятдесят і два дні» (Неем. 6:15).

Неемія — один із небагатьох 
біблійних керівників, які поєднали 
в собі і адміністративні, і духовні 
риси. Однією з визначальних рис 
Неемії було те, що він не тягнув по-
слідовників за собою, не підштов-
хував їх — він керував людьми, 
перебуваючи серед них.

Перший розділ Книги Неемії розпо-
відає про те, як до Неемії, що пе-
ребував у вавилонському полоні, 

прийшов брат, Ханані. Від нього Неемія 
дізнався про стан справ в Єрусалимі. Не-
зважаючи на те, що минуло 20 років від-
тоді, як другій групі полонених дозволено 
було повернутися до Єрусалима разом з 
Ездрою, мури міста, як і раніше, лежали 
в руїнах і ворота залишалися спаленими. 
Люди бідували, мораль занепадала, по-
літичної і духовної єдності не було.

Місто і справді перебувало в зане-
паді. Юдеї, що повернулися з полону 
раніше, нічого не зробили для відновлен-
ня міських мурів і воріт. Отже, місто не 
могло захищатися від банд розбійників і 
мародерів. Спробам відновити місто чи-
нився спротив. Він походив з двох боків. 
По-перше, Неемія зіткнувся із внутріш-
нім спротивом: жителі міста переживали 
відчай і страх; багатші утискували й 
оббирали менш успішних людей. По-
друге, існував зовнішній спротив: вороги 
Єрусалима не бажали відновлення міста 
і тому розпускали серед народу різні 
чутки, залякуючи людей.

Однак ні внутрішня, ні зовнішня 
опозиція не змогли вплинути на рішу-

ніколи не ухилятися від проблем і 
не зволікати з їх вирішенням.

Неемія, окрім того, оточив свій 
проект молитвою, і саме це зроби-
ло неможливе можливим. Почув-
ши сумну звістку про становище 
свого народу, Неемія передусім 
звернувся з молитвою в пості до 
Бога. Він прославляє велич Бога, 
сповідує гріхи (включаючи і свої 
власні), нагадує Богові про Його 
обіцянку зібрати знову синів Із-
раїлевих, коли народ покається, і 
нарешті, просить Господа схилити 
до нього серце царя, якому він 
служив. Молитва була для Неемії 
великим джерелом сили. Коли він молив-
ся, Бог заговорив з ним і відкрив йому 
нову переспективу, дав чіткі пріоритети 
і план дій.

Перш ніж приступити до діла, Неемія 
вивчив ситуацію. Упродовж трьох ночей 
він таємно, але ретельно досліджував 
мури і оцінив, наскільки вони зруйновані. 
Читаючи між рядками, можна побачити 
в цьому особливу адміністративну 

небезпечно, тому що тоді він міг би 
не заручитися необхідною підтримкою 
людей. А окрім того, дочасне розкриття 
планів зробило б їх відомими ворогам, 
які ще більше почали би насміхатися 
над юдеями.

Неемія пам’ятав, що Божий народ в 
Єрусалимі опинився у крайньому відчаї. 
Він вибрав стиль керівництва, врахову-
ючи той факт, що, будучи управителем, 

він залишається «чужаком»: перебу-
ваючи в місті всього лише кілька днів 
після тривалої відсутності, він розумів, 
що для завоювання довіри і схвалення 
потрібний час. Неемія чудово знав, що 
люди підтримають його тільки в тому 
разі, якщо він буде діяти негайно, поки 

їх ентузіазм не згасне. На щастя, 
міські керівники однодушно ви-
знали руку Господа в плані Неемії 
і рішуче взялися за діло.

Слова Неемії дуже ясно гово-
рять про те, якою була мотивація 
його дій: «Ідіть і збудуйте мура 
Єрусалиму, і вже не будемо ми 
ганьбою!» (Неем. 2:17) — це 
свідчення про бажання Неемії 
бути в тісному зв’язку зі своїми 
послідовниками. Він не був схо-
жий на колишніх правителів, які 
обкладали народ додатковими по-
датками і утискували бідних. За-
мість того, щоб турбуватися про 
власну вигоду, Неемія виявляв 
живу турботу про людей і хотів 
жити і працювати серед них.

Ототожнюючи себе з народом, 
словами «ідіть і збудуйте мура 
Єрусалиму, і вже не будемо ми 
ганьбою», Неемія пробудив у лю-

дях національну гордість. Врешті-решт, 
євреї були народом заповіту Божого, 
вибраними Божими, і Бог не покинув їх. 
Тепер Він послав їм нового правителя, 
який володів баченням перспективи від-
новлення міського муру.

Справді, Неемія бажав ототожню-
ватися з народом такою мірою, що 
сам був готовий працювати на мурі. Це 
посилило опозиційні настрої, але й до-

помогло здолати опозицію, що виникла. 
Коли появилась надія на відновлення 
міста, люди знову побачили смисл свого 
існування.

Неемія мав глибоке розуміння про-
блеми. Зруйновані єрусалимські мури 
були сутністю цієї проблеми. Таке 
становище принижувало і засмучувало 
юдейський народ. Юдеї піддавались об-
разам і насильству. Багато з них взагалі 
боялися жити в місті. Вони жили хоч і на 
своїй землі, але в розпорошенні і стресі. 
Вони почувалися в постійній небезпеці, 
перебуваючи в оточенні ворогів.

Безумовно, колишні правителі нама-
галися спонукати народ до відновлення 
муру, але так і не досягли в цьому успіху. 
Неемія ж дотримувався власної страте-
гії, і це вело до того, що він ще глибше 
проінформував своїх послідовників 
— вони почали значно ширше оцінювати 
ситуацію і змогли побачити, що мури 
справді необхідні містові. Передусім, він 
вказав на їх нужденне становище і на 
ганьбу, яку вони терплять через те, що 
єрусалимські мури зруйновані, а також 
на те, що Єрусалим перебуває в запус-
тінні. Потім він розповів, як Бог прихилив 
серце царя, і той підтримав його наміри 
відновити єрусалимські мури.

Організаторські й адміністративні зді-
бності Неемії проявилися на всіх етапах 
будівельних робіт. Це була дуже обшир-
на програма, і на кожному її етапі перед 
Неемією стояли конкретні і важливі цілі. 
Він завоював прихильність царя, надих-
нув юдейський народ на відновлення 
зруйнованих єрусалимських мурів, орга-
нізував оборону перед лицем можливого 
нападу ворогів і, врешті-решт, відновив 
єрусалимські мури. З Богом справді не-
має неможливої речі!

Одним із найпереконливіших 
аргументів істинності Біблії є вико-
нання пророцтв. У Біблії Бог наперед 
передбачив події історії з абсолют-
ною точністю. Така точність вимагає 
Божого авторства, тому що лише Бог 
міг передбачити і записати події пе-
ред тим, як вони сталися. Сам факт 
виконання таких пророцтв — просто 
приголомшливий за своєю суттю.

Одним з таких передбачень стало 
пророцтво про місто Тир. Книга 
Єзекіїля чітко відкриває, що має 

статися з містом. Це дуже детальне 
пророцтво. З нього можна виокремити 
декілька окремих і точних передбачень:

1. Цар Навуходоносор зруйнує місто. 
«Бо так говорить Господь Бог: Ось Я 
спроваджу до Тиру Навуходоносора, 
вавилонського царя, з півночі, царя над 
царями, з конем і колісницею та з верхів-
цями, і з ними натовп, і численний народ. 
Він позабиває на полі дочок твоїх мечем, 
і зробить на тебе башту, і насипле на тебе 
вала, і поставить проти тебе щита...» (Єз. 
26:7-8).

2. Проти Тиру підіймуться багато на-
родів. «Тому так говорить Господь Бог: Ось 
Я на тебе, Тире, і підійму на тебе багато 
народів, як море підіймає свої хвилі... І по-
нищать вони мури Тиру, і повалять башти 
його, і вимету з нього порох його, і оберну 
його на голу скелю...» (Єз. 26:3-4).

3. Тир обернеться на голу скелю. «І 
оберну його на голу скелю...» (Єз. 26:4).

4. Рибаки сушитимуть свого невода на 
тому місці. «Він буде серед моря місцем 
розтягнення неводу, бо Я сказав це, го-
ворить Господь Бог» (Єз. 26:5).

5. Порозвалюють оборонні стіни і 
залишки міста поскидають у воду. «І по-
розвалюють мури твої, і порозбивають 
доми твої пишні, а каміння твоє, і дерева 
твої, і навіть твій порох вони поскидають 
у воду!» (Єз. 26:12).

6. Місто Тир 
назавжди при-
пинить своє іс-
нування. «І більше не будеш збудований, 
бо я, Господь, це сказав, Господь Бог 
промовляє!» (Єз. 26:14).

Тир був дуже великим містом, сто-
лицею Фінікії. Фінікійці ж, у свою чергу, 
були світовими колонізаторами давніх 
часів. Місто було серйозно укріплене: 
оборонні стіни заввишки 45 метрів та 4,5 
метра завтовшки. Одна з найсильніших 
тогочасних морських флотилій захищала 
місто з боку моря.

 І через три роки після пророцтва 
Єзекіїлея цар Навуходоносор взяв це 
місто в облогу. Облога тривала 13 років! 
Потім Навуходоносор штурмом взяв міс-
то, знісши оборонні стіни. (Пам'ятаєте, у 
пророцтві було сказано, що мури будуть 
розвалені). 

Після того, як місто було захоплене, 
Навуходоносор виявив, що протягом усіх 
цих 13 років жителі евакуювали усе своє 
майно на острів, що містився за півмилі 
від берега. Для цього вони скористалися 
своїм потужним морським флотом.

 Місто на острові процвітало біля 
250 років. Аж поки на історичній сцені 
не появився чоловік, якого світ знає як 
Олександра Македонського. Він почав 
встановлювати свою світову імперію. 
Розбивши персів, Олександр прибув до 
містечка на острові і вимагав відкрити 
ворота. Місцеві жителі відмовилися це 
зробити – вони почувалися на своєму 
острові досить безпечно. До того ж 
вони мали найкращу на той час морську 
флотилію. 

Тоді Олександр вирішив збудувати 
дорогу від колись зруйнованого міста до 
острова, щоб захопити його. Це було про-
сто неймовірно складне завдання.

Олександр проклав більш як 600-ме-
тровий насип завдовжки і щонайменше 
60 метрів завширшки. І знаєте, що він 

використав для цього насипу? Увесь за-
лишок каміння після зруйнування міста 
царем Навуходоносором! Він просто почав 
кидати те каміння у воду! Перечитайте ще 
раз пророцтво, згадане на початку.

Оборонні мури острівного містечка 
були дуже високі, тому Олександр по-
будував те, що історія називає helepolis 
– 49-метрові башти (висотою з 20-повер-
ховий будинок) на величезних колесах. 
Ідея полягала в тому, щоб підкотити ці гі-
гантські башти до стін, спустити розвідний 
міст і увійти до міста через мур. Це були 
найбільші башти, які використовувалися 
коли-небудь в історії війн. 

До цього часу Олександр вже за-
воював багато міст на своєму шляху і 
розумів значимість міцного флоту. Отже, 
він наказав усім завойованим містам від-
дати в його розпорядження усі кораблі. 
У результаті він отримав морський флот 
від Сидону, 80 кораблів від Біблоса, 
Роди, Солі, Малоса, Лазії, Македонії і 
120 кораблів з Кіпру. Таким чином він 
побудував свою флотилію, яка захищала 
його фланги.

Цікаво в цьому зв'язку нагадати вірш 
нашого пророцтва: «Тому так говорить 
Господь Бог: Ось Я на тебе, Тире, і піді-
йму на тебе багато народів, як море 
підіймає свої хвилі...» Країни, які підкорив 
Олександр, допомогли йому врешті-решт 
завоювати острівний варіант Тиру. 8000 
місцевого населення були вбиті одразу, 
ще 7000 стратили пізніше, 30000 віддали 
у рабство. 

