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«Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона — сила Божа на спасіння «Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона — сила Божа на спасіння 
кожному, хто вірує, перше ж юдеєві, а потім гелленові»кожному, хто вірує, перше ж юдеєві, а потім гелленові»

(Рим. 1:16)(Рим. 1:16)
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Церкви ХВЄ, якi належать 
до нашого братства, діють в 
різних великих містах Західної 
Європи. Одна з них – у Берліні. 
16 листопада 2014 року там 
рукопоклали Леоніда Козаріза 
на служіння старшого пре-
світера.

Молитву з рукопокладенням звер-
шив заступник старшого єпископа 
ЦХВЄУ єпископ Юрій Веремій, 

який спеціально поїхав до Німеччини 
за дорученням правління братства. 
Водночас Василеві Козарізу та Сте-
панові Кізимі доручили дияконське 
служіння з попереднім випробувальним 
терміном.

Щонеділі богослужіння у Берліні від-
відують понад 20 осіб – українські емі-
гранти та заробітчани, а також вихідці 
з Росії, Білорусі, інших пострадянських 
країн. Віруючі провoдять євангелізації 
та запрошують новоприбулих християн 
віри євангельської відвідати зібрання. 
Отож церква поволі росте.

Анатолій Коренівський, завіду-
вач відділу аудіо-відеослужіння 
ЦХВЄУ, багатьом відомий як тала-
новитий бандурист, який виконує 
християнські псалми.

Нещодавно його запросили послужити до 
Литви. Відтак дев’ять днів Анатолій провів 
у Каунасі і Вільнюсі. За цей час відвідав 

вісім зібрань, де мав можливість співати, про-
повідувати та свідкувати. А ще взяв участь 
в євангелізаціях у трьох тюрмах та у госпісі. 
Служив словом і співом у християнському центрі 
реабілітації  для алко- і наркозалежних.

«Слово «бандура» у литовців до цього 
асоціювалося здебільшого з чимось великим і 
незручним – «забери свою бандуру»... Але коли 
вони почули цей інструмент, то переповнилися 
враженнями і дивувалися, який це чудовий і 
багатий інструмент», – розповідає Анатолій 
Коренівський. Виявилося, що в Литві багато хто 
навіть не бачив бандури, а тільки чув, що є такий 
музичний інструмент.

«Ми вдячні Богові за цю зустріч, – говорять 
віруючі Вільнюської церкви «Біблійна путь». 
– І будемо раді новим зустрічам з українським 
бандуристом».

chve.org.ua.

ПСАЛМИ ПІД ЗВУКИ БАНДУРИ

Асоціація «Духовне відродження» 
спільно з «Школою без стін» і рухом 
«Мені не все одно» відкривають 
п'ятий сезон різдвяного проекту 
«Подаруй надію». Його мета – разом 
з подарунком принести радість під 
час свят кожній дитині, допомогти їй 
відчути любов і турботу інших людей. 
Проект мотивує християн та небайду-
жих людей брати участь у житті дітей, 
які не мають родини.

Цього року тільки в Україні планується пода-
рувати 15 тисяч подарунків в ексклюзивній 
коробці дітям з інтернатів та неблагополуч-

них сімей. Особливість акції полягає в тому, що 
коробки заповнюються подарунками з допомогою 
волонтерів, членів церков (роблять це вони зде-
більшого зі своїми дітьми, тим самим прищеплю-
ючи їм бажання бути милосердними та охочими 
до добрих справ). Вони надійдуть тим дітям, які 
найбільше їх потребують. Організатори вірять, 
що кожен подарунок, зібраний вами з любов'ю, 
може стати першою сходинкою на шляху до зміни 
життя дитини.

Щоб стати партнером проекту «Подаруй 
надію», необхідно завчасно надати заявку для 
отримання коробок. Деталі отримання коробок 
в Україні – за телефоном (063)174-91-22 або по 

Нині вона орендує примі-
щення на базі дому молитви 
менонітів, однак у планах 
– придбання власного при-
міщення.

«Ми віримо, що Бог благо-
словить їхню працю і служін-
ня і що в майбутньому наша 
церква в Берліні матиме свій 
дім молитви, – говорить Юрій 
Костянтинович. – Це справа 
коштів і часу».

А поки що ті, хто збираєть-
ся в поїздку до Берліна, мо-
жуть завітати на богослужіння 
– тут завжди будуть вам раді.

chve.org.ua.

БУДЕТЕ В БЕРЛІНІ – ЗАВІТАЙТE БУДЕТЕ В БЕРЛІНІ – ЗАВІТАЙТE 
ДО УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИДО УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ

ХРИСТИЯНСЬКИЙ ПРОЕКТ ХРИСТИЯНСЬКИЙ ПРОЕКТ 
«ПОДАРУЙ НАДІЮ» БЕЗКОШТОВНО «ПОДАРУЙ НАДІЮ» БЕЗКОШТОВНО 
НАДАЄ КОЛЬОРОВІ КОРОБКИ ДЛЯ НАДАЄ КОЛЬОРОВІ КОРОБКИ ДЛЯ 
РІЗДВЯНИХ ПОДАРУНКІВ ДІТЯМРІЗДВЯНИХ ПОДАРУНКІВ ДІТЯМ

e-mail: konstt@asr-rm.org (Костянтин Тетерятников).
     Важливі поради щодо реалізації проекту 

«Подаруй надію»:
     1. Розкажіть про проект у своїй церкві, малій 

групі, молодіжному клубі тощо.
     2. Запропонуйте взяти одну або декілька 

коробок і наповнити їх подарунковими наборами.
     3. Зберіть подарунки і вручіть їх дітям з 

неблагополучних сімей вашого міста, відвезіть в 
дитячий будинок.

     4. Постарайтеся разом з подарунками під-
готувати святкову програму і привітання. Або ж 
просто проведіть час з дітьми, щоб вони відчули 
вашу турботу.

chve.org.ua.

Євангеліст Франклін Грем заявив, що в Євангеліст Франклін Грем заявив, що в 
США зросла ворожість щодо Різдва. На дум-США зросла ворожість щодо Різдва. На дум-
ку Грема, американці почали війну не просто ку Грема, американці почали війну не просто 
проти святкування Різдва, а проти самого проти святкування Різдва, а проти самого 
Ісуса Христа і Його послідовників.Ісуса Христа і Його послідовників.

Суспільство витісняє Різдво звідусіль. Магазини, 
школи і різні громади по всій Америці придуму-
ють, як замінити різдвяне привітання світським, 

ВІЙНА ПРОТИ РІЗДВАВІЙНА ПРОТИ РІЗДВА
щоб не ущемити почуття людей, які сповідують іншу 
релігію, або атеїстів.

«Корінь війни проти Різдва насправді означає 
війну не проти самого святкування, а проти Сина 
Божого. Війна проти Різдва – це війна проти Христа і 
Його послідовників. Це ненависть сучасної культури 
до слів Христа: «Я – дорога, і правда, і життя. До 
Отця не приходить ніхто, якщо не через Мене» (Ів. 
14:6)... Світ плотський і належить дияволу, тому 
люди не хочуть чути найменшої згадки про Божу 
славу».

Диявол знає, що його час наближається до кінця, 
тому він так лютує проти Христа, впевнений Грем. 
«Однак ця війна проти Господа зазнає краху, – не 
сумнівається євангеліст. – Перший прихід Христа на 
землю приніс нам звільнення від гріхів; коли Він по-
вернеться вдруге, Він повернеться, щоб встановити 
Своє Царство і правління назавжди».

CNL-News.

З Новим 2015 роком та Різдвом Христовим!З Новим 2015 роком та Різдвом Христовим!
Сердечно вітаю вас, дорогі служителі Христові, сестри і брати!

Незважаючи на дуже складні та болючі процеси в нашій країні, ми прожили 2014 рік в осо-
бливій духовній атмосфері. Нам довелося і ще доводиться зустрічатися з викликами, про які 
ми й не думали на порозі 2014 року. Але Господь нас не залишив ні на хвилину. Тож варто щиро 
подякувати Йому за охорону і турботу, а також за випробування, що випали на долю наших 
церков у східній Україні.

Власне, у такий неспокійний світ і прийшов Спаситель світу, щоб дати Свій спокій, а світло Ви-
флеємської зорі осяяло мільйони душ, що блукали в темряві, і такими колись були й ми з вами.

Нехай у році, що гряде, зміцніє Віра наша, хай укріпить нас Надія на Бога й Спаса нашого Ісуса 
Христа і прикрасить наші душі Любов Божа, яка виливається Духом Святим!

Постійно пам’ятаймо, що Ісус – Еммануїл, що означає «З нами Бог».
Христос народився!
Славімо Його!
З повагою і молитвами,                                                  старший єпископ Церкви ХВЄ України

Михайло Паночко.
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУЛЮДИНА І ВІРА

«В давнину промовляв був Бог 
до отців через пророків, а в останні 
ці дні промовляв Він до нас через 
Сина, що Його настановив за На-
слідника всього, що Ним і віки Він 
створив» (Євр. 1:1).

З давніх-давен пророками називали людей, які мали 
особливе призначення в житті. Воно ставало 
очевидним після зустрічі з Богом і налагодження 

з Ним тісних стосунків. Першу згадку про пророка 
знаходимо в Книзі Буття 20:7. Пророком тут названий 
праотець Божого народу Авраам. Найбільшим же 
пророком Ізраїлю був Мойсей (Повт. Зак.  34:10-12). А 
от імена двох наступних пророків – Іллі і Єлисея тісно 
пов’язані з формуванням пророчої традиції Ізраїлю. 

Особливий розквіт пророчого служіння припав на 
так званий період занепаду царства (після Соломона). 
Царі забули про Бога, Який дав їм владу, занехаяли 
Його заповіді і перестали відображати образ Царя Не-
бесного для тих, хто їх оточував. Пророки приходили 
до царів зі словом від Бога. «Промовляв був Бог до 
отців через пророків», тому що державні інститути, 
так би мовити, псували Його репутацію. Або, якщо 
говорити біблійною мовою, знеславили Бога. Отже, 
щоб встановлений у державі порядок прославляв 
Бога, повставали пророки. З цим пов’язані і теми 
їхніх промов – релігійне лицемірство, соціальна не-
справедливість, економічна криза тощо. 

Хоча теми пророчих книг дуже різноманітні, їх 
об’єднує одна тема. Це тема Месії Христа – помаза-
ного Богом Царя, Пророка і Священика.

А тепер відкриємо сьомий розділ Книги пророка 
Ісаї і перейдемо до записаного в ньому пророцтва. Ця 
книга містить уривок, який описує одну з подій за часів 
правління царя Ахаза. Це було в період поділеного 
царства. Над Юдейським царством нависла загроза 
з боку сусідніх ізраїльського і сирійського царств. 
Господь заспокоює царя і народ через пророка. Про-
мова має багато цікавих деталей, на яких не будемо 
зупинятися. А ось саме пророцтво: «Тому Господь 
Сам дасть вам знака: Ось Діва в утробі зачне, і Сина 
породить, і назвеш ім’я Йому: Еммануїл» (Іс. 7:14). 

Це пророцтво виконалося в різдвяних подіях.
«Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли 

Його матір Марію заручено з Йосипом, то перш, ніж 
зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від 
Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний, і не 
бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли 
ж він те подумав, ось з’явивсь йому Ангол Господній 
у сні, промовляючи: Йосипе, сину Давидів, не бійся 
прийняти Марію, дружину свою, бо зачате в ній, то від 
Духа Святого. І вона вродить Сина, ти ж даси Йому 
ймення Ісус, бо спасе Він людей Своїх від їхніх гріхів. 
А все оце сталось, щоб збулося сказане пророком 
від Господа, який провіщає: Ось діва в утробі зачне, і 

Сина породить, і назвуть Йому Ймення Еммануїл, що 
в перекладі є: З нами Бог. Як прокинувся ж Йосип 
зо сну, то зробив, як звелів йому Ангол Господній, і 
прийняв він дружину свою. І не знав він її, аж Сина 
свого первородженого вона породила, а він дав Йому 
ймення Ісус» (Мт.  1:18-25).

Повертаючись до тексту Іс. 7:14, треба зауважити, 
що ще до народження Ісуса робилися спроби порівня-
ти пророцтво з конкретною особистістю в історії. Так, 
юдеї вважали, що Ісая під Еммануїлом має на увазі 
сина Ахаза Єзекію. Однак до моменту проголошення 
пророцтва Єзекія вже народився (йому було щонай-
менше два роки). Крім того, дружина Ахаза не могла 
бути названа дівою.

Інші екзегети вважали, що Ісая говорить тут про 
свого власного сина, ім’я якого має незвичне зна-
чення: «Квапиться здобич, скорий грабіж». Проте 
ім’я цьому синові пророка дав Сам Господь (8:1), і 
воно за своїм лексичним значенням протилежне до 
імені Еммануїл. Отже, ці імена не може носити одна 
людина. Крім того, до моменту проголошення про-
роцтва пророк уже був одружений і дружина його 
названа «пророчицею» (8:3), а не дівою. 

Третя точка зору припускає, що Еммануїл – ім’я 
збірне і стосується нового покоління юдейського 
народу. Але в такому разі вживання слова «діва» 

неможливе, тим більше – з визначеним артиклем. 
При такій інтерпретації пророцтва слово «діва» за 
значенням збігається з поняттям «дім Давида». Але 
таке тлумачення пророцтва позбавляє будь-якого 
сенсу саме слово «знак», оскільки народження нового 
покоління не може служити знаком від Бога. 

Слова «Сам дасть вам знака» вказують на уні-
кальність і особливу значимість цієї ознаки. Згадаймо 
пастухів з Вифлеєма – їм був даний знак. «І ось вам 
знак: ви знайдете Дитятко...» Благочестивий старець 
Семен також пророкував про Ісуса, що Він буде «на 
знак сперечання».

Посилаючись на Своє воскресіння, Ісус говорив, 
що ніякого знамення не буде дано Його поколінню, 
«окрім ознаки пророка Йони», і ця аналогія прогля-
дається в Мідраші у зв’язку з воскресінням.

Усі ці знамення, знаки й ознаки змушують нас 
поміркувати самостійно і дійти висновку, що, окрім 
Ісуса, важко знайти людину, яка відповідала б усім 
цим «знаменним властивостям».

Роздумуючи над цим пророцтвом, я переконуюсь, 
що збагнути його зміст можна тільки серцем. Читаючи 
Євангеліє, починаєш бачити, як однієї з холодних 
ночей до дому своїх родичів постукали двоє подорож-
ніх. Це діялося в Палестині 5  р. до н.  е., напередодні 
Пасхи. Після довгого шляху вони таки дісталися до 

Вифлеєма. Ось дім, у якому вони відпочинуть.
Ця пара стояла на порозі надзвичайної події 

– народження дитини: тому, незважаючи на втому, 
їх переповнювала вдячність Богові за благополучне 
завершення подорожі. Двері відчинили, і Йосип з Марі-
єю увійшли в дім. Їм були раді. Через декілька хвилин 
стало зрозуміло, що господарям незручно через те, 
що гостинна кімната вже наповнена – перепис зібрав у 
кожному вифлеємському домі чимало родичів. Йосип з 
Марією втомлені, єдине, що залишається, – хлів, який 
хоча не виражає східної гостинності, все ж, теплий і 
стане хоч якимось притулком для гостей з Назарета.

Осла прив’язали до стійла, за стіною гамірно. І тут 
вона народжує сина...

Ще досі в Ізраїлі можна побачити залишки давніх 
ізраїльських домів і ясла, вирубані з каменю. Вони 
розміщувалися між опорами, що підтримували дах, і 
виходили у двір, який служив кухнею. Залишки такого 
дому збереглися в Мегіддо на півночі Палестини.
Сучасний турист може доторкнутись і до стародавніх 
ясел. На місці ж народження Христа у Вифлеємі сьо-
годні стоїть церква. Її збудувала цариця Олена, мати 
імператора Костянтина, у 331 році. Вважається, що 
на це місце вказали Олені місцеві віруючі. 

