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У силу своєї природи і 
суспільного укладу життя 
кожна людина вимушена 
навчатися – навчатися їсти, 
ходити, говорити, читати, 
писати, плавати, їздити на 
велосипеді, працювати з 
комп’ютером, здобувати 
професійні навички, а також 
знання, щоб не втратити 
кваліфікацію. Для цього 
віками відпрацьована систе-
ма освіти: дошкільна освіта, 
середня освіта, професійна 
освіта…

У духовному житті кожна 
віруюча людина також му-
сить вчитися. Учитися мо-
литися, вірити, служити, за-
хищати свою віру. Для цього 
Слово Боже передбачило, а 
Церква виробила і постійно 
вдосконалює систему духо-
вної освіти: сімейну освіту, 
церковну освіту, спеціалізо-
вану освіту.

Біблійна основа 
для навчання

До навчання ясно й однозначно, 
хоча і з певними застереженнями, 
закликає Священне Писання. Ска-
жімо, Мойсею «Господь наказав 
того часу навчати [народ] поста-
нов та законів» (Повт. Зак. 4:14). 
Соломон говорить, що «не добра 
душа без знання» (Пр. 19:2) і за-
уважує, що «серце розумне шукає 
знання…» (Пр. 15:14, 18:15). Тому 

Де Бог? Чому стільки зла 
в цьому світі? Чому мені так 
тяжко? Час від часу кожному 
з нас доводиться чути подібні 
запитання.

У Біблії розповідається іс-
торія з життя Йосипа. Улюбле-
ний син Якова, він у 17 років 
через заздрість був проданий 
в рабство. І хто продав його? 
Рідні брати! Причому їх по-
чатковий план був ще гірший 
— вбити його. Але написано, 
що Бог був з Йосипом і давав 
йому успіх у всьому.

В Єгипті Йосип стає управителем дому 
Потіфара — того чоловіка, котрий 
купив його. Але дружина Потіфара не 

дає йому спокою, щоденно намагаючись 
схилити до інтимного зв’язку. Йосип від-
мовлявся, тому що  вважав це «гріхом» 
і «великим злом перед Богом». Одного 
разу, коли поруч нікого не було, вона 
схопила його за одежу, він вирвався і 
втік, залишивши одежу в її руках. Щоб 
відомстити вона оббрехала Йосипа, зви-
нувативши в спробі насилля, і на доказ 
показала його одежу.

Несправедливо звинувачений, Йосип 
опиняється у в’язниці. Він не плаче, не 
ображається на весь світ, не стає злим. І 
там Господь був з ним. Йосип поставлений 
розпорядником у в’язниці.

Незабаром до в’язничного дому по-
трапляють двоє чоловіків, які служили 
фараонові і впали в немилість. Їм сняться 
незвичайні сни. Вони розповідають про них 
Йосипові. Той витлумачує ці сни, пояснюючи 
при цьому, що тлумачення снів — від Бога, 
а не його заслуга. І просить одного з них 
розповісти про нього фараону. Той обіцяє, 

зрадівши від звістки про близьку свободу. 
І тут же забуває про свою обіцянку.

Минає два роки. Йосип все ще у в’язниці. 
Фараонові сняться особливі сни, котрі не 
можуть розгадати єгипетські ворожбити. І 
тут слуга фараона згадує про Йосипа, що 
розгадав два роки тому його сон. 

Йосипа приводять до фараона. У відпо-
відь на запитання, чи може він тлумачити 
сни, Йосип пояснює, що це дар від Бога. 
І з’ясовує значення тих снів. У результаті 
фараон ставить Йосипа над всією землею 
і наділяє його владою.

А тепер подивимося на життя Йосипа 
збоку. Якби він не потрапив у в’язницю і не 
відгадав тоді ті два сни, які до подробиць 
сповнилися, хіба став би він перед фарао-
ном? Виходить, це Бог привів Йосипа туди, 
щоб потім його піднести. Але коли Йосип 
був несправедливо звинувачений, він і 
гадки не мав, що всього лише за два роки 
стане перед фараоном, і Бог піднесе його 
до рівня прем’єр-міністра країни.

Що ж допомогло Йосипу пережити той 
час? Що дало йому сили?

Йосип знав Бога, і Бог був з ним. У всіх 
складних обставинах Йосип приймає все 
як з руки Божої, не задаючись при цьому 
запитанням, коли ж все це скінчиться. 
Йосип докладав всіх зусиль до того, щоб 
залишатися Богові вірним за будь-яких 
обставин.

Причому Йосип зовсім не був таким собі 
блаженним, якого скільки не бий, він все 
одно усміхається. Він називає свої обстави-
ни «нещастями» і «стражданнями».

Ми не бачимо, що нас чекає завтра чи 
післязавтра, не кажучи вже за віддалені-
ший час. І дуже часто хочемо вирішувати 
все своїми силами. Але Божий план завжди 
кращий. Його план досконалий. Тому варто 
приймати все, як з руки Божої, навіть тоді, 
коли не бачиш сенсу.

Бог пише сценарій вашого життя. Не 
відмовляйтеся жити за цим сценарієм.

10 червня 2015 року старші 
пресвітери обласних об’єд-
нань Церкви ХВЄ України зі-
бралися в Києві на щоквар-
тальне засідання, аби звірити 
орієнтири служіння.

Ранкова сесія, яку відкрив старший 
єпископ Михайло Паночко, була до-
волі насиченою. Розпочалася вона 

з проповіді єпископа Дніпропетровщини 
Михайла Мокієнка та звітів інших заступ-
ників старшого єпископа. Зокрема, єпископ 
Олександр Бабійчук розповів про роботу на 
Херсонщині та повідомив про поїздку на 
територію  АР Крим, де разом із єпископом 
Миколою Синюком мав зустріч зі служите-
лями церков та здійснив рукопокладення.

Завідувач відділу освіти Віктор Вознюк 
зупинився на новому для більшості україн-
ських пасторів питанні і говорив про право 
заснування церквами загальноосвітніх 
шкіл, дитсадків та вишів. 

«Прийнятий Верховною Радою За-
кон про внесення змін до деяких законів 
України (щодо заснування релігійними ор-

«він навчав народ знання» (Екл. 12:9). 
«Ездра приготовив своє серце 

досліджувати Господнього Закона, і 
виконувати його, і навчати в Ізраїлі 
устава та права» (Езд. 7:10). А через 
пророка Осію Бог констатує трагічний 
результат нехтування наукою: «Поги-
не народ Мій за те, що не має знання» 
(Ос. 4:6). І хоча в цьому уривку мова 
йде не про знання як інформацію, а 
про знання з досвіду, тобто пізнання, 
останнє неможливе без першого.

Сам Христос надавав багато зна-
чення навчанню. Він учив народ при 
кожній можливості: на горі (Мт. 5:1-2), 
біля моря (Мр. 4:1), у синагозі (Мр. 
1:21, 6:2), у місті (Мт. 11:1). Більше 
того, навчання було прерогативою в 
Його служінні. Перед тим, як нагоду-
вати, Христос цілий день навчав на-
род (Мр. 6:34). Сьогодні ми б назвали 
таке навчання одноденним семінаром. 

Іншого разу Він робив це протягом 
трьох днів (Мт. 15:32). Недарма Слово 
Боже називає Христа Учителем, а 
Його послідовників – учнями. Саме 
так вони іменували себе до того, як «в 
Антіохії вперше християнами названо 
учнів» (Дії 11:26).

Христос заповів Своїм учням 
«навчити всі народи» (Мт. 18:19-20). 
Звернімо увагу, що Христос послав 
апостолів по цілому світу не докорити, 
не привести до покаяння і навіть не 
хрестити, а, в першу чергу, навчити. 
Після Свого вознесіння Він у Церкві 
«настановив… учителів» (Еф. 4:11), 
які покликані задовольняти освітні 
потреби віруючих.

Очевидно, саме тому апостоли у 
своєму служінні приділяли так ба-
гато уваги навчанню. Перші віруючі 
«перебували в науці апостольській» 
(Дії 2:42). Пізніше в Антіохії Варнава 
і Павло навчали віруючих протягом 
року (Дії 11:26). У Коринті Павло сис-

ганізаціями навчальних закладів) відкриває 
перед нами нові колосальні можливості. 
З часом християнські навчальні заклади 
можуть стати духовним сховищем для на-
ших дітей, та і сьогодні в нечисленні освітні 
заклади, засновані християнами, стоять 
черги світських людей, які хочуть віддати 
туди на навчання дітей. Тому так важливо 
використати момент», – наголосив Віктор 
Володимирович. Він також  повідомив, що 
на базі Львівської богословської семінарії  
буде відкрито докторантуру, де служителі 
з дипломами магістрів зможуть отримати  
ступені «доктора служіння» і «доктора прак-
тичного богослов’я». Поінформував Віктор 
Вознюк і про  те, як іде підготовка до друку 
посібника для молодіжних служителів.

Питання щодо  створення християн-
ських шкіл стало предметом активного 
обговорення. Зокрема, старший пресвітер 
Хмельниччини Ростислав Мурах зауважив, 
що вже є прецеденти щодо такої роботи 
– сім років успішно працює приватна 
християнська школа у Севастополі. А ни-
нішнього року подібний навчальний заклад  
розпочне роботу в Хмельницькому. Поки 
що організація шкіл – справа непроста і 

дороговартісна, утім, життя не стоїть на 
місці, і служителі висловлюють надію на 
те,  що коли Господь дав можливість, Він 
дасть і механізми для її реалізації.

Про служіння військових капеланів 
поінформував братство завідувач відді-
лу соціальної роботи Рустам Фатуллаєв: 
«Сьогодні капелани є своєрідним мостом 
між армією та місцевим населенням на 
Сході – вони стримують ситуацію та пом’як-
шують напругу». На думку пастора, нині 
слушний час для того, щоб євангельські 
священнослужителі могли очолити фор-
мування служби військових капеланів в 
українській армії. Служіння наших капела-
нів говорить саме про себе і вже отримало 
позитивну оцінку з боку військових».

Завідувач відділу благовісту Олександр 
Попчук поінформував про актуальність 
проведення євангелізацій серед науковців, 
викладачів та студентів. Коротко розповів 
про проект «Тиждень Євангелія».

А завідувачка відділу жіночого слу-
жіння Віра Деркач навела приклади дуже  
успішної роботи шкіл, заснованих церква-
ми у США. А також  повідомила про прове-
дення Всеукраїнської жіночої конференції, 

яка триватиме з 23 по 26 червня 2015 року 
в Кончі-Заспі під Києвом.

Старший єпископ Михайло Паночко на-
дав інформацію щодо  підготовки та прове-
дення «Фестивалю надії», який відбудеться 
у Львові 20 червня цього року за участю 
Франкліна Грема. Служителі обговорили 
також непросту ситуацію, що склалася у 
Львівській церкві «Воскресіння».

Єпископ Анатолій Безкровний розповів 
про роботу, яку ведуть церкви в Доне-
цькій області. Віруючі активно служать 
переселенцям, військовим та місцевому 
населенню. А три церкви, які нині функ-

НА ЧАСІ – ПЛАНИ ЩОДО ВІДКРИТТЯ ШКІЛ НА ЧАСІ – ПЛАНИ ЩОДО ВІДКРИТТЯ ШКІЛ 
ТА ФОРМУВАННЯ НОВИХ СЛУЖБТА ФОРМУВАННЯ НОВИХ СЛУЖБ

ціонують на звільнених територіях в 
Луганській області, рішенням комітету 
було приєднано до об’єднання церков ХВЄ 
Донецької області.

Старші служителі детально обгово-
рили проект програми проведення XVIII 
молодіжного з’їзду  ЦХВЄУ, який презен-
тував завідувач відділу молоді Богдан 
Левицький.

Серед розглянутих питань – і заходи 
у рамках Всеукраїнської програми «День 
служіння», волонтерська і міжконфесійна 
робота тощо.

chve.org.ua.

СЦЕНАРІЙ СВОГО 
ЖИТТЯ ДОВІРТЕ БОГОВІ

НЕОБХІДНІСТЬ НАВЧАННЯ
тематично навчав віруючих півтора 
року (Дії 18:11), а в Ефесі – протягом 
двох років (Дії 19:8-10). У сучасному 
еквіваленті це біблійна школа денної 
форми навчання рівня диплома. 

Апостол Павло не лише навчав 
інших, а й сам здобув блискучу для 
свого часу освіту (Дiї 22:3). Він не 
тільки знався на Священних Писан-
нях, а й добре орієнтувався у світській 
літературі, цитуючи у своїх пропо-
відях і посланнях відомих на той час 
письменників Арата Кілікійського (Дії 
17:28), Епіменіда із Криту (Тит. 1:12), 
Менандра з Афін (1Кор. 15:33). 

У питанні освіти Павло дотри-
мувався принципу: «Вік живи – вік 
учись». Навіть перебуваючи у в’яз-
ниці, з якої, як він і відчував, він вже 
не вийшов, Павло продовжує читати 
книги (2 Тим. 4:6, 13). З огляду на 
це не дивно, що він міг на рівних 
спілкуватися з царями (Дії 26:1-32) і 
філософами (Дії 17:16-34).

Безперечно, Бог суверенний і для 
реалізації Своїх цілей може вживати, 
кого захоче, навіть тварин ( Числ. 22:
30). І неодноразово Він потужно діяв 
через малоосвічених людей. Скажімо, 
Амос і Михей – прості селяни – стали 
Божими пророками, а рибалки Петро, 
Андрій, Яків та Іван стали Христовими 
апостолами. Але основну біблійну 
історію – і це факт – творили  висо-
коосвічені особи з інтелігенції. Так, для 
написання більшої частини Біблії Бог 
використав Мойсея, «навченого усієї 
мудрості єгипетської» (Дiї 7:22), Ездру, 
книжника, якого визнав сам цар (Езд. 
7:21, 25), Ісаю, пророка з аристокра-
тичної родини, близької до царського 
двору, Матвія, державного службовця 
у римлян (Мт. 9:9), Луку-лікаря (Кол. 
4:14), Павла, випускника школи зна-
менитого Гамаліїла (Дiї 22:3).
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУБЛАГОВІСТ У ХХI СТОЛІТТІ

В основі розуміння хрис-
тиянської духовності лежить 
істина про те, що Бог-Творець 
змінює людину. Всемогутній 
Спаситель виявляє милість 
до кожної грішної людини, що 
приходить до Бога з каяттям.

Разом з прощенням людина 
набуває новий смисл життя. 
Бог змінює різних людей для 
досягнення загальних ви-
соких цілей. Бог дає людям 
духовну міць робити добро 
і противитись злу самолюб-
ства, розпусти, зажерливості, 
прагнення до влади тощо.

Я народився і виріс в сім’ї глибоко ві-
руючих батьків. Дитинство і шкільні 
роки провів у багатонаціональному 

Криму. Армійська служба пов’язала мене 
з Києвом і Москвою. Університетську 
освіту здобув у Санкт-Петербурзі. Вчився 
також за кордоном (у Канаді, США, ПАР, 
Великобританії). Мені доводилось пра-
цювати і читати лекції в Південній Кореї, 
Англії, США, Канаді, Вірменії, Україні, 
Голландії.

Я працюю з людьми з різних культур. 
У різних куточках світу, де я опинявся, я 
зустрічався з християнами — представ-
никами різних конфесій, для яких ставав 
братом у Христі, близькою людиною, а не 
чужим чи ворогом.

Дякую Богові за всіх людей, котрі, 
незалежно від релігійних переконань, 
сприймали мене і служили мені. У свою 
чергу, я прошу в Бога свободи від стерео-

типів мислення чи ілюзій. Прошу здатнос-
ті бачити багатогранність Божого образу 
в людині, творити добро всім, хто оточує 
мене, проявляти повагу до людської 
особистості.

Зовсім недавно я відвідав Москву і 
Київ, де зустрічався з євангельськими 
християнами з різних регіонів Росії і 
України. Мова, національність, земне 
громадянство, культурні особливості і 
деномінаційна належність відрізняють 
нас один від одного. Однак можу з 
впевненістю сказати, що Христос, віра 
в Бога допомагають переборювати наші 
відмінності. З багатьма християнами з 
різних країн я знаходжу взаєморозуміння. 
Нам вдається, як пише Некрасов, «сіяти 
розумне, добре, вічне».

Однак я також усвідомлюю, що коли 
в нас не вистачає духовних сил, ми по-
чинаємо вести діалог між собою, у першу 
чергу, як росіяни, українці чи італійці, а 
вже потім як православні, католики чи 
євангельські християни, як брати і сестри 
в Христі.

Без Христа немає міцної основи для 
взаєморозуміння і співпраці. І варто за-
думатися — чи правильно ми розуміємо 
Христа?

Хтось сказав, що в нашому суспільстві 
багато безбожників. Печально, що без-
божниками названі люди, які визнають 
існування Бога, але при цьому живуть так, 
ніби Бога для них не існує. Вони і Бога не 
бояться, і людей не соромляться.