Відбудувати Тир більше не вдалося 
нікому. Але чому? Адже Єрусалим відбу-
довували 17 разів! А з тої простої причини, 
що 25 століть  тому Бог сказав: «І більше не 
будеш збудований, бо Я, Господь, це ска-
зав...» (Єз. 26:14). І сьогодні на тому місці 
не знайдеш навіть руїн, лише голі скелі.

Організацією можна керувати одно-
осібно, але це не найефективніший 
спосіб керівництва. І все ж багато 

керівників обирають саме цей спосіб. Вре-
шті-решт, вони втомлюються так, що не 
можуть більше керувати всім самотужки. 
І навіть найздоровіші і найвитриваліші 
втрачають сили через безкінечні справи і 
непомірну відповідальність. 

Робити все самому — це надійний 
шлях до того, щоб не досягнути великих 
результатів. Ви можете виконувати якусь 
частину роботи професійно, але через 
відсутність команди, яка вам допомогла 
би, ви обмежені у своїх можливостях. 
Ви можете керувати одноосібно в малих 
масштабах, але без помічників вам не 
вдасться створити сильну, велику орга-
нізацію. 

Павло порівнює Церкву з людським 
тілом, різні члени якого виконують свої 
певні дії: «Бо як тіло одне, але має членів 
багато, усі ж члени тіла, хоч їх багато, та 
тіло одне, — так і Христос» (1 Кор. 12:12). 
Слово polus — «багато» ще перекладаєть-
ся як «численний».

В одному з перекладів англійською 
мовою цей текст звучить так: «Легкий 
спосіб побачити це і зрозуміти — просто 
подивитися на власне тіло. Ваше тіло має 
багато складових — руки, ноги, внутрішні 
органи, клітини. І хоча частин багато, тіло 
одне. Такий же й Христос. Через одного 
Духа ми тепер не кожний сам по собі. 
Раніше ми були розрізнені, але, ставши 
частиною спільного великого організму, 
ми тепер одне».

Ми, віруючі, не повинні бути самі по 
собі, ми повинні бути одним цілим. Ми по-
требуємо один одного, потребуємо дарів 
і здібностей один одного. Якщо Божий на-
род об’єднається для досягнення спільної 
мети — результати будуть грандіозними. 

Коли в нас буде спільна мета, коли ми 
будемо спільно працювати над тим, 
щоб навернути світ до Христа, ось тоді 
і прийде справжня єдність. А в єдності 
— величезна сила.

Дехто вважає, що єдність настане, 
коли віруючі будуть ласкаво усміхатися 
один одному, разом співатимуть духовні 
пісні, і між ними не виникатиме ніяких 
розбіжностей, усі вони будуть говорити, 
думати і чинити однаково. Але ніколи 
не настане той день, коли всі ми будемо 
одностайні абсолютно у всьому. Це не-
правильне розуміння єдності.

То що ж таке єдність? Єдність настає, 
коли людей об’єднують спільне діло і 
одна ціль. Тоді десь діваються неприязнь, 
незгода, і люди, раніше розрізнені, об’єд-
нуються і разом йдуть в одному напрямку, 
до однієї мети. І, як наслідок, починає діяти 
Божа сила.

Людей об’єднує не культура, мова чи 
віросповідання, а спільна мета. А наша 
мета — проповідувати Євангеліє якомога 
більшій кількості людей і привести їх до 
Христа. Спільна мета об’єднала нас, таких 
різних людей. І внаслідок нашої єдності ми 
можемо досягти вражаючих результатів. 
Ми — різні, але ціль у нас одна.

Феноменальних результатів можна 
досягнути лише тоді, коли працює команда 
помічників. Така команда стає потужною 
силою, яка може досягнути поставленої 
мети. Не намагаймося самі здійснювати 
плани, вести церкву — ми виснажимося 
фізично, розумово, духовно. Треба ство-
рити команду однодумців, які допоможуть 
у виконанні поставлених завдань.

Не берімося за досягнення цілі одно-
осібно — ми небагато досягнемо. Зберімо 
команду. Просімо Бога привести до нас 
людей, які допоможуть досягнути постав-
лених цілей і виконати наше покликання.

НЕЕМІЯНЕЕМІЯ

УРОКИ ПИСАННЯ
чість Неемії. Він не дозволив дрібним 
політикам завадити його планам і не 
збирався брати приклад з попередників, 
які робили вигляд, що необхідності в 
будівельних роботах немає. Такий один 
з головних принципів ефективного 
керівництва, якому вчить нас Неемія: 

мудрість. Неемія усвідомлював, що він 
повинен особисто зібрати всі необхідні 
факти, перш ніж закликати народ від-
новлювати єрусалимські мури. Більше 
того, навіть відкривати ціль свого 
приїзду до того, як буде вироблений 
чіткий стратегічний план, було б дуже 

ІСТОРІЯ СВІДЧИТЬ

«І БІЛЬШЕ «І БІЛЬШЕ 
НЕ БУДЕШ НЕ БУДЕШ 
ЗБУДОВАНИЙ...»ЗБУДОВАНИЙ...»

«І БІЛЬШЕ «І БІЛЬШЕ 
НЕ БУДЕШ НЕ БУДЕШ 
ЗБУДОВАНИЙ...»ЗБУДОВАНИЙ...»

«Бо як тіло одне, але має членів багато, усі ж члени тіла, «Бо як тіло одне, але має членів багато, усі ж члени тіла, 
хоч їх багато, та тіло одне, — так і Христос» хоч їх багато, та тіло одне, — так і Христос» (1 Кор. (1 Кор. 12:12).12:12).

МИ МИ —— РІЗНІ, АЛЕ ЦІЛЬ  РІЗНІ, АЛЕ ЦІЛЬ 
У НАС ОДНАУ НАС ОДНА
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У чому полягають особливості 
народних казок? У казках все ста-
ється само собою, якимсь чудом, 
причому для цього нічого робити 
не треба. Ємеля їде на печі. На-
віть з печі злазити не треба. На 
скатертині-самобранці завжди 
готовий обід... На голову героям 
нізвідки звалюється велика удача. 
І щастить, до речі, не найрозумні-
шим, — іншими словами, і думати, 
виявляється, не обов’язково.

Казки розповідають дітям, але 
придумують їх дорослі. То звідки 
беруться такі казки? А із одвічно-
го людського бажання нічого не 
робити, а щоб все робилося саме 
собою.

Хто не мріяв виграти в лотерею 
чи знайти під лавкою мільйон?

Ті, хто на перегонах 
біжать
Ми всі чудово розуміємо, що золоті 

рибки ловляться лише в казках. Як і 
вареники самі в рот залітають — зга-
даймо Гоголівські «Вечори на хуторі біля 
Диканьки». Ми розуміємо, що в житті 
треба працювати. У Біблії з цього при-
воду конкретно написано: «Ще трохи 
поспати, подрімати ще трохи, руки трохи 
зложити, щоб полежати, — і прийде, 
немов волоцюга, твоя незаможність, і 
злидні твої, як озброєний муж!» (Прип. 
6:10-11). «У поті свойого лиця ти їстимеш 
хліб» — говорить Бог Адамові. 

А як щодо нашого духовного життя? 
«Хіба ви не знаєте, що ті, хто на пере-
гонах біжить, усі біжать, але нагороду 
приймає один? Біжіть так, щоб одержали 
ви! І кожен змагун від усього стримується; 
вони ж — щоб тлінний прийняти вінок, 
але ми — щоб нетлінний. Тож біжу я не 
так, немов на непевне, борюся не так, 
немовби повітря б’ючи. Але вмертвляю й 
неволю я тіло своє, щоб, звіщаючи іншим, 
не стати самому негідним», — пише апос-
тол Павло в Першому посланні до корин-
тян (9:24-27). Він закликає до активного 
духовного життя, порівнює віруючого зі 
спортсменом. Чи може спортсмен пере-
могти, якщо не буде тренуватися, більше 
того, повністю викладатися на трену-
ваннях? Спортсмен ніколи не переможе 
і не завоює нагороди, якщо тільки буде 
дивитися, як тренуються інші.

Якось у журналі «Таймс» надрукували 
добірку курйозних фраз, одна з них на-

лежала директору великої кіностудії на 
світанку телебачення (1958 рік): «Після 
представлення телебачення в маси воно 
помре, тому що люди втомляться диви-
тися кожного вечора в цей дерев’яний 
ящик». Але люди не втомилися. Люди 
дивляться телевізор не лише ввечері, а 
й вранці і вдень. Хтось сказав, що через 
телебачення ми перетворюємося на спо-
стерігачів життя замість того, щоб цим 
життям жити. Ми дивимося спортивні 
передачі, а самі запливаємо жирком. 
Чому? Та тому, що одним із смертних 
гріхів є лінощі.

Ми всі схильні до лінощів — в тій чи 
іншій сфері. Хтось, скажімо, може бути 
трудоголіком на роботі, але лінуватися 
виконувати домашні обов’язки. Лінощі 
— це не тільки «нічогонероблення», коли 
ми, як Обломов, усе життя проводимо на 
дивані. Лінощі — це коли ми вибираємо 
легке замість важчого. Бог закликає нас 
попрацювати над своїм характером, щоб 
ми попросили прощення, а ми йдемо і пра-
цюємо на городі... Чи працюємо ми? Та ще 
й як! Та все одно даємо місце лінощам, 
тому що вибираємо те, що легше.

Так школяр, виконуючи домашнє 
завдання, палко бажає, щоб зайшли 
його друзі і покликали грати в хокей. 
Один пресвітер признався, що коли він 
готується до проповіді в церкві, то в душі 
бажає, щоб хто-небудь зайшов до нього 
за порадою чи помолитися, щоб звільнити 
його від цієї праці. Але він розуміє, що це 
ознака лінощів, і просить Бога допомогти 
йому позбавитись її.

Духовні зусилля часто вимагають 
значно більшої напруги сил, ніж напруга 
фізична. Олександр Суворов сказав, що 
завойовником насправді може вважа-
тися той, хто здатний завоювати себе. 
І тут ми маємо справу з дуже складним 
противником — своїм тілом, зіпсованістю 
характеру, власними фантазіями. Дух 
Святий висвітлює закутки нашої душі 
і показує, що не так, що треба робити. 

Насправді ми майже завжди знаємо, 
як треба вчинити. Що нам заважає так 
вчинити? Лінощі. Ми вибираємо легше 
замість важчого.

Духовні лінощі — 
явище небезпечне
Якщо фізичні лінощі небезпечні лише 

тим, що лінивий збідніє і йому нічого буде 
їсти взимку, то духовні лінощі часто при-
зводять до гріха. Згадаймо царя Давида, 
— усі пішли воювати, а він не пішов. Потім 
він побачив Вірсавію. Що сталося далі, 
відомо. Про це розповідає Біблія. 

Проявляючи духовні лінощі, ми стаємо 
слабшими духовно, а наше тіло, відпо-
відно, сильнішим. Діла ж тіла відомі. 
Тому не варто дивуватися, коли в стані 
духовних лінощів ми починаємо драту-
ватися, гніватись, ревнувати, заздрити 
і так далі, дозволяючи тілу показувати 
себе в усій красі.

Нині модно говорити про Перл-Хар-
бор, особливо після виходу однойменного 
фільму. На одному з Гавайських островів 
містилася база військово-морського 
флоту США. 7 грудня 1941 року весь 
американський флот був розбитий в один 
день. Сотні японських літаків налетіли на 
цю базу і розбомбили її. Так, були радари, 
вони показували багато точок. Але люди 
не були насторожі, вони спали. Це була 
страшна трагедія. Втрати були коло-
сальні. Сполученим Штатам знадобилось 
кілька років, щоб отямитися.