Частиною розміщених тут будинків були печери; 
можливо, тому поширилася точка зору, що Ісус 
народився в печері. Така помилка пов’язана з ви-
словом «в заїзді місця не стало для них» (Лк. 2:7). 
Коли ми чуємо це, то уявляємо собі щось на взірець 
стародавнього готелю. Але кожен єврейський дім був 
побудований так, що однією з кімнат був хлів, однією 
– кімната для гостей (грецькою «каталума»). Святому 
сімейству не знайшлося місця в «гостинній кімнаті» 
в домі їхніх родичів. Готелів у Вифлеємі на той час 
взагалі не було.

Основна риса традиційної єврейської екзегетики 
– асоціативний підхід, тому з їхніми тлумаченнями 
пророцтв треба бути дуже обережними. Розглядаючи 
пророцтво про Еммануїла, ми відштовхнулися від тлу-
мачення Матвія, який говорить, що пророцтво викона-
лось. Еммануїл у перекладі з єврейської означає «З 
нами Бог». Це не власне ім’я Месії. З одного боку, воно 
вказує на Божу присутність і заступництво, з другого 
– на властивості Дитяти, про які йдеться у пророцтві.

Ім’я Еммануїл означає, що в Ісусі Сам Бог став 
людиною заради нашого спасіння. Таким чином, Ісус 
Христос став «знаменням» – видимим образом не-
видимого Бога. Можливо, тому Він відкидав вимоги 
дати знамення на підтвердження Його істинності 
– правдивість знамення не підтверджується іншим 
знаменням (Мт. 12:39-40). Через Ісуса Бог говорить 
сьогодні (Євр. 1:1).

У пророцтві про Еммануїла захована божественна 
таїна, що відкриває двері до багатьох інших таїн віри. 
Чи йдеш ти цим шляхом, друже? А він веде назустріч 
Еммануїлові.

Юрій Ліщинський.

Не раз на різного роду 
релігійних заходах, коли 
хтось порушував тему, який 
суспільний лад більше до 
вподоби Богу – республі-
ка чи монархія, служителі 
УПЦ(МП) завжди дружно зі 
зверхньою посмішкою – от, 
мовляв, який невіглас, не 
знає таких простих речей 
– відповідали: звичайно ж, 
монархія!

Для такого твердження у 
віруючих людей, очевидно, 
мали б бути вагомі підстави, 
і шукати їх, напевно, треба 
не в релігійних чи історич-
них традиціях людства, а в 
Слові Божому, яке незмінне 
і дане всім народам на віки 
вічні.

Згадаймо, як появилися царі в Ізраїлі. 
Оселившись у землі обітованій, євреї 
понад 300 років жили без царя. Довго 

із заздрістю народ Божий спостерігав, як 
процвітають сусідні народи-язичники під 
твердою рукою своїх володарів. І чвари 
у них відсутні, і жодної тобі опозиції – а 
навіщо вона? Ця опозиція тільки тим і 
зайнята, що збурює спокій у країні та за-
важає владі працювати для блага народу, 
а користі від неї бідному єврею – жодної. 
І промисловість у них бурхливо розви-
вається, і старі не плачуть, вистачає їм 
на гречку, а що вже казати про охорону, 
яка настільки сумлінно охороняє права 

трудящих, що нікому й на думку не спадає 
висловлювати якесь незадоволення. 

Ось і вирішили  юдеї просити у Бога 
собі царя. Прийшли до пророка Самуїла, 
щоб той помолився і щоб Бог через про-
рока вказав їм на гідну людину. Самуїл по-
молився. Ось відповідь Бога:  «Послухай 
голосу того народу щодо всього, що він 
сказав тобі, бо не тобою вони погорду-
вали, але Мною погордували, щоб Я не 
царював над ними» (1 Сам. 8:7).

Далі Всевишній намалював  яскраву 
картину майбутнього для Ізраїлю: «Ось 
яке буде право царя, що царюватиме над 
вами: синів ваших він візьме й приділить 
їх собі до колісниць та коней... дочок 
ваших він собі візьме за благовонниць, 
куховарок та пекарок. Поля ваші та ви-
ноградники й сади оливні найкращі він 
забере й роздасть своїм слугам... Слуг 
ваших, і слугинь, і щонайкращий скот ваш, 
і ослів ваших він забере й поставить для 
себе до роботи. Дрібну скотину вашу він 
одесяткує, й самі ви станете його рабами! 
Й коли будете нарікати на вашого царя, 
що ви ж собі вибрали, Господь вас слухати 
не буде» (1 Сам. 8:10-20).

Саме так усе й сталося. І тривало, 
аж доки Ізраїль перестав існувати як 
держава. В язичницьких же країнах 
самодержавство панувало, поки там не 
утвердилося християнство. І сьогодні в 
розвинених країнах якщо де й збереглися 
монархії, то королі й королеви там віді-
грають значною мірою декоративну роль, 
їхні права чітко окреслені конституціями і 
відповідними законами.

Чому Адонай був обурений намірами 
народу настановити собі батюшку-царя, 
зрозуміло з пророцтва Самуїла. Людям 
важко було й вони не хотіли постійно 

перебувати у присутності Його Духа, від-
чувати на собі Його пильне, не байдуже 
до гріха та беззаконня око, шукати  Його 
волі, вивіряти з Законом свої плани та дії, 
дбати за все, що відбувається навколо. 
Легше було жити  «вільно», тобто так, як 
бажає плоть; легше було розслабитися у 
відносній неволі, ніж постійно нести тягар 
відповідальності за свої вчинки та й за 
стан справ у країні в цілому; легше було 
з найменшим напруженням виконувати 
чиїсь розпорядження, ніж напружуватися 
самому, приймаючи важливі рішення. І 
народ знехтував своїм первородством 
серед інших народів.

Тоді який же лад хотів бачити Адонай 
в Ізраїлі?

Після виходу народу з пустелі й за-
воювання під проводом Ісуса Навина 
землі обітованої настав так званий період 
суддів. Їх призначення полягало в тому, 
щоб вершити правосуддя, пильнувати ви-
конання Божих заповідей, залагоджувати 
суперечки між людьми, усувати різного 
роду несправедливість.

Другим важливим обов’язком було 
вести визвольні війни, оскільки народ 
через свій непослух Богові постійно по-
трапляв  у залежність від сусідів. Третім, 
можливо, найголовнішим завданням 
суддів було відвернути юдеїв від служін-
ня чужим богам і повернути їх під руку 
єдиного Бога.

Для цього судді повинні були мати 
тісний зв’язок із Творцем (самі або через 
пророків), щоб безпомилково знати Його 
волю й отримувати від Нього настанови 
в разі виникнення якихось складних про-
блем. Влада в судді була значно ширша, 
ніж у старійшини роду, але значно вужча, 
ніж у царя і не виходила за рамки Тори.

Таким чином, був єдиний  для всіх 
закон: і для первосвященика, і для 
багатого купця, і для бідного пастуха. 
Відповідальність перед Богом за пору-
шення мали нести всі. Суддю призначав 
Адонай, не нехтуючи думкою більшості 
людей, а інколи вони й самі обирали собі 
зверхника, а Бог потім підтверджував 
їхній вибір, благословляючи обранця. Як 
правило, це були люди не шляхетного по-
ходження, але мудрі, сміливі, талановиті, 
щирі патріоти, визнані населенням, вірні 
Богові і своєму народові.

Якщо уважно придивитися, то поба-
чимо в тогочасному суспільному устрої  
Ізраїлю досить чіткий прообраз сучасної 
демократії. Демократія, влада народу, 
має під собою потужний фундамент 
конституції та законів. Саме завдяки 
силі такого порядку можуть успішно роз-
виватися свобода слова, права людини, 
соціальне забезпечення і багато всього 
іншого, що дає громадянам суспільство, 
вільне від сваволі однієї людини чи 
невеликої купки людей при владі. Пре-
зидент, якого обирають, – це не цар, 
найголовнішим обов’язком  президента 
є охорона конституції, що визначає межі 
і його особистої влади.

Інколи доводиться чути: так то воно 
так, але саме період суддів позначився 
найбільшими смутами, кровопролиттям, 
війнами та стражданням людей у чужо-
земній неволі. Дійсно, це правда. Але 
яка ж причина? Лише одна: постійне 
грубе порушення Закону, якого дав Бог, і 
служіння ідолам.

Сьогодні Україна активно зайнята 
розбудовою держави. Я переконаний, 
що олігархічно-клановий устрій, що наразі 
склався, не остаточний  і ми ще маємо 

добру нагоду максимально наблизити 
систему організації нашого життя до 
того ідеалу, що його пропонує нам Святе 
Письмо, а отже, й Сам Господь.

Що ми маємо для цього? Достатню 
кількість людей, які бажають жити чес-
но й поважають право, досить багато 
християн, які готові прийняти волю Божу 
і не хочуть мати в країні президента-само-
держця. Маємо і сильного пророка. Про-
рочі функції Бог доручив сьогодні Церкві 
Христовій. Новозавітне пророче служіння 
суттєво відрізняється від старозавітного, 
одкровення приходять не у вигляді над-
рукованих текстів, що падають із неба в 
руки якихось невідомих людей, – Бог дає 
необхідне бачення лідерам церков як для 
внутрішніх справ, так і для діяльності в 
країні, що за неї Церква несе перед Бо-
гом певну відповідальність. А наскільки 
лідери сприймають це бачення – це вже 
залежить від їхнього духовного рівня. І 
те, наскільки вони здатні до практичного 
здійснення свого бачення, теж визначає 
міра їхнього посвячення, мужності та 
вірності Господеві.

Якщо йдеться про вибори певних 
державних посадовців, то від Церкви 
вимагається небагато: це посилена 
одностайна молитва всіх конфесій за те, 
щоб воля Божа здійснилася через вибір 
народу, щоб Бог привів до влади людей 
мудрих, справедливих, патріотів своєї 
батьківщини, щоб не було фальсифіка-
цій, маніпуляцій тощо. Якщо досягнемо 
належної єдності у таких прагненнях і не 
будемо байдужими до долі землі, що нас 
годує з руки Божої, то Господь дасть нам 
керівників, яких ми варті. І не лише благо-
словить країну матеріальним достатком, 
миром та злагодою, але й захистить 
від страшних катаклізмів, що сьогодні 
падають на наші голові з вини тих, що 
відвернулися від Нього і служать, свідомо 
чи несвідомо, іншим богам.

Віктор Котовський.

РІЗДВО: ГОЛОС ТАЇНИ

САМОДЕРЖАВСТВО І ВОЛЯ БОЖА
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Вірність – це висока моральна риса. 
Синонім вірності – надійність. Вірний 
– значить правильний, точний, відпо-
відний високому стандарту. Говорячи 
про вірність, ми тим самим визнаємо 
якийсь вищий авторитет, якому ми ві-
рні або – не вірні.

У світі кривих дзеркал існують і спотворені поняття 
вірності. Приміром, вірність кримінальній спіль-
ноті. Вірність сталінізму. Вірність язичницьким 

ідолам. Нерідко зрада таким помилковим цінностям 
коштує життя. Звіряючи свої життєві принципи з 
вищим ідеалом, невірний виявляє свою вірність.

А це ж абсурд. І тому, розмірковуючи про вірність, 
важливо з'ясувати, що саме є гідною підставою віри, 
істинним фундаментом переконань. Де абсолют, з 
яким можна звіряти свої життєві позиції?

Цей Абсолют – Бог. Він відкрив Себе в Біблії. 
Він також відкривається при уважному погляді на 
довкілля. «Бо Його невидиме від створення світу, 
власне Його вічна сила й Божество, думанням про 
твори стає видиме. Так що нема їм виправдання» 
(Рим. 1:20).

Тому справжня вірність можлива лише при повній 
відповідності людини Божим стандартам. Не може 
криве бути вірним прямому. Не може безглузде, 
тлінне бути вірним нетлінному, досконалому.

Необхідно випрямитися. Необхідно привести себе 
в належну відповідність з ідеалом. Таке відновлення 
Євангеліє називає народженням згори. Вірність 
лише тоді актуальна і безперечна, коли піддається 
випробуванню і підзвітна вищому авторитету. А 
таким авторитетом для людини є Бог.

Вимоги вірності стосуються різних сфер життя 
людини, та найчастіше говорять про вірність у 
шлюбі, про подружню вірність. Але є ще і вірність 
покликанню, вірність родині, вірність слову, вірність 
вірі. Вірність собі, врешті-решт.

Вірна людина ніколи не підведе. Тому вірність 
асоціюється з мужністю, стійкістю, незмінністю, 
твердістю – рисами, які Бог формує в людині. Ось 
як повчає Ісус Навин: «Чи ж не наказав Я тобі: будь 
сильний та відважний? Не бійся й не лякайся, бо 
з тобою Господь, Бог твій, у всьому, де ти будеш 
ходити» (Єг. 1:9).

Відсутність твердості, стійкості, вірності робить 
людину ненадійною, непридатною ні до якої справи. 
«Ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад ози-
рається, не надається до Божого Царства» (Лк. 9:62).

Вірність формується  при наявності високої мети і 
безумовної відповідальності перед вищим, незапере-
чним авторитетом суду.

Для християнина така мета – вічне життя. Вищий 
Суддя – Бог. Кожна людина зобов'язана прожити 
життя гідно, благочестиво, свято. Кожен буде звіту-
вати за своє життя перед Богом. «Чи ти думаєш, чо-
ловіче... що ти втечеш від суду Божого?» (Рим. 2:3).

Коли ми говоримо про покликання і служіння, про 
якусь легковажність і мови не може бути. «Дивіться, 
щоб хто не зостався без Божої благодаті, щоб не ви-
ріс який гіркий корінь і не наробив непокою, і щоб ба-
гато хто не опоганились тим. Щоб не був хто блудник 
чи безбожник, немов той Ісав, що своє перворідство 
віддав за поживу саму» (Євр. 12:15-16).

Важливо пам'ятати, що християнин, бувши по-
кликаний зі стану духовної смерті, стану залежності 
від духів злоби, – дитина Божа. Отримуючи усинов-
лення, християнин зобов'язаний, «докладаючи до 
цього всю пильність», відповідати своєму високому 
званню. У всьому. Дрібниць немає. Будьте святі 
– не менше!

Святість – це плід зусиль і вірності християнина. 
«Будь вірний до смерті, і Я тобі дам вінець життя» 
(Об. 2:10). Зазвичай вважається, що, увірувавши в 
Бога і народившись згори, людина отримує новий 
характер і свободу від згубних сил зла, а також силу 
для святого, досконалого життя. Це так, але й не так.

Бог дає відродженій людині всі атрибути чистого 
і святого життя як можливість, вимагаючи від самої 
людини повної посвяти, абсолютної вірності в най-
меншому, закликаючи зректися себе, зненавидіти 
своє колишнє життя, померти для себе і абсолютно, 
на сто відсотків присвятити себе Богові.

Це і є відродження. Це народження особистості, 
яка звільнена від влади смерті і отримала високий 
стандарт Божої дитини (1Тим. 6:11). Тільки коли таке 
посвячення Богу відбулося, можлива вірність і по-
кликанню, і сім'ї, і собі. Але за умови, що кожного дня 
свого життя народжена згори людина веде активну 
боротьбу за святість, не розмінюється на дрібниці, 
не захоплюється нісенітницею, не опускає рук і не 
перекладає відповідальності за себе на інших.

Наслідки невірності
Ось приклад руйнації, що спіткала назорея Божо-

го (Суд. 13-16.) Самсон був посвячений в назореї ще 
до народження. Неймовірна сила, легкі перемоги над 
ворогами показують Самсона справжнім героєм.

Народжений в благочестивій родині, він був по-
свячений Богу, а це, власне, і є назорейство. Його 
життєвою місією було служіння народові, захист 
Ізраїлю від ворогів і утвердження законів Божих 
в житті особистому і житті суспільства. Підставою 
для переможного служіння була його абсолютна 
відданість покликанню. Точне виконання умов на-
зарейства.

Наділений усіма необхідними ресурсами, Самсон 
нерідко демонстрував свої можливості, вражаючи 
филистимлян. Усвідомивши свою силу, відчувши 
свою безкарність, він став бешкетувати, нехтуючи 
порадами батьків і своїм становищем назорея. 
Маленькі витівки призвели до великих, дрібне хулі-
ганство переросло у вседозволеність, так що вже й 
батьки не мали на нього управи. Знехтувавши закони 
Бога і благання батьків, він примусив їх привести 
йому вподобану дівчину.