Дуже печально, коли люди, назива-
ючи себе християнами, продовжують 
говорити неправду, привласнювати на-
родне і державне, нахабно лицемірять, 
приховують правду, використовують 
сумнівні засоби для досягнення користі, 

Духовної літератури в ті часи було дуже мало, 
тому коли до церкви потрапляла нова книга, її 
перечитували всі за чергою. Особливо цінні книги 

при можливості переписували. У нас вдома досі збе-
рігаються кілька загальних зошитів з переписаними 
книгами, одна з яких називається «Збірник прикладів 
для проповідей». Батько переписував їх вечорами 
після роботи і богослужінь.

Одного разу до рук батька потрапила безцінна, 

Про те, що Слово Боже 
живе і діяльне, у церкві свід-
чить, насамперед, її зростан-
ня. Коли люди, прийшовши на 
зібрання, каються і вирішу-
ють присвятити своє життя 
Христу.

31 травня 2015 року, на  день 
Святої Трійці, у Київській церк-
ві «Скинія» зібрали черговий 

ужинок – 36 чоловік склали заповіт із 
Господом через водне хрещення. Ще 
дев’ятеро віруючих доєдналися до 

На урочистому відкритті ММШ-
2015 ректор КБІ Сергій Манелюк 
привітав студентів із початком 

навчання та познайомив зі штатом 
працівників школи.

Координатор місіонерської школи 
Антон Кукса побажав майбутнім місіо-
нерам починати своє служіння з любові 
до Бога та ближнього. «Не обмежуй 
Господа! У Божій справі є частина його 
благословення, але є і наша робота, 
наше посвячення, старання... Бог не 
буде виконувати те, що маємо зробити 
ми», – зазначив він. 

Зі словами привітання до студентів 
звернулася декан КБІ Алла Нечипорук, 
яка зауважила: «Те що ви тут, – це Божа 
турбота про вас, щоб ви глибше пізнали 
Господа, Боже Слово і утвердилися в 
своєму покликанні».

Пастор Київської церкви «Сілоам» 
Сергій Вознюк проповідував на тему: 
«А що чув ти від мене при багатьох 
свідках...» (2 Тим. 2:2).

А пастор церкви ХВЄ з м. Обухова 
Владислав Сачко зосередив увагу слу-
хачів на духовному збудуванні місіонера 
(Єз. 42). За його словами перший етап 
такого будівництва – це народження 
згори, другий – хрещення Духом Святим, 
третій – сповнення Духом Святим і чет-

ДУХОВНІСТІЬ І ЛІДЕРСТВО
користуються слабкістю ближнього, щоб 
збагатитися. Чи правильно такі люди 
розуміють Христа? Судячи з того, як вони 
поводяться, вони не знають Христа! Це 
вороги Христа!

З богословської точки зору, духовність 
— це процес трансформування взаємо-
стосунків Бога з людством. Духовність 
— це коли людина, навчаючись з Єванге-
лія, довготерпить, милосердствує, не за-
здрить, не величається, не надимається, 
не поводиться нечемно, не шукає свого, 
не рветься до гніву, не думає лихого, не 
радіє з неправди, а тішиться правдою, 
усе зносить, вірить у все, сподівається 
всього, усе терпить.

Бездуховна людина не може об’єк-
тивно оцінити ідеї і вчинки людей з іншої 
культури, вловити і зрозуміти відмінні і 
позитивні сторони інших людей з влас-
тивими для них культурними традиціями 
і практиками. Більше того, бездухо-
вність породжує упередженість щодо 
представників іншої культури і грубий 
етноцентризм.

При бездуховності людей патріотизм 
може стати націоналізмом. Колишній 
федеральний президент Німеччини Йо-
ганнес Рау влучно сказав: «Патріот — це 
людина, що любить свою батьківщину, 
а націоналіст ненавидить інші народи і 
країни».

Ми відповідальні за те, як впливаємо 
на наше оточення. В умовах секуляри-
зації суспільства Церква може і повинна 
взяти на себе лідерську роль. Духовне 
лідерство Церкви — у проповіді Христа. 
Сутність духовного лідерства Церкви — в 
явленні правди, любові, співчутливості і 
доброчинності.

Олександр Негров.

ОДИН ІЗ ПРІОРИТЕТІВ 
– УТВЕРДИТИСЯ У 
СВОЄМУ ПОКЛИКАННІ

Вже стало доброю традицією  у літні місяці на базі Ки-
ївського біблійного інституту проводити Міжнародну місі-
онерську школу. Цього року географічна палітра студентів 
не така багата, як у три попередні роки. Студенти (всього їх 
25) приїхали на навчання з 14 областей Україна, а одна сім’я 
прибула з Узбекистану. Планується, що місіонерську практику 
вони проходитимуть на Балканах та в Україні.

вертий – ходження в силі Духа Святого.
«Моє побажання – щоб ви ходили в 

дусі любові, істини і здорового глузду, 
що берегли помазання», – наголосив 
Владислав Сачко.

До заключної молитви благословен-
ня і слова настанови був запрошений 
старший пресвітер Київської області 
та пастор церкви с. Мотовилівки Олек-
сандр Озеруга. Він побажав студентам 
у служінні  завжди керуватися веденням 
Святого Духа, оскільки це ключова сила 
успіху в справі місіонера.

«Ось я посилаю вас як овець серед 
вовків, – каже Ісус до Своїх учнів. Тим 
самим Він звертає увагу на характер 
місіонера – «як овечка серед вовків». У 
Діях святих апостолів (13:2) йдеться про 
те, що місіонер має бути посланий Духом 
Святим. Тому кожному посланцю Божо-
му потрібні ндивідуальне керівництво від 
Духа Святого, Його дари», – наголосив 
Олександр Озеруга.

За три попередні роки Міжнародна 
місіонерська школа, засновниками якої 
є КБІ та шведська місія «Світло для 
народів», підготувала 73 студенти з 
різних країн. Сьогодні вони служать на 
місіях не лише в Україні, але і в Росії, 
Киргизстані та Білорусі.

chve.org.ua.

церкви, перейшовши з інших зібрань.  
Серед охрещених – як члени громади, 
так і нові члени дочірніх місіонерських 
церков «Скинії». Зокрема, з церков 
села Почуйки, що в Попільнянському 
районі на Житомирщині, села Орлівка 
на Чернігівщині та міста Шепетівки 
Хмельницької області.

А 1 червня у «Скинії» відбулося 
рукопокладення. Четверо пресвітерів 
та дев’ять дияконів отримали благо-
словення церкви і були рукопокладені. 
Щедре слово настанови їм подали 
старший пастор «Скинії» Рустам Фа-
туллаєв, старший пресвітер об’єднання 

церков ХВЄ м. Києва Анатолій Козачок 
і пастор Київської церкви «Сила віри» 
Володимир Дзюба. Останній на прикладі 
священика Ілія і пророка Самуїла просив 
присутніх триматися позиції вірності.

Анатолій Козачок, у свою чергу, на-
становляв служителів, щоб вони завжди 
залишалися світлом та сіллю для цього 
світу: «У нас не може бути виправдан-
ня, чому я не був сіллю у тій або іншій 
ситуації, – зазначив він. – А це можливо 
лише за трьох умов: коли у нас є реальна 
віра в Бога, коли наша надія – Господь та 
коли ми маємо любов до Нього».

chve.org.ua.

У ЦЕРКВІ «СКИНІЯ» НА СВЯТО 
П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ ОХРЕСТИЛИ 36 НОВИХ 
ЧЛЕНІВ ТА РУКОПОКЛАЛИ СЛУЖИТЕЛІВ

Наприкінці 70-х, коли в Радянському 
Союзі панував режим безбожжя, мій 
батько був пресвітером невеликої 
баптистської церкви на Північному 
Кавказі. Він не мав спеціальної бого-
словської освіти, але книги пристрас-
но любив. Читання було для нього не 
тільки отриманням задоволення і роз-
ширенням світогляду, а й пошуком сві-
жих тем для проповідей. Кілька разів 
на тиждень він проповідував у церкві; 
необхідність «зберігати форму» була 
для нього очевидна. Як пресвітер, він 
заохочував до читання духовної літе-
ратури інших віруючих.

СТАРА СИМФОНІЯСТАРА СИМФОНІЯ

як на ті часи, книга: каталог посилань на ключові 
слова Святого Писання, так звана симфонія. Ця книга 
була настільки рідкісною і цінною, що про неї багато 
проповідників навіть не мріяли. З її допомогою без 
особливої праці можна було відшукати будь-яке слово, 
що вживалося в різних частинах Біблії.

Недовго думаючи, батько почав переписувати 
симфонію. Але чим довше він займався цим ділом, тим 
менше залишалося надії на його завершення. Пере-

писати книгу із кількох сотень сторінок, надруковану 
дрібним шрифтом, було практично неможливо.

І тоді батькові спала смілива думка: написати у 
видавництво в Швеції і попросити вислати симфонію. 
Ідея ця була не менш утопічна, ніж створення руко-
писної копії. Неймовірним було як те, що лист дійде 
до адресата, так і те, що видавці зможуть переслати 
книгу за залізну завісу. Лист у видавництво був чимсь 
на взірець молитви до Бога, що містила прохання, для 
задоволення якого Бог мав би явити чудо.

Через кілька місяців, на Різдво, поштар приніс моїм 
батькам повідомлення про пакунок. Пакунок був із-за 
кордону. Об’явлена цінність на нього була невелика, 
вміст був названий подарунком.

У пакунку виявився меблевий іграшковий гарнітур: 
шафа, кілька маленьких крісел і ліжечко. Додавалась 
різдвяна вітальна листівка від незнайомої сім’ї з 
Німеччини!

Здивуванню моїх батьків не було меж! Невже 
хтось помилився адресою?

Але імена батьків у листівці були вказані абсо-
лютно правильно. Окрім того, на пошті пакунок від-
кривали, а відповідні органи, які перевіряли його на 

наявність заборонених речей, не могли помилитися 
щодо адреси одержувача!

Таємниця почала розвіюватися після того, як на 
різдвяній листівці було зовсім випадково виявлено 
назву знайомого видавництва: того самого, яке ви-
дало симфонію! Загадковий подарунок було оглянуто 
ще раз, більш ретельно. Ось тоді й розкрився секрет: 
задня стінка іграшкової шафи виявилась подвійною!

Майстерно виконана з того ж матеріалу, що й 
вся шафа, вона відділяла таємний простір шириною 
у півтора сантиметра. У цій порожнині лежала книга, 
розгорнута посередині. Це була симфонія з палітур-
кою зі штучної шкіри, з жовтим фарбованим обрізом 
сторінок, з тонкими напівпрозорими листками із зо-
лотим тисненням!

Чудо звершилося: батько одержав надійний інстру-
мент для підготовки проповідей. Він досі користується 
цією симфонією.

Хто були ті люди з Німеччини, що переслали в 
Радянський Союз заборонену книгу? Це залишається 
таємницею і по сьогодні.

Бог завжди турбується про Своїх дітей. Він задо-
вольняє кожну їх потребу. І навіть якщо друковане чи 
рукописне Слово Боже буде вилучено, воно ніколи не 
буде вилучене з сердець людей, до чиїх доль дотор-
кнувся Господь, зарахувавши їх до спільноти святих 
і назвавши Своїми.

Володимир Ворожцов.
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«Ніколи не шкодуйте місіонерів – навпаки, заздріть 
їм. Вони там, де відбуваються реальні дії, де сходяться в 
одній точці життя і смерть, гріх і благодать, пекло і рай», 
– так свого часу говорив про місіонерське служіння Роберт 
Шеннон, відомий місіонер і проповідник Євангелія.  

Багато християн досі не розуміють справжнього зна-
чення місіонерства. Декотрі вважають, що це майже як 
туризм, інші – що це служіння лише для обраних людей. 
У деяких церковних спільнотах ігнорують це питання, 
наче про це нічого не говориться в Біблії. Деякі христи-
яни влаштовують своє особисте життя, забуваючи, що 
на землі живе більше семи мільярдів людей, величезна 
частина яких ще ніколи не чула Євангелія Ісуса Христа.  
        У далекому 1886 році фармацевт з Атланти на ім’я Джон 
Пембертон створив лікувальний сироп, відомий нині як 
Coca Cola. З того часу минуло більше ста років. Опитування 
показують: 97% населення землі хоча б раз чули про цей 
напій. 72% жителів землі бачили хоча б раз банку Coca Colа,  
а 51% мешканців землі п'ють цей напій чи не щодня. І все 
тому, що ця компанія взяла на себе зобов’язання: кожен 
мешканець землі буде знати смак їхнього напою.

97% людей знають про цей напій, а майже два мільярди 
населення землі ніколи в житті не чули про Ісуса Христа! 
Хіба не повинно хвилювати християн, що 17 мільйонів 
людей щороку помирають, не почувши про Ісуса?

Важливість місіонерського служіння сьогодні
Євангелізація світу – це не якийсь додаток в інструментарії християнина, 

котрий він може взяти із собою або залишити вдома. Місіонерство коре-
ниться в серці Самого Бога, Який прийшов до нас у Христі Ісусі. Тому воно не 
може бути уділом лише кількох ентузіастів; місіонерство – це визначальна 
риса християнина.  Слово «місіо» – латинського походження і буквально 
означає «бути посланим з певним завданням». У біблійному контексті визна-
чення місіонерства звучить так: Господь Бог посилає тих, хто вірує в Христа, 
свідчити світу, що гине, про спасіння вірою в Господа Ісуса Христа, Який по-

мер за гріхи всього людства на хресті. Тому перед кожним новим поколінням  
християн  стоїть відповідальність – привести свою генерацію до Христа.

Звідки взялася ідея місіонерства
Ідея посилати місіонерів не появилася нізвідки. По-перше, це було по-

велінням Ісуса Христа. Ми називаємо це повеління Великим дорученням 
Христа. У Новому Завіті воно зустрічається тричі: «Тож ідіть і навчіть 
всі народи, христячи їх в Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи 
їх зберігати все те, що Я вам заповів. І ото, Я перебуватиму з вами 
повсякденно аж до кінця віку! Амінь» (Мт. 28:19-20); «І сказав їм: Ідіть 
по всьому світу і проповідуйте Євангеліє всьому створінню. Хто увірує 
й охриститься, буде спасенний; а хто не увірує, засуджений буде» (Мр. 
16:15-16); «Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і Моїми ви 
свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії, та аж до остан-
нього краю землі» (Дії 1:8).

Велике доручення Христа – це не просто заповідь Ісуса тим, 
хто вірує в Нього, яку вони зобов'язані виконувати. Той, хто лю-
бить Ісуса Христа, не може не свідчити про Ісуса і про спасін-
ня, яке Він приніс у світ. Ісус сказав: «Як хто любить Мене, той 
слово Моє берегтиме, і Отець Мій полюбить його» (Ів. 14:23).
 Християни знають, що людство потребує спасіння. Це істина, описана в Сло-
ві Божому: всі без винятку люди є грішниками, що йдуть до погибелі, і тому по-
требують спасіння: «Як написано: нема праведного ані одного…» (Рим. 3:10).

Ісус Христос – найкращий приклад місіонера
Відслідковуючи по карті місцевість, яку охопив Своєю фізичною 

присутністю Ісус, можна помітити, що це була невелика територія, при-
близно180 кілометрів з півночі на південь. За три з половиною роки Свого 
земного служіння Він ніколи не виходив за її межі. Але в чому був секрет 
Його успіху, адже через 30 років після смерті Його Ім’я поширилось на 
більшій частині тодішнього цивілізованого світу, тобто майже по всій 
Римській імперії. Що мав тоді Ісус таке, чого ми не маємо сьогодні? 
Технології, засоби пересування, можливості зв’язку? 

Здається, все якраз навпаки. Він використовував воду як природний 
амфітеатр для підсилення звуку, ми ж маємо потужні гучномовці, Він ішов 
два дні пішки, щоб воскресити Лазаря, а ми за кілька годин добираємось 
на інший континент. До Нього тривалий час доходила інформація, а ми 
електронною поштою отримуємо лист за кілька секунд. Та попри все це 
Його успіх був вражаючим.

1. Він максимально використовував ресурси, якими володів.
2. Шлях для Нього готував предтеча Іван Хреститель. Тому так важ-

ливо мати служіння підготовки та молитви. Пізніше Ісус посилав перед 
Собою учнів туди, куди Сам хотів іти. 

3. Ісус ходив по різних місцевостях, але мав Свою місіонерську базу 

в Галілеї: Саме тут Він провів дитинство і юність, тут Він жив, навчав, 
покликав Своїх перших учнів і вчинив багато чудес. Більшу частину притч 
Він сказав саме в Галілеї, і багато з них стосувалися цієї місцевості. Саме 
звідси Господь звершував Свої подорожі в Єрусалим на свята. В Галілеї і 
з Галілеї Він вибрав всіх Своїх апостолів. Тут Він являвся апостолам після 
воскресіння з мертвих і дав їм Своє Велике доручення. 

4. Ісус хотів мати команду, а не просто окремих учнів! Його стратегія 
полягала не в тому, щоб охопити якомога більші території, а в тому, щоб 
примножити Себе в Своїх учнях! Ми всі – індивідууми, але повинні на-
вчитися працювати в команді!

