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21-й розділ Євангелія від Мат-
вія не вписується у наше звичне 
уявлення про Ісуса. Ми звикли 
уявляти Його з обіймами, від-
критими для всіх струджених та 
обтяжених, які прагнуть спокою. 
З руками, піднятими, щоб благо-
словити дітей, яким належить 
Царство Небесне. З руками, роз-
простертими вздовж поперечного 
бруса хреста, на якому Він ви-
купляє вину всіх грішників. Наш 
милий образ доброго Ісуса – Ісуса, 
Який закликає, а не відкидає і не 
проганяє грішників. Але Євангеліє 
іноді готує нам сюрпризи.

Спершу Ісус, як довгожданий Месія, подібно до 
Соломона, колись помазаного на царство поза 
містом (1 Цар. 1:33-40), тріумфально в’їхав у 

Єрусалим. Усе місто заворушилося і запитувало: 
«Хто Оцей?». Але замість того, щоб, покаравши 
ворогів і вигнавши противників, сісти на престолі, 
назаретський Пророк вирушає в храм і влаштовує 
там дебош. 

Їй було лише 16.... Красива, спо-
внена життям дівчина. У колі своїх 
друзів-ровесників вона завжди 
була веселою і щирою, і її любили 
всі, хто її знав. Справді обдарова-
на, вона мала все – красиву зо-
внішність, здібності, високі оцінки 
і багато друзів. Шкільний часопис 
охарактеризував би її як особу з 
перспективним майбутнім. Леся 
мріяла про місіонерську подорож. 
Вона завжди розповідала про свою 
віру в Бога щиро і з натхненням. 
Але одного дня, без усякого по-
передження, її життя обірвалося. 
Раптово добре націлена куля за-
стряла в її серці. Один з Лесиних 
однокласників, повний гніву на 
своїх вчителів, прийшов озброє-
ний до школи, і Леся опинилася 
на місці подій не в той час – куля, 
призначена для когось іншого, 
влучила в дівчину... Так трагічно 
обірвалося її життя.

МЕНІ БОЛЯЧЕ – 
ЯК Я МОЖУ ПРОСТИТИ...

Розмінявши п’ятий десяток, я пере-
жив один з критичних моментів. Він 
прийшов до мене у процесі старіння, 
коли я почав постійно обдумувати 
нове для себе питання: яким би я 
хотів стати на схилку літ? Потім часто 
спілкувався з людьми на цю тему. 
Вони усміхалися, чуючи подібне за-
питання, бо думали, що це жарт.

Відповідь на питання: «Яким би ти хотів стати у 
старості?» не містить опису бажаної місцевості 
проживання чи фінансів. Насамперед вона 

пов’язана з характером, особистістю, стилем життя.

ЯКИМ БИ ТИ ХОТІВ СТАТИ У СТАРОСТІ?ЯКИМ БИ ТИ ХОТІВ СТАТИ У СТАРОСТІ?

Уряд знову встановив зни-
жену ціну на природний газ 
для релігійних організацій 
після того, як набув чинності 
Закон України «Про ринок при-
родного газу».

Ці зміни передбачені Постановою 
Кабінету Міністрів України від 
30.10.2015 року № 872 «Про до-

даткові заходи щодо соціального захисту 
громадян», повідомляє Інститут релігійної 
свободи.

«На період з 1 жовтня 2015 р. по 31 
березня 2016 р. (включно) діють гранич-
ні роздрібні ціни на природний газ для 
релігійних організацій (крім обсягів, що 

КАБМІН ВІДНОВИВ ЗНИЖЕНУ ЦІНУ НА 
ГАЗ ДЛЯ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  

використовуються для провадження ви-
робничо-комерційної діяльності) в розмірі 
3,6 гривні за 1 куб. метр», – зазначено в 
Постанові. 

При цьому граничні роздрібні ціни на 
природний газ для релігійних організацій 
на наступний опалювальний сезон 2016-
2017 років встановлюються окремим 
рішенням Кабінету Міністрів України.

Таке рішення Уряду обумовлено тим, 
що протягом жовтня 2015 року релігійні 
організації у різних областях України 
отримали вимоги від газопостачальних 
підприємств про зміну в односторонньому 
порядку договорів на постачання при-
родного газу з встановленням нової ціни 
– щонайменше удвоє дорожчої.

У цих листах повідомлялося про те, 
що з 1 жовтня 2015 року набув чинності 
Закон України «Про ринок природного 
газу» від 09.04.2015 року № 329, відпо-
відно до якого запроваджується принцип 
вільної торгівлі природним газом та 
рівності суб’єктів ринку природного 
газу незалежно від держави. Повідо-
млялося також, що Національна комісія, 
що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг 
(НКРЕКП), тепер не встановлює ціни на 
газ для промислових споживачів та інших 
суб’єктів господарювання.  