Трохи згодом вона схилила Самсона сказати 
відповідь на його загадку, і його суперечка з фи-
листимлянами закінчилася провалом. Дружина ж 
залишила його і вийшла заміж за «дружка його, що 
приятелював із ним» (Суд. 14:20).

Урок цей не пішов на користь, і через якийсь час 
Самсон знову захопився жінкою, а та змусила Сам-
сона відкрити джерело своєї сили. Вона обстригла 
його волосся, і ось він – ганебний кінець назорея: «І 

сказала вона: «Филистимляни на тебе, Самсоне!». 
І збудився він зі сну свого та й сказав: «Вийду я, 
як раз у раз, і стрясуся». А він не знав, що Господь 
відступився від нього. І взяли його филистимляни 
та й вибрали очі йому.  І вони звели його до Гази, і 
зв'язали його мідяними ланцюгами, і він молов у домі 
ув'язнених» (Суд. 16: 20-21).

Потужний, колись непереможний Самсон, з ви-
колотими очима, зганьблений, скутий ланцюгами, за-
мість мулів і разом з мулами обертає жорна, мелючи 
борошно для своїх ворогів. Дрібне бешкетування 
звело нанівець всю славу героя.

Посвячені Богові
Кожен народжений від Слова Божого і Духа 

Святого християнин – Божий назорей. Християнину 
дана сила Духа Святого (Дії 1:8). Християнин має 
розум Христа (1 Кор. 2:16). Християнин названий 
дитиною Божою (1 Ів. 3:1). Християнин запечатаний 
Духом Святим (Еф. 1:13).

Усі ці високі духовні властивості дані християнину 
при народженні згори. Це атрибути громадянина 
Небесного Царства. Присягаючи на вірність своїй 
батьківщині, воїн клянеться не шкодуючи життя 
виконувати накази свого командира, виконувати 
свій військовий обов'язок. Християнин присягає на 
вірність своєму Спасителю, коли входить у води 
хрещення. В Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа він 
публічно віддає смерті всі свої плотські інтереси і 
пристрасті, відрікаючись від влади сатани.

Занурюючись у води хрещення, християнин при-
сягає бути вірним Богу, відмовляючись від свого 
грішного «я», народжується як свята Божа людина, 
вручає своє життя в повне розпорядження Господу. 
По суті, відбувається таємниця народження, в якій 
з води хрещення постає нова людина, відновлена 
в образ Божий. «Бо ви всі сини Божі через віру в 
Христа Ісуса! Бо ви всі, що в Христа охрестилися, у 
Христа зодягнулися» (Гал. 3:26-27).

Ця присяга вірності Богу передбачає обіцянку 
бути чесним завжди і скрізь. Нічим і ніколи не шко-
дити своєму тілу. Не чинити блуду. Не красти. Не 
брехати. Берегти свій розум від впливу помилкових 
ідей. Зберігати чистою свою совість. Не вживати 
алкоголь, наркотики, тютюн. «Силкуйся поставити 
себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, 
що вірно навчає науки правди» (2 Тим. 2:15).

Заступаючи на службу Богові, ми зобов'язані 
проявити абсолютну довіру Господу і повний по-
слух. Для християнина немає часу чи місця, коли б 
він був вільний від присяги на вірність Господу. Він 
зобов'язаний бути вірним на відпочинку і в праці. 
Він зобов'язаний бути вірним дружині і дітям. Він 
зобов'язаний бути вірним батькам і церкві. «А що 
ще шукається в доморядниках – щоб кожен був 
знайдений вірним» (1 Кор. 4:2).

Нехтування своєї обіцянкою вірності – перший 
крок до падіння. Недбалість у виконанні своїх 
обов'язків відкриває двері для лукавих пропозицій 
світу. Слава, гроші, секс – це найслабші місця у кож-
ної людини. Туди й посилає свої пропозиції лукавий, 

одягаючи згубну суміш в красиві обгортки. «Бережи 
себе чистим» – це припис Головнокомандувача. Воїн 
неохайний, одягнений не за статутом, напідпитку, 
буде відправлений під арешт.

Про християнина, який свавільно покинув поле 
духовної битви, Писання говорить так: «Бо краще 
було б не пізнати їм дороги праведності, аніж, 
пізнавши, вернутись назад від переданої їм святої 
заповіді. Бо їм трапилося за правдивою приказкою: 
«Вертається пес до своєї блювотини» та «Помита 
свиня йде валятися в калюжу» (2 Петр. 2:21-22).

Щоб бути вірним
Як же зберегти свою чистоту? Як зберегти себе 

у вірі? Як бути вірним?
Найперше – зберігати порох сухим. Краще й не 

скажеш. Адже ми на війні. Триває духовна війна, в 
якій гинуть мільйони людей. Треба чесно визнати, що 
розбрат, блуд, грабежі, насильства, розлучення, вбив-
ства, війни серед християн – усе це наслідки духовної 
поразки. А інакше кажучи – наслідки невірності Богові.

Зберігати порох сухим – це значить завжди бути 
озброєним духом істини. Дивитися довкола ясними 
очима. Бачити задуми диявола і протистояти їм твер-
дою вірою. Бути вірним навіть до смерті – це означає 
досконально знати предмет віри, свої принципи, свої 
доктрини і ні на крок не відступати від них, навіть 
перед лицем смерті. 

«Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли 
ви дати опір дня злого і, все виконавши, витримати» 
(Еф. 6:13).

Моліться, щоб не впасти в спокусу. Знову і зно-
ву перечитуйте Євангеліє. Живіть з Ісусом Христом. 
Перемагайте спокуси диявола, навчаючись перемозі 
в Ісуса: «Відійди від мене, сатано. Написано: Господу 
Богу Твоєму поклоняйся і Йому одному служи».

Пильнуйте. Не беріть участі в неплідних ділах 
темряви. Уникайте сумнівних кампаній. Перш ніж 
прийняти запрошення на спільність невірних, смі-
ливо заявіть, що ви – християнин. Докладаючи всі 
старання, ненавидьте гріх, що панує у світі.

Знайдіть своє служіння і старанно працюйте. 
«Хто вважає на вітер, не буде той сіяти; а хто спо-
глядає на хмари, не буде той жати» (Екл. 11:4). 

Відновлюйте свій розум. Вникайте в себе. 
Вникайте у вчення. Займайтеся цим постійно. На-
качуйте духовні м'язи. 

Не лінуйтеся. Лінощі – це зовсім не невинна 
вада. Це гріх, що руйнує душу. «Я проходив край поля 
людини лінивої, та край виноградника недоумкува-
того, і ось все воно позаростало терням, будяками 
покрита поверхня його, камінний же мур його був 
поруйнований... І бачив я те, і увагу звернув, і взяв 
я поуку собі: Ще трохи поспати, подрімати ще трохи, 
руки трохи зложити, щоб полежати, і приходить, не-
мов мандрівник, незаможність твоя, і нужда твоя, як 
озброєний муж!» (Прип. 24:30-34).

Прості й зрозумілі поради. Ти зовсім не пере-
хожий на землі. Ти – воїн Христа. Ти покликаний 
Богом. Перед тобою стоїть велике завдання 
– показати всьому світові послух у вірі в Бога. На 
великому зібранні біля трону Всевишнього Гос-
подь скаже тобі: «Гаразд, добрий і вірний рабе! 
У малому ти був вірний – над великим поставлю 
тебе. Увійди в радість Пана свого».
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Чи можна вважати толерантність 
християнською чеснотою? Як пра-
вильно ставитися до інших релігій? 
І як знайти баланс в цьому питанні, 
адже істину потрібно проповідува-
ти, а це означає, що рано чи пізно 
доведеться йти на конфронтацію в 
розмовах.

Толерантність (терпимість) — і справді хрис-
тиянська чеснота. Під час Свого служіння 
Ісус неодноразово демонстрував це. Коли 

учні Ісуса хотіли зупинити тих, хто зцілював 
Його Іменем, але не був частиною Його команди, 
Ісус заборонив їм це робити (Лк. 9:50; Мр. 9:40). 
Коли один з юдейських лідерів, що вважав себе 
праведним, вирішив кинути камінь в жінку, зви-
нувачену в перелюбі, Ісус зупинив цей поспішний 
суд (Ів. 8:1-11).

Ісус постійно проводив час з грішниками і 
збирачами податків. Він дружньо поставився 
до самарянки, хоча з самарянами юдеї навіть 
не спілкувалися (Ів. 4:1-42). Ісус, без сумніву, 
спілкувався би з гомосексуалістами, п’яницями 
і мусульманами, якби жив сьогодні на землі. 
Він був би толерантним до багатьох людей і 
почувався б вільно, спілкуючись з усіма.

Але Він ніколи не був би толерантним чи 
терпимим щодо гріха! Для нас, християн, це 

дуже тонка грань, яку часом складно знайти. 
Нам потрібно бути гостинними, жертовними і 
привітними, як Ісус, навіть щодо гомосексуа-
лістів, але водночас ми зобов’язані закликати 
їх покинути гріх. Нам треба любити і поважати 
мусульман, індусів, буддистів та атеїстів, але, 
наскільки це залежить від нас, ми зобов’язані 
впливати на них, закликаючи переглянути свою 
неправдиву віру.

Ще раз згадаємо історію з жінкою, викритою 
в перелюбі. Якби Ісус не був толерантним щодо 
неї, у неї більше ніколи б не було шансу покая-
тися і перестати грішити. Якщо ми починаємо з 
того, що осуджуємо людей, це дорога в нікуди. 
Відсутність толерантності і терпимості показує 
зарозумілість і відсутність любові.

Але ж Ісус не був толерантним щодо фарисе-
їв, прямо закликаючи їх покаятися, — скажете 
ви. Так, тому що толерантними до лицемірства 
і фальшу бути не потрібно. Якщо для когось до-
брі діла — це лише прикриття для того, щоб не 
слухати істину, з такими треба говорити прямо 
і конкретно. Але не грубо і зверхньо.

Ісус ніколи не був толерантним щодо інших 
релігій чи щодо гріха. Але Він завжди був 
толерантним щодо людей, які жили в гріху. 
Бути толерантним — означає бути готовим до 
розмови про свою віру з терпінням, повагою і 
добротою. Це не означає йти на компроміси. Це 
означає любити.

У Другій книзі Самуїла можна прочи-
тати історію про Давида. Коли він згрі-
шив, Бог навів на нього зло. Поведінка 
Давида була настільки незрозумілою, 
що його слуги дивувалися: «Що це за 
річ, яку ти вчинив?» (2 Сам. 12:21). Зда-
валося, Давид все робить навпаки.

Ми теж можемо спостерігати багато 
речей, які не вписуються в рамки ро-
зумного мислення. 

Одного разу літній чоловік звернувся до лікаря 
з проханням: «Чи не могли би ви допомогти 
моїй дружині. Зі слухом в неї погано. Я помі-

тив, що вона втрачає його не днями, а годинами». 
Лікар порадив цьому чоловікові перевірити слух 
у дружини за допомогою одного експерименту. 
Чоловік так і зробив.

За десять метрів від дружини, яка поралася 
на кухні, він пошепки, як і радив лікар, запитав: 
«А що в нас нині на вечерю?». Дружина мовчала. 
Він підійшов на п’ять метрів ближче — результатів 
ніяких. Він ще ближче підійшов — і дружина роз-
дратовано вигукнула: «Я вже третій раз кажу, що 
готую курку! Кур-ку!.. Ти що, глухий?!».

Чи не буває такого і з нами? Мовляв, хтось, а не 
ми, погано чує, погано бачить і нічого не розуміє. 
Комусь, а не нам, терміново треба позбутися того 
чи іншого. Що ж говорив Христос з цього приводу? 
«Уважайте на себе!» (Лк. 17:3).

Якось до нас в лікарню привезли жінку з болями 
в грудях. Запитую: «Болить?». — «Ой як болить, 
терпіти не можу...» Я попросив медсестру дати 
знеболювальне. А медсестра відповідає: «Їй би 
вже давно дали що-небудь від болю, але в при-
ймальні швидкої допомоги на запитання: «Болить?» 
вона говорила, що дуже болить, однак при цьому 
блаженно усміхалася». Я до хворої: «Було так?». 
— «Було. Вони ж, американці, усі усміхаються, і я 
їм також усміхалася. Такі добрі люди...»

Згадуючи цей випадок, думаю: чому там, де 
потрібно усміхатися, радіти, тішитися, ми похмурі, 
сердиті, суворі. Хоча б на зібраннях. Подивіться 
один на одного: ми ніби в черзі за уколом сидимо. 
Та ж ні, саме тут «такі добрі люди». Святе Писання 
закликає нас радіти в Господі: «І я піснею буду 
хвалити Ім’я Боже, співом вдячним Його велича-
тиму!.. Побачать слухняні — і будуть радіти, хто 
ж Бога шукає — нехай оживе ваше серце» (Пс. 
69:31, 33).

Один брат якось розповів, що йому потрібний 
був підпис для служби соціальної допомоги. Він 
серйозно хворів і безрезультатно лікувався. На 
прийомі лікар запитав у нього, як справи. І той, як і 
годиться віруючому, відповів: «За все слава Богу!». 
От лікар і написав, що в нього все добре, здоров’я 
поліпшується і він придатний до праці.

Співчуваю цьому братові в Христі — його не-
правильно зрозуміли. Але хто зрозуміє нас,  коли 
замість того, щоб на зібранні святих ми всім хором 
вигукували: «Слава Богу!», ми мовчимо. А що 
говорить Писання? «Нехай буде слава Господня 
навіки» (Пс. 104:31).

Нехай нікого не образять ці рядки, бо мета їх 
одна — спонукувати нас бути щирими для Бога.

Сергій Куропатко.

СПРАВЖНЯ ВІРНІСТЬСПРАВЖНЯ ВІРНІСТЬ

УСЕ НАВПАКИТОЛЕРАНТНІСТЬ І ХРИСТИЯНСТВО
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУНОВІ ВИКЛИКИ

– Віталію Олексійовичу, розкажіть 
детальніше про свою останню поїздку 
на Схід.

– Дорогою на Донеччину ми заїхали в 
Дніпропетровськ до військового госпіталю, 
де залишили вантаж з медичною допо-
могою, яку нам переслали брати і сестри 
з Америки (стерильні рукавички, халати, 
різні хірургічні інструменти). Після того ви-
рушили в бік Горлівки, де потрапили просто 
на передову: тут українські військові, а за 
700 метрів – вже бойовики.

Як тільки ми заїхали, позиції українських 
військових почали обстрілювати з мінометів 
і снайперської зброї. Ми встигли сховатися у 
бліндажі. Обстріл тривав недовго – хвилин 
15. З нашого боку хвилин десять не відпо-
відали, а потім почали відстрілювалися, 
незабаром все затихло. За час тиші ми роз-
вантажили допомогу: взуття, термобілизну, 
одяг, спальні мішки, здатні витримувати до 

20 градусів морозу. А ще «буржуйки» і про-
дукти харчування. Трішки поспілкувалися з 
солдатами і в супроводі військового поїхали 
до Дзержинська.

А наступного дня той блокпост обстріля-
ли з «Градів». Чимало хлопців, яким ми свід-
чили, загинули, 12 чоловік потрапили в госпі-
таль і нині перебувають у Красноармійську.

– Тобто Бог вас врятував?
– Так. Ми бачили волонтерські машини, 

розстріляні на блокпосту, але нас, дяка 
Богу, ніде не зачепило. Дорогою назад на-
відалися в Слов’янськ – треба було забрати 
речі для сім’ї переселенців…

 – А скільки загалом допомоги ви вже 
направили на схід України?

– Від Тернопільщини ми відправили 
в зону АТО чотири фури – це близько 
120 тонн гуманітарної допомоги. А ще на 

різні потреби зібрали фінансову допомогу 
– близько 200 тис. грн.

– Усе це пожертвували християни?
– Не тільки вони. Дякуємо Богу і за 

світських бізнесменів. До речі, цю поїздку 
частково оплатив один з них – дав гроші 
на дорогу, багато продуктів. Він каже, що 
довіряє церкві, віруючим, бо знає, що їхня 
допомога надійде за призначенням.

Уперше про навчання для 
українських капеланів із за-
лученням американських екс-
пертів зайшла мова у жовтні 
2014 р., коли старший єпископ 
ЦХВЄ України Михайло Паночко 
відвідував США. І ось протя-
гом тижня, з 4 по 11 грудня, в 
Україні працювала делегація з 
метою ознайомлення з пробле-
мою та напрацювання плану 
подальших спільних дій.