Проповідь Євангелія – важлива,
 унікальна місія Церкви

Це завдання належить лише Церкві. Нам випала честь виконувати 
Велике доручення Христа. Саме нам, спасенним, Бог доручає місію 
проголошувати істину про спасіння. Ми знаємо, що програма Святого 
Духа у цьому світі ось вже упродовж двох тисяч років полягає в тому, 
щоб привести кожну людину до пізнання істини. З цієї причини ми ще не 
підхоплені і залишаємося до часу на землі.

Звіщати спасіння – Його головна програма в часи благодаті. Ми отри-
мали право бути Його представниками і послами. «Бог у Христі примирив 
світ із Собою Самим, не зважавши на їхні провини, і поклав у нас слово 
примирення. Оце ми як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, 
благаємо замість Христа: примиріться з Богом!» (2 Кор. 5:19-20). Тому 
кожен християнин – це місіонер. Кожен має звершувати місіонерське слу-
жіння. Церква має зрілих і сильних християн, якщо вони благовістять.

Для благовісту існують причини. Одна з них – наше особисте спасіння. 
Біблія каже, щоб ми пам’ятали про своє спасіння: ким ми були раніше, 
з якої темряви Бог вивів  нас у світло Сина Свого. Саме ревність задля 
спасіння інших вирізняє християн, які пам’ятають ціну власного вику-
плення. До цього звикнути не можна, як і не можна обмежитися радістю 
від власного спасіння. Спасіння за своєю природою не егоїстичне, тому 
спасенний думає про порятунок інших, а не задовольняється власним.

Григорію Сковороді належить одна проста теза: «Я живу не для того, 
щоб їсти, а їм для того, щоб жити». Наше покликання, наше служіння поля-
гає не в тому, щоб просто досліджувати Біблію і молитися за своє життя. 
Ми вивчаємо Слово Боже і всебічно піклуємося про свою духовність для 
того, щоб ефективно служити людям у цьому світі. Сила Духа Святого 
призначена для благовісників у праці благовісту. Ми не можемо бути силь-
ними, зрілими, благословенними, якщо не проголошуємо Слова Божого.

Христос сказав: «Ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і 
Моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії, та аж 
до останнього краю землі» (Дії 1:8).

Олександр Третяк.

Необхідність навчання 
в контексті історії Церкви

Не лише біблійна, а й церковна історія свідкує 
про важливість освіченості віруючих. Середньовічна 
Католицька Церква, користуючись невіглаством 
парафіян в «темні віки», спотворила євангельську 
істину. Для її відновлення знадобився проникливий 
розум видатних професорів-богословів свого часу: 
Джона Вікліфа, Яна Гуса, Мартіна Лютера, Філіпа 
Меланхтона, Жана Кальвіна, Ульріха Цвінглі. Саме 
їх глибока освіченість разом з доступом до Священ-
ного Писання дозволили визначити помилковість і 
єретизм офіційної Церкви.

Вікліф і Гус були не лише викладачами Оксфорд-
ського і Празького університетів, але і їх ректорами. 
Лютер як ніхто інший вплинув на розвиток Віттен-
бергського університету в Саксонії. Лідери протес-
тантизму мали відношення до заснування і розвитку 
Гарвардського, Єльського, Галльського, Прінстон-
ського та інших університетів зі світовими іменами.

Відомі духовні й суспільні провідники ХІХ століття 
в Англії Джордж Мюллер і Чарльз Сперджен також 
вирізнялися особливою жагою до знання. Джорджа 
Мюллера більшість знають як людину віри і молитви, 
опікуна трьох дитячих будинків, в яких перебувало 
біля півтори тисячі сиріт, але небагатьом відомо, 
що він вільно володів шістьма мовами і ще читав і 
розумів три чи чотири інші мови.

Чарльз Сперджен, якого називають «королем 
проповідників» ХІХ століття, зібрав колекцію книг 
з 12 тисяч томів. Щотижня він прочитував по шість 
примірників з неї. Сам написав 140 книг, які ще за 
його життя були видані тиражем понад мільйон.

Піонер і керівник руху євангельських християн 
в Росії Іван Степанович Проханов не лише здобув 
вищу освіту в Санкт-Петербурзькому технологічному 
інституті, але й учився на богословських факуль-
тетах в Брістолі і Лондоні, у Берліні і Парижі й був 
ініціатором освітніх програм в очолюваному ним 
Всеросійському союзі євангельських християн.

Він писав: «У кожній церкві ми організували 
навчальні богослужіння… Ми також звернули осо-
бливу увагу на духовну освіту дітей. Кожна церква 
повинна мати недільну школу… Я також був глибоко 
зацікавлений в питанні духовної освіти сестер…» З 
його ініціативи було відкрито біблійну школу в Пе-
трограді, де, крім нього самого й інших, викладали 
також двоє його синів. 

У статті І. С. Проханова «Євангельський спосіб 
життя» виражена квінтесенція його бачення освіти 
в житті християнина: «Євангеліє має чинити вплив 
на науку, євангельські християни повинні вивчати 
усі наукові досягнення, наскільки це можливо, – як 
самі, так і їх діти, а також брати участь в поширенні 
наукових знань. Серед нас не повинно бути жодного 
неграмотного чоловіка чи жінки. Усі члени, батьки і 
діти, повинні намагатися здобути вищу освіту і збага-
чуватися знаннями всіма можливими засобами».

Відродження п’ятидесятницького руху на початку 

ХХ століття також пов’язане з навчальним центром. 
Один із перших ідеологів хрещення Святим Духом 
Чарльз Пархам для проповіді використовував бі-
блійний коледж. Саме там 31 грудня 1900 року одна 
із студенток на ім’я Агнесс Озман під час молитви 
почала говорити іншими мовами. Пізніше серед 
студентів Пархама буде Вільям Сеймур, лідер про-
будження на Азуза-стріт.

Засновник п’ятидесятництва в радянській Україні 
Іван Воронаєв, перш ніж розпочати служительську 
практику, три роки навчався у Сан-Франциско. Саме 
він у 1919 році відкрив біблійну школу в Філадельфії 
для тих, хто бажав повертатися на Батьківщину з 
проповіддю Євангелія. Уже перебуваючи в Одесі, 
Іван Юхимович розробив програму з 14 предметів 
для біблійного інституту, який повинен був розпочати 
свою діяльність у 1927 році. На жаль, більшовики не 
дали можливості цього зробити. А християни віри 
євангельської, які входили у Всепольський союз, 
мали велике благословення у вигляді Біблійного 
інституту в Гданську.

Цей список можна продовжувати, але вже можна 
зробити висновок про те, що освіченість була не-
від’ємною рисою більшості найвпливовіших діячів 
Церкви, а освітній центр став місцем формування 
реформаційних ідей, які пізніше Церква візьме на 
озброєння для успішного розвитку і служіння. 

Аналіз заперечень 
необхідності навчання

У євангельських колах України в останні десяти-
річчя сформувалися дві тенденції стосовно навчання. 
Починаючи з 90-х років євангельські течії на вітчиз-
няному просторі охопив «релігійно-просвітницький 
бум», який обумовив поступову зміну ставлення 
віруючих до освіти. Інтелектуальна обмеженість була 
визнана негативним явищем і навіть однією з причин 
гальмування розвитку євангельського руху.

Проте значна частина християн і далі скептично 
ставиться до систематизованого навчання. Серед 
причин, які обумовлюють таке ставлення, можна 
виокремити наступні.

По-перше, впливовою виявилась ідея переваги 
інтуїтивного пізнання істини над аналітичним. Остан-
нє бачиться як продукт тільки людського розуму й 
тому викликає недовіру. Розум розглядається не як 
слуга, а як антипод духа.

По-друге, вважається, що свідчення християнина 
власним життям набагато важливіше за глибину 
богословського пізнання. Таким чином, протиставля-
ються дві нерозривні сторони християнства: життя 
в істині і пізнання цієї істини.

По-третє, у віруючих десятиріччями не було 

можливості порівняти роботу християн неосвічених 
і тих, які здобули богословську освіту. А той факт, 
що Церква витримала випробування, не маючи 
богословських шкіл, для окремих віруючих став під-
ставою для застереження, щоб пошук кращого не 
став ворогом того, що їм уже належить.

Крім цього, іноді наводяться тексти Святого 
Писання, які начебто спростовують ідею навчання і 
навіть вказують на його шкоду. Проаналізуємо осно-
вні з них. 

1) Дії 4:13 – «А бачивши сміливість Петра та Івана 
і спостерігши, що то люди обидва невчені та прості, 
дивувалися, і пізнали їх, що вони з Ісусом були». 
Читаючи цей текст, важливо звернути увагу, що на-
голос тут ставиться не на те, що Петро та Іван були 
невченими, а на тому, що вони були з Ісусом. Відтак 
цей уривок не заперечує необхідності навчання, а 
заохочує бути близько з Ісусом. Крім цього, хоча 
апостоли, наскільки це відомо, й не мали формальної 
вищої освіти, вони три з половиною роки вчилися в 
найкращого Вчителя! 

2) 1 Ів. 2:27 – «А помазання, яке прийняли ви від 
Нього, воно в вас залишається, і ви не потребуєте, 
щоб вас хто навчав…» Для правильного розуміння 
процитованого уривка необхідно розуміти, що саме 
спонукало апостола написати цей лист. Основна 
причина – намагання лжевчителів принести в Церкву 
єресь гностицизму. І в контексті цього стає зрозуміло, 
що апостол не виступає проти навчання взагалі, а 
застерігає віруючих від прийняття нових наук, за-
кликає їх залишатися у вченні, яке вони прийняли від 
апостолів і яке до цих пір підтверджує Святий Дух, 
що живе в них. Адже якщо Іван вважає, що навчання 
не потрібне, бо, мовляв, віруючих навчає винятково 
Святий Дух, то навіщо він пише це послання? 

3) 1 Кор. 8:1 – «Знання ж надимає, любов же 
будує!». Читаючи це твердження апостола Павла, 
важливо звернути увагу на те, що автор тут проти-
ставляє не знання і невігластво, а знання і любов. 
Відтак цей уривок не спростовує ідею навчання, а 
закликає до любові, вказує на шкоду знання без лю-
бові. І справді, знання – це тягар. Соломон зауважує, 
що «при многості мудрости множиться й клопіт, хто 
ж пізнання побільшує, той побільшує й біль!.. » (Екл. 
1:18). Духовно неутвердженим знання можуть навіть 
зашкодити, адже їх можна використовувати як на 
добро, так і на шкоду. Хтось з американських пре-
зидентів сказав: «Звичайний злодій може вкрасти 
вагон чи поїзд, а освічений – цілу залізницю». Тому 
Писання закликає разом із знаннями дбати про лю-
бов, яка допоможе використовувати ці знання для 
слави Божої і для блага ближніх.

4) 1 Кор. 8:3 – «Коли ж любить хто Бога, той 
пізнаний Ним» (у синод. перекладі – «… тому дано 

знание от Него»). Основні труднощі з розуміння 
уривка полягають в неточному його відтворенні в 
синодальному перекладі Біблії. В україномовному та 
інших перекладах смисл цього твердження в тому, 
що Бог з особливою прихильністю знає тих людей, 
які Його люблять. Відтак цей текст не заперечує 
необхідності навчання, а закликає любити Бога. 
Утім, розуміння, що Бог наділяє особливим успіхом 
в навчанні тих людей, які Його люблять, також не 
суперечить Біблії. Наприклад, Даниїлу і трьом його 
друзям «дав... Бог пізнання та розуміння в кожній 
книжці та мудрості» (Дан. 1:17). Але Бог дає знання 
і мудрість тим, хто цього шукає, бо написано: «Сину 
мій, якщо приймеш слова мої ти, а накази мої при 
собі заховаєш, щоб слухало мудрості вухо твоє, 
своє серце прихилиш до розуму, якщо до розсудку 
ти кликати будеш, до розуму кликатимеш своїм 
голосом, якщо будеш шукати його, немов срібла, і 
будеш його ти пошукувати, як тих схованих скарбів, 
тоді зрозумієш страх Господній, і знайдеш ти Бого-
пізнання, бо Господь дає мудрість, з Його уст знання 
й розум!» (Пр. 2:1-6). 

Сьогодні потреба в освіті ще більш відчутна. За 
останні 20 років кількість людей з вищою освітою 
в Україні зросла з 20% до 37%. І щоб залишатися 
актуальними в суспільстві, християни мають відпо-
відати інтелектуальному рівню своєї епохи. 

Кожен християнин – це місіонер. Його місія 
– своїм життям явити Христа людям. Віруючий, який 
навчається, – це не просто учень чи студент, це місі-
онер у своїй школі чи університеті. Він зобов'язаний 
поводитися не так, як поводяться невіруючі, вчитися 
старанно й наполегливо, отримуючи добрі оцінки, 
щоб невіруючі бачили, що його Бог живий, що Він 
відповідає на молитви і допомагає.

У всіх сферах життя невіруючі мають побачити, 
що Бог, у Якого вірять християни, – реальний. Тому 
віруючі мають бути не просто добрими людьми, а 
найкращими спеціалістами у своїх галузях: чи то в 
науці, чи в медицині, юриспруденції, політиці, еконо-
міці, мистецтві тощо. А для цього необхідно вчитися, 
і вчитися краще за тих, хто не знає Бога.

Кожен християнин повинен здобути також до-
статню богословську освіту, щоб активно і профе-
сійно звіщати Добру Новину, протистояти атеїзму і 
окультизму, лжерелігіям і різноманітним єресям. Для 
цього при церквах мають організовуватися біблійні 
курси для новонавернених, навчання для дітей і під-
літків, курси для проповідників тощо. Церкви мають 
направляти здібних до навчання для підготовки у 
вищі навчальні біблійні заклади. 

І хоча не всі віруючі зможуть бути відмінниками 
або стати вченими, усі віруючі мають любити науку!

Сергій Губеня.

МІСІЯ МОЖЛИВА…

НЕОБХІДНІСТЬ НАВЧАННЯНЕОБХІДНІСТЬ НАВЧАННЯ
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУШКОЛА ПРАКТИЧНОГО СЛУЖІННЯ

Людина – дивна й цікава істота. 
Може, через те, що вона – Боже 
творіння, вона дуже складна для 
розуміння. І часто за її задоволеним 
виразом обличчя схована незадо-
волена душа, а за чемністю й по-
служливістю – зранене серце, яке 
потребує бальзаму доброго слова.

Я люблю спілкуватися з людьми. Мій інтерес до 
них не підроблений, тож часто доводиться ви-
слуховувати цілі сповіді. Одна з них мені дуже 

запам'яталася. Цього чоловіка я знав як врівнова-
жену й добру людину, настільки послужливу, що 
хоч до рани прикладай. А виявляється, він раніше 
дуже часто страждав. Страждав, можна сказати, 
через дрібниці, хоча й був християнином і мав би 
розуміти причину й ціну своїх страждань – і те, як 
позбутися їх.

Йому завжди подобалися люди, і він намагався 
кожному прислужитися. Це помічали вчителі в 
школі – і давали йому певні додаткові завдання, 
про це знали однокласники – і користувалися його 
зошитами й підказками. Через свою послужливість 
він подобався людям. Тому рідко хто йому вислов-
лював неприязнь. Зате до нього часто зверталися 
з проханнями. А він, не маючи сили відмовити, 
обіцяв все зробити. А потім, намагаючись виконати 
обіцяне, втомлювався, бувало, що не міг впоратися 
в зазначений термін – і це завдавало йому вну-
трішнього дискомфорту, наповнювало почуттям 
болючого сорому.

Якось він зустрівся з добре знайомими людьми. 
Раз із ними розкланявся, а згодом знову їх зустрів 
– і став удруге прощатися, потискуючи усім руки, 
усміхаючись і роздаючи компліменти. Та коли за-
кінчилося це екзальтовано чемне прощання, відчув, 
що втомився, що його серце точить якийсь черв'ячок 
невдоволення.

«Але ж я був щирий. Невже перестарався? Чи, 
може, недостарався?». Ось так розмірковуючи, 
аналізуючи свою поведінку та своїх добрих знайо-
мих під час церемонії прощання, він раптом згадав 
іронічну посмішку одного з них. Саме та посмішка 
змусила його внутрішньо зіщулитися, знітитися, 
ніби на ній було написано щось вельми недобре про 
нього. Після неї він поспішив зробити останній про-
щальний уклін. А потім, гризучи себе, став розмір-

ковувати: «А кінець кінцем, чого було знічуватися, 
чого страждати? Невже тільки тому, що хтось не 
так посміхнувся, як мені хотілося? Я ж був щирим 
з тими людьми». І раптом його пронизала думка: 
«Так, ти був щирий, і ти думав, що всім подобаєшся, 
а та посмішка відкрила тобі, що не всім». І він мусив 
собі зізнатися, що, справді, дуже хоче подобатися 
людям, прагне, щоб про нього гарно думали, гарно 
відгукувалися, хвалили. Навіть помітив, що підпо-
рядковує свою поведінку цьому бажанню. І це стало 
початком духовного зцілення мого знайомого.