Відтак Кабінет Міністрів України вра-
ховував неприбутковий статус релігійних 
організацій та їх особливу суспільно-важ-
ливу діяльність, спрямовану на допомогу 
вразливим верствам суспільства: учасни-
кам АТО, переселенцям, сиротам, тяжко 
хворим тощо. Про це, зокрема, йшла мова 
під час зустрічі Прем’єр-міністра України 
Арсенія Яценюка з членами Всеукраїн-
ської Ради Церков і релігійних організацій 
ще 16 вересня 2015 року.

Як повідомляв ІРС, до останнього 
часу застосовувалася 50% знижка до 
ціни на природний газ, що реалізується 
промисловим та іншим споживачам, для 
визначення ціни на природний газ для по-
треб релігійних організацій. Відповідно до 
Постанови НКРЕКП від 28.05.2015 року № 
1629, ціна природного газу для релігійних 
організацій, у тому числі для опалення та 
постачання гарячої води, становила 3300 
гривень за 1000 м3 (без урахування ПДВ 
та додаткових зборів).

ДОКИ НЕ СУДИШ?
Зізнаюся: це питання було частково викликане 

особистими спостереженнями, які виявили, що 
мало хто вважає роки старості найпривабливішим 
віком. І це неприємне відкриття неабияк схвилювало 
мене. Водночас мені відомо, що багато біблійних 
персонажів мали потужний позитивний вплив аж 
до похилих років. З цими людьми було приємно і 
корисно познайомитися. Здається, останні роки були 
найкращими в їхньому житті.

Саме це, вирішив я, може бути важливим у по-
шуку відповіді на запитання: «Яким би ти хотів стати 
у старості?». Я б на нього відповів так: людиною, з 
якою приємно бути, тому що в останні роки життя 
вона робить свою справу якнайкраще і виявляє свої 
найкращі риси. ст. 6

У цьому маленькому містечку сім'я Чолаків була 
добре відома за свою щиру віру в Бога. Голова 
сім'ї був пастором однієї місцевої євангель-

ської церкви. Усе ще перебуваючи в стані шоку, 
гірко плачучи за своєю дочкою, батьки молилися 
за вбивцю.

Простити вбивці рідної дитини? Ні, це неможли-
во, сказав би багато хто, він цього не заслужив. У 
той час, як засоби масової інформації (телебачення 
і газети) повідомляли про цю трагедію по світу, 
мати і батько згодилися говорити перед мікрофо-
нами і камерами. Вони свідчили про своє прощення 
щодо підлітка, який забрав життя їхньої доньки. 
Вони говорили: «Ми знаємо, де зараз Леся: вона 
була готова зустрітися з Господом. Ми дуже сильно 
сумуємо за нею, але ми знаємо, що побачимо її 
знову. Бог покликав нас простити цьому молодому 
хлопцеві і молитися за нього».

Ісус був розіп'ятий натовпом людей, які не ві-
рили, що Він – Син Бога Живого. У той час, як Він 
висів на хресті, Ісус молився: «Господи, прости їм, 
бо не знають, що чинять вони» (Лк. 23:34). І цим 
самим Він подав приклад для нас. 

Своєю смертю Леся свідкувала людям набагато 
більше, ніж своїм коротким життям. Розповідь 
батьків дівчини про її життя з Христом була записа-
на і передана по різних каналах. Вони показували з 
людської точки зору неможливе: прощення завдяки 
надзвичайній силі  Ісуса Христа.

Кому заважали ті міняйли? Не у святилищі ж 
вони торгували! У зовнішньому дворі, дворі язични-
ків. Язичники були не проти – їх там взагалі не було; 
а всім віруючим – величезна користь. Бо прийдеш 
до храму, приведеш найкраще ягня для жертвопри-
ношення, а священик знайде в ньому якусь ваду – і 
що робити? А тут можна прямо на місці придбати 
схвалену, сертифіковану тварину.

Чи, скажімо, грошове приношення або храмовий 
податок. На всіх грошах, якими офіційно послугову-
валися в імперії, були зображені ідоли язичницьких 
народів. Такі гроші нечисті за визначенням. Та що 

там язичницькі гроші – у шекелях впевненості немає! 
Може, вони також нечисті. Може, ними платили за 
ідоложертвене м’ясо чи вино. Чи за вбивство. Чи 
за зраду. А тут, знову ж таки, можна обміняти не-
чисті гроші на чисті. Причому, за непоганим курсом. 
Нікому від цього жодної шкоди. А вже яка користь 
для самих міняйл! Усі задоволені – лише якийсь 
тесля-провінціал бешкетує. 