Не варто недооцінювати противника. 
Дуже часто наші духовні радари сигналі-
зують про ворожий наступ. Дух Святий 
робить Свою справу. Але чи не спимо 
ми? Перебувати в стані духовних лінощів 
небезпечно з тієї причини, що так значно 
легше згрішити.

Через духовні лінощі порушуються 
наші стосунки з Богом. Для того, щоб 
налагодити стосунки з іншою людиною, 
треба потрудитися, треба діяти. У моєму 
будинку живуть люди, яких я досі не 

знаю або знаю лише в обличчя, тому що 
проходжу мимо, у кращому разі кажучи: 
«Добридень...» На жаль, багато людей 
не знають Бога, тому що проходять 
мимо, не докладаючи зусиль для того, 
щоб Його пізнати. А всі ми розуміємо, 
що коли стосунки не підтримувати, вони 
можуть згаснути.

У псалмах читаємо: «Пошукуйте 
Господа й силу Його, лице Його завжди 
шукайте!» (105:4). У мене було багато 
друзів, але обличчя деяких з них я 
пам’ятаю дуже туманно, а мені ще далеко 
не 70. Чому? Тому що я не підтримую 
стосунків з цими людьми.

Не лінуймося пізнавати Бога, шукати 
Його лиця. Згадаймо Христа — Він не 
лінувався проводити ночі в молитві, 
хоча знав Отця Небесного краще за всіх! 
Якщо ви не знаєте Бога, не полінуйтеся і 
докладіть зусиль, щоб Його знайти, і Він 
буде знайдений. Біблія говорить: шукайте 
і знайдете. Знайде той, хто шукає. А той, 
хто не шукає?

Через духовні лінощі ми не можемо 
принести плід, якого від нас очікують, і 
виконати служіння, яке на нас покладе-
но. Згадаймо притчу про лінивого раба. 
Це притча про таланти з Євангелія від 
Матвія. Ми читаємо застереження Іс-
уса про те, що необхідно перебувати 
духовно насторожі, очікуючи пришестя 
Сина Людського. Ісус наводить притчу 
про чоловіка, який, відправляючись в 
чужу країну, доручив трьом рабам свій 
маєток. Одному дав п’ять талантів, дру-
гому — два, а третьому — один. І що ми 
бачимо? Перший працював — одержав 
ще п’ять талантів. Другий також працю-
вав і одержав ще два таланти. А третій 
не працював. Коли пан повернувся, то 
похвалив і першого, і другого, але не 
похвалив третього. «І відповів його пан і 
сказав йому: «Рабе лукавий і лінивий! Ти 
знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де 
не розсипав? Тож тобі було треба віддати 
гроші мої грошомінам, і, вернувшись, я 

взяв би з прибутком своє. Візьміть же 
від нього таланта і віддайте тому, що 
десять талантів він має. Бо кожному, хто 
має, дасться йому та й додасться, хто ж 
не має, — забереться від нього й те, що 
він має. А раба непотрібного вкиньте до 
зовнішньої темряви — буде плач там і 
скрегіт зубів!» (Мт. 25:26-30).

Бог чекає, щоб ми примножували те, 
що нам довірено, і не дозволяє духовним 
лінощам обкрадати нас. Якщо у вас не-
має радості і миру Божого в житті, не 
треба нарікати на Бога. Це те саме, коли 
людина приходить до лікаря з хворим 
серцем. Лікар радить займатися спортом, 
дотримуватись дієти, інакше буде гірше. 
Хворий же через лінощі живе, як жив. 
Йому стає гірше, і він звинувачує всіх, 
окрім себе.

Наше тіло не дрімає. Воно недоско-
нале. Христос зробив усе, щоб ми мали 
мир і радість. Якщо в нас їх немає, це 
означає, що ми не робимо свою частину 
роботи, щоб це отримати. Ми лінуємося 
виконувати заповіді, жити за Словом 
Божим.

Треба не лише споглядати діла інших, 
а й самим працювати; не лише слухати, 
як інші розповідають про благословення 
Божі в своєму житті, а й жити так, щоб 
самим було що розповісти; не лише ба-
чити, як інші служать Богові, а й самим 
служити, щоб духовна наша людина що-
дня обновлювалась, щоб ми одержали 
свою нагороду, як одержує її спортсмен. 
Ідімо вперед, до цілі. Дозвольмо Слову 
Божому освітити наше життя, щоб ми 
знали, що в ньому змінити.

Як подолати 
духовні лінощі
Духовні лінощі і любов до Бога — речі 

несумісні. Біблія постійно підкреслює це. 
Бог говорить: якщо ви любите Мене, 
дотримуйтесь Моїх заповідей, служіть 
іншим, приносьте плід, готуйтеся до Дру-
гого пришестя! Християнська любов — це 
любов у дії. І Бог дає для цього сили.

Тому обновімо в молитві своє посвя-
чення Богові і попросімо в Нього сили не 
просто пройти, накульгуючи, свою дорогу, 
а пробігти її, як спортсмен, на повну силу. 
І нехай слова з Книги пророка Ісаї будуть 
про нас: «... А ті, хто надію складає на 
Господа, силу відновлять, немов ті орли, 
будуть бігати — і не потомляться, будуть 
ходити — і не помучаться!» (Іс. 40:31).

Олександр Спічак.
Викладач, кандидат технічних наук.

ВІНОК ПЕРЕМОЖЦЯ ВІНОК ПЕРЕМОЖЦЯ 
чичи  М’ЯКІ КАПЦІ?М’ЯКІ КАПЦІ?

Продовження. Поч. на 1-й стор.

Важливо отримати звільнення, але 
ще важливіше – його зберегти, за-
повнивши порожнечу, що виникла, 

Божим.
Християнство – це релігія прийняття. 

Ми закликаємо не лише покаятися у грі-
хах, але й вірувати в Євангеліє. Не зали-
шивши одне, неможливо прийняти друге. 

Наступна важлива істина: усі плодо-
носні території на землі зайняті. І щоб 
насіяти добре насіння, треба спершу 
повикорчовувати бур'яни. А викорчу-
вавши їх, треба одразу засівати добрим 
насінням. Бо інакше там знову проростуть 
бур'яни.

Ми часто боремося з результатом, а не 
з корінням. Ми повинні бути убогі духом, 
але не убогі духовно у нашого багатого 
Отця. І якщо при таких засобах, які нам 
дав Бог, – Слово Боже, Дух Святий, 
зціляюча сила Утішителя – ми ходимо з 
ранами, то або ми сліпі до своїх проблем, 
або просто не бажаємо скористатися 
Божою благодаттю.

Скількома людьми рухає оце внутріш-
нє суперництво: а я, все-таки, перевершу 
того чи іншого. І що ми робимо, коли про-
повідуємо четвертими, а третього брата 
Бог особливо благословив? Що робимо, 
коли друзі або просто знайомі, які завдали 
нам болю, падають або стикаються з 
проблемами?

Писання навчає не зловтішатися, коли 
суперник падає. Бо Богові це не до впо-
доби, і Він відновить суперника.

Давид був ідеальним політиком. Що 
він зробив, коли Саул впав? Він не во-
рогував з Саулом. Але якби Саул впав, 
коли Давиду було 17 років, Давид пові-
вся б по-іншому. Бог провів його через 
нелегку школу внутрішнього зростання, 
і коли Саул впав, Давид оплакав його 
плачевною піснею і навчив цьому весь 
Ізраїль. Він співав: впали сильні в Ізраї-
лі, плачте, дочки, і прокляття пагорбам, 
які прийняли цю кров.

Якщо ми не здатні реагувати на 
падіння або труднощі наших суперників 
так, як це зробив Давид, то, ймовірно, 
це показник наших незцілених вну-
трішніх ран.

Забуваючи те, що позаду, прагнім до 
того, що попереду. Але наша пам'ять, 
наче якір, тягне нас до минулого, і без 
нього ми й кроку не можемо ступити 
вперед. Ми тягнемося, прагнемо, а сил 
внутрішніх немає. Чому? Тому, що ми не 
залишили минуле. 

Головна властивість пам'яті – забу-
вати. Але часто пам'ять тримає те, що 
давно пора забути, і не пам'ятає те, що 
треба знати завжди.

«Зрештою, браття мої, радійте у 
Господі! Писати вам те саме не прикро 
мені, а для вас це навчальне. Стережіться 
собак, стережіться працівників лихих, 

стережіться обрізання! Бо обрізання то 
ми, що служимо Богові духом, а хвалимо-
ся Христом Ісусом, і не кладемо надії на 
тіло, хоч і я міг би мати надію на тіло. Як 
хто інший на тіло надіятись думає, то тим 
більше я, обрізаний восьмого дня, з роду 
Ізраїля, з племени Веніяминового, єврей 
із євреїв, фарисей за Законом. Через 
горливість я був переслідував Церкву, 
бувши невинний, щодо правди в Законі. 
Але те, що для мене було за надбання, 
те ради Христа я за втрату вважав» 
(Фил. 3:1-7).

 Щоб досягати того, що попереду, 
важливо не надіятися на своє походжен-
ня. Тому, в кого батьки не в пошані, це 

зробити легко. Але коли я син і внук 
п'ятидесятників, духовний нащадок 
духовних, дитя знаменитих батьків, то 
хіба не зобов'язаний дякувати Богу за 
них? Звісно ж! Як і за те, що я виріс 
у християнському середовищі, – це 
велика перевага. Але якщо це стає 
п'єдесталом гордині, зверхності – це 
вірна ознака, що ми залишимося без 
благодаті.

Ми часто чуємо свідчення людей, 
які дуже низько впали і яких Бог підняв. 
Але забуваємо про найвищу і найкращу 
благодать Божу – свідчення тих, кого 
Бог зберіг від падіння. Я впевнений, 
що таких свідчень повинно бути більше 
– свідчень людей, яких Бог зберіг від 
утроби матері і які можуть сказати: 
«Благодаттю Божою я є те, що я є, і 
намарно Божої благодаті  не брав».
Нам потрібні свідчення тих, хто був у 

гріху і кого Бог спас, але тільки для тих, 
хто сам у гріху. А для тих, кого диявол спо-
кушує, схиляючи до гріха, потрібні свід-
чення тих, кого Бог провів без падінь.

Ми повинні орієнтувати наші церкви, 
особливо молодь, на таку дію Божої 
благодаті.

Павло все вважав за втрату ради 
пізнання Господа Ісуса. Він відмовився 
від усього і все вважав за сміття, щоб 
придбати Христа і знайтися в Нім не із 
власною праведністю, яка через Закон, 
а з праведністю, яка через віру в Ісуса 
Христа, щоб пізнати Його і силу Його во-
скресіння. «Отож усе я вважаю за втрату 

ради переважного пізнання Христа Ісуса, 
мого Господа, що я ради Нього відмовився 
всього і вважаю все за сміття, щоб при-
дбати Христа, щоб знайтися в Нім не з 
власною праведністю, яка від Закону, але 
з тією, що з віри в Христа, праведністю 
від Бога за вірою, щоб пізнати Його й 
силу Його воскресення та участь у муках 
Його, уподоблюючись Його смерті, аби 
досягнути якось воскресення з мертвих. 
Не тому, що я вже досягнув або вже 
вдосконалився, але прагну, чи не досягну 
я того, чим і Христос Ісус досягнув був 
мене» (Фил. 3:8-12).

Для того, щоб щось узяти, треба щось 
залишити. Іноді наше коріння ховається 
в релігії, а не в Ісусі Христі. У наших 
досягненнях, а не в Божій благодаті. У 
нашому походженні, у прагненні показати 
свою перевагу. 