Він вирішив розібратися з собою, зі своїми ба-
жаннями. Насамперед виявив, що в нього занижена 
самооцінка. Шукаючи людської похвали та приязні, 
він шукав утвердження своєї цінності. Похвала до-
давала йому впевненості у власних можливостях і 
стимулювала до праці.

А ще його молитовний самоаналіз привів до 
думки, що він – горда людина. Виявляється, що 
запобігання перед людьми, та й усе, що разом 
складає комплекс меншовартості, так само легко 
уживається з гордістю, як і комплекс Наполеона. 
Гордість – джерело і самоїдства, і самовивищуван-
ня. В обох випадках усі життєві драми відбуваються 
навколо власного «я», яке леліє кожен гордяк, як 
оранжерейну квітку.

У підсумку він зрозумів, що не повністю довірив-
ся Богові, що ще дивиться на себе очима «старого 
чоловіка». А він, все-таки, християнин, а «хто в 
Христі, той створіння нове» (2 Кор. 5:17). 

То яким має бути віруючий чоловік? Насамперед, 
віруючий – той, хто відкинув «старого чоловіка, який 
зотліває у звабливих пожадливостях» (Еф. 4:2), 
більше того – розіп'яв його (Рим. 6:6). Тобто розіп'яв 
своє «я» – відкинув самого себе і змирився з тим 
у собі, чого він не може змінити: зі своїм зростом, 
вадами зору, слуху, постави тощо. Ісус Христос 
так і сказав: «Коли хоче хто йти вслід за Мною, хай 
зречеться самого себе, і хай візьме свого хреста та 
й за Мною йде!» (Мр. 8:34).

Я ці Господні слова розумію так: хто хоче 
йти за Христом, хай відмовиться від досягнення 
власних планів, від власного самоутвердження, 
самореалізації і, не нарікаючи на себе й на Бога, 
мовляв, худий, низький, підсліпуватий, некрасивий, 
непрактичний, повільний і таке інше, йде за Ним. 
Смерть «старого чоловіка» в нас знаменує наше 
визволення. Віруючий чоловік вільний від гріха, від 
диявола, від страху, а тим більше від думок людей 
про себе. Господь через Свої страждання, смерть 

і воскресіння вибавив нас від всілякої залежності, 
зрештою – поєднав із Собою, Собою самодостат-
нім, а отже, дарував і нам Свою самодостатність. 
Тому я вільний. Так і написано: «Пізнаєте правду, 
а правда вас зробить вільними» (Ів. 8:32). Правда 
– Ісус Христос, вона в Ньому, у Його жертві й у 
смерті нашого «его».

Тож коли ми робимо добро людям, нам не по-
трібно шукати їхньої похвали, бо від того, хвалять 
вони нас чи гудять, нічого не міняється. Але робити 
їм добро ми зобов'язані. Наша похвала – в Ісусові, 
у Його любові до нас. А шукати людської похвали 
– це не до вподоби Господу. Він якось навіть дорікнув 
юдеям: «Як ви можете вірувати, коли славу один від 
одного приймаєте, а слави тієї, що від Бога Єдиного, 
не прагнете ви?» (Iв. 5:44). А справді: як можна ві-
рувати, шукаючи похвали від людей, а не від Бога? 
Апостол Павло зі своїми співпрацівниками знав, що 
його покликання – звіщати Євангеліє, і тому робив 
це без догоджання людям, без наміру їм сподоба-
тися і почути похвалу, аби догодити Господові, аби 
подобатися Йому (1 Сол. 2:4). Він свідчив про себе 
та про тих, хто з ним, що не шукає слави в людей 
(1 Сол. 2:6). А тому апостол та його товариші не 
запобігали перед людьми.

Та, зауважмо, не були і грубіянами, а «були тихі, 

немов годувальниця та, яка доглядає дітей своїх» 
(1 Сол. 2:7), були лагідні. Мета такої поведінки 
– передати людям Боже Євангеліє, а мотив, рушійна 
сила його – любов. 

Немає нічого поганого в лагідності, в пошані 
й доброзичливості. Бо наша лагідність має бути 
відомою всім людям (Фил. 4:5), ми повинні виперед-
жувати один одного пошаною (Рим. 12:10). Поганим 
може бути мотив, з яким ми це робимо.

Тож, якщо ми любимо Бога й людей і намага-
ємося свою любов до них реалізувати добрими 
справами, нам не потрібно шукати підтвердження 
того, що ми їм подобаємося, шукати їхньої похвали, 
доброї оцінки наших учинків і нас самих. Ми насам-
перед подобаємося Богові, ми маємо сталу ціну як 
Божі творіння, як Божі діти (Рим. 8:16), народжені 
вірою в Господа Ісуса.

Апостол Павло щодо цього одного разу сказав: 
«Чи я в людей шукаю признання чи в Бога? Чи 
людям дбаю я догоджати? Бо коли б догоджав 
я ще людям, я не був би рабом Христовим» (Гал. 
1:10). Він добре знав, що, догоджаючи Богові, буде 
корисний людям, догодить їм більшою мірою, про 
що багато хто навіть і не здогадується, але все це 
виявиться у вічності.

Василь Мартинюк.

Приблизно за 700 років 
до Різдва Ісуса Христа Бог 
через Свого пророка гово-
рив народу Ізраїлю, що він 
своїм непослухом створив 
безвихідну для себе ситуа-
цію і, відповідно, майбутнє: 
«... тільки своїми гріхами 
Мене ти турбував та своїми 
провинами мучив Мене!..» 
(Іс. 43:24). І ось звучать 
слова, які й понині важко 
усвідомлювати і євреям, і 
поганам: «Я, Я є Той, Хто сти-
рає провини твої ради Себе, 
а гріхів твоїх не пам’ятає!» 
(Іс. 43:25). Бог стверджує, 
що цю безвихідну для євре-
їв ситуацію Він Сам виправ-
ляє! Сам в Собі здійснює 
відкуплення (очищення) 
народу і, окрім того, дає обі-
цянку в майбутньому гріхів 
народу не згадувати.

Чи може цей давній текст народити в 
серці радість? Маловір, подумавши, 

скаже: «Ну, як це Бог Сам ради Себе 
згладжує гріхи Ізраїлю? Згладити гріхи 
можна тільки жертвою і кров’ю, згідно 
з постановами Самого Бога». «До того 
ж, — додасть скептик, — Бог є Дух, і 
крові і тіла Він не має, — так написано 
в Біблії».

Цілком можливо, що такий розумник, 
знайде й інші місця, необхідні для власної 
правди. Наприклад, апостол Павло ствер-
джує, що «... неправедні не вспадкують 
Божого Царства...» (1 Кор. 6:9), і робить 
цю ситуацію просто безвихідною, коли 
говорить, що на землі нема ні одного 
праведного, всі стали негідними перед 

Богом, нема ні одного, хто чинить добро 
(Рим. 3:10-12)... Думаю, наш розумник, 
читаючи ці слова, знову засумнівається, 
адже себе самого він точно вважає не 
таким вже й поганим і навіть цілком до-
брим порівняно з іншими.

У певний час Бог дав євреям заповіді 
Закону, і склалася в підсумку безвихідна 
ситуація — ніхто з євреїв не виявився 
праведним перед Законом. Закон без-
жально відкривав внутрішню, грішну в 
Адамі суть євреїв, не кажучи вже про по-
ган, що поклонялися неправдивим богам. 
Плоть, отримана через насіння Адама, 
робила людину мертвою перед Богом. 
Вічносущий Бог, бачачи безвихідь євреїв, 
що стояли під Законом, який нещадно ви-
кривав гріховність їхньої плоті, звершує 
неймовірний акт милосердя.

Повноту Євангелія спасіння дуже 
ясно сформулював апостол Павло: «Бо 
що було неможливе для Закону, у чому 
був він безсилий тілом, — Бог послав 

Сина Свого в подобі гріховного тіла, і за 
гріх осудив гріх у тілі, щоб виконалось 
виправдання Закону на нас, що ходимо 
не за тілом, а за духом. Бо ті, хто ходить 
за тілом, думають про тілесне, а хто за 
духом — про духовне» (Рим. 8:3-5).

Отож суттю віри є відповідь на запи-
тання: як я особисто сприймаю  жертовну 
смерть Ісуса Христа? Чи вважаю я себе 
винним у смерті Ісуса? І, в той же час, чи 
вважаю я цю подію радісною для себе?

Недавно, досліджуючи питання спіль-
ності юдейських і християнських свят, я 
звернувся до довідника «Юдаїзм і хрис-
тиянство». Велике здивування викликав 
у мене текст, смисл якого автори звели 
до наступної фрази: «Вважається, що 
Христос був розп’ятий у п’ятницю, тому 
«Велика п’ятниця» — найсумніший день 
в християнському календарі!». 

З’явлення Бога в Ісусі — це з’явлення 
життя, а не смерті. Смерть Ісуса — це ціна 
нашого відкуплення! Це основа нашого 

переходу від вічної смерті душ наших до 
життя в Христі. Його Воскресіння — це 
перемога Бога над нашою приреченістю 
на вічну загибель. Воскресіння — видиме 
явище для невіруючих. По суті, це голо-
вна ознака! Наша віра — віра у відкупну 
жертву Агнця з неба, Христа! Хіба ми 
бачили Його воскресіння? Ні! Але віримо! 
Ось корінь віри! 

Цікавий факт віри дав нам апостол 
Іван, заявивши, що «Цим пізнаються 
діти Божі та діти дияволові: Кожен, хто 
праведности не чинить, той не від Бога, 
як і той, хто брата свого не любить!» (1 
Ів. 3:10). Ми можемо радіти воскресінню 
тільки якщо віримо, що Ісус звершив 
наше відкуплення! Інакше радість наша 
не може бути досконалою.

  Після Пасхальної юдейської вечері 
Ісус бере третю чашу і, подаючи учням 
цю чашу відкуплення, просить поділити 
її між ними: «Узявши ж чашу і вчинивши 
подяку, Він промовив: «Візьміть її і поді-
літь між собою...» (Лк. 22:17). І тут Він мав 
на увазі щось більше, ніж запрошення 
випити вина. Думаю, що й нині ті, що 
прикладаються до чаші, свідчать цим, 
що поділяють з Ним смерть Його. Ісус 
запрошує всіх грішників пройти через 
Свою смерть і в цьому акті віри ввійти у 
Своє воскресіння.

Чи можемо ми радіти Його смерті? 
Хтось скаже: «Неможливо!». Тоді я за-
питаю в іншому ракурсі: «Чи маєте ви 
досконалу радість в Господі Ісусі Христі?». 
Якщо ваша відповідь — «так», то що ж 
радісного замість тебе й мене звершив 
Христос?

Апостол Павло написав: «Благодать 
вам і мир від Бога, Отця нашого, і Господа 
Ісуса Христа, що за наші гріхи дав Самого 
Себе, щоб від злого сучасного віку нас 

ПОДОБАТИСЯ ЛЮДЯМ ЧИ БОГОВІПОДОБАТИСЯ ЛЮДЯМ ЧИ БОГОВІ

визволити, за волею Бога й Отця нашого» 
(Гал. 1:3-4). І далі: «Дивуюся я, що ви так 
скоро відхиляєтесь від того, хто покли-
кав Христовою благодаттю вас, на іншу 
Євангелію, що не інша вона, але деякі є, 
що вас непокоять, і хочуть перевернути 
Христову Євангелію» (Гал. 1:6-7).

Нам всім варто міцно тримати в серці 
таку просту й водночас складну істину, 
що Ісус помер замість мене і тебе. Усі 
люди — злочинці перед Богом і Христом! 
Однак серед всіх є й такі, хто вважає себе 
праведником. Виходить, що для таких 
жертва Ісуса даремна! Печально, бо Ісус 
зробився заступником перед Богом саме 
за злочинців.

«Тому то дам уділ Йому між великими 
і з потужними буде ділити здобич за 
те, що на смерть віддав душу Свою, і з 
злочинцями був порахований, хоч гріх 
багатьох Сам носив і заступавсь за зло-
чинців!» (Іс. 53:12).

Пророк Ісая для кожного, хто увірував 
в Бога Авраама, Ісака і Якова, подає роз-
виток цієї надії в особистому плані: «Я 
радісно буду втішатися Господом, нехай 
звеселиться душа моя Богом моїм, бо 
Він зодягнув мене в шату спасіння, і в 
одежу праведности мене вбрав, немов 
молодому, поклав Він на мене вінця, і 
мов молоду, приоздобив красою мене!» 
(Іс. 61:10).

Із появою у наш грішний світ Слова, 
Котрому Бог дав тіло і кров для від-
куплення нашого, євреї й погани, що в 
покаянні віри хрестяться в смерть Ісуса, 
набувають ці вічні ризи спасіння. Перед 
тим, як виконати волю Отця Небесного 
в смерті на Голгофі, Ісус в молитві Отцю 
проголошує ці чудові слова: «Життя ж 
вічне — це те, щоб пізнати Тебе, єдиного 
Бога правдивого, та Ісуса Христа, що 
послав Ти Його» (Ів. 17:3). 

Тож радіймо, брати й сестри в Ісусі, 
радістю досконалою! Він звершив наше 
спасіння, і Він живий! 

Ф. К.

РАДІТИ ЧИ ПЛАКАТИ?
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Автори Нового Запові-
ту були просякнуті ідеєю 
пізнання Христа: пізнання 
Його як Особистості, піз-
нання сили Його воскресін-
ня (Павло), пізнання Його 
первосвященства і жертви 
(автор Послання до євреїв), 
пізнання Його іманентності 
й трансцендентності (Іван), 
пізнання Його страждань та 
доброти (Петро), пізнання 
Його благодаті (майже всі). 
Христос і благодать – понят-
тя настільки тісно пов'язані, 
що відокремити одне від од-
ного неможливо. Як пізнати 
Христа, не пізнавши благо-
даті? Як пізнати благодать, 
не пізнавши Христа? У цих 
міркуваннях хочу особли-
вий акцент зробити на урив-
ку з Послання до римлян, 
який хоч і міститься у двох 
розділах, але в ньому про-
стежується одна думка.

«Бо як через непослух одного 
чоловіка багато хто стали гріш-
ними, так і через послух Одного 

багато хто стануть праведними. Закон 
же прийшов, щоб збільшився переступ. 
А де збільшився гріх, там зарясніла 
благодать, щоб, як гріх панував через 
смерть, так само й благодать запанувала 
через праведність для життя вічного 
Ісусом Христом, Господом нашим. Що ж 
скажемо? Позостанемося в гріху, щоб 
благодать примножилась? Зовсім ні! Ми, 
що вмерли для гріха, як ще будемо жити 
в нім? Чи ви не знаєте, що ми всі, хто 
христився у Христа Ісуса, у смерть Його 
христилися?» (Рим. 5:19 – 6:3).

Для тих, хто мало знайомий з текста-
ми Письма, зроблю коротке пояснення. 
Через першу людину, Адама, гріх увійшов 
у світ. Адам згрішив і, будучи прабатьком 
усього людства, передав нам те, що 
багато богословів називають «гріховною 
природою». 

Людина грішить. Грішить з дитинства. 
Грішить у молодості. Грішить у старості. 
Грішить без Закону. Грішить при За-
коні. Грішить без благодаті. Грішить 
під покровом благодаті. Грішить вночі. 
Грішить удень. Грішить таємно. Грішить 
явно. Грішить нахабно й зухвало. Часто 
людина навіть не помічає, як багато вона 
грішить. Особливо це проходить повз її 
увагу, коли немає того лекала, мірила, 
ваги, ґрунтуючись на яких, вона могла б 
бачити себе та свій гріх.

Таким мірилом Бог дав людям Закон, 
відомий як Закон Мойсеїв. Там було ви-
значено, що таке зло і що таке добро. Там 
були зазначені Божі вимоги. І як тільки 
з'явився цей Закон – гріх збільшився. 
Дивно й парадоксально. Замість того, 

щоб зупинитися і замислитися, людина 
стала грішити ще більше. Як це так?

Уперше людина згрішила, дізнавшись 
про заборонені плоди дерева пізнання 
добра й зла. Ці заборони потім стали при-
тягати людей ще більше. Нові заповіді, 
закони й заборони створили цілий сад. 
Гріх доводить людину до безумства. Гріх 
призводить до смерті. Смерть – це цари-
ця, яка тримає людину в страху, тримає 
на короткому повідку. Людина боїться 
смерті й разом із цим заграє з нею. Коло 
замикається. Потрібен вихід.

Вихід приходить в Особі Христа. 
Безгрішний. Святий. Боголюдина. Лю-
динобог. Він, умираючи, бере гріх світу 
на Себе. І запанувала праведність. 
Тепер смерть тріпоче. Тепер людина 
не боїться смерті. Людина дивиться на 
смерть лише як на короткий проміжок 
перед зустріччю з Богом. Смерть пере-
можена. Праведність сходить на трон. 
Праведність керує.

Міра благодаті
Людина хоче виміряти величину бла-

годаті. Яка її міра? Уявімо собі шкалу від 
–10 до +10, де мінімальна позиція – це 
становище людини, що опустилася на 
саме дно гріха. У ній царює смерть, від 
неї виходить запах смерті. Ця людина 
поклоняється ідолам, спілкується з демо-
нами, проклинає Бога, її поведінка зійшла 
до рівня інстинктів. У неї немає заборон. 
Вона гірша за тварину. 