Як зазначив на зустрічі із правлінням 
ЦХВЄУ один з гостей – Скотт Темпл, 
директор офісу у зв’язках з національ-

ними церквами Асамблей Божих США, 
найбільшого в Штатах п'ятидесятницького 
об’єднання, – це перша ознайомча поїздка 
до України в рамках спільного проекту.

Він передав вітання українським бра-
там і сестрам від американських церков та 
згадав, що вже вдруге знаходиться в Києві 
(вперше був на зорі християнського про-
будження у травні 1991 року), а загалом у 

пострадянських країнах – дев’ятий раз.
Скотт Темпл повідомив, що серця аме-

риканців, у тому числі і голови Всесвітніх 
Асамблей Божих Джорджа Вуда, стурбо-
вані подіями в нашій державі. Нещодавно 
в США  було знято документальні фільми 
про дві кризи, які сьогодні турбують світ: 

про поширення вірусу ебола в Африці 
та конфлікт в Україні. Це відео разом 
із молитовним закликом було поширено 
у 30 000 церков Асамблей Божих по 
цілому світу.

«Наш приїзд має закласти основу для 
наступних кроків у співпраці, – говорить  

Світ швидко змінюється, у паперового що-
тижневика з'явився конкурент – електро-
нна записна книжка. Проте паперові що-

тижневики все ще тримають позицію лідерів. 
По-перше, «рукописи не горять», тому ніякий 
вірус не «з’їсть» ваші важливі записи. По-дру-
ге, постійно носити з собою, наприклад, ноут-
бук – не практично. Тому найоптимальнішим 
варіантом для служителів був і залишається 
щотижневик. Він пригодиться людині, яка ба-
гато часу проводить у дорозі, має щільний гра-
фік зустрічей і часто виїжджає у відрядження.

Зрозуміло, що назва «щотижневик» 
умовна, оскільки він призначений для ко-
ротких нотаток і звітів і дозволяє скласти 
плани на тиждень, місяць, рік. Практика по-
казує, що людина, яка планує свій робочий 
день, встигає зробити набагато більше.

Щотижневик надруковано українською 
та  російською мовами, має формат А5, одна 
сторінка – один робочий тиждень (64 сторін-
ки). Кожен тиждень починається з цитати, 

Пастор ВІТАЛІЙ ЯЦЮК: «НАСТУПНОГО ДНЯ... ХЛОПЦІ, ЯКИМ МИ СВІДЧИЛИ, 
ЗАГИНУЛИ...»

Ця розмова зі старшим пресвітером об'єднання церков ХВЄ Тер-
нопільської області Віталієм Яцюком відбулася в канцелярії ЦХВЄУ 
в Києві, через кілька днів після того, як він повернувся із зони АТО. 
Разом зі своїм першим заступником Петром Стельмащуком вони 
побували під Горлівкою, де відвідували солдатів з Тернопільщини, 
роздавали допомогу та проповідували Слово Боже.

АМЕРИКАНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ КАПЕЛАНИ ДОПОМОЖУТЬ УКРАЇНСЬКИМ ЦЕРКВАМ 
НАЛАГОДИТИ РЕАБІЛІТАЦІЮ ВОЇНІВ, ЯКІ ПОВЕРНУЛИСЯ ІЗ ЗОНИ АТО

Немає якогось досконалого способу зна-
ти напевне, що те, що ви чуєте, виходить від 
Бога, – якщо тільки людина не має досвіду 
спілкування з Богом протягом тривалого 
часу i потім не звіряє почутого з тим, що вона 
чула paнішe. Taкi люди звикли розпізнавати 
голос Господа (дивіться Івана 10:27). Багато 
хто, однак, вважає, що чує голос Бога, хоча 
насправді це не так. Наскільки обтяжливими 
бувають надто впевнені у своїй духовності 
люди, які весь час говорять: «Бог сказав 
мені те, Бог сказав мені се». Їм здається, що 
кожна їхня думка – це одкровення Господнє. 
Але Бог не діє постійно тільки таким чином. 
Biн говорить з нами, але Biн не займається 
балачками цілими днями, як думає дехто. І 
це узгоджується з Біблією.

У Біблії сказано, що ми можемо визначити, чи є хтось 
пророком, коли те, що Biн передрікав, справджується 
(Повторення Закону 18:22). Це досить практичний тест 

i він спрацьовує. 
Мій приятель, який вважав, що чує голос Божий, сказав: 

«Моя друга дитина буде хлопчиком. Господь сказав мені про 
це» У нього народилася дівчинка. Тоді вiн виправився: «Бог 
сказав, що хлопчик народиться третім». Третьою знову була 
дівчинка. I я зрозумів, що насправді той брат не чує голосу 
Божого, хоча думає, що чує. Бо все, що говорить Бог, обов'яз-
ково справджується. 

Не існує короткого шляху до духовного осягнення. Треба 
навчатися ходінню з Богом i розпізнаванню Його голосу, 

інакше ми ризикуємо прийняти свій власний внутрішній голос 
за Божий. Можна також бути одуреним голосом сатани. А ще 
можуть бути світські голоси. Дуже легко помилитися у цьому 
різноголоссі. Звичайно ж, Господь говорить з нами спокійним 
тихим голосом (1 Царів 19:11-12). Але для того, щоб почути 
Його, потрібні час, молитва i терпіння. 

Бог не розкидає Своїх перлів. Biн сказав: «Та коли ви 
будете шукати звідти Господа, Бога свого, то знайдете, 
якщо будете шукати Його всім серцем своїм та всією душею 
своєю» (Повторення Закону 4:29). Бог не відкривається будь-
якому випадковому спостерігачеві. Я знав дорослих людей, 
які поводилися з дарами від Бога, як з дитячими іграшками. 
Для того, щоб догодити Богу i почути Його пораду, людина 
повинна стати серйозною i цілеспрямованою. 

Що ж слід робити, щоб чути голос Божий? Найперше 
– присвячувати свій час Богові. Адже кінцева мета полягає 
не просто в одержанні вказівки від Бога, а в осягненні 
Його. Бог може зробити важким для нас входження в Його 
присутність, бо Biн хоче побачити, чи й справді ми готові ви-
трачати духовну енергію i зусилля для досягнення цієї мети. 
Чи закостеніємо ми в якомусь rpixy? Чи позбудемося того, 
що нам заважає? Чи станемо ми шукати Його всім серцем? 

Деякі люди очікують лише швидкого способу розв'язання 
власних проблем. «Боже, скажи мені, як заробити гpoші в 
цьому бізнесі. Дякую. До зустрічі!». I на цьому все. А Господь 
хоче, щоб до Нього зверталися шанобливо i благоговійно, як 
Biн на те заслуговує. Biн хоче змінити нас, а не просто дати 
нам швидке рішення. Ми ніколи не змінимося, якщо не осяг-
немо Його присутності, не проведемо з Ним багато часу i не 
дамо Йому можливість очистити нас від схильності до гpixa. 

Пет Робертсон.
З книги «Відповіді 

на найважливіші запитання». 

Як знати, що я чую слово від Бога?

– Як реагує населення східних об-
ластей на таку активну доброчинну ді-
яльність жителів Західної України?

– По-різному. Багато людей вдячні. А 
цього разу був прикрий випадок у Дніпро-
петровську:  провідний хірург військового 
госпіталю побачив нашу допомогу і сказав 
розвантажуватися в аптеці. Це мене сильно 
обурило: як то – гуманітарну допомогу про-
давати?! Тоді Бог дав мені на думку зібрати 

лікарів та медсестер і публічно усе роздати 
по відділеннях.

У Дзержинську, дорогою до Горлівки, ми 
зайшли в магазин, щоб купити хліба для на-
ших хлопців, які стояли на блокпосту. Коли 
продавець почула українську мову, одразу 
перемінилася: за 24 буханці нарахувала 547 
гривень. На наше зауваження, що бути та-
кого не може, почала кричати, показувати 
калькулятор, що «стільки вибило», а коли 
після багатьох аргументів, усе-таки, «пере-
била» (сума виявилася значно меншою), 
вона навіть не вибачилася…

– Які духовні зміни  пережила Терно-
пільщина за останні місяці?

– Я б не сказав, що сталися якісь 
дуже помітні зміни. Принаймні я їх не спо-
стерігаю. Можливо, трішки більше людей 
стало приходити серед тижня на молитовні 
зібрання. Утім, на допомогу східним об-
ластям багато віруючих жертвують досить 
щедро.

chve.org.ua.

Скотт Темпл. – Ми пропонуємо три види 
літератури, які нині на стадії підготовки до 
друку. Це невеликий буклет для солдатів 
«Бог дає надію», який можна роздавати 
в госпіталях; брошура для тих, хто вже 
втратив надію, під робочою назвою «Я 
думав про самогубство», яка містить сім 
простих і практичних порад, як боротися із 
думками про суїцид. Написав її військовий 
капелан, який свого часу пережив об-
ставини, що спонукали його до того, щоб 
покінчити з життям, але Бог дав йому сили 
знайти вихід. Третя книга – чотиритомник 
(в Україні вийде як двотомник) «Сила 
для битви на кожен день», розрахована 
приблизно на півроку щоденних читань і 
роздумів для солдат».

Планується, що автор чотиритомника 
приїде до України в травні 2015 року і 
разом із командою інших фахівців буде 
проводити навчання українських капела-
нів в сфері реабілітації ветеранів. А цього 
разу разом із Скоттом Темплом в Україну 
приїхав доктор Луїс Роза, військовий 
капелан із 24-річним досвідом капелан-
ського служіння в армії США. Капелан 
відвідав деякі християнські реабілітаційні 

центри для алко- і наркозалежних, що нині 
працюють при церквах, і разом зі Скоттом 
взяв участь у низці зустрічей та послужив 
словом у кількох церквах.

Старший єпсикоп Михайло Паночко 
подякував гостям за молитви і готовність 
допомогти. «Україна переживає склад-
ні часи, у нас іде неоголошена війна, 
– сказав він. – Наші церкви в окупованій 
зоні не мають можливості збиратися, 
сепаратисти забрали молитовні доми, 
нав’язують людям інші цінності. Деяких 
служителів закатували... Тому дякуємо 
вам  за підтримку і готовність плакати з 
тими, хто плаче».

За словами старшого єпископа, сьогод-
ні в Україні тисячі поранених і психологічно 
травмованих солдат. Держава  для них не 
має центрів реабілітації (це нові виклики 
для України), і тому церкви повинні стати 
на допомогу постраждалим людям.

Проект ЦХВЄУ із залученням амери-
канських військових капеланів – поки що 
ноу-хау для України. У планах – побудува-
ти спеціалізований реабілітаційний центр 
для ветеранів АТО.

chve.org.ua.

яка може спонукати до роздумів чи надихати. 
На кожен день  зазначено певні тексти з 
Біблії. Дотримання цього плану допоможе 
за 2015 рік прочитати все Святе Писання.

Окрім стандартних сторінок, він має 
декілька додатків з корисною інформацією, 
наприклад, коротку історичну довідку про на-
вчальні заклади Церкви ХВЄ України, сторінку 
з календарями на 2015 та 2016 роки, сторінки 
для нотаток, інші інформаційні матеріали.

Традиція дарувати ділові аксесуари, зо-
крема, щотижневик, збереглася і до сьогодні 
– отримати в подарунок гарну записну книжку 
не лише приємно, а й корисно. Щотижневик 
може бути подарунком партнерам служіння 
та гостям вашої церкви.

Планувальник 2015 альбомного формату 
(А1) надруковано українською мовою. Він 
містить додаток з фотографіями служителів 
Церкви ХВЄ України.

chvey.org.ua.

ЩОТИЖНЕВИК І ПЛАНУВАЛЬНИК НА ЩОТИЖНЕВИК І ПЛАНУВАЛЬНИК НА 
2015 РІК – ДОБРІ ПОМІЧНИКИ 2015 РІК – ДОБРІ ПОМІЧНИКИ 
У СЛУЖІННІ ПАСТОРІВУ СЛУЖІННІ ПАСТОРІВ

Під редакцією відділу освіти ЦХВЄУ 
вийшла у світ корисна друкована про-
дукція – щотижневик та планувальник на 
наступний рік. Мета цих видань – не лише 
систематизувати й полегшити планування 
поточних справ служителя, але допомогти 
поліпшити аналіз роботи за минулий рік.
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«І народ був там спраглий води. І 
ремствував народ на Мойсея й 
говорив: Нащо це ти випровадив 

нас із Єгипту? Щоб повбивати спраглого 
мене та синів моїх, та отари мої? І кликав 
Мойсей до Господа, кажучи: Що я вчиню 
цьому народові? Ще трохи, і вони вкаме-
нують мене! І сказав Господь до Мойсея: 
Перейдися перед народом, і візьми з 
собою декого з старших Ізраїлевих, а 
палицю, що нею ти вдарив був Річку, 
візьми в свою руку, та й іди! Ось Я стану 
перед лицем твоїм там, на скелі в Хориві, 
а ти вдариш у скелю, і вийде із неї вода, 
і буде пити народ! І зробив Мойсей так 
на очах старших Ізраїлевих. І назвав він 
ім'я того місця: Масса та Мерива через 
колотнечу Ізраїлевих синів і через випро-
бування ними Господа, коли казали: Чи 
є Господь серед нас, чи нема? І прибув 
Амалик, і воював з Ізраїлем у Рефідімі. 
І сказав Мойсей до Ісуса: Вибери нам 
людей, і вийди воюй з Амаликом. Уза-
втра я стану на верхів'ї гори, а Божа 
палиця буде в моїй руці. І зробив Ісус, 
як сказав йому Мойсей, щоб воювати 
з Амаликом. А Мойсей, Аарон та Хур 
вийшли на верхів'я гори. І сталося, коли 
Мойсей підіймав свої руки, то перемагав 
Ізраїль, а коли руки його опускались, 

то перемагав Амалик. А руки Мойсеєві 
стали тяжкі. І взяли вони каменя, і по-
клали під ним. І сів він на ньому, а Аарон 
та Хур підтримували руки йому, один із 
цього боку, а один із того. І були його 
руки сталі аж до заходу сонця. І переміг 
Ісус Амалика й народ його вістрям меча.   
(Вихід 17:3-13).

Ми завжди в стані війни. Наші вороги 
відомі – світ, плоть і диявол. І цікаво, що 
коли ти перемагаєш у якійсь одній битві, 
одразу ж піднімається інший ворог.

Коли ми говоримо про плоть, то 
розуміємо це як певну сутність людини, 
яка нам передана від Адама. Апостол 
Павло наголошує, що «плоть проти-
виться духу». І мова не обов'язково про 
якісь гріховні вчинки. Плоть противиться 
всьому, що подобається духу. 

Плоть не хоче іти на зібрання, плоть 
опирається можливості комусь попро-
повідувати, вона не хоче зробити якесь 
добре діло, мовляв, вона змучена, 
вона вже це робила, хай інші роблять. 
І ця боротьба продовжується і продо-
вжується.

Тому ми не можемо не враховувати, 
що нам потрібна перемога в цій сфері. 
Які ж фактори потрібні для цієї пере-
моги?

Сила від Бога
Що перемогти, потрібна сила, потріб-

но знати джерело перемоги. Ми читали, 
що Мойсей вдарив по скелі. Якщо не по-
миляюся, в англійському перекладі Біблії 
Ісус названий Скелею віків. Скелею, на 
якій будуються наша віра, наша надія, 
Скелею, з якої ми отримуємо силу.

Павло пише, що ми «пили всі той са-
мий духовний напій, бо пили від духовної 
скелі, що йшла вслід за ними, а та скеля 
був Христос!» (1 Кор. 10:4). Ще про Ісуса 
читаємо, що коли «один з вояків списом 
бока Йому проколов, і зараз витекла 
звідти кров та вода» (Ів. 19:34). 

Вода у Слові Божому завжди симво-
лізує Духа Святого і силу Божу. І дуже 
важливо, щоб у своїй боротьбі ми піді-
йшли до цієї Скелі. Сам Ісус каже: «Хто 
вірує в Мене, як каже Писання, то ріки 
живої води потечуть із утроби його» 
(Ів. 7:38).