Людина навіть проповідувати може 
день і ніч лише із заздрості. Про це ми ми 
читаємо в Посланні до филип'ян. Тільки 
коли наше джерело – Ісус Христос, наша 
рушійна сила – любов, а ціль – Його слава  
і допомога людям, тоді наші сили будуть 
невичерпними, тому що вони – у Христі.

Чи все наше коріння живиться з пра-
вильних водойм? Якщо корінь святий, то і 
гілля, і плоди святі. А якщо корінь гнилий, 
то і плоди породить за родом своїм. Тому 
скажімо разом з Давидом: випробуй, 
Боже, мене, і пізнай мої задуми. Дай мені 
мужності визнати, що мені є що залиши-
ти, і сили, щоб це залишити. 

У Божій благодаті тонуть всі наші 
переваги і недоліки. Його благодать 
настільки велика, що Він не потребує ні 
наших переваг, ні наших недоліків, але Він 
з нами співпрацює. Тому Павло і каже, що 
лише благодаттю Божою він є те, що він є.

Далі буде.

ШКОЛА ПРАКТИЧНОГО СЛУЖІННЯ

Сергій Вітюков

ХРИСТИЯНСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯХРИСТИЯНСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ
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Наша планета
У Книзі Йова читаємо: «Він (Бог) над 

порожнечею північ простяг, на нічому Він 
землю повісив» (Йов 26:7). Порівняємо це 
зі словами Ісаї: «Він Той, Хто сидить понад 
кругом землі...» (Іс. 40:22).

Образ круглої планети, що висить ні на 
чому в порожнечі, сильно нагадує зроблені 
космонавтами фотографії земної кулі, що 
пливе в просторі.

Подумаємо також про вражаючий круго-
обіг води в природі. Ось як описаний він в 
підручнику з фізичної географії: «Велика 
частина вологи випаровується зі Світового 
океану, що займає дві третини нашої плане-
ти. Ця волога в атмосфері перетворюється 
на крапельки води і кристали льоду, утво-
рює хмари. Опади з хмар випадають част-
ково над океаном, частково над суходолом. 
Опади, що випали над суходолом, або знову 
випаровуються, або стікають в ріки, або про-
сочуються в глибину, поповнюючи запаси 
підземних вод. Підземні води живлять ріки, 
а ріки виносять воду у Світовий океан. Таким 
чином, вода, що випарувалась з океану і 
опинилася на суходолі, через деякий час 
знову потрапляє в океан».

Цей чудовий процес, завдяки якому існує 
життя на суходолі, був просто і зрозуміло 
описаний в Біблії близько 3000 років тому: 
«Всі потоки до моря пливуть, але море 
— воно не наповнюється: до місця, ізвідки 
пливуть, ті потоки вони повертаються, щоб 
знову плисти!» (Екл. 1:7).

«На початку»
Найперший вірш Біблії говорить: «На по-

чатку Бог створив небо та землю» (1 М. 1:1). 
У результаті спостережень вчені розробили 
теорію про те, що матеріальний всесвіт мав 
початок. Він не існував вічно. Астроном 
Роберт Ястров — агностик за релігійним 
переконанням, писав: «Деталі різняться, 
але основні елементи в астрономічному і 
біблійному повідомленнях про виникнення 
збігаються».

Щоправда, багато вчених вірять, що 
всесвіт мав початок, але не приймають 
слова «Бог створив». Та все ж деякі сьогодні 
визнають, що важко ігнорувати очевидність 
того, що за всім цим стоїть якийсь розум. 
Професор фізики Фріман Дайсон говорить: 
«Чим більше я досліджую  всесвіт і вивчаю 
деталі його будови, тим більше бачу доказів, 
що всесвіт повинен був в певному смислі 
наперед знати про нашу появу».

Здоров’я і санітарія
А ось як висвітлюється в Біблії інша тема 

— тема здоров’я і гігієни. Якщо на шкірі 
ізраїльтянина появлялися плями, схожі на 
проказу, його одразу треба було ізолювати: 
«По всі дні, коли болячка на ньому, буде не-
чистий — він нечистий. Самітний буде про-
бувати він — поза табором оселя його» (3 М. 
13:46). Навіть заражений одяг спалювався 
(3 М. 13:52). Того часу це був ефективний 
спосіб запобігти поширенню інфекції.

Другий важливий закон стосувався пи-
тання щодо прибирання людських нечистот 
— їх треба було закопувати поза табором 
(5 М. 23:12-13). Безумовно, цей закон беріг 
людей від багатьох захворювань. Навіть 
сьогодні нехтування ним створює в деяких 
країнах серйозні проблеми зі здоров’ям. 
Якби жителі цих країн дотримувались за-
кону, записаного в Біблії тисячі років тому, 
вони були б здоровішими.

Високі норми гігієни, викладені в Біблії, 
стосувалися навіть психічного здоров’я. 
У Книзі приповістей говориться: «Лагідне 
серце — життя то для тіла, а заздрість 
— гнилизна костей» (Прип. 14:30).

Медичні дослідження, проведені в 
останні роки, показують, що склад нашого 
розуму неодмінно відбивається на нашому 
фізичному здоров’ї. Наприклад, д-р К. Б. 
Томас з університету Джонса Гопкінса про-
тягом 16 років спостерігала за більш ніж 
тисячею випускників, намагаючись встано-
вити взаємозв’язок між станом їх психіки і 

розмовам заважала Церква, а не Біблія.

Еволюція і творення
Є, однак, галузь, в якій, на думку бага-

тьох, сучасна наука і Біблія непримиренні. 
Більшість вчених вірять в теорію еволюції, 
за якою всі живі істоти розвинулися з най-
простішої форми життя, що появилася міль-
йони років тому. Біблія ж навчає, що кожна 
основна група живих істот була створена 
окремо і розмножується тільки «за родом 
її». У Біблії говориться, що людина була 
створена «з пороху земного» (1 М. 1:21; 
2:7). Що це — кричуща помилка? Перш ніж 
відповісти на це запитання, детальніше 
обміркуємо, що наука знає насправді, а що 
вона висуває як теорію.

Теорію еволюції пропагував у XIX 
столітті Чарльз Дарвін. Коли він був на 
Галапагоських островах у Тихому океані, 
його вразила різноманітність видів в’юрків, 
що проживали на різних островах, і він 
зробив висновок, що всі в’юрки повинні були 
виникнути від одного попереднього виду. 
Це спостереження послужило поштовхом 
до появи  теорії про походження всіх живих 
істот від одної найпростішої форми життя. 
Рушійною силою розвитку вищих істот був, 
згідно з Дарвіном, природний відбір, вижи-
вання найсильніших. Дарвін стверджував, 
що в процесі еволюції тварини розвинулись 
від риб, птахи — від плазунів і т. д.

Насправді те, що Дарвін побачив на тих 
далеких островах, не суперечило Біблії, яка 
допускає зміни в межах основного виду жи-
вих істот. Наприклад, всі людські раси пішли 
від одної пари людей (1 М. 2:7; 22:24). Тому 
немає нічого дивного в тому, що різні види 
в’юрків походять від одного спільного виду. 
Але вони як і раніше залишалися в’юрками. 
Вони не перетворилися на соколів чи орлів.

Ні різноманітність видів в’юрків, ні 
що-небудь інше з побаченого Дарвіном 
не доказувало, що всі живі істоти, чи то 
акули чи чайки, слони чи земляні черв’яки, 
мають спільного предка. І все ж багато 
вчених стверджують: еволюція — це вже 
не просто теорія, а встановлений факт. Є 
люди, які визнають, що в цій теорії не все 
так гладко, але при цьому, за їх словами, 
продовжують в неї вірити. Так прийнято. 
Варто, однак, з’ясувати, чи доказана еволю-
ція настільки, що не залишається сумнівів в 
помилковості Біблії.

спостерігається поступовий перехід від 
одного виду до іншого. Отож чи був такий 
перехід? Ні, і багато вчених це визнають. 
Один із них, Франсіс Гітчінг, пише: «Якщо 
ви шукаєте сполучні ланки між основними 
групами тварин, то не шукайте більше: цих 
ланок просто нема». Недостатність доказів 
серед викопних решток настільки очевидна, 
що еволюціоністи виступають з альтерна-
тивами дарвінівської теорії поступового 
розвитку. Дійсність така, що раптова поява 
різних видів тварин значно більше свідчить 
на користь задуманого творення, ніж на 
користь еволюції.

Більше того, Гітчінг показує, що живі 
істоти запрограмовані відтворювати тільки 
собі подібних, а не еволюціонувати в якісь 
інші форми життя. Він пише: «Живі клітини 
розмножуються, повторюючись з майже 
абсолютною точністю. Ймовірність помилки 
настільки мізерна, що її не може досягнути 
жодна машина, зроблена людиною. Існують 
також і внутрішні обмеження. Рослини до-
сягають певного розміру і більше не ростуть. 
Плодові мушки за будь-яких обставин не 
перетворюються на щось інше, а залиша-
ються плодовими мушками». 

За образом Божим
Інколи люди вказують на фізичну схо-

жість людини і деяких тварин як доказ їх 
спорідненості. Однак таким доведеться 
погодитися з тим, що розумові здібності 
людини набагато переважають розумові 
здібності будь-якої тварини. Чому людина 
здатна будувати плани і організовувати 
довкілля, вміє любити і розмірковувати, 
наділена совістю і має уявлення про мину-
ле, сьогоднішнє і майбутнє? Еволюція не 
може відповісти на ці запитання. А Біблія 
відповідає на них, кажучи: «Бог на Свій 
образ людину створив, на образ Божий її 
Він створив» (1 М. 1:27).

Стосовно розумових і моральних зді-
бностей та можливостей людина відобра-
жає риси свого Небесного Отця.

Походження життя
Ще одне делікатне запитання, на яке 

не можуть відповісти еволюціоністи: як 
виникло життя? Як появилася та перша най-
простіша форма життя, потомками якого, за 
припущенням, є всі ми? У минулі роки це зда-
валося цілком зрозумілим. Більшість людей 

органічної еволюції»!
Істина полягає, однак, у тому, що на 

будь-яких етапах розвитку величезна прірва 
розділяє неживу матерію і найпростішу живу 
істоту. Майкл Дентон говорить у своїй книзі 
«Еволюція: теорія в кризі»: «Між живою 
клітиною і найбільш високоорганізованою 
небіологічною системою, чи то кристал чи 
сніжинка, лежить таке широке і нездоланне 
провалля, яке тільки можна собі уявити». 
Ідея про те, що життя виникло з неживої 
матерії волею сліпого висновку, настільки 
нереальна, що практично неймовірна. 
Біблійне ж пояснення, що життя виникло із 
життя в тому смислі, що життя створив Бог, 
цілком узгоджується з фактами.

Чому не створення?
Попри всі недоліки теорії еволюції віра у 

створення вважається не науковою. Чому? 
Що змушує навіть авторитетних вчених, 
таких, як Франсіс Гітчінг, який чесно вказує 
на слабкі місця в теорії еволюції, відкидати 
думку про створення? Майкл Дентон по-
яснює, що, при всіх її недоліках, теорія 
еволюції буде й далі подаватися як вчення, 
тому що теорії, пов’язані із створенням, 
«посилаються на відверто надприродні 
причини». Іншими словами, створення не-
прийнятне тому, що передбачає Творця. Це 
те саме, що сказати: дива неможливі тому, 
що вони надприродні!

Окрім всього іншого, теорія еволюції 
сама собою сумнівна з наукової точки зору. 
Майкл Дентон пише: «Так як теорія еволюції 
Дарвіна — це, в основному, теорія історич-
ної реконструкції, її неможливо перевірити 
шляхом експерименту чи безпосереднього 
спостереження, як це зазвичай робиться в 
науці. Більше того, теорія еволюції пов’язана 
з рядом унікальних подій: виникнення життя, 
виникнення розуму і так далі. Унікальні події 
неповторні, їх неможливо піддати жодним 
експериментальним дослідженням». Істина 
така, що теорія еволюції при всій її популяр-
ності повна білих плям і неясностей. Вона 
не дає вагомих підстав відкидати біблійне 
повідомлення про походження життя. 