Найвища точка на цій шкалі – це 
верховенство праведності воскреслого 
Господа. Це стан прославлення Бога, 
це повна відсутність гріха. Нуль – це 
точка переходу від смерті до життя… 
Або навпаки, нуль – це переродження, 
це духовне поховання. Нуль – це смерть 
для смерті й життя для життя.

Вийти з мінуса на плюс людині не-
можливо. Це як спроба перетнути кордон 
без візи… Це як, народившись в Чаді чи 
Конго, намагатися стати «своїм» у степах 
Таврії… Це наче попросити сліпого зроби-
ти копію картини Айвазовського… Це як 
спроба збірної Молдови з футболу посісти 
перше місце у світовому чемпіонаті.

Пройти від –10 до –1 людина здатна 
сама. У неї є внутрішній потенціал для 
цього. Такі інструменти, як совість, страх, 
сором працювали й будуть працювати. 
Але вийти з –1 на +1 людина сама не 
може. Їй потрібна благодать. Вимірюю-
чи благодать за цією шкалою, людина 
звертає увагу на те, що чим нижче вона 
впала, тим більша благодать. Тобто, 
перебуваючи на позначці – 9, людина 
усвідомлює, наскільки велика сила 
прощення й сила благодаті, що вона з 
неї зробила нову людину й вивела її на 
знак плюс. 

Перебуваючи на позначці –1, людина 
може спокушатися думкою, що не так вже 

й «багато» благодаті знадобилося, щоб 
довести її до плюса. Усього-на-всього 
два короткі кроки.

Спроба виміряти благодать неминуче 
приводить до думки, що чим більший гріх, 
тим більша благодать. Людина замислю-
ється: «Що ж мені зробити, щоб випро-
бувати всю силу й глибину благодаті? А 
впаду-но я на саме дно, щоб зрозуміти 
всю силу благодаті Христової і стати 
Йому по-справжньому вдячним». 

Коли такі думки виникають у людини, 
яка не пізнала благодаті, це ще якось 
зрозуміло. Хоча, не пізнавши її, вона 
і не може міркувати про її глибину… 
Тому такі думки, швидше, приходять до 
тих, хто вже пізнав благодать, хто вже 
наблизився до Христа, до тих, хто перей-
шов через відмітку «нуль». Саме в них 
виникає спокуса «мінусувати» себе, щоб 
ще раз «насолодитися» силою Божого 
прощення.

І саме до них звертається апостол: 
щоб випробувати глибину благодаті, не 
потрібно перебувати в гріху. Сила й велич 
благодаті проявляється в праведності. У 
цьому парадоксальність. Від –10 до –1 
можна піднятися зусиллям своєї волі, а 
от від +1 до +10 не вийде. Тут потрібна 
благодать. Потрібен Дух Божий, який дає 
осяяння, силу, мужність.

Господь прийде за Своїми, про це ска-
зано в Писанні, і ті, хто любить Його, очі-
кують на це з радістю. Але якби Господь 
прийшов прямо зараз, де б ви опинилися? 
Чи визнав би Він вас «Своїми»?

« І Він вийшов на гору, і покликав, кого Сам хотів; вони 
ж приступили до Нього. І визначив Дванадцятьох, 
щоб із Ним перебували, і щоб послати на проповідь 

їх» (Мр. 3:13-14).
Ісус покликав їх, щоб вони були з Ним. Це були Його 

друзі, Він хотів з ними взаємостосунків, хотів, щоб вони 
були в Його компанії.

Якщо людина проводить час з Ісусом, це видно збоку. 
«А бачивши сміливість Петра та Івана і спостерігши, що 
то люди обидва невчені та прості, дивувалися, і пізнали 
їх, що вони з Ісусом були» (Дії 4:13).

Після того, як Ісус помер і воскрес, Петро та Іван 
почали всім розповідати про Ісуса Христа. Начальство 
міста розділилося і викликало їх, вимагаючи пояснень 
про те, що відбувається. Було щось, що відрізняло їх від 
всіх інших людей.

Ви бажаєте бути незвичайною людиною? Бажаєте, 
щоб вас слухали люди? Для цього необхідно проводити 
час з Ісусом Христом.

Як це робити? Дуже просто. Треба спілкуватися з 
Ним — говорити з Ним і слухати Його, знову говорити і 
знову слухати. Щоб пізнати Христа, необхідно проводити 
з Ним час.

Хочете порвати з гріхом? Наблизьтеся до Ісуса Христа. 
Хочете приводити інших людей до Ісуса Христа? Наблизь-
теся до Нього. 

Якщо ви багато часу проводитимете з Ісусом, ви змо-
жете розповідати про Нього, бо точно будете знати, чого 
Він хоче, що Йому подобається, а що — ні.

Учні, яких вибрав Ісус, дуже відрізнялися один від одно-
го: мовою, освітою. Але одне об’єднувало їх — вони були 
близькі з Ісусом. Вони знали, що приносить Йому радість, 
а через що Він сумує. Вони були дуже прості, але через 
них прийшла надія в цей світ, і все змінилося.

Як часто ми думаємо, що не годимося для того, щоб 
представляти Ісуса. Але Він вибрав нас! У кожного з цих 
дванадцятьох були свої недоліки. Але всі ці люди були 
близькі з Ісусом. 

Приєднуйтеся й ви до команди Ісуса Христа!

Біблія говорить, що Бог вічний. Він створив час як такий, 
але Сам Він перебуває поза часом. Це неможливо до кінця 
ні зрозуміти, ні уявити, але це так. Ви можете прочитати 
про це у Святому Писанні.

Тому коли Біблія говорить, що Ісус Христос постраждав за гріхи всіх людей, то 
це стосується однаковою мірою як нас, що жили і живуть після цієї події, так і 
тих, хто жив до Нього.

У Біблії про Бога написано наступне: «... вибрав... Він нас перше закладин світу, 
щоб були перед Ним ми святі й непорочні, у любові, призначивши наперед, щоб нас 
усиновити для Себе Ісусом Христом» (Еф. 1:4-5).

І для нас, і для тих людей, які жили до народження Христа, передбачена можли-
вість спасіння через віру в Нього. Ми віримо в те, що вже сталося, а вони вірили в те, 
що мало статися. Адже Бог ще в ті далекі часи, у Старому Заповіті, відкрив людям, 
що на землю прийде Спаситель світу, Месія, Христос. І ті, хто вірив у це, на тому рівні 
інформації, яку вони мали тоді, одержали спасіння, як і ми.

Весь четвертий розділ Послання святого апостола Павла до римлян говорить про 
це. Там розповідається, що Авраам, Давид та інші люди, що жили до народження 
Христа, у часи Старого Заповіту, отримали виправдання не за ділами, а за вірою.

Тому що, згідно з нашими ділами, усі ми заслужили вічне осудження в пеклі. І лише 
через віру в Ісуса Христа, Котрий постраждав на хресті за наші гріхи, ми одержуєм 
прощення своїх гріхів і спасіння від осуду.

ЯК ПІЗНАТИ БЛАГОДАТЬ?ЯК ПІЗНАТИ БЛАГОДАТЬ?

ЯК МОГЛИ СПАСТИСЯ ЛЮДИ 
ДО НАРОДЖЕННЯ ХРИСТАПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО КОМАНДИПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО КОМАНДИ

Людина постійно спокушується мож-
ливістю скотитися назад. Думки людини 
спрямовані кудись униз, туди, звідки 
благодать винесла її на руках своїх. Для 
одного це звичайні гріхи плоті, для друго-
го – зваба грошей, для третього – слава, 
для четвертого – самозамилування 
своєю «праведністю».

Комусь ця боротьба дається легше, 
комусь – непосильною працею. Хтось 
бореться на рівні думок, а хтось допус-
кає і дії. І від цього людині стає важко. 
Вона томиться в цій роздвоєності, у цій 
дуалістичній боротьбі, розриваючись між 
своїми бажаннями й принципами. 

Найбільш підбадьорливе тут те, 
що апостоли пройшли через ті ж муки 
плоті й душі. Говорячи про себе як про 
останнього грішника, Павло навряд чи 
використовував звичайну гіперболу. 
Найімовірніше, саме так він і почувався. 
Думаючи про себе так, він продовжував 
дивуватися благодаті. Як тільки людина 
перестає думати про себе як про брудну, 
негідну істоту, вона перестає й цінувати 
благодать.

Але… одна з пасток криється ось у 
чому: думати про себе так і опуститися на 
дно гріха – це різні речі. Одне діло, якби 
Павло пройшовся по храму Артеміди, 
відвідавши жриць кохання, зайшов би на 

поклоніння до Юпітера, повбивав би всіх 
своїх ворогів, викравши заодно скарби з 
дому прокуратора, і на цьому тлі сказав: 
«Я – останній грішник». Тут і сперечатися 
ніхто не буде.

Зовсім інша історія, коли він описує 
свої молитви, служіння, перемоги і при 
цьому щиро кається – кається у своїй при-
роді, у своїх суперечностях… Для того, 
щоб оцінити благодать, не обов'язково 
опуститися на саме дно у своїх вчинках, 
досить просто заглянути у свою душу.

Як же перейти від теорії до практики? 
Як здійснити цю саму «смерть у Христі 
для гріха»? У шостому розділі Послання 
до римлян апостол використовує кілька 
дієслів і дієприслівників, які виводять 
ці міркування зі сфери богослов'я і за-
вертають їх на площину практичного 
християнського життя. 

Християнин повинен володіти знання-
ми про своє нове становище, про наслідки 
свого можливого відпадіння, про те, як 
високо Бог оцінив його, що Христос умер 
за нього, коли він ще був грішником. Віра 
в життя після смерті – не гірше знаряддя, 
ніж знання. 

Але навіть і це не головне в процесі 
оцінювання благодаті. Як основне дієс-
лово апостол висуває слово «коритися», 
його синоніми – «слухняність», «вважати 
себе мертвим», «віддати себе»… Усі 
ці поняття пов'язані з вольовим актом, 
із рішенням, яке приймає людина. Це 
свідоме рішення відмовитися від одно-
го і прийняти інше. Усупереч, навпаки, 
наперекір…

Таким чином, піднятися по шкалі бла-
годаті можна тільки з Божою допомогою, 
тільки завдяки благодаті. А от опуститися 
або не опуститися – людина вирішує сама. 
Можна піддавати своє тіло нескінченним 
молитвам, посту, смиренності… Але все 
це буде стосуватися лише рівня пізнання 
та усвідомлення. Вольове рішення все 
одно доведеться приймати самостійно. 
Віддати себе на послух праведності або 
передати своє тіло гріху – це залежить 
від прийнятого рішення.

Моє завдання – втриматися на тій 
позначці, на яку мене привела благодать. 
У відповідь на це благодать піднімає 
мене на одну позначку вище. Наступне 
завдання – знову втриматися, і знову діє 
благодать. Це і є те, що ранні богослови 
назвали синергізмом – спільним зусил-
лям людини й Бога в процесі спасіння (у 
православному богослов'ї), або процесом 
освячення (у більшості протестантських і 
євангельських церков).

Благодать, як і Бога, пізнати можливо 
тільки в дії. Сидячи на зручному дивані 
або навіть у тісній келії, навряд чи можна 
дізнатися про благодать більше, ніж у що-
денній відмові від послуху своїм пожад-
ливостям і у вольовому підпорядкуванні 
себе праведності.

Апостол порівнює розп'яття своїх 
гріховних бажань із розп'яттям Христа 
на хресті. А це – подвиг. Це не просто 
вправа, це саме той шлях пізнання благо-
даті, який приносить радість.

Володимир Убийвовк.



N 66 (129) червень 20 (129) червень 20115566

C
 —

 б
ла

ки
тн

ий
   

М
 —

 п
ур

пу
рн

ий
   

Y 
—

 ж
ов

ти
й 

  В
 —

 ч
ор

ни
й

ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУОДВІЧНІ ІСТИНИ

Автори багатьох панічних заяв під 
виглядом боротьби з ілюзіями сіють 
відверту безнадію з майже непри-

хованою метою самореклами. Ми опи-
нилися сьогодні перед викликом зовсім 
реального велетня. Лише чи правильно 
ми розпізнали його?

Неприборкана воєнна потуга Росій-
ської Федерації при природному погляді 
на речі — сучасне втілення того ж фи-
листимського велетня. Навіть економічні 
паралелі показують обґрунтованість та-
кого погляду. Економічна залежність Із-
раїлю від филистимлян пов’язана з тим, 
що євреї не володіли знаннями і нави-
ками обробки заліза. Навіть на їх плугах 
і підковах їх коней стояли клейма «made 
in Filisty». Наша сьогоднішня газова за-
лежність від Росії нічим не легша від за-
лізної залежності стародавнього Ізраїлю 
від палестинців. До речі, «Филистимія» 
також була державою федеративного 
типу. Усі природні політико-економічні 
паралелі повністю підтверджують за-
пропоновану аналогію. 

Виклики 
тілесного мислення

Але звернемося до опису стану 
єврейських воїнів перед вирішальною 
битвою: «А коли він розмовляв із ними, 
аж ось виходить із филистимських полків 
одноборець, филистимлянин Голіят ім’я 
йому, із Гату. І промовляв він ті самі 
слова, а Давид почув. А всі ізраїльтяни, 
коли побачили того чоловіка, то втікали 
перед ним та дуже лякалися» (1 Сам. 
17:23-24).

Різниця між Давидом та іншими із-
раїльтянами була в тому, що юнак не за-
вдав собі клопоту вслуховуватися в зміст 
загроз потворного велетня настільки, 
щоб повірити його мові. Інші ж, за влуч-
ним виразом одного євангеліста, успішно 
засвоїли сорокаденний семінар Голіафа 
«Як ходити в поразці й невірстві».

А якщо серйозно, то психічна атака 
проходила більш успішно на филистим-
сько-ізраїльському фронті до самої появи 
на передовій невідомого вифлиємського 
пастушка. Цей юнак з першого погляду 
на стан речей визначив його справжню 
природу. Але про це згодом.

Юному Давидові перед поєдинком 
з велетнем довелося відповісти на два 
зовсім несподівані, але дуже природні 
виклики тілесного мислення. Першим 
прозвучав прикрий докір з уст старшого 
брата Еліява. Ось як передає ці далекі 
від братської підтримки слова Святе 
Писання: «І почув Еліяв, його найстар-
ший брат, як він говорив до людей. І 
запалився Еліявів гнів на Давида, і він 
сказав: «Чого то зійшов ти? І на кого ти 
позоставив трохи тієї отари в пустині? Я 
знаю зарозумілість твою та порожнечу 
твого серця, бо ти зійшов, щоб подиви-
тися на війну!» (1 Сам. 17:28).

Еліява зачепило те, що найменший в 
сім’ї почав розпитувати про нагороду за 
перемогу над Голіафом не в нього і вза-
галі не запитав дозволу старшого брата 
поговорити з іншими дядьками. Ось він і 
вирішив заткнути рота молодшому, щоб 
той знав своє місце. Досада старшого 
брата була викликана ще й тим, що 
йому самому на думку не спали прості 
запитання «підлітка». Окрім того, із за-
питань Давида старший брат зрозумів, 
що молодший напевне має намір зробити 
те, про що розпитував усіх навколо. Він 

не міг простити собі свого бездіяльно-
го старшинства. Еліяв рятував свою 
репутацію від несподіваної рішучості 
наймолодшого члена сім’ї.

Давида ж цікавила не нагорода як 
така. Йому було важливо знати, на-
скільки серйозно цар оцінює небезпеку і 
її відвернення ціною величезного ризику 
одного зі своїх підданих. Юного пастуш-
ка дуже дивувало, чому ніхто з воїнів 
армії Божої, включаючи полководця, не 
бачить самої суті протистояння. У словах 
молодшого сина Єссея: «Бо хто цей нео-
брізаний филистимлянин, що так знева-
жає полки Живого Бога?» (1 Сам. 17:26) 
виражено бачення самої суті конфлікту. 
Але розуміння духовної суті подій не було 
доступне іншим ізраїльтянам. Нагорода 
Саула за перемогу над филистимським 
нахабою не перевищувала традиційного 
заохочення єдиноборців того часу.

Скажемо ще раз. Давида цікавила не 
царська дочка. Навіть звільнення батька 
від податків було для нього другорядним. 
Його серце прагнуло повернення царя і 
всього народу під Божий покров.

Виклик невірства в найближчому 
оточенні Давид долає простою і щирою 
реплікою. У деякому значенні він підігрує 
роздратуванню Еліява, але не подає ви-
гляду, що бачить причину незадоволення 
старшого брата: «Та що я зробив тепер? 
Чи не наказ батька?» (1 Сам. 17:29).

У Давида вистачає мудрості не ви-
кривати брата. Він не стає на рівень кон-
флікту, запропонованого ворогом через 
найближчого родича. Юнак продовжує 
внутрішню підготовку до вирішення на-
ціонального конфлікту невірства всього 
народу. Подібний конфлікт здатний ви-
рішити тільки приклад виявленої віри. 
Демонструвати її старшому братові, 
який кипить від обурення в момент, 
коли формальної першості за фактом 
народження явно недостатньо, немає 
жодного сенсу. Давид досить зрілий як 
особистість, щоб зрозуміти це. Еліяву 
цього разу дістається лише коротке 
заперечення.