Нам потрібна сила з Божого джере-
ла. Без неї ми не переможемо навіть 
свою плоть, не те що гріховний світ і 
диявола.

У Бога є ціль
Бог сказав Мойсею, що введе народ в 

Ханаан. Коли ми просто йдемо, це одне. 

ЗМІ сьогодні – це інстру-
мент ідеології, а не інфор-
мації. Дуже важливо конт-
ролювати, яку інформацію 
і в яких кількостях ви спо-
живаєте. 

З одного боку, потрібно знати, що 
діється навколо нас у світі. Але 
недарма кажуть, що менше зна-

єш – краще спиш. Одна журналістка 
розповідає: «Я рік пропрацювала в 
новинах. Тепер новини не слухаю. Не 
тому, що страшно, а тому, що знаю, як 
це робиться. Суцільна напівправда. Та 
й так звана інформованість журналіс-
тів – це міф».

Напівправда – це, безперечно, 
брехня, оскільки саме так виглядає 

омана, яка небезпечна ще більше, ніж 
чиста брехня, тому що містить в собі 
і крихту правди. Напівправда часто 
вводить людей в оману, і це може за-
плутати і нашкодити.

Чим шкідливі 
новини
Новини фрагментарні, тобто зде-

більшого ви бачите лише кілька елемен-
тів пазла, а не цілісну картинку.

Інформаційна війна – різнопланове 
поняття. Одна з її традиційних складо-
вих частин – пропаганда. Інформаційна 
пропаганда традиційно ділиться на 
білу, сіру та чорну, тобто позитивну, 
середню і негативну і будується на 
стратегії переконання. Пропагандист-

Кожні 
п'ять хвилин 
за свою віру 

гине 
християнин
Американський центр 

вивчення світового хрис-
тиянства (Center for the 
Studies of Global Chris-
tianity) підрахував, що 
щорічно близько 100 тис. 
християн гинуть за віру. 
Інакше кажучи, кожні 
п'ять хвилин гине один 
християнин.

Крім того, за даними дослід-
ників, у різних країнах багато 
релігійних меншин терплять 

насильство і переслідування. В 
Іраку, Сирії, Нігерії, Камеруні, Су-
дані, Пакистані, Сомалі та Єгипті 
віруючі – люди похилого віку, жінки, 
чоловіки та їхні діти – постійно 
перебувають в ситуації абсолют-
ної небезпеки: їх заарештовують, 
садять у тюрми за звинуваченням 
у «богохульстві», жорстоко вбива-
ють, а церкви спалюють.

katolik.ru.

Пригадую, в армії ми багато бігали. І я 
зауважив, що коли в тебе є ціль, бігти 
набагато легше, ніж коли ти просто 
бігаєш туди-сюди.

Бог не грається з нами, у Нього є ціль: 
для тебе, для твоєї сім'ї, для твоїх дітей. 
Він не просто так тебе знайшов у цьому 
світі. Він каже: «Бо Я знаю ті думки, які 
думаю про вас, говорить Господь, думки 
спокою, а не на зло, щоб дати вам будуч-
ність та надію» (Єр. 29:11).

Ми повинні ділитися цим зі своїми 
дітьми. Бог приготував для нас вічне 
життя. Безцільне блукання ні до чого 
не приведе. Але коли є ціль, життя пере-
творюється на захоплюючу мандрівку. І 
дуже важливо не відволікатися на дріб-
ниці. Тому що коли люди виходять з Єгип-
ту (тобто зі світу), попереду ще чимало 
випробувань і спокус, ще плоть повста-
ватиме, ще Амалик готується напасти.

Божественні засоби 
перемоги
Мойсей як служитель представляв 

силу і владу Бога. Під час битви з Амали-
ком Хур і Аарон підтримували його руки. 
І хоча написано, що Ісус Навин переміг 
Амалика вістрям меча, ця перемога за-
лежала від позиції рук Мойсея.

Тому дуже важливо молитися один 
за одного. Дуже важливо, щоб служи-
телі молилися. І дуже важливо, щоб за 
служителів молилися. Щоб підтримувати 
їхні руки.

Недавно помер один 47-річний пас-
тор. Розтин показав, що серце в нього 
– як у 70-річної людини. На жаль, серцеві 
хвороби стали звичними хворобами слу-
жителів. Тому за них треба молитися.

 Така молитва дуже цінна. Бог ре-
ально дає перемогу через молитви 
заступництва.

День злий, про який попереджав 
Павло в Посланні до ефесян, завжди 
приходить без попередження. І ти мо-
жеш не встигнути залити у свої духовні 
баки пальне. Тому дуже важливо бути 
готовими завжди, шукати Бога як нале-
жить і кликати до Нього постійно. І коли 
прийде день злий, наша готовність про-
явиться одразу ж. Дух Святий вестиме 
нас. І ми переможемо.

ФАКТОРИ ПЕРЕМОГИ
Сергій Вінковський

9 листопада цього року наш добрий друг, вірний Божий 
служитель Сергій Петрович Вінковський пішов додому. 
Він з гідністю завершив всі свої звитяги, здобувши вічну 
перемогу. І отримав з рук Господа, Якого так любив і Якого 
славив до останнього подиху, свого вінця. 

Та, чекаючи тієї блаженної миті, коли смуток зникне 
навіки, ми й далі можемо збудовуватися словом, яке Гос-
подь посилав нам через Свого дорогоцінного сина – Сергія 
Вінковського.

Проповідь, яку пропонуємо вашій увазі, була виголошена 
6 липня цього року. Нехай прості, але незмінні цінності, про 
які йдеться у ній, допоможуть всім нам вірно триматися 
Господніх доріг і дійти до межі, за якою – вічність.

ЯК НАС ДУРЯТЬ
Чи варто християнам дивитися новини

ську атаку легко виявити, тому що для 
її проведення зазвичай використо-
вуються ЗМІ. Цей тип інформаційної 
війни один з відомих експертів у цій 
галузі Г. Почепцов назвав «війною за 
людський розум».

На читання новин (часто абсолютно 
непотрібних) йде маса часу: від 15 
хвилин до декількох годин за день. За 
останні 12 місяців ви прочитали при-
близно 10 тисяч новинних матеріалів. 
Чи можете ви назвати хоч один з них, 
який допоміг вам прийняти вдале 
рішення щодо якогось серйозного 
питання, що стосується вашого життя, 
вашої кар'єри чи вашого бізнесу?

ЗМІ хочуть, аби ми вважали, що 

новини дають нам якісь конкурентні 
переваги – і багато в це вірять. Ми по-
чинаємо нервуватися, коли опиняємося 
відрізаними від новинного потоку.

Чим більше ви засвоїте «новинний 
потік», тим гірше ви будете уявляти 
собі картину в цілому. Якби надлишок 
інформації сприяв економічному успі-
ху, журналісти були би вгорі піраміди. 
Але це зовсім не так.

Під час перегляду новин у людини 
часто виникає почуття злості, роздра-
тування, заздрості, обурення і критики 
(політичні новини, життя знаменитос-
тей, корупція влади, війни, злодійство 
й хабарі).

Новини знижують здатність мис-

лити критично і робити обґрунтовані 
висновки.

ЗМІ стали основним каналом по-
ширення інформації. Телебачення, 
радіо, друковані та електронні ЗМІ не 
тільки формують громадську думку, а 
й стають «політичним двигуном»

Переважна більшість новин розпо-
відають про речі, на які ви не можете 
вплинути. Щоденне повторення того, 
що ми безсилі, робить нас пасивними. 
Вони перемелюють нас, поки ми не 
приймемо песимістичний, бездушний, 
саркастичний і фаталістичний світо-
гляд. Є термін для цього явища – «за-
вчена безпорадність».

Дуже важливо контролювати, яку 
інформацію і в яких кількостях ви спо-
живаєте. Я живу без новин вже чотири 
роки, тому можу з особистого досвіду 
розповісти, яку свободу це дає: менше 
хаосу, менше тривоги, менше стресу, 
більше часу, більше ідей. Так жити 
простіше, і воно того варте.

bible-facts.ru.

Так показали вам Так було насправді Так показали їм
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУПРАКТИЧНЕ ХРИСТИЯНСТВО

Депресія — закономірний резуль-
тат сучасного способу життя у світі, 
просякнутому гріхом. Сьогодні від неї 
страждають мільйони людей. 

На запитання, що таке депресія, 
відповідають по-різному: це і розча-
рування через погану гру улюбленої 
футбольної команди, і глибокий відчай, 
що призводить до самогубства.

Словник подає наступне визначення 
цього поняття: «Депресія — при-
гноблений, пригнічений стан». Часто 
депресія описується як емоційний стан 
(чи стан душі), яка занурена в сум, роз-
чарування і безвихідь.

Депресія — одна з найпоширеніших і найдавніших 
душевних недуг людства. Її початки сягають часів 
гріхопадіння людини. Напевне, Адам і Єва після 

того, як згрішили проти Бога і були вигнані з Едему, 
почувалися ой як погано.

Ознаки депресії
Класичні ознаки депресії — байдужість до життя, 

втрата інтересу до улюбленого заняття; порушення 
апетиту і сну; в’ялість, втрата зосередженості; мало-
рухливість, хронічна втома; посилення почуття вини чи 
власної непотрібності і некорисності. Результат — нега-
тивні думки про себе, про життя і про тих, хто тебе ото-
чує, а в деяких випадках навіть думки про самогубство.

Депресію часто порівнюють з глибокою темрявою. 
Хтось навіть назвав її похованням заживо. Всесвітньо 
відомий богослов Чарльз Сперджен описував цей стан 
як «жах забутої Богом душі».

Біблія не подає визначення депресії, але описує 
людей в цьому стані. Класичний біблійний приклад 
мужа великої скорботи — Йов. Ось як Біблія розкриває 
його внутрішній стан: «Як раб, спрагнений тіні, і як най-
мит чекає заплати за працю свою, так місяці марности 
дано в спадок мені та ночі терпіння мені відлічили... 
Коли я кладусь, то кажу: «Коли встану?». І тягнеться 
вечір, і перевертання із боку на бік аж до ранку... Зо-
дяглось моє тіло червою та струпами в поросі, шкіра 
моя затверділа й бридка... А дні мої стали швидчіші за 
ткацького човника, і в марнотній надії минають вони... 
Пам’ятай, що життя моє — вітер, моє око вже більш 
не побачить добра...» (Йов 7:2-7).

Пригнічений стан своєї засмученої душі цар Давид 
описав у псалмах: «Скорчений я і над міру похилений, 
цілий день я тиняюсь сумний... Обезсилений я й перему-
чений тяжко, ридаю від стогону серця свого... Сильно 
тріпочеться серце моє, опустила мене моя сила, навіть 
ясність очей моїх — і вони не зо мною...» (Пс. 38:7, 9, 11).

Біблія описує й інших людей в стані депресії. Серед 
них — пророк Йона (Йони 4, особливо вірші 1-3 і 8-9); 
пророк Ілля (1 Цар. 19:4); цар Саул (2 Сам. 16:14-23); 
пророк Єремія (Єр. 15:18, 20:7-8).

Основні причини, що викликають депресію, — це 
емоційні травми, стреси, сімейні проблеми, фізичні 
недуги, біохімічний дисбаланс, невиправдані надії, 
невдачі, почуття вини, бездіяльність, а в окремих 
випадках — демонічний вплив, як це було із царем 
Саулом: «І Дух Господній відступився від Саула, а 
напав його дух злий, посланий від Господа. І сказали 
раби Саула до нього: «Оце злий дух від Бога нападає 
на тебе. Нехай скаже пан наш — раби твої пошукають 
тобі кого, хто вміє грати на гуслях. І станеться, коли 
буде на тебе злий дух від Бога, то заграє той рукою 
своєю, — і буде тобі добре» (1 Сам. 16:14-16).

Фізичні недуги
Людина — істота складна і володіє фізичними й 

духовними засадами. Усі частини людського єства 
взаємопов’язані і взаємно впливають одна на одну. 
Саме тому фізична недуга негативно відбивається на 
душевному стані людини, на її настрої. Аналогічним 
чином поганий чи хороший настрій відображається 
на здоров’ї. Біблійна притча проголошує: «Серце 
радісне добре лікує, а пригноблений дух сушить кості» 
(Прип. 17:22).

Біохімічний дисбаланс
Депресія може бути спровокована біохімічним дис-

балансом, якому сприяють нестача сну і відпочинку, 
малорухливість, авітаміноз і неправильне харчування. 
Хімічний дисбаланс може бути також результатом або 
побічним впливом медикаментозного лікування.

Невиправдані надії, гнів і гіркота
Невиправдані надії також здатні викликати 

депресію. Про це в Біблії говориться так: «Задовга 
надія — недуга для серця» (Прип. 13:12). Ось чому 
так необхідно уважно стежити за своїми думками і 
почуттями, щоб невиправдані надії не переросли в об-
рази, які потім обернуться на гіркий корінь непрощення 
і будуть роз’їдати й опоганювати душу: «Дивіться, щоб 
хто не зостався без Божої благодаті, щоб «не виріс 
який гіркий корінь і не наробив непокою, і щоб багато 
хто не опоганились тим» (Євр. 12:15).

Стрес
Стрес — це така річ, яку не можна зняти з себе, як 

пальто чи наплічник. Це стан, в який ми заганяємо себе 
самі, намагаючись крокувати в ногу з часом. Людина 
в гонитві за «птахом щастя» і за багатствами цього 
світу не уникне зіткнення з депресією.

Ось чому, перебуваючи на землі, Ісус Христос ска-
зав: «Шукайте ж найперш Царства Божого й правди 
Його, — а все це вам додасться» (Мт. 6:33).

Бездіяльність
Бездіяльність — досить часта причина депресії. Вона 

чинить на людину вплив, протилежний стресу. Якщо 
стрес роботою і поспіхом доводить людину до безвиході 
і безсилля, то неробство розслаблює лінощами, мало-
рухливістю і байдужістю. Це поступово призводить до 
біохімічного дисбалансу і втрати інтересу до життя.

Почуття провини
Невисповіданий гріх і почуття провини за вчинений 

гріх — найбільш поширені збудники депресії. Давид, 
цар Ізраїлю, перебував в депресії доти, поки не ви-
сповідався перед Господом: «Коли я мовчав, спорох-
нявіли кості мої в цілоденному зойку моєму, бо рука 
Твоя вдень та вночі надо мною тяжить, і волога моя 
обернулась на літню посуху!» (Пс. 32:3-4).

Депресія минула лише тоді, коли він визнав свій гріх 
і попросив у Бога прощення: «Я відкрив Тобі гріх свій і 
не сховав був провини своєї. Я сказав був: «Признаюся 
в проступках своїх перед Господом!», і провину мого 
гріха Ти простив» (Пс. 32:5).

Саме тому Давид називає людину, звільнену від 
почуття провини, блаженною: «... блаженна людина, 
що Господь їй гріха не залічить» (Пс. 32:2).

Згідно з Божою обітницею, «коли ми свої гріхи 
визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріх нам 
простити та очистити нас від неправди всілякої» (1 
Ів. 1:9). Смиренна молитва царя Давида — приклад 
молитви покаяння для кожного з нас. Сама по собі 
депресія не гріх, але вона може бути наслідком гріха, 
а також причиною гріховного вчинку.

Як боротися з депресією
Кожний зі своєю депресією бореться по-своєму. 

Хтось — антидепресантами, хтось — алкоголем чи нар-
котиками або переїданням, а хтось намагається знайти 
полегшення, заводячи нові знайомства чи вирушаючи 
на «шопінг». Однак це ще нікого не звільнило від де-
пресії, а навпаки, тільки створило додаткові проблеми.

Що ж робити, щоб вирватися з ціпких обіймів цієї 
нав’язливої недуги? Ось кілька перевірених біблійних 
правил.

Насамперед довіряйте Богові і Його Слову. Під 
час депресії довіртесь Богові і всім серцем надійтесь 
на Нього: «Чого, душе моя, ти сумуєш, і чого ти в мені 
непокоїшся? Маю надію на Бога, бо я Йому буду ще 
дякувати за спасіння Його!» (Пс. 42:6).

Господь здатний не тільки втішати, а й дати силу 
здолати будь-які випробування: «Він змученому дає 
силу, а безсилому — міць. І помучаться хлопці й потом-
ляться, і юнаки спотикнутись — спіткнуться, а ті, хто 
надію складає на Господа, силу відновлять, крила піді-
ймуть, немов ті орли, будуть бігати — і не потомляться, 
будуть ходити — і не помучаться!» (Іс. 40:29-31).