Що можна сказати 
про потоп
Багато хто вказує на інше протиріччя 

між Біблією і сучасною наукою. Як ми 
читаємо в Книзі Буття, тисячі років тому 
люди стали настільки злі, що Бог вирішив 
їх знищити. Однак Він звелів праведному 
Ною побудувати дерев’яний  ковчег. Потім 
Бог навів на людство потоп. Його пережили 
лише Ной і його сім’я, а також представники 
всіх видів тварин. Потоп був таким, що 
«покрились усі гори високі, що під небом 
усім» (1 І. 7:19).

Звідки взялася така кількість води, щоб 
покрити всю землю? На це запитання відпо-
відає сама Біблія. На початку творення, коли 
Бог почав формувати простір атмосфери, 
появилася вода, «що під твердю вона...» і 
«що над твердю вона» (1 М. 1:7; 2 Петр. 3:5).

Коли почався потоп, «відкрилися всі 
джерела великої безодні, і розчинилися 
небесні розтвори» (1 М. 7:11). Очевидно, 
вода, «що над твердю вона», ринула на зем-

лю і стала значною частиною вод потопу.
У сучасних підручниках про всесвітній 

потоп, як правило, не згадують. Тому ви-
никає запитання: чи це всього лише міф, 
чи він був насправді? Шанувальники Бога, 
які жили пізніше, ставились до потопу як 
до історичної події, вони не вважали його 
міфом. Серед тих, хто говорив про потоп 
як про реальність, були Ісая, Ісус, Петро і 
Павло (Іс. 54:9; Мт. 24:37-39; 1 Петр. 3:20-
21; 2 Петр. 2:5; 3:5-7; Євр. 11:7). Але все ж 
залишаються питання.

Води потопу
Насамперед, чи не здається абсурдною 

думка про те, що була затоплена вся зем-
ля? Зовсім ні! Адже певною мірою вона 
затоплена і сьогодні. 70 відсотків поверхні 
землі покрито водою, суходіл становить 
всього 30 відсотків. Більше того, 75 відсотків 
запасів прісної води на землі зосереджено в 
льодовиках і полярних льодяних «шапках» 
планети. Якщо розтопити ввесь той лід, 
рівень моря значно підвищиться. Тоді зник-
нуть такі міста, як Нью-Йорк і Токіо.

Якщо порівняти рівень гір і глибоких 
морських басейнів — море покриває всю 
землю пластом води товщиною в тисячі 
метрів. Щоб потоп  міг відбутися, морські 
басейни в передпотопний час повинні були 
бути мілкішими, а гори — нижчими, ніж 
тепер. Чи можливо таке? В одному виданні 
говориться: «Колись, мільйони років тому, 
там, де нині здіймаються гори запамороч-
ливої висоти, простиралася гладінь океанів 
і рівнин. Рух материкових плит викликає, з 
одного боку, піднесення суходолу до висот, 
на яких можуть вижити лише деякі тварини 
і рослини, і з другого боку, занурення сухо-
долу у воду і його залягання в захованій 
величі під поверхнею моря». Оскільки 
гори і морські басейни піднімаються та 
опускаються, очевидно, колись гори були 
не такими високими, як нині, а моря — не 
такими глибокими.

Що сталося з водами після потопу? Вони 
повинні були стекти в морські басейни. Як? 
Вчені вважають, що материки розташовані 
на величезних плитах. Рух цих плит може 
викликати зміни рівня поверхні землі. Сьо-
годні в деяких місцях на межах цих плит 
знайдено підводні безодні глибиною понад 
10 кілометрів. Цілком ймовірно, що плити 
— можливо, безпосередньо через потоп — 
зсунулись, морське дно опустилося, і утво-
рилися величезні впадини, в які стекла вода.

Сліди потопу
Якщо ми допускаємо, що потоп вели-

чезного масштабу міг відбутися, то чому 
вчені не знаходять його слідів? Можливо, 
вони і знаходять ці сліди, але трактують їх 
по-іншому. Наприклад, традиційна наука до-
тримується вчення про те, що в багатьох міс-
цях поверхня землі формувалася могутніми 
льодовиками, що існували протягом кількох 
льодовикових періодів. Але те, що здається 
результатом дії льоду, може відбуватися в 
результаті дії води. Тоді цілком ймовірно, 
що деякі свідчення потопу тлумачаться як 
свідчення льодовикового періоду.

Другим доказом потопу є викопні решт-
ки. Як вони свідчать, був час, коли величезні 
шаблезубі тигри висліджували здобич в 
Європі, коні значно більших розмірів, ніж 
нині, бродили Північною Америкою, а в 
Сибіру паслися мамонти. Потім в усьому 
світі вимерли цілі види ссавців. У  той же 
час раптово змінився клімат. Десятки тисяч 
мамонтів загинули і швидко замерзли в 
Сибіру. Відомий сучасник Чарльза Дарвіна 
Альфред Воллес вважав, що таке широко-
масштабне вимирання повинно було бути 
викликане якоюсь всесвітньою подією. На 
думку багатьох, цією подією був потоп.

Людство не забуло
Потоп справді був, і людство ніколи про 

нього не забувало. Стародавні легенди 
про потоп існують в усьому світі, навіть у 
таких віддалених одне від одного місцях, 
як Аляска і острови Океанії. В індіанців, що 
жили в Америці до її відкриття Колумбом, в 
аборигенів Австралії — легенди про потоп 
є в усіх. Хоча деякі розповіді розходяться 
в деталях, практично в усіх йдеться про 
те, що земля була повністю затоплена і 
лише кілька людей спаслися на зробленому 
людьми судні. Єдиним поясненням такого 
поширення цих легенд є те, що потоп був 
історичною подією.

Отже, у важливих питаннях біблійна роз-
повідь і дані сучасної науки узгоджуються. В 
тих питаннях, де вони розходяться, наукові 
докази спірні. У питаннях, де вони збігають-
ся, Біблія настільки точна, що мимоволі до-
водиться вірити: записана в ній інформація 
одержана від надлюдського розуму. І це 
не дивно, адже Біблія — це Слово Бога, а 
не людини.

В 1613 році італійський вчений 
Галілей опублікував працю «Листи про 
плями на сонці». У ній він навів докази 
того, що земля обертається навколо 
сонця, а не навпаки. Це потягло за 
собою цілий ряд подій, внаслідок яких 
Галілей постав перед католицькою 
інквізицією через «підозру в єресі». 
Врешті-решт Галілея змусили «зректи-
ся» свого переконання.

Чому уявлення про те, що земля 
обертається навколо сонця, вважали 
єрессю? Звинувачувачі Галілея заяви-
ли, що це суперечить Біблії.

І до сьогодні поширена думка про 
те, що Біблія суперечить науці, і  до-
казом служить згаданий випадок з 
Галілеєм. Але чи так це насправді? 

НАУКА І БІНАУКА І БІБЛІЯБЛІЯ

схильністю до захворювань. Вона помітила 
одну закономірність: більш схильними до 
захворювань були ті, хто в умовах стресу 
більше нервувався і переживав.

Що говориться в Біблії?
Якщо Біблія така точна в наукових питан-

нях, то чому Католицька Церква заявляла, 
що вчення Галілея про обертання землі на-
вколо сонця не біблійне? Це пояснювалося 
тим, як церковна влада трактувала певні 
вірші Біблії. В одному з них говориться: «І 
сонечко сходить, і сонце заходить, і поспішає 
до місця свого, де сходить воно» (Екл. 1:5).

Значить, думали вони, рухається сонце, 
а не земля. Але навіть сьогодні ми кажемо, 
що сонце сходить і заходить, і при цьому 
більшість з нас знає, що рухається земля, а 
не сонце. Використовуючи такого роду ви-
рази, ми лише описуємо уявний рух сонця з 
точки зору спостерігача — людини. 

В іншому вірші сказано: «Землю Ти 
вгрунтував на основах її, щоб на вічні віки 
вона не захиталась» (Пс. 104:5).

Ці слова тлумачили в тому смислі, що 
після створення земля більше не може руха-
тися. Однак насправді цей вірш підкреслює 
довговічність землі, а не її нерухомість. Ці 
слова також ніяк не пов’язані з відносним 
рухом землі і сонця. У часи Галілея науковим 

«З пороху»
В одній енциклопедії сказано: «Всі хімічні 

елементи, з яких складаються живі орга-
нізми, присутні також і в неживій матерії». 
Іншими словами, основні хімічні речовини, 
які входять до складу живих організмів, 
у тому числі й людини, містяться також 
і в землі. Це узгоджується із наступним 
твердженням Біблії: «І створив Господь Бог 
людину з пороху земного» (1 М. 2:7).

Чи доказана теорія 
еволюції?
Як можна перевірити теорію еволюції? 

Перший спосіб, який спадає на думку, — це 
дослідити викопні рештки і подивитися, чи 

були впевнені, що мухи можуть зародитися 
з гниючого м’яса, а з купи старих ганчірок 
можуть раптово появитися миші. Але понад 
100 років тому французький хімік Луї Пастер 
чітко доказав, що життя може виникнути 
тільки із вже існуючого життя.

На що ж вказують еволюціоністи як на 
джерело життя? Згідно з найпопулярнішою 
теорією, мільйони років тому в результаті 
випадкової взаємодії хімічних елементів та 
енергії відбулося самозародження життя. 
А як же бути з принципом, доказаним Пас-
тером? У «Великій медичній енциклопедії 
говориться: «Досліди Л. Пастера доказали 
неможливість спонтанного зародження 
мікроорганізмів у сучасних умовах, проте 
це не виключає можливості виникнення 
життя з неживої матерії на ранніх етапах 
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Кожен хоче бути задоволений життям. Маючи 
можливість вибору, ми завжди вибираємо те, що, 
на наш погляд, найкраще. І все ж ми багато чого 
не знаємо, тому можемо помилятися, але велика 
наша перевага в тому, що Слово Боже може нас 
виправляти. Та перш ніж Слово Боже зможе здій-
снити свої виправні функції, я повинен сприйняти 
докір і визнати свою помилку. Лише тоді докір 
звершить наді мною своє благодатне діло.

Доки людина не визнає, що вона помиляється, ви 
ніколи її не виправите. Сам Бог не може змінити 
нашої гріховної природи, поки ми не визнаємо сво-

єї потреби в Спасителі. Ось чому Писання говорить, що 
«Бог не послав Свого Сина на світ, щоб Він світ засудив, 
але щоб через Нього світ спасся» (Ів. 3:17).

Враховуючи нашу схильність до гріха, Бог мав усі 
підстави судити нас. Але не в цьому полягала Його 
ціль. Він хоче, щоб світ спасся. Тому основна місія 
Ісуса Христа, Духа Святого і Церкви — не судити світ, 
але докоряти йому. Сказано, що Дух Святий прийде і 
«світові виявить про гріх...» (Ів. 16:8).

Тому якщо ми бачимо брата, що грішить, ми не 
можемо судити його, більше того, ми навіть і не здатні 
судити. Слово Боже говорить, що треба докорити йому. 
Той, хто грішить, чомусь не бачить свого духовного 
стану, тому він потребує докору. Але якщо я замість 
того, щоб сказати братові про його гріх, розповідаю 
про це іншим, то я винен.

Яка різниця між докором і осудженням? Якщо я 
сказав людині про гріх, і вона покаялася, то я придбав 
брата, тобто спас його. Апостол Павло говорить: «... і 
не беріть участи в неплідних ділах темряви, а краще й 
докоряйте» (Еф. 5:11).