Та далі – більше. Раненько, повертаючись в місто, 
Він зголоднів; і побачив при дорозі фігове дерево. 
Підійшов до нього і, нічого не знайшовши на нім, крім 
листя, каже: «Хай не буде від тебе плоду повік!». І 
дерево одразу ж всохло. Звідки ж на ньому було 
взятися плодам? Березень! Чи Той, Хто створив 
його, не знає, коли час врожаю? 

Не дивно, що після всього цього до Ісуса підійшли 
священики і старійшини і запитали: «Якою Ти владою 
чиниш оце? Хто Тобі цю владу дав?» (Мт. 21:23). І 
хоча нам, хто знає продовження історії, відповідь на 
це запитання відома, легше від цього не стає, бо це 
– єдиний розділ, де Ісус скористався і Своєю владою, 
і Своєю надприродною силою не для зцілення і від-
новлення, а для руйнування. Він не був там Ісусом, 
таким милим нашій душі.

Відповідь полягає в тому, що Господь дійсно 
зацарював! Жителі Єрусалима, які кричали Сину 
Давидовому: «Осанна!» (тобто «спаси ж», «вибав 
же», «наділи благом»), тим самим визнали за Ним 
царські права, бо саме в цьому був обов’язок царя 
щодо народу: спасти, вибавити і наділити благом, 
принести мир і змінити хід історії. І вістка про прихід 
царя, здатного на таке, називалася «Євангеліє», 
тобто добра новина, радісна звістка. Так напис 9 р. 
після Р. Х., знайдений у Прієні (побережжя Малої 
Азії), який стосується саме посвячення на царюван-
ня першого римського імператора Августа у 31 році 
до Р. X., що поклало кінець затяжній громадянській 
війні, гласив: «Провидінню, яке турботливо і пре-
мудро влаштовує все наше життя, було вгодно 
визначити втіленням всіх людських досконалостей 
Августа, обдарувати його добродійністю, щоб він 
своїми трудами міг наділяти благом інших людей, і 
послати в ньому спасителя нам і нашим нащадкам, 
щоб він поклав кінець війні і встановив повсюди 
новий порядок… Народження бога (Августа) при-
несло у світ радісну звістку…»

Отож, добра новина очевидна – Цар зійшов на 
престол. А перше, що кожен цар робить за правом 
при царюванні, – вершить суд. І починається суд не 
десь там, а з царського дому, з двору. Так чинили, 
зійшовши на престол, всі царі включаючи Августа, 
Давида і Соломона. Так чинить і Ісус. Тільки дім Його 
виявився іншим, не тим, на який сподівалися, – не 
замком, а храмом. 
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУБЛАГОВІСТ У ХХI СТОЛІТТІ

31 жовтня в Коростені у приміщен-
ні Семінарії практичного богослов’я 
відбулася молодіжна конференція 
церков ХВЄ центрального регіону (Жи-
томирської, Чернігівської та Київської 
областей). Учасниками конференції 
стали понад 150 молодих християн, 
які з’їхались для того, щоб провести 
цей день в спільності, поклонінні Богу 
та навчанні.

Перед ним – близько 80 чоловіків. Під дахом 
Київської церкви «Скинія» – зустріч капела-
нів. Вони зібралися 4 листопада 2015 року, 

аби поділитися досвідом, послухати представника 
Міноборони, разом помолитися. Зрештою, просто 
побачити один одного, підбадьорити.

«Там інколи досить важко буває, – ділиться 
воєнний капелан Мар’ян Михайлишин. – Солдати 
часто зневірені й озлоблені. А до кожного треба 

знайти підхід, і це, бува, виснажує. Нам, капела-
нам, важливо бачитися один із одним, ділитися 
досвідом, підтримувати один одного».

 Нині на фронті трохи притихло. Представник 
Міноборони закликає через це не розслаблятись, 
адже для українського капеланства все тільки по-
чинається. У Міністерстві підрахували – Збройним 
силам України потрібні 344 капелани. 344 солдат-
ські пастори з відповідною освітою і щонайменше 

трирічним досвідом церковного служіння. Вони 
мають бути готові пожертвувати мирним життям і 
отаборитися у війську, а не їздити туди час від часу. 
Полковник Коханчук не впевнений, що вдасться 
швидко набрати належну кількість добровольців.

Те, що віськово-капеланське служіння – нове 
для України, видно неозброєним оком. На зустрічі 
– однострої та камуфляжі яких завгодно кроїв та 
кольорів. Від різноманітних шевронів і нашивок 
пливе в очах. «Усе це ще доведеться розробляти, 
узгоджувати, приводити до якогось спільного 
знаменника. Форма в капелана буде така ж, як у 
бійців підрозділу, до якого його буде прикріплено, 
– розповідає полковник Коханчук. – Про нашивки 
ж можна сказати лише, що в їхній основі буде 
хрест. Щодо підготовки наразі дійшли згоди, що 
вишкіл відібраних служителів триватиме десять 
тижнів, включатиме психологічну підготовку та 
військову. І буде ще такий обов’язковий розділ, як 
тактична медицина».