Але про слова юнака і його бачення 
вже доповіли голові держави. Цар, 
котрий досяг за коротку пору свого 
помазаного служіння чималих воєнних 
перемог над тим же ворогом, заціка-
вився думкою найкращого арфіста 
країни. Цей юнак близький з Богом, його 
музичне обдарування успішно бореться 
з тим злим духом, котрий атакує царя 
з дозволу Бога. Чув Саул дещо й про 
майстерність юного чабана. Але ось як 
воїн... У цій ролі Давид тоді був відомий 
тільки Богові. Так він підходить до свого 
другого виклику.

Це виклик стріляного горобця, ви-
клик бувалого воїна. Саул — не тендіт-
ний слабак. Він блискуче володіє мечем, 
вміє кидати спис і стріляти з лука. Царю 
є що сказати цьому білявому юнакові, 
який ще по-справжньому не чув ні 
передзвону мечів, ні криків поранених 
на полі бою.

Тільки і у відповідь на цей виклик 
Давид делікатно і з повагою переводить 
увагу полководця з проблем тактичного 
ведення воєнних дій на головну тему 
життя.

Наведемо ключові слова його відпові-
ді цареві: «І лева, і ведмедя побивав твій 
раб. А цей необрізаний филистимлянин 
буде, як один із них, бо він зневажив 
полки Живого Бога!» (1 Сам. 17:36).

Давид не бачить перед собою про-

тивника як особу. Для нього виклик 
Голіафа не більший за напад голодного 
хижака на отару його батька. Лейтмотив 
його ставлення до ситуації звучить ціл-
ком однозначно: «Ізраїль незаслужено 
зганьблений. Той, хто має намір при-
низити Божий вибраний народ, народ 
Заповіту, тілесною силою меча і списа, 
заслуговує смерті». Із самого серця 
юнака в його устах звучить Божий суд 
над ворогом.

Але Голіаф вже глибоко вкорінився в 
серцях випробуваних воїнів Саула, тих 
самих мужів Ізраїлю, які в попередні роки 
виграли під керівництвом царя не одну 
битву. Досьє потворного єдиноборця 
з численними регаліями закрило від 
них Божу картину прийдешньої битви і 
унікальний план перемоги.

Атака у відповідь
Дії Давида сучасною мовою стратегії 

також можуть бути описані як психічна 
атака. Уявимо хлопця в легкому спор-
тивному трико з бейсбольною битою в 
руці, що виходить проти важкого танка. 
Тепер, думаю, нам зрозуміле приголо-
мшення Голіафа. Його образа не знала 
меж, коли назустріч закованому в не-
пробивні для свого часу лати велетневі 
побіг юнак в легкому хітоні з палицею в 
руці і сумкою пастуха на плечі. Прямо в 
обличчя самовпевненому ворогові була 
кинута Божа насмішка.

Юнак знає про свого ворога най-
головніше: той не обрізаний, на його 
тілі нема знаку заповіту з Богом. Логіка 
богопізнання приводить пастушка до 
розуміння безсилля ворожого «суперге-
роя». Він поза заповітом з Богом Ізраїлю 
і до того ж дозволяє собі насміхатися 
над багатьма чоловіками, за яких явно 
говорить заповіт з єдиним справжнім 
Богом. Із тієї ж позиції Давид зустрічав 
й обидва виклики у власному стані, про 
які сказано вище.

Оскільки филистимський єдинобо-
рець перебуває поза Божим захистом, 
юнак не вважає за потрібне одягати 
бойові доспіхи. Та й не звик він тоді ще 
до панциря і шолома. Але зауважмо, що 
лише у протистоянні з Голіафом Давид 
був без доспіхів. Зовнішня беззахисність 
Давида показала обом арміям силу за-
хисту Божого Заповіту. У своїй першій 
битві юнак використав природні для себе 
засоби і досяг великого успіху силою 
своїх відносин з Богом.

Уроки для нас
Які ж висновки може взяти для себе 

з цього хрестоматійного уроку Церква 
України? По-перше, нам потрібно не-
похитно зайняти позицію Нового За-
повіту і заховатися в Христі. Господь 
у роки Свого земного служіння не вів 
політичних дебатів. Однак у відповідь 
на запитання про оплату податків Він 
дав чітке розуміння політичної ситуації 
того часу і встановив прості, доступні 
норми економічної діяльності кожного 
віруючого.

По-друге, Церква, затверджена в 
Заповіті з Богом, входить в реальну 
свободу в усіх значеннях цього слова. 
Ми з честю виконуємо всі доручення 
Отця, тому що бачимо сутність того, що 
відбувається, і не впадаємо в духовне 
«донкіхотство».

Це допомагає зосередити увагу на 
головному і відповідати на побіжні ви-
клики без невиправданого витрачання 
Божих ресурсів. Усі заперечення щодо 
нашої готовності до вирішальної битви 
Церква відкидає основним аргумен-
том — печаткою Заповіту на своєму 
серці.

І, нарешті, найголовніше. Зосере-
дившись на Заповіті з Богом, Його 
народ ніколи не стане маріонеткою в 
руках метких політиків та інших май-
стрів маніпуляції людською думкою. 
Знаючи, у Кого ми увірували, ми здатні 
практично проявляти свою віру і поши-
рювати думку Найвищого Авторитету 
всесвіту з будь-якого питання життя. 
Більш безпечного становища у всі часи 
людської історії не знайти.

Будучи молодим пастором 
і доучуючись на вечірньому 
відділенні університету, я 
обрав тему дипломної робо-
ти «Діагностика розв’язання 
і профілактика конфліктів у 
трудових колективах». Тоді 
я ще не знав, що протягом 
всього пасторського слу-
жіння мені не раз доведеть-
ся застосовувати здобуті 
знання на практиці.

Одна з концепцій конфліктології 
стверджує, що є щонайменше три 
рівні, на яких народжуються кон-

флікти в організаціях, — організаційно-
управлінський, соціально-культурний і 
міжособовий.

І в рамках цієї теорії стверджується, 
що конфлікти необхідно вирішувати на 
тому рівні, на якому вони породжені. 
Наприклад, якщо у вас проблеми в струк-
турі організації — незрозуміло, хто за що 
відповідає і з кого спитати, то скільки не 
поліпшуй міжособисті стосунки, люди 
знову повернуться в ситуацію, яка по-
стійно породжує напругу.

А якщо у вас в колективі між «ста-
рожилами» і  молоддю позиційний 
конфлікт, то скільки не оптимізуй ор-
ганізаційну структуру, наявність двох 
соціально різних угруповань зробить 
її неефективною, люди будуть просто 
її ігнорувати.

Приклад з Писання
Конкретний приклад вирішення 

конфліктів у церкві знаходимо в історії 
обрання семи дияконів, записаній в 
Діях апостолів: «Тими днями, як учнів 
намножилось, зачали нарікати на євреїв 
огречені, що в щоденному служінні їхні 
вдовиці занедбані» (Дії 6:1).

Що, власне, сталося?
Євреї діаспори, які визнали Ісуса 

Месією і стали частиною братства, з’їха-
лися на свято П’ятидесятниці (Шавуот) 
до Єрусалима і після святкування за-
лишилися там на деякий час. Кошти 
у приїжджих паломників незабаром 
закінчилися, але додому ніхто не по-
спішав.

У другому розділі книги описується та 
дивовижна атмосфера любові, турботи, 
єдності і поклоніння, що панувала серед 
новонавернених. Весь тягар опіки і утри-
мання приїжджих ліг на єрусалимських і 
навколишніх віруючих з числа юдеїв. 

Розподіляли кошти місцеві євреї, і в 
якийсь момент етнічні протиріччя, що 
існували між двома групами, вилилися 
в конфлікт — вдови діаспори виявилися 
обійденими в розподілі гуманітарної 
допомоги.

Очевидно, взаємна недовіра і проти-
річчя досягли такого рівня, що вирішити 
їх на своєму рівні учасники конфлікту 
вже не могли. Було вирішено залучити 
до суперечки третю сторону, яка була 
би авторитетом для всіх. Тому учасники 
конфлікту звернулися до апостолів.

Що сталося би, якби молода христи-
янська громада не справилася з цими 
викликами?

Передусім, на соціальному рівні від-
булася б подальша ескалація конфлікту, 
зросла би напруга між двома етнічними 
групами. Це призвело би, у підсумку, 
до розколу на національному ґрунті зі 
всіма руйнівними для церкви і справи 
Євангелія наслідками.

А на організаційно-управлінському 
рівні, якби апостоли дозволили втягнути 
себе у вирішення господарсько-адміні-
стративних питань замість «молитви і 
проповіді Євангелія», відбулася б підміна 
цілей і цінностей. Лідери замість своєї 
основної функції — визначати бачення, 
мету і шляхи розвитку церкви, зосере-
дилися б на забезпеченні внутрішніх 
процесів. Що, в кінцевому підсумку, 
призвело би до втрати почуття місії і 

ВИКЛИКИ ЧАСІВ ВЕЛЕТВИКЛИКИ ЧАСІВ ВЕЛЕТНІВНІВ
Історія про протистояння Ізраїлю й филистимлян за 

часів юності царя Давида набуває в наші дні — у зв’язку 
з останніми подіями в російсько-українських відносинах 
— нових відтінків. Той, хто відмовляється дивитися на 
все, що відбувається на початку XXI століття, очима 
Святого Писання, мимоволі чи навмисне погоджується 
з панікерами всіх мастей, чим прирікає себе на світську 
безнадію.

Останнім часом в Україні зросла кількість критиканів і 
самозваних гетьманів. А ми, діти Божі, іноді схиляємося 
до авторитетної думки когось із експертів з руйнування 
національної самосвідомості і національної єдності.

ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ 
У ГРОМАДІ

замкнення молодого християнського 
руху на самому собі.

Усе це разом призвело би до ізоляції 
«правильної і чистої» юдейської хрис-
тиянської громади і до її виродження в 
одну із сект юдаїзму.

І ось яке рішення прийняла церква: 
«Тоді ті Дванадцять покликали багатьох 
учнів та й сказали: «Нам не личить 
покинути Боже Слово і служити при 
столах» (Дії 6:2).

З цим погодилися і «вигляділи» сімох 
мужів. Зверніть увагу, що всі члени 
комітету були вибрані з числа євреїв 
діаспори (соціальний рівень). Тобто 
напруга була знята тим, що частині ві-
руючих із євреїв діаспори запропонували 
самоорганізуватися, надали їм значну 
незалежність і право на самоуправління 
в сфері господарських питань, що не 
торкалися вчення. (Приклад розв’язання 
доктринальної суперечки знаходимо в 
15-му розділі Дій).

Це стало переходом від опікунського 
ставлення «зверху» і спроб контролюва-
ти все, що відбувається, у тому числі й 
господарські питання, до рівноправних, 
партнерських відносин між двома цими 
групами. Ми бачимо перший приклад 
втілення відомого принципу вирішення 
конфліктів у церкві: «У головному 
— єдність, у другорядному — свобода, 
у всьому — любов».

Сформований комітет не був по-
стійною структурною одиницею. Він 
був організований під конкретну по-
требу в братстві і розпущений, як тільки 
необхідність в ньому відпала. Отож 
рання церква проявляла дивовижну 
структурну і організаційну гнучкість, не 
створюючи структури заради структур, 
не наділяючи їх сакральним смислом, і 
закривала їх, як тільки їх функції і зна-
чення були вичерпані.

Застосування сьогодні
Багато молодих пасторів і лідерів у 

своєму служінні допускають одну й ту 
ж помилку — намагаються контролю-
вати і відповідати за надто багато сфер 
життя церкви і служіння. І цим повністю 
опустошують себе і доводять до стану 
емоційного виснаження.

Не уникнув цієї помилки і Мойсей, 
коли намагався одноосібно розбирати всі 
суперечки і питання народу (2 М. 18:18-
21). Результат був закономірний.

По-перше, народ був незадоволений, 
адже Мойсея на всіх не вистачало.

По-друге, Мойсей був стомлений і 
виснажений — «Справді стомишся і ти, 
і народ той, що з тобою, бо ця справа 
тяжча за тебе. Не потрапиш ти чинити 
її сам один!».

По-третє, Мойсей не виконував го-
ловного свого призначення — «Стій за 
народ перед Богом і принось справи до 
Бога. І ти остережеш їх за постанови та 
за закони, і об’явиш їм ту путь, якою вони 
підуть, і те діло, яке вони зроблять».

Вихід для пасторів і лідерів той самий, 
що і для Мойсея і апостолів, — делегу-
вання частини відповідальності в церкві 
людям «доброї слави, повних Духа 
Святого та мудрости»:

«А ти наздриш за всього народу 
мужів здібних, богобоязливих, мужів 
справедливих, що ненавидять зиск, і 
настановиш їх над ними тисяцькими, 
сотниками, п’ятидесятниками та десят-
никами».

Таким чином, у шостому розділі Дій 
апостолів ми бачимо дивний приклад 
того, як рання церква з мудрістю і силою 
переборювала внутрішні соціальні й 
організаційні проблеми, що могли зашко-
дити на шляху її розвитку. І в цьому ви-
явився не стільки управлінський талант 
апостолів — адже вони були людьми 
простими — скільки присутність Духа 
Святого, що наповнював ранню церкву 
і наділяв її такою силою. У цьому добрий 
приклад і для нас, лідерів, служителів, 
пасторів XXI століття.

Максим Міщенко.
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Хрещення Духом Святим
Християни віри євангельської на досвіді пережива-

ють явище хрещення Духом Святим, про яке говорить-
ся у Священному Писанні. Ця дія була проявлена в день 
П’ятидесятниці в Єрусалимі, а також зафіксована на 
сторінках Священного Писання як така, що відбувалася 
в різний час, у різних місцях та з різними людьми. Після 
апостольського періоду ця істина була занедбана і 
спостерігалася десь локально, у малих масштабах, не 
маючи широкого застосування аж до ХХ ст.

Відродження її пов'язане з іменем Чарльза Парха-
ма. Чарльз Пархам народився у 1873 році у США і був 
методистським проповідником. Він належав до так 
званого «руху святості», вірив, що скоро розпочнеться 
час світової євангелізації, а для цього потрібна сила 
Духа Святого. Йому було відомо, що деякі віруючі, 
окремі місіонери та проповідники іноді говорили іншими 
мовами. Пархам прийшов до думки, що це і є ознака 
хрещення Духом Святим. Пізніше він відкрив біблійну 
школу для вивчення Святого Письма. У цій школі темою 
колективного дослідження стало питання хрещення 
Святим Духом. Як наслідок таких роздумів над Словом 
Божим 31 грудня 1900 року одна з учениць школи за-
говорила іншими мовами. Пізніше духовне хрещення 
отримали і сам Пархам та інші учні школи. 

Пробудження, яке спалахнуло у стінах школи, стало 
поширюватися, але зустріло опір. У 1901 році школу 
закрили, а Пархам переїхав в інше місто. У 1905 році 
він відкриває нову біблійну школу в Х'юстоні (Техас), 
де одним з учнів стає чорношкірий Вільям Сеймур. 
Саме з його іменем пов’язане масове поширення 
п’ятидесятницького вчення.

У 1906 році баптистський проповідник Джозеф 
Смол став проводити зібрання у Лос-Анджелесі, на які 
запросив Сеймура. Маленька групка віруючих, пере-
важно темношкірих, збиралася у невеликій кімнатці для 
молитви. 8 квітня афроамериканський підліток загово-
рив незнайомою мовою, а наступного дня це явище на-
було масового характеру. Саме 9 квітня 1906 року вва-
жається початком сучасного п’ятидесятницького руху.

Три роки у церкві на Азуса-стріт в Лос-Анджелесі 
горів вогонь пробудження, дуже швидко поширившись 
по всій Америці та Європі.

Що ж таке хрещення Духом Святим? У світлі 
Писання можна дати наступне визначення: це подія в 
житті християнина, котру звершує Ісус Христос і під час 
якої на людину сходить Божий Дух, і вона сповнюється 
Ним для отримання сили від Бога. Це духовне, неви-
диме переживання, яке, як правило, супроводжується 
говорінням іншими мовами.  

Хрещення Духом Святим не потрібно ототожнювати 
з наверненням та народженням згори. Після увірування 
і покаяння людина народжується згори, після чого 
отримує прощення своїх гріхів і стає законною дитиною 
Божою. А тим, які стали дітьми Божими, належить інше 
благословення – хрещення Духом Святим як допомога 
в особистому освяченні та служінні духовними дарами 
для розбудови Церкви Ісуса Христа.

Сповнення Духом Святим
Людина, яка отримала хрещення Духом Святим, 

повинна періодично сповнюватися Ним (Дії 4:8:31, 
16:26). Хрещення відбувається тільки раз, а сповне-
ння – багаторазове. Якщо християнин буде тільки 
охрещений, але не буде сповнюватися Духом Святим, 
він легко може охолонути й ослабнути в ефективному 
служінні Господу. Сповнення – це свого роду постійне 
оновлення, при якому отримується натхнення, так би 
мовити, заряд для ревнішого служіння.