Слова «докоряти» й «осуджувати» докорінним 
чином відрізняються за смислом. Докоряти — означає 
викривати недоліки людини, допомогти їй побачити, 
у чому вона помиляється. Осуджувати — означає 
винести вирок. Якщо двоє сперечаються і не можуть 
довести, хто з них має рацію, вони ідуть в суд, де суддя 
визначає, хто з них винен, і виносить міру покарання. 
Іншими словами, суд — це винесення вироку. То як я, 
дивлячись на поведінку людини, можу винести їй вирок, 
не знаючи її серця і мотивів? У Писанні читаємо: «Хто 
бо з людей знає речі людські, окрім людського духа, що 
в нім проживає?» (1 Кор. 2:11). Більше того, апостол 
Павло говорить: «А для мене то найменше, щоб судили 
мене ви чи суд людський, бо я й сам не суджу себе... Хто 
судить мене, то Господь» (1 Кор. 4:3-4). Іншими словами, 
Павло визнає, що Бог знає про нього більше, ніж він 
сам, і тому він дозволяє Богові сказати останнє слово. 
Цю ж думку повторює Іван, кажучи, що «Бог більший 
від нашого серця та відає все» (1 Ів. 3:20).

Значить, лише дві особи можуть осуджувати: це я 
сам, причому, тільки себе (хоч також не до кінця), і Бог. 
Далі мій суд не може поширюватись, бо я не здатний 
бачити серце людини.

Жінка, яка омила ноги Ісуса в домі фарисея, ви-
кликала невдоволення господаря дому, який сказав, 
що вона грішниця (Лк. 7:39). Чоловік, що запросив Ісуса, 
був богобійний. І все ж він допустив осудливу думку про 
Ісуса Христа: «Коли б був Він пророк, Він би знав, хто 
ото й яка жінка до Нього торкається...» Природно, Ісус 
знав, якою була та жінка. Ісус також знав, яка думка 
промайнула в фарисея, і відповів йому, як належить.

Природа людини така, що їй хочеться розповідати 
про інших негативне. «Слова обмовника — мов ті при-
смаки, і вони сходять у нутро утроби» (Прип. 18:8).

Що ж стосується Ісуса, то Він «потреби не мав, 
щоб хто свідчив Йому про людину, — бо знав Сам, що 
в людині було» (Ів. 2:25). Він легко міг вказати пальцем 
на будь-кого і розповісти про всі його потаємні діла, але 
Він ніколи цього не робив. І коли Симон осудив ту жінку, 
Христос не сказав йому: «А ти сам який, Симоне?». 
Христос вибрав інший шлях, ефективніший.

Ісус докоряв і говорив суворо, але робив це з лю-
бов’ю. Нам треба усвідомити одну просту істину: «Бага-
то ми всі помиляємось» (Як. 3:2). Падають всі: кожний 
на своєму рівні, але не всі піднімаються. Встають люди 
чесні, які не бояться визнати себе грішниками. Під до-
корами Святого Духа вони погоджуються, що Бог має 
рацію, а вони потребують прощення.

Відкриємо Пс. 32 і подивимось, як поводили-
ся праведники, коли грішили. Давид говорить: 
«Блаженний, кому подарований злочин, кому гріх 
закрито, блаженна людина, що Господь їй гріха не 
залічить...» (Пс. 32:1-2). Якби на цьому Давид зупи-
нився, то сучасні люди могли би подумати: «О, які 
щасливчики! Грішать, а Бог їм гріха не залічує». Але 
Давид продовжує: «... що нема в її дусі лукавства!».

Коли я щиро реагую на докори Господні, я не лу-
кавий, тому що визнаю докори. Відчиняються двері 
блаженства, і Господь може відпустити мої гріхи. Але 
Давид продовжує: «Коли я мовчав, спорохнявіли кості 
мої в цілоденному зойку моєму, бо рука Твоя вдень та 
вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулась на 
літню посуху!» (вірші 3-4).

Душа страждає, а я вперто мовчу. Що це за процес, 
що це за боротьба? Душа рветься до сповіді. Їй треба зі-
знатися. Як Бог, так і Давид знає це, але Давид мовчить. 
Це мов гра в хованки. Але стається прорив: «Я відкрив 
Тобі гріх свій і не сховав був провини своєї. Я сказав 

робити безбожністю, із людьми, що чинять переступ, і 
щоб не ласувався я їхніми присмаками! Як праведний 
вразить мене, то це милість, а докорить мені — це олива 
на голову, її не відкине моя голова».

Скільки покори в цих словах! З яким тремтінням він 
просить, мовби не довіряючи собі, щоб Господь поклав 
сторожу на уста його.

Ми можемо молитися приблизно так: «Господи, Ти 
все знаєш і бачив мене. Можливо, я в чомусь згрішив, 
може, сказав що-небудь неправильно...» Що це за 
молитва? Якось я припинив таку молитву і подумки 
сказав собі: «Ти взагалі думаєш про те, що говориш? 
Так ти можеш молитися за когось іншого, але не за 
себе. Ти явно лицеміриш, якщо не можеш сказати: 
«Господи, я згрішив». 

Коли люди йшли до Івана на Йордан хреститися, 
вони сповідували свої гріхи. Що таке сповідь? Це пере-
дусім визнання своєї вини, коли людина погоджується 
з докорами Святого Духа, з докорами ближнього, з 
докорами Писання.

Років вісім тому я їхав в автобусі після зібрання. Зі 
мною було багато друзів, які розмовляли, жартували, 
сміялися. Я вставив щось смішне у їхню розмову. А коли 
приїхав додому, то ніяк не міг заснути. Мені здавалося, 
що якесь чужеродне тіло проникло в мене. Після довгих 
пошуків я зрозумів, що причиною тому була фраза, 
мовби випадково кинута в автобусі. 

Я одягнувся, вийшов на вулицю і блукав близько 
години. Нарешті сказав: «Господи, всі ми однакові. Чому 
саме до мене в Тебе такі претензії? Але якщо Ти, Господи, 
вважаєш такий вчинок неправильним і намагаєшся ска-
зати про це мені, тоді пробач. Я буду старатися цього не 
повторювати надалі». І я відчув полегшення, усвідомив, 
що Бог схвалює те, що я поважаю цей внутрішній голос.

Друзі, ось такими, здавалося б, дрібницями отрую-
ється наше життя. Якщо ми грубі, черстві, приглушуємо 
всякі внутрішні докори, ми ніколи не зрозуміємо, що 
говорить нам Дух Святий. Інколи люди мовби з якимось 
викликом запитують: «Як це Дух Святий говорить? Не-
вже Він прямо так тобі і говорить? А мені Він чомусь 
нічого не говорить». Так, ми буваємо черствими, тому 
і не чуємо Його голосу.

Дорікати треба вміти. Насамперед слід з’ясувати, що 
людина, якій я хочу докорити, справді згрішила. Але ми 
інколи так «стоїмо за правду», що готові відразу людину 
покарати. Тут же залучаємо інших до її справи і почина-
ємо шукати свідків. Але Писання говорить, що перший 
крок докору повинен бути зроблений між нею і тобою, 
тому що Бог зацікавлений не осудити людину, а спасти її.

В Івана 5:22 сказано: «Бо Отець і не судить нікого, 
а ввесь суд віддав Синові». Якби Він судив, то ми були 
б позбавлені будь-якої надії на виправдання. Але ми 
інколи так любимо справедливість щодо інших, а щодо 
себе очікуємо милості і поблажливості.

Ніневія була столицею поганської Ассирії. Пророки 
передбачали, що в недалекому майбутньому Ассирія 
підкорить Ізраїль. Ще до того, як збулися ці пророцтва, 
ассирійці час від часу нападали на ізраїльські поселення. 
І ось у такий час пророк Йона отримав від Бога вказівку 
йти в Ніневію і проповідувати там поганам, що коли вони 
не покаються, то через 40 днів Ніневія буде зруйнована.

Йоні дуже не подобалася ця місія, і він замість того, 
щоб йти в Ніневію, вирішив попливти до Таршишу. А 
що коли ці погани покаються і Бог помилує їх? Значно 
приємніше було б прибігти до царя Ізраїлю і сказати: 
«Потерпіть 40 днів, і Бог знищить Ніневію». 

Третій розділ Книги пророка Йони закінчується зо-
всім не тим, чого хотів Йона. «І побачив Бог їхні вчинки, 
що звернули зо своєї злої дороги, і пожалував Бог щодо 
того лиха, про яке говорив, що їм учинить, і не вчинив». 
На небі раділи, що люди покаялися завдяки проповіді 
Йони, а для самого Йони «було це... на досаду, і він 
запалився» (Йона 4:1).

Далі читаємо, як він молився: «О Господи, чи ж не це 
моє слово, поки я ще був на своїй землі? Тому я перед 
тим утік до Таршишу, бо я знав, що Ти Бог милостивий 
та милосердний, довготерпеливий та многомилостивий, 
і Ти жалкуєш за зло. А тепер, Господи, візьми мою душу 
від мене, бо краще мені смерть від мого життя!» (4:2-3).

Яка дивна поведінка Божого пророка! Ось що озна-
чає «любити правду», не маючи милості Божої.

2000 року я побував в Ізраїлі. Найбільше мені за-
пам’ятався день, коли ми поїхали в музей жертв євреїв 
Європи. Цей музей поділений на дві частини. Є дитяча 
частина музею, адже приблизно півтора мільйона дітей 
до 16 років були знищені. У тій частині панує напівтем-
рява. Поверхня стін за формою нагадує відшліфований 
алмаз і обставлена великими дзеркалами. Посере-
дині поставлені свічки, світло яких переломлюється 
в дзеркалах таким чином, що здається, ти опинився 

німецькі солдати почали арештовувати єврейських 
дітей, щоб евакуювати їх в концтабір, вони видали 
Корчаку документ, який звільняв його від ув’язнення.

— А що з дітьми?
— Ми нічого не можемо зробити, такий наказ.
На це він відповів:
— Якщо світ настільки зійшов з розуму, що відкрито 

знищує ні в чому не винних дітей, то я не бачу смислу 
жити в такому світі.

І разом з дітьми він пішов у барак, щоб розділити їх 
долю. Там їх утримували два місяці. Кожного ранку цей 
чоловік з ними молився і заправляв з ними ліжка. Вони 
малювали плакати, закликали до совісті, добра, мило-
сердя. Вони були порядними і послушними у всьому, що 
їм говорили, розраховуючи хоч на якесь милосердя, але 
через два місяці їх всіх повели в газові камери. Корчак 
розірвав документ, що гарантував йому життя, і пішов 
у камеру разом з дітьми. На пам’ятнику, встановленому 
в Ізраїлі, він стоїть, обнімаючи приречених на загибель 
дітей, в очах котрих застигли страх і страждання.

Я був настільки вражений побаченим, що мимоволі 
промовив: «Боже, як добре, що Ти є!». Як добре, що 
це неподобство не мине даремно! Як добре, що всяка 
нечисть буде покарана!

Справді, нам властиво любити справедливість. Ми 
апелюємо до покарання, коли бачимо беззаконня.

Недавно мені потрапила до рук книга, яку я радив би 
прочитати всім. Вона називається «Вони потурбувалися 
про себе». У ній розповідається про людей єврейської 
національності, котрі в концтаборах покаялися і при-
йняли Ісуса Христа. Декотрих я знаю особисто, як, 
наприклад, Інну Ісаківну, яка нині живе в Ізраїлі.