Біблія вчить, що Бог ніколи не дасть людині випро-
бувань більше, ніж вона може витерпіти, і в будь-яких 
випробуваннях завжди простягне руку допомоги: 
«Досягла вас спроба не інша, тільки людська; але ві-
рний Бог, Який не попустить, щоб ви випробовувалися 
більше, ніж можете, але при спробі й полегшення 
дасть, щоб знести могли ви її» (1 Кор. 10:13).

Біблія закликає нас не тільки вірити в Бога і дові-
ряти Його Слову, а й покладати всі свої турботи на 
Господа: «Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб Він 
вас Свого часу повищив. Покладіть на Нього всю вашу 
журбу, бо Він опікується вами!» (1 Петр. 5:6-7).

Господь винагороджує таке довір’я, витіснюючи 
з серця депресію миром й спокоєм: «Ні про що не 
турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові 
ваші бажання молитвою й проханням з подякою. І мир 
Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця 
ваші та ваші думки у Христі Ісусі» (Фил. 4:6-7).

Не дозволяйте почуттям та емо-
ціям керувати вашим життям
Довіряти Господу — не зовсім проста річ. Значно 

легше довіряти своїм почуттям. Але, власне, почуття 
і призводять до депресії. Тому краще довіряти Бого-
ві і Його незмінному Слову, ніж своїм оманливим і 
непостійним почуттям. Біблія закликає нас завжди 
радіти, незалежно від обставин, в яких ми опинилися: 
«Радійте в Господі завсіди і знову кажу: радійте!» (Фил. 
4:4), «Завжди радійте!» (1 Сол. 5:16).

Апостол Яків закликає християн: «Майте, брати мої, по-
вну радість, коли впадаєте в усілякі випробування...» (Як. 
1:2). Зверніть увагу: Яків не говорить, щоб ми «відчували 
радість», а закликає нас радісно зустрічати будь-які ви-
пробування і проблеми. Це означає, що ми повинні зроби-
ти вибір і вибрати позитивний підхід до будь-якої ситуації.

Біблійний приклад такого ставлення до життя і до 
небажаних обставин описав пророк Авакум: «Коли б 
фігове дерево не зацвіло, і не було б урожаю в ви-

ноградниках, обманило зайняття оливкою, а поле їжі 
не вродило б, позникала отара з кошари, і не стало 
б в оборах худоби, — то я Господом тішитись буду й 
тоді, радітиму Богом спасіння свого! Бо Господь — моя 
сила, і чинить Він ноги мої, як у лані, і водить мене по 
висотах!» (Ав. 3:17-19).

Уникайте самотності
Якщо ви відчуваєте, що насувається депресія, 

у жодному разі не старайтеся усамітнитися разом 
з нею. У першу чергу, намагайтеся наблизитись до 
Господа, а потім — до людей. Не уникайте людей, 
уникайте самотності!

Навіть Господь Ісус колись просив учнів підтри-
мати Його в молитві: «Тоді з ними приходить Ісус до 
місцевости, званої Гетсиманія, і промовляє до учнів: 
«Посидьте ви тут, аж поки піду й помолюся отам». І, 
взявши Петра й двох синів Заведеєвих, зачав сумува-
ти й тужити. Тоді промовляє до них: «Обгорнена сумом 
смертельним душа Моя! Залишіться тут і попильнуйте 
зо Мною» (Мт. 26:36-38).

Наслідуючи приклад Господа Ісуса Христа, ми так 
само не повинні уникати допомоги братів: «Носіть 
тягарі один одного і так виконаєте закона Христового» 
(Гал. 6:2); «Не кидаймо збору свого, як то звичай у 
деяких, але заохочуймося, і тим більше, скільки більше 
ви бачите, що зближається день той» (Євр. 10:25).

Моліться і співайте
Слово Боже закликає не забувати молитися, осо-

бливо в складних ситуаціях: «Чи страждає хто з вас? 
Нехай молиться! Чи тішиться хтось? Хай співає псал-
ми!» (Як. 5:13). Музика також може підняти занепалий 
дух, як це було з царем Саулом (1 Сам. 16:14-23).

Щоденній молитві, прославленню Бога і вияву 
своєї вдячності необхідно виділяти якомога більше 
часу. До цього закликає нас Сам Господь: «Завжди 
радійте! Безперестанку моліться! Подяку складайте 
за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі» (1 
Сол. 5:16-18). 

«Благослови, душе моя, Господа і не забувай про 
всі добродійства Його! Всі провини твої Він прощає, 
всі недуги твої вздоровляє. Від могили життя твоє Він 
визволяє, Він милістю та милосердям тебе коронує. Він 
бажання твоє насичає добром, — відновиться, мов той 
орел, твоя юність!» (Пс. 103:1-5).

Усувайте причину депресії, 
а не її симптоми

Часто люди, намагаючись позбутися депресії, борють-
ся з її симптомами і наслідками, що ще більше ускладнює 
проблему. Щоб перемогти депресію, необхідно з’ясувати 
і усунути її причину. А для цього треба бути гранично 
чесними з собою. Адже доведеться дослідити власне 
серце і зрозуміти, що стало причиною душевного болю.

Для цього зверніться до Господа з проханням: 
«Випробуй, Боже, мене — і пізнай моє серце, досліди 
Ти мене — і пізнай мої задуми, і побач, чи не йду я 
дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь!» 
(Пс. 139:23-24).

Не доводіть до депресії
Не треба чекати, поки почнеться депресія, щоб 

потім з нею боротися. Найкращий спосіб боротьби з 
депресією — це її профілактика. Слово Боже підказує, 
що саме для цього потрібно робити: «Надійся на Госпо-
да всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся! 
Пізнавай ти Його на всіх дорогах своїх, і Він випростує 
твої стежки» (Прип. 3:5-6). 

Живіть за цим принципом, і вам ніколи не до-
ведеться страждати від депресії і боротися з цієї 
страшною недугою.

Не замикайтеся в собі
У стані депресії багато хто замикається в собі, 

даючи цим дияволу можливість копирсатися в їх душі 
і пускати їх по замкненому колу: проблема — пережи-
вання — самотність — переживання — проблема. 

Щоб уникнути цього, треба якомога більше часу 
проводити за читанням Слова Божого. У ньому ви 
знайдете багато прикладів людей, що пережили 
страждання, і підбадьорення для своєї страждаючої 
душі. Дозвольте Господу втішати вас Своїм Словом.

Вийдіть тихої ночі на вулицю, подивіться на зоряне 
небо і згадайте про Божу велич. Господь, що створив  
все це, любить вас. І Він в змозі втішити вас і допо-
могти розібратися зі всіма вашими проблемами.

Займіться в церкві якоюсь корисною і цікавою спра-
вою: пишіть вірші, малюйте, складайте біблійні крос-
ворди, робіть презентації тощо. Це допоможе не тільки 
забути про депресію, а й частіше думати про Бога.

Відірвіться від своєї депресії і подумайте про те, 
що, можливо, хтось поруч потребує вашої допомоги, 
турботи, підтримки чи доброго слова. Не залишайтесь 
в темряві депресії, а будьте світлом для цих людей: 
«Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб 
вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця 
вашого, що на небі» (Мт. 5:16).

Божа воля в тому, щоб кожен з нас був щасливим, 
щоб ми мали мир в душі, а не ставали жертвами 
депресії. А повний мир і спокій в душі можна набути 
лише прийшовши до Ісуса Христа: «Прийдіть до Мене, 
усі струджені та обтяжені, — і Я вас заспокою! Візьміть 
на себе ярмо Моє, і навчіться від Мене, бо Я тихий і 
серцем покірливий, — і «знайдете спокій душам своїм» 
(Мт. 11:28-30).

Матір Тереза колись сказала: «Ключів від щастя не 
існує — двері завжди відчинені». Тому не будемо суму-
вати як ті, хто не має надії. Господь ніколи нас не покине.

«Покликуй до Мене — і тобі відповім, 
і тобі розповім про велике та незрозу-
міле, чого ти не знаєш!» (Єр. 33:3).

Уявімо, що нам потрібно одержати щось від 
президента країни. Що ми можемо зробити? 
Наприклад, написати йому листа. Але лист може 

ніколи не дійти до президента.
Є інший шлях — потрапити на прийом до пре-

зидента і поговорити з ним. Так виглядає справа 
з нашою земною владою. А як із небесною? Точно 
так само. Хочеш вирішити свою проблему — іди на 
прийом до Бога! Причому якщо на прийом до пре-
зидента можна пробиватися навіть рік, то до Бога 
легко звернутися будь-коли. Будь-коли!

Ось що читаємо в Біблії: «Так говорить Господь, що 
чинить оце, Господь, що вформовує це (землю), щоб 
поставити міцно оце, — Господь Його Ймення. «По-
кликуй до Мене — і тобі відповім, і тобі розповім про 
велике та незрозуміле, чого ти не знаєш!» (Єр. 33:2-3).

Тільки уявіть: Той, Хто вформував землю і обла-
штував на ній геть усе, говорить: «Покликуй до Мене 
— і тобі відповім...» Бог не забуває про нас, навіть 
коли ми про Нього забуваємо. Але Він чекає, коли ми 
покличемо Його. Чекає роками, поки ми набігаємося 
і прийдемо до Нього! 

Ось що таке молитва! Молитва — це коли ти кли-
чеш, коли ти кричиш до Бога, коли ридаєш перед Ним!

Коли в дитинстві нам треба було привернути ува-
гу батьків, що ми робили? Ми голосно кричали, і наші 
матусі бігли до нас. Бог більший за земних батьків. 
Тож коли Небесний Отець почує наші благання до 
Нього, побачить наші сльози — невже Він закриє 
від нас Свої вуха? 

Згадаймо біблійну історію: «Тими днями смер-
тельно захворів був Єзекія. І прийшов до нього Ісая, 
Амосів син, пророк, і сказав до нього: «Так сказав 
Господь: Заряди своїм домом, бо ти вмреш, а не 
видужаєш». А той відвернув обличчя своє до стіни і 
помолився до Господа, говорячи: «О Господи, згадай 
же, що я ходив перед лицем Твоїм правдою та цілим 
серцем, і робив я добре в очах Твоїх». І заплакав 
Єзекія ревним плачем... І сталося, Ісая не вийшов 
ще з середини міста, а до нього було Господнє слово, 
говорячи: «Вернися, і скажеш до Єзекії, володаря 
Мого народу: Так сказав Господь, Бог батька твого 
Давида: Почув Я молитву твою, побачив Я сльозу 
твою! Ось Я вилікую тебе, — третього дня зійдеш 
ти до Господнього дому! І до днів твоїх Я додам 
п’ятнадцять літ, і з руки асирійського царя врятую 
тебе та це місто й обороню це місто ради Себе та 
ради раба Свого Давида». А Ісая сказав: «Візьміть 
грудку фіг». І взяли й поклали на того гнояка — і він 
видужав...» (2 Цар. 20:1-7).

«Тими днями...» Що це за дні? Єрусалим пройшов 
серйозні випробування. Санхерів, ассирійський цар, 
завоював великі території на Близькому Сході і по-
грожував Ізраїлю. І «... смертельно захворів був Єзе-
кія». Хто такий Єзекія? Праведний цар. «Він понищив 
пагірки, і поламав стовпи для богів... розбив мідяного 
змія» (2 Цар. 18:4). І ось він підійшов до порогу смерті.

«І прийшов до нього Ісая, Амосів син, пророк...» 
Опиняючись у складних ситуаціях, Єзекія завжди 
кликав Ісаю. І почув від нього: «Так сказав Господь: 
Заряди своїм домом, бо ти вмреш, а не видужаєш». 

Єзекія, глибоко  віруючий цар, знав, що це слова від 
Бога! І знав, що  шансів на видужання нема. Це кінець!

І що він зробив? Він «відвернув обличчя своє до 
стіни і помолився до Господа, говорячи...» Реакція 
цілком природна. Перед смертю навіть геть нечес-
тиві люди звертаються до Бога! А Єзекія був правед-
ним царем. Він молився, і це була щира молитва, що 
виходила з глибини серця.

«... О Господи, згадай же, що я ходив перед лицем 
Твоїм правдою та цілим серцем...» Єзекія волає до 
пам’яті Господа. Ці слова свідчать, що Єзекія ніколи 
навіть гадки не мав про духовний блуд. «Ходив... 
правдою», тобто правильно — це оцінка власної по-
ведінки. «... І робив я добре в очах Твоїх». І заплакав 
Єзекія ревним плачем». Єзекія глибоко знав Бога і 
знав Божу волю.

І пророк ще не вийшов з міста, як було до нього сло-
во Господнє: «Вернися, і скажеш до Єзекії, володаря 
Мого народу: Так сказав Господь, Бог батька твого Да-
вида: Почув Я молитву твою, побачив Я сльозу твою!».

Бог дає відповідь на молитву через пророка. «... 
Ось Я вилікую тебе, — третього дня зійдеш ти до 
Господнього дому! І до днів твоїх Я додам п’ятнадцять 
літ, і з руки ассирійського царя врятую тебе та це 
місто, й обороню це місто ради Себе та ради раба 
Свого Давида».

Цар повинен був померти. Бог вирішив, що пора 
закінчувати земну дорогу цього чоловіка. Але молит-
ва змінила Боже рішення!

Нам, віруючим людям, Господь дав право звер-
татися до Нього в будь-який час, будь-якої миті і з 
будь-якого приводу. Єзекія не просив Господа оздо-
ровити його, не просив додати йому років, а тим 
більше відвести ворогів від міста! Бог все це дав 
Сам — через молитву праведника.

«Покликуй до Мене — і тобі відповім, і тобі розпо-
вім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш». Так 
говорить Господь. Він чує наші молитви і відповідає 
на них. Тож покликуймо до Господа!

ЛІКИ ВІД ДЕПРЕСІЇЛІКИ ВІД ДЕПРЕСІЇ «ПОКЛИКУЙ ДО МЕНЕ»
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Уявіть собі, що, проходячи 
кладовищем і читаючи епіта-
фії на надгробках, ви виявили 
напис: «І робив він лихе, бо 
не схиляв свого серця, щоб 
звертатися до Господа» (2 Хр. 
12:14). Безумовно, ви подумали 
б, що тут похований який-не-
будь лиходій, безбожник. Од-
нак, ознайомившись з історією 
життя цієї людини, ви б дізна-
лися, що він був не гіршим за 
інших, що жили в його час.

«І робив він лихе...» — ці слова сказані 
про юдейського царя Рехав’ама. В 
історії ізраїльського народу було 

багато царів, значно гірших за нього, та 
все ж літописець, записуючи історію життя 
царя Рехав’ама, одного з синів царя Со-
ломона, повинен був зазначити: «І робив 
він лихе...»

Читаючи книги царів у Старому Заповіті, 
ви побачите, що, закінчуючи історію того чи 
іншого царя, літописець підсумовує — що 
робив цар: бажане чи не бажане в очах Гос-
подніх. Бо перед Господом немає середньої 
оцінки життя людини: ти чиниш або добро, 
або зло. Коли настане час підсумовувати 
ваше життя, змінити що-небудь буде не-
можливо: поріг вічності залишиться позаду. 

Може, на вашому надгробку не будуть 
написані такі слова, як на надгробку царя 
Рехав’ама, але вони можуть бути написані 
в Книзі життя на небесах.

Рехав’ама не можна порівняти з такими 
царями, як, скажімо, Ахав чи Манасія, які 
вчинили дуже багато лиха. Рехав’аму були 
притаманні деякі позитивні риси. І все ж 
підсумок його життя звучить так: «І робив 
він лихе...»

Кожен відповість сам 
за себе
Святе Писання не говорить, що Ре-

хав’ам чинив лихе тому, що його мати була 
ідолопоклонницею, як сказано про деяких 
інших царів, чи тому, що його батько від-
ступив від Бога. Справді, його мати була 
амонітянкою, одною з багатьох чужинок, 
що звабили Соломона з праведної дороги. 
Якщо судити за духовним станом матері 
й батька Рехав’ама, то можна зробити 
висновок, що з сина не могло вийти нічого 
путнього. Однак Слово Боже не вказує на ці 
обставини як на причину його лиходійства. 
Його зло було в тому, що він «не схиляв 
свого серця, щоб звертатися до Господа» 
(2 Хр. 12:14).