Апостол Павло у Посланні до церкви в Ефесі дав 
християнам настанову про сповнення Духом Святим: 
«І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще 
наповнюйтесь Духом, розмовляючи поміж собою псал-
мами, і гімнами, і піснями духовними, співаючи й граючи 
в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все 
Богові й Отцеві в Ім'я Господа нашого Ісуса Христа, ко-
рячися один одному у Христовім страху» (Еф. 5:18-21).

Отже, християнин сповнюєтся Духом Святим, коли 
прославляє Господа в молитві і піснях, пильнуючи про 
добрі стосунки з людьми. 

Сам момент сповнення має емоційний рівень і 
рівень волі. У сповненні людина відчуває Божу присут-
ність, натхнення, радість, легкість і свободу. Говоріння 
іншими мовами може бути чіткішим, піднесеним, мови 
можуть мінятися. У сповненні хочеться молитися, і в 
той момент легко молитися. Хочеться читати Слово 
Боже, роздумувати над ним, Писання стає близьким. 
Також хочеться перебувати в служінні разом з іншими 
дітьми Божими.

Духовні дари
Біблія також навчає про духовні дари. Новий Завіт 

говорить, що Церква – це Тіло Христа, і вона повинна 
діяти так, як діють людські тіла. У текстах Писання, де 
мова йде про духовні дари, використовується порівнян-
ня з членами тіла. Так само, як кожен член в тілі має 
певну функцію, завдяки якій і відбувається нормальний 
життєдіяльний процес, кожен християнин має той чи 
інший дар від Бога, яким покликаний служити для 
збудування Церкви.

Біблія говорить про три категорії  ду-
ховних дарів: дари служіння (Еф. 4); дари 
благодаті (Рим. 12); духовні дари (1 Кор. 12). 

Дари служіння: «І Він, отож, настановив одних за 
апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а 
тих за пастирів та вчителів» (Еф. 4:11). Дари служіння 
– це найбільші дари, які Господь дає у Своїй Церкві 
безпосередньо для спрямування життя та діяльності 
не просто окремої місцевої церкви, а Церкви як Тіла 
Христового, як вселенської Церкви, яка складається 
з місцевих церков. Цих дарів у церкві небагато, і той, 
хто володіє одним із цих дарів, покликаний служити 
не тільки в якійсь окремій церкві, а ряду церков на 
національному та міждержавному рівнях.  

Апостол – найвище служіння в Церкві. Потрібно 
розрізняти, однак, два його аспекти: 

- апостол як статус – мова йде про 12 апостолів, 
яких вибрав безпосередньо Христос. Вони брали участь 
в зародженні Церкви та в написанні канону Нового За-
віту. У цьому розумінні поняття «апостол» сьогодні не 
існує. Після апостольського періоду історії Церкви ніхто 
не приписував собі цього звання. Історично Церква уже 
створена, Новий Завіт закінчений;

- апостол як служіння – мова йде про людей, які 
отримали не статус, не якесь особливе становище в 
церкві, а служіння, необхідне для поширення Церкви 
по всій землі, особливо серед язичництва. Цей вид 
служіння діяв упродовж всієї історії Церкви, хоча у 
світовому масштабі апостолами служили одиниці. На 
основі Нового Завіту можна охарактеризувати служін-
ня апостола: на це служіння Господь обирає особисто 
– надприродним способом (Гал. 1:1); результатом його 
стає масове навернення людей до Христа і утворення 
церков (1 Кор. 9:2); воно охоплює територію світового 
масштабу (Рим. 1:5); супроводжується надзвичайними 
чудесами та ознаками (1 Кор. 12:12); людина в цьому 
служінні є взірцем життя і служіння (1 Кор. 12:12).

Пророк – наступне служіння в новозавітній іє-
рархії. Служіння пророка – це покликання людини, в 
якому вона отримує відкриття різними способами та 
по-різному його передає (Євр. 1:1). Бог відкриває про-
року надзвичайні таємниці, які можуть стосуватися не 
тільки однієї людини, а церкви чи навіть держави (Дії 
11:27-28, 21:10-11). У служінні пророка простежуються 
глобальні передбачення майбутнього, які з точністю 
виконуються.

Євангеліст – це служіння, яке виражається ве-
ликим завзяттям та особливим вмінням у проповіді 
Євангелія для неспасенних. Служіння євангеліста су-
проводжується чудесами зцілення та звільнення людей 
від злих духів (Дії 6:8, 8:5-8, 21:8).

Пастир – це служіння, яке, перш за все, характери-
зується любов’ю до людей та турботою про їх духовний 
стан, бажанням допомогти вирішити їхні проблеми й 
задовольнити потреби. Пастир годує здоровою наукою 
та готовий відгукнутися на потреби братів і сестер. Він 
вміє організовувати життя та діяльність церкви.

Учитель – особливий дар для служіння всередині 
церкви. Це здатність доступно та простою мовою доно-
сити різні складні доктринальні й богословські теми, на 
яких засновується віровчення, та теми, пов’язані із прак-
тичним життям і служінням християнина, щоб допомог-
ти укорінитися в здоровій євангельській науці та допо-
могти в особистому духовному розвитку членів церкви. 

Дари благодаті: «І ми маємо різні дари, згідно з 
благодаттю, даною нам: коли пророцтво то виконуй 
його в міру віри, а коли служіння, будь на служіння, коли 
вчитель – на навчання, коли втішитель – на потішання, 
хто подає – у простоті, хто головує – то з пильністю, хто 
милосердствує – то з привітністю!» (Рим. 12:6-8)

Ці дари дає Господь кожному віруючому як природні 
здібності і таланти.

Пророцтво – це природна здатність прямо 
говорити правду іншим, навіть якщо ця правда не 
всім до вподоби. Так робили пророки, коли доносили 
Слово від Бога, за що й були часто переслідувані. 
Людина, яка володіє цим даром, вболіває за чистоту 
та справедливість, за праведне життя, за те, щоб інші 
виконували волю Божу, та обурюється, коли бачить 
порушення та невиконання божественних принципів. 

Служіння – це здатність допомагати іншим на 
фізичному рівні. Це бажання зробити яке-небудь добре 
діло, послужити в якійсь потребі тощо. Людина, яка 
має цей дар, завжди готова відгукнутися на допомогу, 
зауважує потреби людей і отримує велике задоволення 
від можливості комусь допомогти.

Вчитель – здатність логічно, послідовно та до-
ступно пояснювати істини Божого Слова. Цей дар 
відрізняється від служіння вчителя із дарів служіння, 
які дані для церков. Служіння вчителя в цьому контексті 
– це здатність зрозуміло доносити до людей Писання. 
Це можуть бути проповідники в наших церквах. 

Втішитель – дар, яким християнин може послужити 
ближньому у скрутний для нього час. Той, хто володіє 
цим даром, вміє зауважувати людей, які опинилися у 
скрутних обставинах, переживають депресію тощо. 
Він відкритий для спілкування, вміє підійти до кожної 
окремої людини, готовий вислухати, розрадити, вміє 
підібрати слова потіхи, підняти настрій, зміцнити надію 
на Господа Ісуса Христа. Після спілкування з втіши-
телем проблема вже не виглядає настільки гострою. 
Втішитель отримує велику радість, коли потішає людей. 
Таких християн добре посилати до хворих, одиноких, 
стареньких, тих, які на порозі смерті, хто втратив 
близьких людей або опинився у скрутній ситуації, роз-
чарувався чи то в суспільстві, чи в церкві.

Даватель – дар, коли християнин може послужити 
ближньому фінансово або якоюсь іншою матеріальною 
допомогою. Це християнин, який вміє заробляти кошти 
чи володіє певним капіталом і має відкрите серце, 
щоб допомагати нужденним, убогим, бідним, сиротам, 
вдовам, хворим. Коли він чує про потребу, він відразу 
відгукується. Він має велике бажання допомагати і 
відчуває від цього велику радість. Такі люди скромні 
і не афішують себе. Їхні добрі вчинки, як правило, 
залишаються таємними. Людина, яка володіє таким 
даром, готова вкладати свої кошти в розвиток життя і 
діяльності церкви, підтримувати служителів, місіонерів, 
фінансувати різні церковні проекти тощо.

Головування – це здатність керувати, володіння 
лідерськими здібностями, вміння управляти, здатність 
організовувати працю, зберігати порядок, розподіляти 
різні напрямки роботи, вміння задіяти людей до служін-
ня, заохотити їх, контролювати їх діяльність, підбадьо-
рювати в служінні, передбачати наслідки діяльності і 
підтримувати комунікацію між працівниками.

Милосердя – це здатність співчувати, пережи-
вати, турбуватися, бажання молитися за того, хто в 
проблемах, здатність перейматися горем та бідою 
інших. Люди, наділені цим даром, – чутливі, із м’яким 
серцем, жертовні, вони не можуть відмовити людині, 
коли бачать що їй важко, близько беруть до серця 
проблеми інших, швидко переймаються ними. Прояв 
такого дару дуже благотворно впливає на людей – вони 
відчувають, що їх люблять, про них піклуються, що вони 
потрібні та не забуті. 

Духовні дари: «Одному бо Духом дається слово 
мудрости, а другому слово знання тим же Духом, а 
іншому віра тим же Духом, а іншому дари вздоровлення 
тим же Духом, а іншому роблення чуд, а іншому про-
рокування, а іншому розпізнавання духів, а тому різні 
мови, а іншому вияснення мов» (1 Кор. 12: 8-10).

Ці дари надприродні, їх дає Дух Святий, імовірно, 
після хрещення Духом Святим. Ці дари не залежать 
від людини, вона не може їх використовувати, коли їй 
заманеться, ці дії робить Святий Дух через людину. 
Християнин має бути чутливим до Святого Духа, щоб 
та чи інша дія могла проявитися через нього. Найкраще 
духовні дари проявляються тоді, коли християнин спо-
внений Духом Святим та посвячений Господу і багато 
часу проводить у молитві.

Слово мудрості – це надприродний прояв частини 
мудрості. У різних важких ситуаціях приходить конкрет-
не слово, і все стає на свої місця, вирішується та чи інша 
проблема. Вираз «слово мудрості» вказує на те, що це 
не земна мудрість і не повнота мудрості, а слово як від-
криття, дуже важливе та потрібне у певний момент. Цей 
дар може дати відповідь і на сьогодення, і на майбутнє. 
У момент натхнення людині дається відкриття чи при-
ходить розуміння, як діяти, що вчинити чи не вчинити.

Слово знання – це частина знання, яке отримує 
християнин надприродним чином для конкретної си-
туації. Через цей дар для людини приходить знання, 
яке природним чином вона не могла б отримати. Це 
може стосуватися відкриття чогось таємного, слів або 
вчинків чи навіть думок, які Бог відкриває для людини. 
Це може стосуватися якоїсь хвороби, таємних намірів, 
чогось, про що ніхто не знав. Це певний фрагмент зна-
ння, який людина отримує, щоб передати його тим, хто 
потребує цієї інформації. 

Віра – це надприродний дар, коли в якійсь ситуації 
під дією Святого Духа в людини зароджується віра, не-
реальна з людської точки зору. Це віра Божа, або віра, 
яка приходить від Бога, а не від людини. У певний час у 
людини з’являється така віра, що інші цього не можуть 
зрозуміти. Приходить чітке розуміння, що буде саме так 
і не інакше. Християнин не дивиться на зовнішні ознаки, 
а непохитно тримається відкриття від Господа. Через 

таку віру можуть ставатися надзвичайні чудеса.
Дари взоровлення – це дари, через які надпри-

родним чином приходить зцілення від різних хвороб. 
Найперше тут потрібно звернути увагу, що про вздо-
ровлення говориться в множині. Це може вказувати 
на те, що оскільки багато різноманітніх хвороб, то й дії 
уздоровлення можуть бути різні. Можливо, мова йде 
про те, що хтось наділений від Господа надприродною 
здатністю молитися за якісь конкретні види хвороби, і 
приходить зцілення. Або ж мова йде про те, що зцілення 
може бути отримане різними способами.

Ісус та апостоли по-різному зціляли людей: через 
проголошення слова на відстані, через дотик до одежі 
і навіть до тіні або клаптика одягу, найбільше – через 
покладання рук на хворого тощо. Здебільшого зцілення 
відбувається під час молитви.

 Уздоровлення може прийти і через молитву 
церкви або через піст і молитву певної групи людей, 
які конкретно моляться за того чи іншого хворого, 
однак це не дар зцілення. Дар діє через конкретну 
людину, коли вона настановляє хворих чи закликає їх 
до віри і молитви і сама молиться за них. Уздоровлення 
може відбуватися відразу або поступово. У процесі 
вздоровлення діє Господь, а не людина, яка носить 
дар Божий. Носій дару не може самостійно, без Божої 
дії вилікувати ту чи іншу хворобу. Він – як інструмент, 
який вживає Господь.

Роблення чуд – це надприродний дар, який також 
звершує Господь. На відміну від дару віри та уздо-
ровлення, цей дар діє в природному середовищі. Це 
чудеса, пов’язані із силами природи: зупинка сонця, 
вогонь з неба, розділення води, знезараження води, 
ходження по воді, примноження хлібів та риб, надпри-
родна ловля риб тощо. 

Пророкування – це надприродний дар, коли 
людина через відкриття передає волю від Господа. 
Це можуть бути настанова, потіха, докір, відкриття 
таємниць, передбачення майбутнього або відкриття 
минулого. Здебільшого пророцтво проголошується в 
молитві в момент, коли приходить натхнення від Бога, 
християнин сповнюється Духом Святим, і до нього 
надходить інформація на рівні думки, яку він зодягає в 
слова та передає людині або церкві – залежно від того, 
до кого було спрямоване це слово. Можливо, до цього 
ж дару можна віднести і видіння, через яке приходить 
відкриття. Інколи може бути конкретне розуміння цього 
видіння, інколи воно дається для розмірковування, і 
його втілення звершується в процесі або в певному 
майбутньому. Інколи видіння можна бачити з від-
критими очима, інколи – із закритими, інколи можна 
спостерігати картину збоку або самому на духовному 
рівні бути учасником тих подій. Потрібно навчати тих, 
хто пророкує, правильно передавати пророцтво, щоб 
це служило для збудування та не виглядало дивно для 
новонавернених або невіруючих.

Розпізнавання духів – це здатність відчувати 
джерело надприродних речей. Не все надприродне 
походить від Бога, не кожне чудо – від Святого Духа. 
Людина, яка має цей дар, розпізнає, від кого походить 
те, що відбувається, – від Бога, диявола чи від людини. 
Цю інформацію потрібно обов’язково передати, щоб 
уберегти інших від небезпеки та омани або щоб під-
твердити дії Божі.

 Різні мови – це надприродна здатність людини 
говорити іншими або різними мовами, через які пере-
дається інформація до якоїсь конкретної людини або ж 
до церкви чи навіть до сторонніх людей, щоб донести 
до них Божу волю. Людина не вивчає ті мови, а через 
натхнення та сповнення Духом Святим вимовляє слова. 
Ці слова не походять від розуму, людина не обдумує 
кожне слово і зазвичай також не розуміє, що вона 
говорить (хіба коли є відкриття від Святого Духа).

Дар інших мов приносить збудування тоді, коли 
інформація, проголошена іншою мовою, роз’яснюється 
даром тлумачення мов. Або ж той, хто говорив іншою 
мовою, мав від Святого Духа розуміння щодо отрима-
ної інформації та на зрозумілій мові передав її іншим. 
Дар інших мов також діє в той момент, коли людина 
розуміє мову, на якій до неї звучить звернення, або 
ж просто надприродним чином отримує знання. За 
вченням п’ятидесятників, цей дар людина не отримує в 
момент хрещення Духом Святим, оскільки ці дари дані 
для збудування церкви, а інші мови – це ознака при 
хрещенні Духом Святим для особистого збудування. 
На інших мовах людина говорить Господу, а при дарі 
інших мов звертається до церкви. Згідно з Писанням 
важко встановити цей розподіл, оскільки, за вченням 
апостола Павла, будь-яке говоріння іншими мовами 
витлумачується.

Вияснення мов – це надприродна здатність від 
Святого Духа витлумачувати те, що передає Дух 
Святий через дар інших мов. Дар вияснення мов – це 
не переклад, а тлумачення того, що було проголошено. 
Тому інколи кількість слів, сказаних іншою мовою, не 
збігається з кількістю витлумачених зрозумілою. Інколи 
тлумачити мови може той, хто говорить іншою мовою, 
або ж це робить інша людина, натхнена та сповнена 
Духом Святим.

Василь 
Попудник

ХРЕЩЕННЯ І СПОВНЕННЯ 
ДУХОМ СВЯТИМ І ДУХОВНІ ДАРИ

Ще раз про духовні істини: 
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУ

ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУКОРИСНЕ І ЦІКАВЕ

Ми часто очікуємо поштов-
ху, щоб жити на повну силу, ба-
чити світ навколо в кольорах, 
радіти сходу і заходу сонця, 
дощу, снігу і всьому, що ство-
рив для нас Господь. Будучи з 
Господом, ми можемо чинити 
шалені для світу цього вчинки. 
Адже ми прийшли в цей світ 
не просто в пошуках тілесного 
хліба насущного, а, напевне, 
для чогось більшого. Господь 
сказав: «Ви — світло для сві-
ту». Для нас хліб насущний 
— це Слово Боже. І це головна 
пожива для дітей Божих. 