Під час однієї з євангелізацій, запланованих в Ні-
меччині, їй запропонували засвідчити про те, як вона 
навернулася до Господа. Потім вона розповідала, що 
сильно вагалася, їхати на ту євангелізацію чи ні, адже 
після закінчення війни вона поклялася, що ніколи не 
ступить на землю Німеччини. Нарешті все ж погодилася 
поїхати і виступити на стадіоні, підготовленому для 
євангелізації. Коли вона розповідала, в якому таборі 
була, то згадала імена людей, котрі над ними знущалися. 
З місця підвелися близько десяти чоловік — похилого 
віку німці — і почали наближатися до платформи. На 
деякій віддалі вони впали ниць і лежали на землі. Одні 
кричали, інші плакали. Це були охоронці концтабору, в 
якому вона перебувала. Вони благали простити їх.

Як не дивно, Бог здатний простити навіть таким, 
якщо вони каються. Бог готовий виявити милосердя. 
І Писання говорить, що ми також повинні турбуватися 
про ближнього. У всіх нас є вади, але сказано, що Дух 
Святий «допомогає нам у наших немочах» (Рим. 8:26). 
Немочі — це якийсь недолік, якась слабкість. І коли в 
мені є певна неміч, то Дух Святий не осуджує мене, а 
допомогає, бачачи те, з чим я не можу справитися. Мене 
він зміцнює, а перед Богом заступається за мене «зі-
тханнями невимовленими». Це великий приклад для нас.

Є ще один аспект осудження, котрим грішать багато 
— це розмови проти помазанців Господніх, коли ми 
піднімаємо перст і говоримо про них зневажливе. Ми 
навіть уявити собі не можемо, наскільки це великий 
гріх. Слово Боже говорить: «Оцих шість ненавидить 
Господь, а ці сім — то гидота душі Його: очі пишні, 
брехливий язик і руки, що кров неповинну ллють, 
серце, що плекає злочинні думки, ноги, що сквапно 
біжать на лихе, свідок брехливий, що брехні роздму-

був: «Признаюся в поступках своїх перед Господом!» і 
провину мого гріха Ти простив» (вірш 5).

А тепер звернемо увагу на 141-й псалом. Це також 
псалом Давида. «Господи, кличу до Тебе, — поспішися 
до мене, почуй же мій голос, як кличу до Тебе! Нехай 
стане молитва моя, як кадило перед лицем Твоїм, 
підношення рук моїх — як жертва вечірня! Поклади, 
Господи, сторожу на уста мої, сторожи двері губ моїх! Не 
дай нахилятися серцю моєму до речі лихої, щоб учинки 

серед безкінечної кількості вогнів, як у космосі. Кожне 
відображення — окрема душа. Грає віолончель, і ви-
мовляються імена загиблих дітей. 

Потім ми підійшли до пам’ятника Янушу Корчаку, 
польському єврею, відомому дитячому письменнику. 
Його добре знали в Німеччині, майже в кожній німецькій 
сім’ї були його книги. Окупувавши Польщу, Гітлер видав 
указ, щоб цю людину не знищували. Корчак, на той час 
людина похилого віку, працював у дитячому садку. Коли 

хує, і хто розсіває сварки між братів» (Прип. 6:16-19).
Серед цього жахливого переліку згадуються ті, що 

брехню роздмухують і розсівають сварки між братами. 
В іншому тексті сказано: «Не будеш ходити пліткарем 
серед народу свого. Не будеш наставати на життя свого 
ближнього. Я — Господь! Не будеш ненавидіти брата 
свого в серці своєму. Конче вияви неправду свого ближ-
нього — і не понесеш гріха за нього. Не будеш мститися, 
і не будеш ненавидіти синів свого народу. І будеш люби-
ти ближнього свого, як самого себе! Я — Господь!» (3 М. 
19:16-18). А в 50-му псалмі ми читаємо: «А до грішника 
Бог промовляє «Чого про устави Мої розповідаєш, і чого 
заповіта Мого на устах своїх носиш? Ти ж науку знена-
видів, і поза себе слова Мої викинув. Як ти злодія бачив, 
то бігав із ним, і з перелюбниками накладав. Свої уста 
пускаєш на зло, і язик твій оману плете. Ти сидиш, проти 
брата свого наговорюєш, поголоски пускаєш про сина 
своєї матері... Оце ти робив, Я ж мовчав, і ти думав, що 
Я такий самий, як ти. Тому буду картати тебе і викладу 
все перед очі твої! Зрозумійте ж це ви, що забуваєте 
Бога, щоб Я не схопив, — бо не буде кому рятувати!».

Якось Давид прийшов у табір Саула і побачив, що 
той «спить у таборі, а спис його встромлений у землю в 
приголов’ї його, а Авнер та народ лежать навколо нього. 
І сказав Авішай до Давида: «Сьогодні Бог видав твого 
ворога в руку твою, а тепер проколю я його списом аж 
до землі одним ударом». І сказав Давид до Авішая: «Не 
губи його, бо хто простягав руку свою на Господнього 
помазанця і був невинний?». І сказав Давид: «Як живий 
Господь — тільки Господь уразить його: або прийде день 
його — і він помре, або він піде на війну і загине. Борони 
мене, Господи, простягнути свою руку на Господнього 
помазанця!» (1 Сам. 26:7-11).

Саула дуже важко назвати помазанцем. В ті дні 
він біснувався, злий дух приходив до нього, він був 
одержимий. А Давид не хотів навіть сказати про нього 
що-небудь погане, хоч, фактично, мав офіційне право 
посісти його місце, будучи помазаним на царство. 
Роками він чекав того дня, коли нарешті стане царем. 
Давид вважав, що коли Бог визнав його вірним, то Він 
Сам піднесе його на престол.

Але ось Саул гине в одній із битв. «І сталося третього 
дня, аж ось прийшов чоловік із табору від Саула — а 
одежа його роздерта, і порох на його голові. І сталося, 
як прийшов він до Давида, то впав на землю й покло-
нився. І сказав йому Давид: «Звідки це ти приходиш?». 
А той відказав: «Я втік з Ізраїлевого табору». І сказав 
до нього Давид: «Що це сталося — розкажи но мені!». 
А той відказав: «Народ утік із бою, а також багато з 
народу попадало й повмирало, і теж Саул та син його 
Йонатан померли». А Давид сказав юнакові, що розпо-
відав йому: «Як ти пізнав, що помер Саул та син його 
Йонатан?». І сказав той юнак, що розповідав йому: 
«Припадком натрапив я на горі Гілбоа — аж ось Саул, 
настромлений на списа свого, а колесниці та їздці дога-
няють його. І він обернувся до мене, і побачив мене, та й 
покликав мене. А я відповів: Ось я! І сказав він до мене: 
Хто ти? А я відказав йому: Я амаликитянин. І сказав він 
до мене: Стань надо мною та й убий мене, бо схопив 
мене корч, а вся душа ще в мені! І став я при ньому та 
й убив його, бо я знав, що він не буде живий по упадку 
своїм. І взяв я вінця, що на голові його, та наплечника, 
що на плечі його, і приніс сюди до пана свого». І схопився 
Давид за одежі свої та й роздер їх, і теж усі люди, що 
були з ним. І голосили вони й плакали та постили аж до 
вечора за Саулом та за сином його Йонатаном, і за на-
родом Господнім та за Ізраїлевим домом, що попадали 
від меча. І сказав Давид юнакові, що розповідав йому: 
«Звідки ти?». А той відказав: «Я син одного приходька 
амаликитянина». І сказав йому Давид: «Як ти не по-
боявся простягти руку свою, щоб убити Господнього 
помазанця?». І покликав Давид одного з слуг своїх і 
сказав: «Підійди, — убий його!». І той ударив його, і він 
помер. І сказав до нього Давид: «Кров твоя на голові 
твоїй, бо уста твої посвідчили проти тебе, говорячи: Я 
вбив Господнього помазанця». І Давид заголосив за 
Саулом та за його сином Йонатаном...» (2 Сам. 1:1-17).

Це був день, коли Давид міг би з радістю заявити: 
«Нарешті Бог заступився за мене і прибрав з мого шляху 
перешкоду! Нарешті мій ворог впав! Підіть вулицями 
і проголошуйте, що Давид зацарював». Але Давид 
говорить зовсім протилежне: «Не розказуйте в Гаті 
про це, не сповіщайте на вулицях Ашкалону, щоб не 
тішилися филистимлянські дочки, щоб не раділи дочки 
необрізаних!» (2 Сам. 1:20).

Тут ми починаємо розуміти, чому Давид припав до 
серця Богові. Він не тішився нещастям навіть свого 
ворога. Він говорив: «Це не радісна звістка, адже це 
наш народ, наші люди!».

Сьогодні разом з Давидом ми можемо додати: не 
читайте цих наклепницьких газет, не беріть участі в 
гидких ділах наклепників, не радійте, коли викриваєть-
ся хай навіть правда, але брудна правда. Не давайте 
ворогові приводу зловтішатися.

Пам’ятаймо, що диявол — наклепник. Коли хто-не-
будь приходить до нас, щоб висповідатись чи признатися 
в якомусь гріху, якого він не може перемогти, то він при-
ходить не для того, щоб ми обнародували його слабкості 
чи добили його, а для того, щоб за нього помолилися.

Апостол Яків пише: «... Признавайтесь один перед 
одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб 
вам уздоровитись» (Як. 5:16). В житті кожного з нас є 
моменти, коли хочеться з кимось поговорити і попросити 
молитовної підтримки! І як важко, коли не знаходиш 
того, хто не зрадить тебе, а буде молитися і побиватися 
за тобою, клопочучи за твою потребу перед Господом. 
Як мало сьогодні таких людей!

Любімо один одного і допомагаймо один одному, 
поки ми на дорозі до неба. Якщо треба, докоряймо але з 
любов’ю. Так чинив Христос, і до цього Він закликав і нас. 

ДОКІР ДЛЯ НАПРАВИДОКІР ДЛЯ НАПРАВИ
Олександр Шевченко
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ПОП-проблеми сучасного 
протестантизму — це не вплив 
поп-музики чи поп-культури на 
християнство, це абревіатура. Роз-
думуючи над станом справ у про-
тестантизмі на пострадянському 
просторі, можна дійти висновку, 
що більшість проблем зводяться 
до браку посвячення, освячення і 
просвіти.

Перше, що не може не тривожити 
— це нестача посвячення. Про 
це постійно говорять проповід-

ники і пастори церков, називаючи це 
синдромом «недільного християнства» 
або «останньою лавочкою». Приблизно 
лише 5-10% членів звичайної громади 
беруть активну участь в житті церкви. 
Ще близько 15-20% готові допомогти в 
якихось певних проектах, тобто епізо-
дично. Інші приходять тільки на недільні 
служіння. Звичайно, певної статистики 
з цього питання немає, наведені цифри 
більше базуються на особистому спо-
стереженні і відрізняються в різних 
церквах.

Будь-який християнин, якщо він 
справді спасенний, повинен щось робити 
для Царства Божого. Це його природна 
потреба. При тому бажано, щоб вірую-
чий служив у своїй професійній сфері. 
Наприклад, якщо я журналіст, я не можу 
не писати про те, що мене тривожить. 
Якщо я вчитель, то повинен говорити 
своїм учням чи студентам про Бога, 
якщо юрист — повинен допомагати 
християнським організаціям відстоюва-
ти права віруючих або ж виступати про-
ти прийняття законів, спрямованих на 
зневажання Божих заповідей (аборти, 
ювенальна юстиція, клерикалізація і т. 
д.). Тобто якби кожен християнин підніс 
свій голос в тому, чим займається, світ 
міг би реально змінитися. Зрозуміло, що 
християни ніколи не збудують Царство 
Небесне на землі, та, власне кажучи, 

це і не наша ціль, але заявити про свою 
позицію щодо тих антилюдських і безза-
конних речей, які відбуваються у світі, 
може і повинен кожен.