У ті часи в ізраїльтян була приказка: 
«Батьки їли неспіле, а оскома в синів на зу-
бах» (Єр. 31:29). Це означає, що, чинячи грі-
ховні діла, діти виправдовувалися тим, що 
вспадкували гріховність своїх батьків. Але 
Господь через пророка Єзекіїля говорить: 
«Як живий Я... не будете вже складати тієї 
приповістки в Ізраїлі. Тож усі душі Мої: як 
душа батькова, так і душа синова — Мої 
вони! Душа, що грішить, — вона помре» 
(Єз. 18:3-4).

Іншими словами, кожна людина відпо-
відає за себе. Будь-яка людина має доступ 
до Бога, і сила, яку Він дає тому, хто при-
ходить до Нього, здатна здолати гріховну 
натуру, вспадковану від батьків. Людина 
гине не тому, що її батько й мати передали 
їй свою гріховну породу, а тому, що вона 
не скористалася подарованою їй Божою 
благодаттю.

Про Рехав’ама сказано: «І робив він лихе, 
бо не схиляв свого серця, щоб звертатися 
до Господа». Не сказано, що Рехав’ам чинив 
лихе через запальний темперамент чи потяг 
до пристрастей, а тому, що він «не схиляв 
свого серця, щоб звертатись до Господа».

Ні кроку без Божого 
благословення
З юних літ Рехав’ам зневажав Бога 

своїх батьків. Він ніколи не корився своєму 
Творцю. Його батько, Соломон, вступивши 
на престол, просив у Бога мудрості, щоб ро-
зумно управляти Божим народом. Але про 
його сина Рехав’ама ми такого не чули. Після 
смерті батька він вспадкував престол як син 
царя. Але надто легковажно взяв на себе 
таку високу відповідальність. Очевидно, 
йому навіть на думку не спадало просити в 

Господа благословення на своє царювання. 
Якщо ви ще не схилили свого серця, щоб 

звернутися до Господа, то і вам буде сказа-
но: «І робив він лихе...» Як важливо розпо-
чинати свою дорогу з молитвою про Боже 
провадження, Боже благословення, не по-
кладаючись на свої здібності, мудрість і силу!

Подібно до Рехав’ама, кожен з нас 
може потрапити в обставини, коли нам 
необхідні поради інших людей. І в цьому 
нема нічого поганого й принизливого. Але 
той, хто не подумав передусім звернутися 
за допомогою до Бога, неодмінно прийме 
неправильну пораду.

Коли Рехав’ам почав царювати, йому 
знадобилася порада у вирішенні дуже 
важливого питання. Свого часу його батько 
наклав на народ «тяжке ярмо». І тепер на-
род просив молодого царя Рехав’ама: «Ти 
полегши жорстоку роботу батька свого та 
тяжке його ярмо, що наклав він був на нас, і 
ми будемо служити тобі» (2 Хр. 10:4).

Рехав’ам спочатку порадився зі старій-
шинами, котрі сказали: «Якщо ти будеш 
добрим для цього народу, і зробиш за волею 
їх, і говоритимеш їм добрі слова, то вони 
будуть тобі рабами по всі дні» (2 Хр. 10:7). 
Але Рехав’ам знехтував словами старших, 
звернувшись за порадою до молодих людей 
свого віку. 

Їх порада була прямо протилежною. 
І як же вчинив Рехав’ам? «І відкинув цар 
Рехав’ам пораду старших, і говорив до них 
за порадою тих молодиків, кажучи: «Мій 
батько вчинив був тяжким ваше ярмо, а 
я додам до цього! Батько мій карав вас 
бичами, а я — скорпіонами» (2 Хр. 10:13-14).

Рехав’ам мав надзвичайну можливість 
проявити милість і об’єднати народ Божий, 
таким чином зміцнивши своє царство. Та 
він не скористався цією можливістю, «не 
схиляв свого серця, щоб звертатися до Гос-
пода», а прийняв пораду людей, які керува-
лися егоїстичними мотивами. І дуже скоро 
почав пожинати плоди своїх рішень.

Десять племен Ізраїлевих збунтувалися 
— уся нація розкололася на два табори. Як 
наслідок, почався період двох царств: Із-
раїльського, куди відійшли десять племен, 
і Юдейського — два племена.

Можливо, деякі молоді люди скажуть: 
«А хіба не можна не приймати нерозумні 
рішення, навіть коли серце не належить Бо-
гові». Повірте, друзі, сама ця думка вже бо-
жевільна. І насправді блаженний той юнак, 
який говорить: «Господи, будь провідником 
моєї юності! Тобі я вручаю своє життя!».

Недобрий вплив 
оточення — наслідок 
непослуху Богові
Історія царя Рехав’ама навчає нас ще 

одної істини. Якщо ти не схилиш своє сер-
це, щоб звертатися до Господа, то можеш  
опинитися під поганим впливом людей, які 
тебе оточують. Згодом Рехав’ам збирає 
свої війська, щоб виступити проти десяти 
племен Ізраїлю. Він почав готуватися до 
війни проти свого ж народу. Але Господь 
послав Своє Слово через пророків, щоб він 
не воював з братами. І Рехав’ам послухався 
слів Господніх.

Такого послуху важко було очікувати від 
Рехав’ама. Можливо, він справді покаявся, 
і його серце змінилося? Ні. Справа вигляда-
ла інакше. З дитинства навчений шанувати 
Божих пророків, він послухався їх. Але якби 
до нього прийшов один із пророків Валаама 
і почав говорити наче від Імені Господа, то 
навряд чи Рехав’ам побачив би різницю 
між ними.

Так, чимало молодих людей ведуть 
бездоганний спосіб життя і вважають 
себе релігійними, оскільки перебувають 
під впливом хороших людей. Однак, по-
трапивши під вплив поганих людей, вони 

швидко підлаштовуються під їхній спосіб 
життя. Відбувається це тому, що вони не 
схилили своїх сердець, щоб звертатися 
до Господа.

На початку свого царювання Рехав’ам 
був оточений відданими Господу людьми. 

Сказано, що в Єрусалим сті-
калося багато людей з племен 
Ізраїлевих, що розкололися, ті, 
«що віддавали своє серце шукати 
Господа... І зміцнили вони Юдине 
царство, і підсилили Рехав’ама...» 
(2 Хр. 11:16-17). Таким чином, 
царство Рехав’ама утвердилося 
і стало сильнішим.

Господь благословив цей 
народ, тому що в ньому зна-
йшлися люди, повністю від-
дані Господу.Такі люди у всі 
віки були справжньою силою 
людської історії. Саме через 

них Господь міг звершувати Свої плани 
на землі. Тому їх часто не розуміють і 
переслідують ті, хто не служить Господу. 

І ось завдяки відданим Богові людям цар-
ство Рехав’ама зміцнилося. Однак у серці са-
мого царя не сталося радикальних перемін.

«І сталося, як зміцніло Рехав’амове 
царство й став він сильний, то покинув він, 
і ввесь Ізраїль із ним, Господнього Закона» 
(2 Хр. 12:1).

Так, початок був добрий. Протягом 
трьох років його царювання народ покло-
нявся Богові, але сам Рехав’ам у своєму 
серці цього не робив. На перший погляд, 
він здавався чоловіком побожним і бого-
бійним, але, по суті, він ніколи не схиляв 
свого серця, щоб звертатися до Господа. 
І тому на світанку успішного царювання, 
коли царство його зміцнилося під впливом 
добрих людей і коли «став він сильний», він 
покинув Закон Господній.

Відданість Богові — 
запорука духовної сили
Справжня духовна сила не залежить 

від зовнішнього благополуччя! Духовна 
сила повністю залежить від нашої відда-
ності Богові. Як тільки людина намагається 
бути незалежною від Бога, як тільки вона 
стає самостійною, вона починає блукати. 
Так і Рехав’ам, коли «став він сильний», 
покинув Бога.

І ось для того, щоб навернути Рехав’ама 
на розум, Господь допускає, щоб поганський 
цар пішов війною проти нього. Але й це ви-
пробування не спонукало царя звернутися 
до Господа і цілком посвятитися Йому. 

Щоправда, написано, що «впокорилися 
Ізраїлеві зверхники та цар і сказали: «Спра-
ведливий Господь!» (2 Хр. 12:3). Спочатку 
впокорилися сини Ізраїлеві, а потім впо-
корився і цар. Йому не залишалося нічого 
іншого, він не міг приймати самостійних, 
твердих рішень.

Господь усе ж врятував Юдейське цар-
ство від поразки, але не через Рехав’ама, а 
тому, що «в Юдеї були ще справи добрі» (2 
Хр. 12:12), там були віддані Богові люди. Не 
дивно, що життєпис Рехав’ама закінчується 
такими печальними словами: «І робив він 
лихе, бо не схиляв свого серця, щоб звер-
татися до Господа» (2 Хр. 12:14).

Рехав’ами сучасності
Чи не є Рехав’ам уособленням бага-

тьох людей, що живуть в наш час? Вони 
слухають проповідь Слова Божого, від-
чувають її силу і прагнуть звернутися до 
Господа. Але, перебуваючи під впливом 
своїх світських друзів, забувають про ці 
поривання серця.

Такі люди бажали би стати на бік Хрис-
та, але водночас вони схильні і до гріха: 
усе залежить від того, під чиїм впливом 
вони опинилися в цей момент. І в результаті 
— вони чинять лихе.

Коли людина не тверда у своєму рішенні 
робити добро і не має бажання завжди 
перебувати на боці Христа, то, без сумніву, 
кінець її буде печальним.

Можливо, хтось вже стоїть напередодні 
вічності. Ворог нашої душі і цього разу на-
магається втримати вас, не бажаючи, щоб 
ви від щирого серця звернулися до Господа. 
«Іншим разом, — говорить ворог. — Не 
сьогодні». А Бог говорить: «Нерозумний, 
— ночі цієї ось душу твою зажадають від 
тебе...» (Лк. 12:20). Чи готові ви до зустрічі 
з Господом у вічності?

Покайтеся перед Богом від щирого 
серця і скажіть: «Боже! Спаси мене! Заради 
заслуг Христа обмий і очисти мене. Зроби 
мене дитиною Своєю. Я корюся Тобі. Я ви-
знаю свій гріх. Прости мені...»

І на підставі Слова Божого запевняю 
вас, що кров Ісуса Христа очистить вас від 
всякого гріха і неправди.

НЕБЕЗПЕКА 
ГОРДОСТІ

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

«Та Єзекія не віддав так, як було зроблено йому, бо за-
пишнилося серце його. І був гнів Божий на нього, і на Юдею, 
та на Єрусалим» (2 Хр. 32:25).

Обох цих царів Бог свого часу благословив. Багато їх починань увінчалися 
успіхом, тому що Бог був з ними. Одного Бог навіть зцілив від смертельної 
хвороби. Але в обох у серці зародилася гордість, яка відділила їх від Бога, 

як це завжди й буває.
Уззійя і Єзекія — два біблійні персонажі, про яких не варто забувати. Вони 

обидва нагадують нам, яка страшна гордість, скільки люди втрачають через 
неї, фактично, все. 

Єзекія пізніше покаявся (це дає надію й нам), але з упевненістю можна 
стверджувати, що якби цього не сталося, він позбувся би благословень Божих 
назавжди. Гордість — це дуже серйозна річ. Це безпосередня протилежність 
до скромності, і ставлення Бога до неї прямо протилежне Його ставленню до 
скромності.

Що ж таке гордість? Це майже завжди самовпевненість і незалежність («Я й 
сам справлюся!» або: «Я краще знаю!». А ще — впевненість у власній праведності 
(«Я не такий грішний, як інші»). Іноді це похвальба («Подивися, що я зробив»). 
Часто це почуття переваги над іншими («Я розумніший, вродливіший, я багато 
чого досяг у житті — і взагалі, я найкращий»).

Горда людина дивиться на інших зверхньо. Вона не вміє слухати. Вона вперта. 
Вона не здатна вчитися, тому що думає, що й так все знає. Вона не в змозі ви-
знавати свої помилки, тому що боїться погано виглядати в очах людей і втратити 
їх повагу. Вона постійно порівнює себе з іншими. Її легко образити. Її становище 
хитке. Їй важко радіти успіхами інших.

Насправді всі ми горді. Гордість є в кожному з нас, тільки проявляється вона 
по-різному. Люди можуть обманюватися, тому що горда людина не обов’язково 
поводиться відверто нахабно. Гордість не завжди кидається в очі. Якщо в людини 
нема глибокої скромності перед Богом і людьми, то гордість ховається десь у 
складках її душі. І поки її не виявиш, ти не матимеш духовних перемог.

Однак найстрашніше не в тому, щоб не бачити в собі гордості, а в тому, щоб, 
бачачи її, не сприймати її всерйоз. Дуже багато християн легковажно ставляться 
до цього гріха. Іноді вони навіть жартують з приводу своєї гордості: «Ось такий я 
впертий баран», розповідаючи про свою сварку з дружиною. І всі сміються.

Але чи будемо ми ось так жартувати з приводу інших гріхів? Уявіть чоловіка, 
який говорить: «Ось такий я розпусник!», розраховуючи викликати сміх у слухачів. 
Або: «Я — ґвалтівник дітей». Сатана обманює нас: ми недооцінюємо найстраш-
ніший гріх. Хіба можна стати скромним перед Богом і людьми, не усвідомивши, 
яка жахлива гордість?!

Великий гріх
Що Бог ненавидить понад усе? Що завжди призводить до падіння? Що тягне 

за собою чвари? Що не може поєднуватися з любов’ю? Звичайно, гордість. І 
список такого роду запитань можна продовжувати безкінечно. Це не етичні 
висновки сучасних філософів. Це — Слово Боже. 

К. С. Льюїс, називаючи гордість «великим гріхом», базувався на міцній 
біблійній основі. Він стверджував, що немає гріха, який не витікав би з гордості. 
Наведемо кілька прикладів:

Статева розбещеність: «Я заслуговую на насолоду, а наслідки мене не 
хвилюють».

Брехня: «Я не вірю, що коли скажу правду, Бог оберне мені це на добро. 
Краще покладуся на своє вміння брехати і дещо викривлю факти».

Ненависть: «Я кращий за тебе і маю право зневажати тебе за те, яка ти 
людина і що ти чиниш».

Спротив: «Я знаю все краще за своїх наставників і можу досягти більшого, 
роблячи те, що хочу».

Байдужість до інших: «Найважливіше для мене — моє особисте життя: мої 
цілі, моє задоволення, мої потреби».

Невдячність: «Усе, що в мене є, я заробив чи хоч би заслужив сам. Я за-
слуговую навіть на більше».

Непокірність: «Я знаю, що Біблія цьому вчить, але я вчиню краще».
Незгода: «Ти мені не потрібний. І єдність мені ні до чого».
Націоналізм: «Ми кращі, ніж вони».
Це далеко не все, але цього достатньо, щоб зрозуміти: гордість породжує всі 

інші гріхи. Гордість не завжди лежить на поверхні, тому якщо ми любимо Бога, 
то повинні вишукувати її в собі і нещадно знищувати.

Гордість смертельно небезпечна. Вона твердить , що нам не потрібний Бог, і 
ми потрапляємо в її пастку. Горда людина незалежна від Бога.

«У гордощах каже безбожний, що «Він не слідкує», бо «Бога нема», — оце 
всі його помисли!» (Пс. 10:4).

У Книзі Приповістей мудрість говорить: «Страх Господній — лихе все ненави-
діти: я ненавиджу пиху та гордість, і дорогу лиху та лукаві уста!» (Прип. 8:13).

Слова мудрості в Приповістях — це слова Самого Бога. Він ненавидить 
гордість і зазнайство так само, як «брехливий язик, і руки, що кров неповинну 
ллють» (Прип. 6:17). Ми не будемо сміятися над вбивцею невинної людини. То 
чи можемо ми сміятися над гордістю?

Бог не любить карати людей (Єз. 18:32). Але горді душі повинні бути покарані, 
тому що гордість бунтує проти Бога: «Огида для Господа всякий бундючний, 
— ручуся: не буде такий без вини!» (Прип. 16:5).