Часто ми приходимо на 
зібрання і шукаємо не Гос-
пода, а щось другорядне. Ми 
перестаємо бачити найголо-
вніше. І можемо опинитися в 
замкнутому просторі, як Йона 
в череві кита.

Найголовніше покликання людини — це 
шукати Бога в Його присутності. Це 
завдання людини. Сказано: «Шукайте 

Господа, доки можна знайти Його, кличте 
Його, як Він близько! Хай безбожний по-
кине дорогу свою, а крутій — свої задуми, 
і хай до Господа звернеться, — і його Він 
помилує, і до нашого Бога, бо Він про-
бачає багато! Бо ваші думки — не Мої це 
думки, а дороги Мої — то не ваші дороги, 
— говорить Господь» (Іс. 55:6-8).

Якщо ми прийшли в Божий дім, нам 
треба знайти Бога, Котрий присутній тут. 

Часто ми приходимо на зібрання і шукаємо 
щось таке, що не є Божим. Обговорюємо 
і розглядаємо речі, які є другорядними, 
абсолютно не важливими для Бога. 

Розповідають таку притчу. Один чоло-
вік не мав роботи і куди б не звертався, 
йому скрізь відмовляли. Тоді його друг 
пообіцяв поговорити про нього з царем. 
Цар не відмовив у проханні:

— Добре, нехай твій друг піде до 
прем’єр-міністра. Наступного тижня він 
збирає тих, кому потрібна робота.

Зрадів чоловік, що його запросили 
на прийом до прем’єр-міністра. І пішов. 
Навмисне одягнувся убого. Мовляв, по-
дивиться прем’єр-міністр, що я такий не-
щасний, і точно дасть мені добру роботу, 
бо пожаліє мене.

Увійшовши до зали, він оторопів, по-
бачивши невимовну красу. Стільки там 
було різних чудових речей, золотих при-
крас. Почав цей чоловік все розглядати, 
милуватися.

Народу там було багато. Згодом слуги 
почали пригощати присутніх, подали 
страви, яких він раніше не бачив. І почав 
цей чоловік усе пробувати, і все йому спо-
добалось. Так він пригощався увесь день. 
І не помітив, як прем’єр-міністр за списком 
почав викликати людей на розмову.

Настав вечір, слуги почали випрова-
джувати всіх присутніх, мовляв, прийом 
закінчився. Чоловік обурився:

— Як закінчився? Я ж прийшов по-
говорити з прем’єр-міністром!

— Назвіть своє прізвише.
Чоловік назвав. Слуга переглянув 

список:
— Так, є таке, і я особисто вас викликав, 

але ви не відізвалися.
Опечалився чоловік і пішов з того дому, 

ще більше розчарований...

Чому так сталося? Тому що він випус-
тив з уваги найголовніше. Другорядне при-
вернуло його погляд, відволікло від того, 
заради чого він і прийшов на те місце.

Коли ми приходимо в дім Божий, тут 
також є прем’єр-міністр, адже слово 
«прем’єр» означає старший, а «міністр» 
— це служитель. Тут є старший служитель, 
котрого призначив Цар царів, і коли він 
промовляє, то говорить для тебе щось 
дуже важливе. 

Бог хоче дати нам роботу, служіння. 
Він хоче сказати:

— Дочко Моя, сину Мій, Я чекаю, щоб 
цього тижня ви виправили те чи інше. 
Зробили те чи це. 

А людина, прийшовши в дім Божий, 
слухає інші думки, а не слово від Бога, 
забуваючи, що від почутого слова по-
являється віра. Вона слухає свої думки і 
вишукує, що приємне їй.

Згадаймо притчу про кукіль і пшеницю. 
Що таке кукіль? Це не те, що нам заважає, 
це те, що нам подобається. Ми любимо 
кукіль. Він нам подобається. Єва побачи-
ла плід і зрозуміла, що він приємний для 
очей і бажаний. І це відволікло її погляд, її 
думки, її серце від Бога. А коли Бог з нами 
говорить, Він визначає для нас роботу, 
яку ми не завжди хочемо виконувати. 
Коли Бог говорить з нашим серцем, Він 
говорить дуже прямо, як хірург, який 
робить операцію. Ми часто наближаємося 
до Бога устами й розумом, а серце наше 
далеко. Шукаємо потіхи людської, а не 
Божої. 

Пророк Єлисей кликав гусляра, щоб той 
грав, а він заплющував очі і шукав Бога, 
який  всередині нього творив Своє дійство. 
Бог хоче спілкуватися з нами, з нашою 
внутрішньою людиною, яка має вічність.

Чи хочемо ми почути Його?

Перемініться відновою 
розуму

Вік, в якому ми живемо, хоче залишити відбиток на 
нашому житті: усе, що завгодно, лиш би догодити людям 
навколо.

Апостол Павло звертається до християн словами: «... і не стосуйтесь до віку 
цього, але перемініться відновою вашого розуму» (Рим. 12:2). Цей же вираз 
«не стосуйтеся» зустрічаємо і в Першому посланні апостола Петра (1:14). 

Я бажаю, щоб за допомогою Слова Божого мій розум відновився. Саме тому я 
вибираю вивчати Біблію індуктивно, тобто особисто заглиблюючись в саме Писання, 
проводячи спостереження над текстом, щоб зрозуміти, що означає написане, і щоб, 
зрозумівши це, застосувати у своєму житті. Інакше розкривати Біблію просто немає 
сенсу. Якщо розкривати Писання не для того, щоб застосовувати, то тоді навіщо? 
Я бажаю, щоб мій розум відновлявся, перемінювався, переображався.

«І Він (Ісус) перед ними переобразився» (Мт. 17:2). Що ж таке переображення? 
Переображення — це переміна. Написано: «Обличчя Його, як сонце, засяло». 
Сяяння це випромінювалося зсередини назовні. Тобто апостол Павло у Рим. 12:2 
мовби говорить: «Перемініться зсередини назовні».

Релігія вчить: сиди спокійно, поводься добре, коли заходиш в церкву, не говори, 
коли тебе не запитують, і т. д. Усе це змінює лише поведінку людини. Але Бог бажає 
змінити нас через віднову нашого розуму, змінити наш спосіб мислення і ставлення 
до Бога. І таким чином зміниться наша зовнішність, аж ніяк не навпаки.

Сьогодні людина просто не включає свій розум, не змушує його працювати. І не 
бажає знати Слово Боже, а хоче вірити в Бога так, «як вона Його собі уявляє».

Свобода полягає в тому, щоб запитати: «Що Ти хочеш, щоб я робив?». У рабстві 
таких запитань не задають. Це пряме запитання Богові. Я вибираю дозволити Йому 
змінити моє мислення і моє серце. І зробити з мене і через мене те, що Він бажає.

В. Семенюк.

У дитинстві я часто задуму-
вався над тим, що таке смерть. 
У нашому чотириповерховому 
будинку часто помирали люди. 
Я не міг зрозуміти, як вони по-
мирають, мені здавалося, що 
сам я ніколи не помру. 

Моя  бабуся відвідувала православну 
церкву. Ми з братом-близнюком 
часто чули про Христа, але тут же 

забували. Біблії в нас не було, тому бабуся 
розповідала те, що чула в церкві. У нас ви-
сіла ікона Божої матері, і бабуся молилася 
перед нею завченими молитвами.

Я народився хворою дитиною — дитя-
чий церебральний параліч у тяжкій формі. 
Брат народився нормальним на 15 хвилин 
раніше. Пізніше я дізнався, що мама й 
бабуся возили мене до різних бабок. До 
цього підштовхнули їх медики, які заявили 
мамі, що краще мене позбутися, здавши в 
будинок інвалідів.

Коли мені було п’ять років, мамі по-
радили звернутися до одного професора-
невропатолога з Харкова. Він приймав хво-
рих дітей вдома, бо й сам був інвалідом.

Пройшовши курс лікування, я почав 
підніматися, а до цього не міг ні встати, ні 
сісти. З восьми років почав вчитися в школі. 
Вчився посередньо, але засипав вчителів 
запитаннями, заганяючи їх інколи в глухий 
кут. Улюбленимипредметами були історія 
та література. Я ковтав книги. І думав: 
а звідки відомо, що відбувалося багато 
мільйонів років тому, коли ще не існувало 
людини? Згодом зацікавився астрономією 
та іншою науковою літературою. 

Ще маленьким я думав про Бога. 
«Якщо Він є, то чому я народився таким? 
Чому брат цілком здоровий, а я?..»  Нині 
я розумію, що хоч я й не був вірний 
Господеві, але Він вірний до кінця, бо 
«кого Він передбачив, тих і призначив, 

щоб були подібні до образу Сина Його...» 
(Рим. 8:29).

У 14 років стан мого здоров’я різко 
погіршав. Мене потайки лікували в гіпно-
тизера. Пам’ятаю, як він заявляв: «Я цю 
дитину поставлю на ноги!». І зрозуміло, 
що мені від такого лікування не ставало 
краще. 

Потім були «телесеанси» Кашпіров-
ського, екстрасенси і різні «джуни». Усе 
марно... Але мене оберігав Бог. 

У 1989 році до мене прийшла одна ві-
руюча жінка і привела брата по вірі, який 
нині живе в Німеччині. Вона приходила до 
нас і раніше, але ми з насмішкою сприй-
мали її. Нам здавалося, що в неї «не всі 
вдома», хоч мама (вона працювала разом 
з нею) хвалила її як дуже добросовісну 
працівницю. 

Я лежав. Вони поклали переді мною 
Біблію. Уперше в нашій квартирі появилася 
ця книга! Переглянувши її, я не зрозумів 
нічого. Але брат Олександр все частіше 
почав відвідувати мене. Я тоді цікавився 
політикою «перебудови», і тому мене 
захоплювало те, про що писали газети й 
журнали. Мама на моє прохання перед-
плачувала багато видань. Зачитуючись 
ними, особливо «Літературною газетою» і 
журналом «Новий світ», я дізнався правду 
про радянську історію.

Брат Олександр деякий час не по-
являвся, а пізньої осені прийшов і сказав, 
що може в неділю відвезти мене в дім 
молитви. Я відмовився. А Біблія терпляче 
лежала на дивані. Пізніше я попросив 
маму покласти її на видне місце поруч з 
книжкою М. С. Горбачова «Перебудова і 
нове мислення».

У 1990 році в журналі «Зміна» по-
чала друкуватися книга О. Меня «Син 
Людський», а в «Літературній газеті» 
появилася його ж публікація «Христи-
янство». Потім розвалився Союз — я в 
той час лікувався в центрі реабілітації 

інвалідів і довгими вечорами читав «Сина 
Людського». Мене так зацікавила ця 
книга, що, приїхавши додому, я прочитав 
усі журнали з цією публікацією і почав 
читати й Біблію.

Почав з Нового Заповіту, з Євангелія 
від Івана. Але в мене виникали й ви-
никали запитання. Поки не спала думка: 
незважаючи ні на що, прочитати всю 
Біблію. І за чотири місяці я її прочитав. 
Потім приїхав Олександр з Німеччини і 
подарував брошурку,  в якій науково до-
водилося існування Бога. І знову запросив 
на зібрання.

Коли ми поверталися з зібрання, я 
сказав, що хотів би покаятися, але ніяковів 
при людях і не зважувався вийти наперед. 
Правду кажучи, я ще вдома, коли нікого 
не було, ставав на коліна і зі сльозами на 
очах просив Бога, щоб Він простив мої 
гріхи. Але брат сказав, щоб я прийняв Бога 
перед свідками в церкві. І після короткої 
розмови ми знову поїхали в дім молитви, 
і я при пресвітері і кількох братах прийняв 
Христа.

Моє відродження відбувалося повіль-
но. Але Бог робив Свою роботу. Найперше 
я поставив собі за мету — жодного дня 
без Святого Писання. І хоч бували важкі 
дні, все одно виділяв час для читання 
Біблії. А влітку 1993 року я прийняв водне 
хрещення. 

Бог завжди зі мною. Нині з ляком ду-
маю, що б я робив, якби жив, як раніше. 
Я багато свідчу — насамперед таким, як 
і я, інвалідам. Можливо, свідчення моє 
недосконале, але мені важко сконцентру-
ватися, друкуючи його ногою.

На закінчення нагадаю вірш із Біблії, в 
істинності якого переконався на власному 
досвіді: «Прийдіть до Мене, усі струджені 
та обтяжені, — і Я вас заспокою!» (Мт. 
11:28).

Олег Карпов.
м. Дружківка Донецької області.

Відтепер релігійні організації 
зможуть засновувати навчальні 
заклади – дитсадки, технікуми, 
позашкільні заклади, школи 
й університети, які будуть лі-
цензуватись і надавати освіту 
державного стандарту.

За це довгоочікуване історичне рішення 
у Верховній Раді 2 червня 2015 року 
проголосували 237 парламентарів, 

повідомляє Інститут релігійної свободи. 
Співавтор закону професор Віктор 

Єленський, заступник голови Комітету ВР 
з питань культури і духовності, відзначив: 
«Ухвалений Верховною Радою законопро-
ект 1447 є важливим кроком у процесі 
десовєтізації української освіти і дуже 
принциповою подією у забезпеченні сво-
боди совісті в Україні. Право на створення 
загальноосвітніх навчальних закладів, 
яке надається релігійним організаціям, 
означає, що законодавець покінчив з 
унікальною для Європи ситуацією: адже 
в Європейському Союзі немає країн, 
котрі б забороняли Церквам відкривати 
публічні школи та вищі навчальні заклади. 
Ба більше: якість освіти, яку пропонують, 
наприклад, католицькі університети є 
дуже високою». 

Політик також зауважив, що парла-
мент дослухався до аргументів тих бать-
ків, які мають право визначати, яку саме 
освіту вони б хотіли дати своїм дітям. 

«Це право релігійні організації ви-
борювали понад два десятиліття. Їм, як 
і правозахисникам і експертам у галузі 
релігійної свободи, довелось доводити, 
що розуміння принципу відокремлення 
Церкви від держави як такого, що озна-
чає суцільне вигнання Церкви з публічної 
сфери, є розумінням ленінсько-сталін-
ським. Що право релігійних організацій на 
заснування загальноосвітніх навчальних 
закладів зовсім не означає торпедування 
світського принципу освіти», – підкреслив 
Віктор Єленський. 

Депутат також зауважив, що засно-
вані навчальні заклади проходитимуть 
звичайну процедуру акредитації і ліцен-

зування, дотримуватимуться інших вимог 
Міносвіти. 

Голова Комітету з питань науки і духо-
вності Лілія Гриневич, представляючи 
законопроект у парламенті, пояснила 
важливість та необхідність цих змін. 

«Сьогодні будь-яка організація чи при-
ватна особа має право заснувати школу, 
а релігійна організація не має такого 
права. І це повністю суперечить Закону 
України «Про свободу совісті та релігійні 
організації», де закріплено право батьків 
виховувати своїх дітей відповідно до своїх 
переконань та ставлення до релігії», – за-
уважила вона.

Водночас голова Комітету наголосила: 
«Щоб видавати документи про освіту, ці 
школи мають пройти ліцензування, ви-
конувати державну програму і тільки як 
доповнення створювати свою виховну 
систему».

 Співавтор законопроекту Павло 
Унгурян додав: «Як відомо, досі держа-
ва лише визнавала дипломи релігійних 
вищих навчальних закладів. Але для 
нас найважливіше, щоб саме в дитячих 
садочках та школах, заснованих церк-
вами, відбувалося духовне виховання 
та відповідне формування світогляду 
наших дітей».

Парламентар додав, що поштовхом до 
цієї законотворчої ініціативи стали чис-
ленні звернення християнських громад, 
які зустрічають багато перешкод в цьому 
питанні, до Міжфракційного депутатсько-
го об’єднання «За духовність, моральність 
та здоров'я України». 

 Автори законопроекту № 1447 – народ-
ні депутати Павло Унгурян, Лілія Гриневич 
та Віктор Єленський (фракція «Народний 
фронт»). Така ініціатива вже понад 20 ро-
ків обговорювалася в парламенті кількох 
скликань, але лише тепер, після багатьох 
консультацій і нарад, знайшла розу-
міння та підтримку народних обранців. 

Варто зауважити, що в Європі та 
США засновані церквами школи мають 
вже кількасотрічну історію, здебільшого 
користуються популярністю через високу 
якість освіти, а в деяких країнах – отри-
мують пряме державне фінансування.

У ПОШУКАХ БОГА ЖИВОГО

БОГ ЗАВЖДИ ЗІ МНОЮ

Декомунізація освіти:
ЦЕРКВИ ОТРИМАЛИ 
ПРАВО СТВОРЮВАТИ 

ШКОЛИ І УНІВЕРСИТЕТИ