Наступна проблема — це брак освя-
чення. Усе більше й більше відвідувачів 
євангельських церков на пострадянсько-
му просторі починають «спрощувати» 
собі життя. Тобто часто моральні норми 
Біблії перестають відігравати визна-
чальну роль в житті християнина. Осо-
бливо це видно в питаннях сім’ї. Багато 
віруючих, услід за світом, починають 
вважати, що розлучення — прийнятний 
спосіб вирішення сімейних конфліктів. І 
таких прикладів, на жаль, багато. Щодо 
освячення складається парадоксальна 
ситуація. Усі розуміють його необхід-
ність, але продовжують рухатися в 
протилежному напрямку.

Однак найбільше загострити увагу 
варто на просвіті серед християн, адже 
про це в церквах говорять дуже мало. 
Що нині відбувається в протестантизмі? 
Дуже багато молодих і не дуже молодих 
людей здобувають духовну і світську 
освіту, читають різні книги, слухають 
проповіді і т. д. Однак мало хто з них вміє 
правильно «переварювати» отриману 
інформацію, тобто переводити її з кате-
горії «знань, які надимають», у знання, 
які народжують принципи. Виходить, 
що християни дуже багато знають, тре-
нуються в красномовстві на домашніх 
групах та Інтернет-форумах, але мають 
мінімум принципів, які змінюють їх життя 
і життя оточуючих.

Уся одержана інформація повинна 
осмислюватись, після чого треба при-
ймати рішення: що робити, як я можу 
найкраще вплинути на ситуацію і на сус-
пільство в цілому, як ці знання можуть 
послужити для розширення Царства Бо-
жого. Тобто знання заради знань ніколи 
не зроблять людей щасливими, а знання 
заради принципів — можуть. А це наше 
право і наша відповідальність.

ПОП-ПРОБЛЕМИ 
СУЧАСНОГО 

ПРОТЕСТАНТИЗМУ
ДУМКА

Правління Всеукраїнського союзу 
церков ЄХБ опублікувало заяву, в якій 
християни висловили занепокоєння про-
пагандою окультизму на українському 
телебаченні. Зокрема, їх тривожить те, 
що щодня в денному ефірі на одному 
з українських каналів транслюються в 
прямому ефірі «сеанси ворожіння і зняття 
проклять», де беруть участь переможці і 
фіналісти шоу «Битва екстрасенсів».

На думку християн, такі сеанси «зці-
лення душі і тіла» з використанням окуль-
тних предметів нагадують «середньовіччя 
з притаманними йому ритуалами».

«Тільки ось ніхто не задається пи-
танням, а що потім відбувається з цими 
людьми, які пройшли все підворіття пекла 
завдяки своїм «цілителям»? Скількох 
людей вони насправді «вилікували» і 
скількох «скалічили?» — наголошується 
в документі.

«Варто зауважити, що раніше такого 
роду «сеанси цілительства душі і тіла» 
екстрасенси дозволяли собі лише в 
нічний час. Напевне, указ «Про заходи 
щодо врегулювання діяльності в сфері 
народної і нетрадиційної медицини» від 
31 липня 1998 р., згідно з яким органи 
влади повинні були належним чином 
контролювати використання ЗМІ «нетра-
диційниками», відіграв не останню роль. 
За часів президентства Віктора Ющенка 
цей указ був анульований введенням в 
перелік професій Мінпраці ворожок та 
іншої братії «цілителів», — вважають 
християни України.

Віруючі занепокоєні тим, що в хрис-
тиянській країні людей через телеканали 
і представників «сильних світу цього» 
штовхають на вкрай небезпечний для 
душі крок. А можливо, у черговий раз 
духовна ніша, яку мали би заповнити 
християни, через пасивність останніх 
заповнює середньовічна єресь.

Християни звернулися із закликом 
молитися за «припинення виступів у ЗМІ 
людей, які практикують екстрасенсорику, 
магію, ворожіння, «нетрадиційну меди-
цину», за очищення української землі від 
антихристиянських явищ, які ганьблять її 
різними видами окультизму».

БІЛЬШІСТЬ АМЕРИКАНЦІВ БІЛЬШІСТЬ АМЕРИКАНЦІВ 
СВЯТКУЮТЬ РІЗДВОСВЯТКУЮТЬ РІЗДВО

Дев’ять із десяти жителів США відзначають Різдво, повідомляє 
«Інтерфакс-релігія». Згідно з опитуванням, 89% американців цього року 
дарували подарунки, 86% організовували святкові зустрічі із членами 
сім’ї чи друзями. При цьому 74% респондентів вважають Різдво насам-
перед  релігійним святом.

Разом з тим лише 58% американців вірять у Христа як Спасителя, 47% 
відвідують різдвяні служіння, 34% дивляться фільми на біблійні теми, 
і лише 28% читають чи слухають біблійні історії, пов’язані з народжен-

ням Ісуса.
При цьому 85% американців вважають себе релігійними. 40% учасників 

дослідження вважають, що Бог створив людину в нинішньому вигляді. 
Це найнижчий показник за всю історію аналогічних опитувань, які проводять-

ся раз на два роки починаючи з 1982 року. Ще 38% респондентів вважають, що 
Творець з початку зародження життя на землі визначає хід людської історії.

Як зазначили автори опитування, менш освічені люди більшою мірою 
схиляються до теорії креаціонізму. Її також підтримує чверть американців, які 
рідко чи ніколи не відвідують церкву, і 60% тих, хто ходить на Богослужіння 
раз на тиждень.

Більше за інші політичні сили країни ідею божественного походження 
світу розділяють республіканці (52%). Вони значно частіше за інших ходять 
на Богослужіння.

Натомість у Німеччині 54% населення вважають себе переконаними ві-
руючими, 32% взагалі не мають уявлення про Бога. Сім відсотків опитаних 
мають «посередковане уявлення про Бога». Для чотирьох відсотків Бог — дуже 
«авторитетний».

Інколи цілком очевидно, що ми перебуваємо саме 
там, де Бог хоче нас бачити. Для однієї кінокоманди 
це стало зрозуміло, коли вони подорожували по 
Малаві — одному з регіонів Північної Індії.

Команда проекту фільму «Ісус» подорожувала на півночі 
Індії, і в їхньому авто спустилась шина. Потім ще одна. 
На ремонт пішло багато часу, а день добігав кінця. Їм 

необхідно було провести ніч десь поблизу.
Команда зупинилася на нічліг у поселенні неподалік. Корис-

туючись нагодою, вони вирішили розповісти людям про Ісуса 
Христа. І попросили у місцевих старійшин дозволу показати 
фільм «Ісус». Влада охоче надала їм таку можливість, тим 
більше, що тут ніхто не бачив цього фільму.

Зібралось 1800 осіб, і команда розпочала трансляцію. 
До кінця перегляду 27 жителів твердо вирішили віддати 
своє життя Ісусу Христу. Але це було лише початком Божої 
роботи в селі.

Наприкінці фільму молода жінка з дворічною дитиною по-
просила команду помолитися за її сон, пояснивши, що не спала 
майже чотири роки, а дитина взагалі ніколи не спала. Команда 
помолилася. Наступного дня жінка прийшла до християн і з 
радістю повідомила, що спала всю ніч, як і її дитина. Вона 
не сумнівалася, що це безпосередня відповідь на молитву, і 
прямо там віддала своє життя Ісусу Христу.

А Божа робота тривала. Того ж дня дещо пізніше команду 
навідала група з 12 дорослих місцевих жителів. Вони пояс-
нили, що вчора ввечері були вражені фільмом і готові були 
покаятися, але посоромилися зробити це при всіх. Віруючі 
пояснили їм суть Євангелія, і ще 12 чоловік наблизилися до 
Божого Царства.

Безперечно, цю подію організував Всевишній Бог. Саме 
Він привів кінокоманду в потрібне місце і в потрібний час, щоб 
принести Добру Новину такій кількості людей. Тому молімося, 
щоб Бог продовжував роботу в цьому поселенні і зміцнив Своїх 
нових послідовників.  CNL-NEWS.

В Індії побою-
ються нової 

хвилі насильства

Християни індійської провінції 
Орісса з нетерпінням і страхом очі-
кували на свято Різдва, побоюючись 
насильства з боку місцевих індуїст-
ських організацій. Вони наполегливо 
просили владу надати їм захист.

Тим часом радикальні індуїстські 
організації закликали своїх членів 
відзначити демонстрацією третю 
річницю смерті індуського лідера 
Кгаескара Малліка.

В останні тижні 2010 року в деяких 
провінціях Індії зареєстровані напади 
на християн і християнські храми. А 
19 грудня в Бомбеї  фундаменталісти 
побили молодого християнського 
співака.

Седмиця.ру.

ЗВЕРНЕННЯ 
ДО ЧИТАЧІВ

Засоби масової інформації можна назвати тими да-
хами, про які говорив колись Ісус Своїм учням: «Що 
кажу Я вам потемки, говоріть те при світлі, що ж на 
вухо ви чуєте – проповідуйте те на дахах» (Мт. 10:27).

Тому у справі проповіді Євангелія роль ЗМІ пере-
оцінити неможливо. Завдяки християнським газетам 
Євангеліє заходить туди, куди проповідник далеко 
не завжди зможе потрапити. Це один із способів 
проповіді вчення Христа «аж до краю землі». «Бо як 
увірують, якщо не почують?».

А ще газета – добрий спосіб донести широкому загалу 
України інформацію про церкву, служіння, посилити відчуття 
єдності християн по всьому світу, дати глибоке усвідомлення 
того, що всі ми – часточки славного Тіла Христового, Його 
Церкви і всі працюємо на спільну мету – підготовку до Його 
другого приходу.

Адже далеко не кожен може побувати на з'їзді чи кон-
ференції, на якомусь особливо благословенному зібранні, 
далеко не кожен може почути проповідь чи вчення, особливо 
обдаровані Божим помазанням. Але духовно зростати повинні 
всі. Отут на допомогу і приходить наш часопис. І як наслідок, 
ваша проповідь, ваше звернення до народу Божого стануть 
надбанням десятків, а може, й сотень тисяч віруючих і послу-
жать, згідно із Писанням, на добре і потрібне збудування.

Не нехтуйте цією доброю нагодою послужити Тілу Христа, 
про яку, безперечно, подбав наш Господь і за ставлення до якої 
Він певного часу і спитає. Передплатіть наш часопис для членів 
своєї церкви – подбайте про добру поживу для них. 

До нашої редакції звертається багато людей, які хотіли б 
отримувати газету, однак не в змозі передплатити її. Серед 
тих, хто потребує духовної поживи, – малозабезпечені, пенсі-
онери, інваліди, в’язні, які прийняли спасіння в місцях позбав-
лення волі. Редакція не здатна взяти на себе передплату для 
цих людей. Тому шукаємо меценатів з жертовними серцями, 
які готові послужити Господу через служіння цим людям.

Ми будемо вдячні також за всі ваші замітки, статті, свід-
чення, проповіді, вчення і звичайно ж, за пожертвування на 
часопис, за всі ваші молитви. А Бог віддячить за все сторицею. 
Адже це наша спільна праця – «Ані той, хто садить, ані хто 
поливає, є щось, але Бог, що родить! І хто садить, і хто по-
ливає – одне, і кожен одержить свою нагороду за працею 
своєю. Бо ми – співробітники Божі» (1 Кор. 3:7-9).

Божих благословень вам! 
Редакція.

МОЛІМОСЯ ЗА НИХЗЛОБОДЕННЕ

ХРИСТИЯНИХРИСТИЯНИ УКРАЇНИ СТРИВОЖЕНІ  УКРАЇНИ СТРИВОЖЕНІ 
ЕКСПАНСІЄЮ ОКУЛЬТИЗМУ ЕКСПАНСІЄЮ ОКУЛЬТИЗМУ 

НА ТЕЛЕБАЧЕННІНА ТЕЛЕБАЧЕННІ

А ЯК У НАС?

Фільм «Ісус» став Фільм «Ісус» став 
каталізатором для каталізатором для 
прийняття Христаприйняття Христа