Цитуючи Старий Заповіт, Яків і Петро нагадують, що «Бог противиться 
гордим, а смиренним дає благодать» (Як. 4:6; 1 Петр. 5:5). Вже однієї цієї фрази 
більш ніж достатньо, щоб ставитися до гордості як до огидного гріха. Ми не 
можемо дивитися на неї як на надокучливу дрібницю або маленький недолік. 
Це властивість грішної натури, яка повинна бути знищена.

Гордість огидна. Гордість зла. Гордість завдає багато болю. Врешті-решт, 
гордість вбиває. А квіти скромності можуть розцвісти лише на могилі гордості.

І РОБИВ ВІН ЛИХЕ...
І РОБИВ ВІН І РОБИВ ВІН 

ЛИХЕ...ЛИХЕ...
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУ

ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУКОРИСНЕ І ЦІКАВЕ

Цей чоловік народився 
й виріс в сім’ї історичних 
протестантів, не пропустив 
жодного недільного бого-
служіння, його діти вчилися 
читати по Біблії. Організу-
вавши Асоціацію допомоги 
християнським місіонерам, 
месьє Грожан несе відпові-
дальне і серйозне служіння 
— від соціальної допомоги 
його Асоціації залежить іноді 
саме існування французьких 
місіонерів в Африці.

Після такого вступу логічним було б 
описати вчинок цього авторитетно-
го християнина. Але річ у тому, що 

ніякого вчинку не було...
Якось його дружина Кароліна по-

просила мене поїхати з нею у дуже 
важливій справі. Я сама запланувала 
на цей день кілька справ, але зазвичай 
скромна Кароліна тепер просила мене 
про послугу особливо наполегливо. Ви-
бору в мене не було — довелося їхати.

Уже в автомашині Кароліна по-
яснила, що їде відвідати свою маму в 
будинок перестарілих, але їй завжди 
важко їхати туди самій, тому вона 
рада можливості запросити когось із 
знайомих.

— Хіба твоя мати в будинку пере-
старілих? — На Різдво я бачила цю 
жінку, колишню вчительку, коли вона 

лих, ми не могли припаркуватися: субота, 
день відвідин. На деяких автомашинах я 
побачила приклеєні «рибки» — символи 
християнства.

— Ваша мама відпочиває в себе в кім-
наті, — повідомила Кароліні медсестра.

Дорога наша пролягала через ко-
ридор і маленьку відпочивальню, напо-
внену літніми людьми, які пили каву чи 
дивилися телевізор. Ті, до кого прийшли 
родичі, раділи, як діти, інші очікували, 
зустрічаючи кожного вхожого поглядом, 
повним надії.

Видовище було сумне, хотілося яко-
мога швидше пройти повз всіх цих дідусів 
і бабусь, щоб не бачити туги в їх очах...

У невеликій кімнаті на другому по-
версі, куди ми піднялися ліфтом, мати 
Кароліни сиділа в кріслі навпроти вікна. 
Вона дуже постаріла за кілька остан-
ніх місяців, коли я бачила її востаннє. 
Скрикнувши від радості, старенька при-
тулилася до дочки, обидві заплакали. Я 
не знала, як виразити своє співчуття.

Кароліна принесла матері чисту оде-
жу, подарунки, ми попили кави, спустив-
шись в ту саму відпочивальню біля входу. 
Поговорили про погоду, про здоров’я 
і зібралися прощатись. Мати Кароліни 
знову заплакала, обнявши дочку...

В автомашині ми мовчали. Тяжке 
враження не розвіювалося. Мені й досі 
важко згадувати про цю поїздку.

Довізши мене додому, Кароліна 
раптом почала плакати. Вона, очевидно, 
всю дорогу стримувала сльози, а на 
прощання її прорвало. Зазвичай завжди 
стримана, вихована на суворих принци-

пах французького протестантського 
виховання, жінка ридала навзрид. Я 
намагалася втішити її, відчуваючи, 
що всі слова на світі зараз безсилі, бо 
причина цих сліз — її мама в будинку 
перестарілих.

— Але чому ти не можеш забрати 
її звідти? — Такі запитання у Франції 
вважаються недоречними, але в нас 
з Кароліною пішла відверта розмова. 
Вона зрозуміла, що в моєму запитанні 
— біль за все побачене.

— Мій чоловік проти... Я благала 
його, але він не дозволив взяти її до 
нас...

Кілька років тому свекруха Каролі-
ни, мати месьє Грожана, була найста-
рішою жителькою їх району, їй було за 
90. Старенька потребувала постійного 
догляду. Кароліна змогла стати їй 
улюбленою дочкою. Сам месьє Грожан 
після смерті своєї матері говорив, що 
завдяки Кароліні його мати провела 
непогану старість.

І ось тепер настала черга доглядати 
матір Кароліни. Але чоловік відмовився 
взяти її до себе додому. Треба сказати, 
що живуть вони удвох в затишному 
двоповерховому котеджі з садом. 
Діти роз’їхалися по інших містах. Ма-
теріальних проблем в цієї сім’ї нема, 
тому рішення месьє Грожана здати 
матір дружини в будинок перестарілих 
зрозуміти важко.

Старість — це те, що чекає попереду 
кожного з нас. Думаю, усі хотіли би про-
вести її серед люблячих і турботливих 
близьких. Ну, а якщо не люблячих і не 
турботливих, то все одно серед своїх, 
близьких, а не в будинку перестарілих, 
звідки, як похмуро жартують у Франції, 
вихід лише один.

Коли своїх батьків віддають в 
будинки перестарілих люди невірую-
чі, цим на Заході нікого не здивуєш. 
Але коли так роблять християни, які 
читають Писання і знають, що одна 
з найважливіших заповідей, які дав 
нам Господь, — «Шануй свого батька 
та матір свою», це дуже дивує. Треба 
мати жорстоке серце, щоб приходити 
до своїх стареньких батьків в ці будинки 
для перестарілих, а потім спокійно по-
вертатися до себе й молитися на ніч, 
прохаючи благословення.

В одній протестантській пісні є 
слова: «Пом’якши моє серце, Господи». 
Цю пісню часто співає й месьє Грожан, 
акомпануючи собі на фортепіано.

ЧИ ДОВІРЯЄТЕ 
ВИ ГОСПОДУ?
Наші діти маленькими лю-

били лягати спати разом з 
нами. Коли вони почали під-
ростати, ми заледве вкладали 
їх спати окремо... Так було зі 
всіма...

Але ось один з моїх синів, коли і його 
довелося «відділити», придумав 
таке: він попросив присунути його 

ліжечко ближче до нашого і кожного 
вечора просив, щоб я своєю рукою 
тримав його ногу, яку він висовував зі 
свого ліжечка.

Я так і робив. І він спокійно засинав і 
спав усю ніч, лише часом перевіряючи, 
чи я тримаю його ногу.

Це довіра до батька...
Як добре знати, що наш Отець Небес-

ний завжди з нами в наших темних ночах 
випробувань, переживань і гіркоти. Він 
тримає нас у Своїх обіймах, коли ворог 
душ наших виступає проти нас!

Я завжди впевнений, що мій Господь 
зі мною; і Його голос: «Я з тобою! Не 
бійся!» підбадьорює і вселяє у мене 
надію! 

Чи довіряєте ви своєму Господу? 
Якщо так, тоді ви щасливі люди!

У Посланні до римлян апос-
тол Павло розмірковує про 
немічних у вірі християн. Часто 
терміном «немічний» описують 
новонавернених. Не може пере-
могти потяг до куріння? Отже, 
немічний у вірі... Однак такий 
погляд суперечить ідеї Павла.

Хто ж такий «немічний у вірі»? Він 
«вирізнює день від дня» (Рим. 14:5). 
Іншими словами, він дуже виба-

гливий у підході до різних формальних 
питань. Він не порушує заповіді! Навпаки, 
він навіть розробляє нові дрібні приписи 
про те, як поводитися. В його житті біль-
ше заповідей, ніж у Біблії. Але чому він 
такий? Чому для нього такий важливий 
обрядовий, зовнішній бік?

Для того, щоб зрозуміти це, треба 
порівняти його «немічну віру» з вірою, 
про котру Павло так багато говорив у 

«Чи будете ви говорити не-
правду про Бога, чи будете ви 
говорити оману про Нього? Чи бу-
дете ви уважати на Нього? Чи за 
Бога на прю постаєте? Чи добре, 
що вас Він дослідить? Чи як з 
людини сміються, так будете ви 
насміхатися з Нього? Насправді 
Він вас покарає, якщо будете 
ви потурати таємно собі! Чи ж 
велич Його не настрашує вас, і не 
нападає на вас Його страх? Ваші 
нагадування — це прислів’я із 
попелу, ваші башти — це глиняні 
башти!» (Йов.13:7-12).

У цьому уривку із Книги Йова можна 
вгледіти одну з проблем апологетики. 
Є спокуса захистити Бога за всяку 

ціну! Невелике лукавство заради великої 
Істини. Іноді просто шкірою відчуваєш 
необ’єктивність якогось апологета. 

При будь-якому випаді в бік христи-

Дорогі брати і сестри в Господі, 
шановні наші читачі!

Передплата-2015 розпочалася. Просимо подбати про замовлення на 
наступний рік для своєї церкви. На жаль, уперше за останні кілька років 
через значне подорожчання друкарняних послуг ми змушені змінити 
вартість передплати.

Отож пересилання одного примірника коштуватиме 80 грн. за рік.

Вартість пересилання від 19 (0,5 кг) до 78 (2 кг) примірників 
залежатиме від кількості примірників – з розрахунку 4 грн. (чотири 
гривні) за примірник.

Рекомендована кількість замовлення: 

19 примірників (0,5 кг) – 912 грн.; 

38 примірників (1 кг) – 1824 грн.; 

78 (2 кг) – 3744 грн.

Проте ви можете замовити будь-яку кількість примірників.

Кошти можна переказати на рахунок:

 26002000007923 у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, код 20559726 
(з обов’язковою приміткою «Добровільні пожертвування на газету «За єван-
гельську віру»);

або поштовим переказом на адресу місії: 

місія милосердя «Добрий самарянин», 
вул. Мочульського, 1, Івано-Франківськ, 76002 
(з обов’язковою приміткою «Добровільні пожертвування на газету «За 

євангельську віру»).

Примітка. Місія випускає, окрім часопису «За євангельську віру», газету  
«Вірую». Щоб не виникло непорозумінь, просимо обов’язково вказувати 
назву видання, яке замовляєте. Божих благословень вам! 

Редакція.

АПОЛОГЕТИКА
янства (не Христа!) спрацьовує умовний 
рефлекс — «захищати!». Замість того, щоб 
визнати очевидні помилки, прогріхи істо-
ричного християнства, «апологет» починає 
кривити душею. Однак проблема в тому, що 
своїми незграбними спробами захистити 
Бога ми часто тільки знеславлюємо Його.

У чому це прояваляється? Ми втрачає-
мо об’єктивність при обговоренні переваг 
і недоліків інших релігійних ідей і систем. 
Починає діяти принцип: себе відбілюй, 
інших очорнюй.

У себе ми не помічаємо недоліків, а 
в інших — не зауважуємо переваг. Під-
свідомо чи (що значно гірше) усвідомлено 
«апологет» починає використовувати 
подвійні стандарти і навмисне замовчує 
«незручні» факти.

Але запитання Йова залишається акту-
альним: «Чи будете ви говорити неправду 
про Бога, чи будете ви говорити оману про 
Нього?» (Йов. 13:7).

Нам треба розуміти, що хоч Святе 
Писання — це непогрішна істина, ми не 
є непогрішними носіями цієї істини. Наше 
розуміння Біблії може бути недостатнім. 
Бог залишається таїною. «Чи ж велич Його 
не настрашує вас, і не нападає на вас Його 
страх?» (Йов. 13:11).

ЧОМУ ПЛАКАЛА ЧОМУ ПЛАКАЛА 
КАРОЛІНА?КАРОЛІНА?

навідувала дочку з зятем. Виявилося, 
що здоров’я літньої жінки погіршилося, 
вона потребує опіки, і тому залишати її 
саму вдома просто неможливо.

— Лікарі кажуть, що в будинку 
для перестарілих для неї ліпше, ніж 
самій вдома. Якось вона впала і дуже 
вдарилася головою. Так і лежала 
кілька годин без допомоги, — сумно 
розповідала Кароліна.

Під’їхавши до клініки для перестарі-

попередніх розділах цього послання. У 
чому суть віри? «Отож, виправдавшись 
вірою, майте мир із Богом через Господа 
нашого Ісуса Христа» (Рим. 5:1). Смисл 
християнської віри — у повній надії на 
Божу благодать, у щоденному особисто-
му пізнанні Господа.

А в чому ж тоді може проявитися 
неміч віри? Саме в тому, щоб продо-
вжувати виправдовуватися перед Богом 
зовнішніми обрядами. Немічна віра — це 
недовіра Христу.

Простіше кажучи, це законництво. 
Павло пише: «Бо Царство Боже не по-
жива й питво, але праведність, і мир, 
і радість у Дусі Святім» (Рим. 14:17). А 
для немічного у вірі Царство Боже ще 
й у тому, щоб дотримуватися обряду і 
обрядом тішитися.

Якщо хтось обряд порушує (наприклад, 
сестра прийшла на служіння не у відповід-
ному, на вашу думку, одязі), то немічний 
бачить в цьому порушення праведності. І 
зникають його мир і радість, тому що вони 
заховані не в Христі, а в обряді.

Отже, немічний у вірі — зовсім не 
обов’язково новонавернений. Ця людина 
може мати великий церковний стаж і при 
цьому не мати великого стажу особистого 
пізнання Господа.

Існує багато уявлень про 
молитву, що перешкоджають 
в усій повноті зануритися в це 
дійство, в якому Бог бажає 
брати участь. Надто часто ми 
дивимося на молитву як на 
благоговійний і красномовний 
монолог, в якому ми можемо 
просити в Бога допомоги.

І при цьому забуваємо про 
істинне значення і мету мо-
литви.

Ось п’ять неправильних уявлень про 
молитву, які варто виправити:

Перше. Молитва — це не те, що 
змінює Бога, а те, що змінює нас. Ми не 
повинні ставати перед Богом, щоб інфор-
мувати Його про свої діла чи про те, що 
Йому потрібно для нас зробити. Бог — Всю-
дисущий і Всезнаючий, і Він вже знає про 
наші потреби.

Молитва — це процес, в якому Бог роз-
криває нам Своє бачення. Це час для зміни 
наших сердець і розуму. 

Друге. Молитва — це не заява про наші 
потреби. У молитві, насамперед, ми пови-

нні шукати Божої волі, щоб знати, в якому 
напрямі застосовувати свою віру. Багато 
людей моляться без впевненості у Божій 
відповіді. Перш ніж наша молитва досягне 
успіху, потрібно приєднати до неї віру, що 
неможливо без впевненості, що твоя молит-
ва відповідає бажанням і волі Бога.

Тому треба питати в Бога про Його волю. 
Як тільки нам буде відома Його воля, зали-
шається лише залучити свою віру в те, що 
Божу відповідь на молитву ми отримаємо, 
оскільки Він вже відкрив нам Свою волю.

Третє. Не моліться тільки про себе. Як 
просто зануритися у свої власні потреби 
і проблеми, але Бог бажає, щоб ми інших 
ставили вище за себе. Яким ще способом 
можна краще виконати цю умову, як не 
молячись насамперед за інших?

Четверте. Молитва — це не монолог, 
звернений до Бога, а скоріше, розмова з 
Богом. Зосереджуватися на Богові — най-
важливіша частина молитви. Кому приємно 
спілкуватися з тим, хто робить з розмови 
монолог, нехтуючи тобою! Бог бажає го-
ворити з нами. Тому нам треба навчитися 
уважно слухати в тиші і спокої Бога. І ми 
будемо вражені, як часто під час цих розду-
мів зазвучить тихий і спокійний голос Бога. 

П’яте. Молитва присвячена не тільки 
майбутньому. Життєво необхідно дякувати 
Богові за те, що Він вже звершив.

Владислав Лежайський.

П’ЯТЬ НЕПРАВИЛЬНИХ УЯВЛЕНЬ 
ПРО МОЛИТВУ

НЕМІЧНІ У ВІРІНЕМІЧНІ У ВІРІ