Свої підготовчі курси планують проводити і в 
церквах. За словами відповідального за навчання 
капеланів В’ячеслава Когута, вони будуть прохо-
дити на базі існуючого капеланського факультету, 
який функціонує на базі церкви – одну з сесій будуть 
проводити представники Міністерства оборони.

Пастор церкви «Християнська надія» Валерій 

МОЛОДЬ ЖИТОМИРЩИНИ, 
ЧЕРНІГІВЩИНИ ТА КИЇВЩИНИ 

ЗБАГАТИЛАСЯ СЛОВОМ НА 
МІЖОБЛАСНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

МІЖ ФРОНТОМ І ФРОНТОМ – РЕПОРТАЖ З РОБОЧОЇ 
ЗУСТРІЧІ СЛУЖБИ ВОЄННИХ КАПЕЛАНІВ ЦХВЄУ

«На фронті безліч речей, 
що руйнують зону комфорту, 
– звертається до учасників 
зустрічі полковник Руслан 
Коханчук, що в Міністерстві 
оборони курує напрямок вій-
ськових капеланів. – Нікому з 
вас не доводилося пити влас-
ну сечу? Ще є час спробувати 
перед відправкою в АТО. По-
тренуватися на випадок зне-
воднення і заодно перевірити 
власну психіку на міцність 
перед стресом».

Алимов визнає – в зоні АТО багато п’ють, як 
солдати, так і офіцери. І застерігає служителів 
не втрачати до таких людей любові та не судити 
їх. Говорить, йому інколи доводиться проповіду-
вати солдатам і «під мухою» – якщо бачить, що 
адекватності воїни не втратили й готові слухати. 
Водночас закликає триматися золотої середини і 
не ставати людиноугодниками. На останок свого 
виступу ошелешує: суїцид у війську – це окрема 
страшна тема. Лише у вересні – 160 випадків. І 
профілактика цього – теж справа військових духів-
ників. По закінченні зустрічі капелани отримують 
брошури з рекомендаціями відносно боротьби із 
самогубствами.

Практично кожний, хто виступав, у той чи інший 
спосіб торкався теми міжконфесійної співпраці. 
Капелан Мар’ян Михайлинин говорить: «Тут осо-
бливих проблем немає. Переважна більшість слу-
жителів, особливо в умовах фронту, насамперед 
шукають того, що нас об’єднує, а не роз’єднує. 
Того, що в нас спільне, – незрівнянно більше, 
ніж розбіжностей. Це наш Бог Ісус Христос. Тому 
спільну мову знаходимо з усіма».

Настановляючи капеланів, старший єпископ 
Церкви ХВЄ України Михайло Паночко виголосив 
вірш із Книги Вихід: «Господь – Муж війни» (Вих. 
15:3). «Але при цьому, – вів далі єпископ, –потріб-
но пам'ятати, що автор воєн – сатана. А Господь 
допускає військові форс-мажори, аби змінювати 
мислення людей прискореним темпом».

Михайло Степанович побажав братам у Христі 
завжди мати, особливо на передовій, Божу силу, 
Божу мудрість та терпіння.

chve.org.ua.

Савчук – пастор з м. Вишневого. Він розпочав із 
свідчення про велику Божу дію в його власному 
житті – зцілення від туберкульозу кісток у дитячому 
віці. Теми обох його проповідей стосувались розуму 
й пам’яті християнина. Наш розум – це основне місце 
битви. Бог допомагає нам пройти через різні ситуації 
життя, а за нами вибір – що пам’ятати, а про що не 
згадувати. Господь – Той, Хто вибрав нас, Він – за 
нас, і все, що відбувається у нашому житті, нам на 
добро (Рим. 8:28-39).

Стосовно нашої пам’яті проповідник також за-
значив важливі моменти. Пам’ятаючи втрати, слід 
відпускати гіркоту. І порадив ставити «пам’ятники» 
на місці перемог. Ілюстраціями служили випадки 
з життя різних біблійних героїв і повсякденного 
життя.

По обіді до молоді звернувся старший пресвітер 
обласного об'єднання церков ХВЄ Житомирської 
області Володимир Бричка. Він зазначив важливу 
істину: не треба боятися розпочати служити. Усе 
колись має початок, і не варто затягувати з тим, щоб 
служити для Господа і людей. Християнська молодь 
повинна бути взірцем не лише для невіруючих, але 
й для християн.

Учасники конференції також отримали інфор-
мацію стосовно можливостей біблійного навчання 
– цієї важливої ланки нашої підготовки для служіння. 
Адже в Біблії віруючі лише двічі названі християнами, 
тоді як учнями – десятки разів! Тому це не просто 
хороша нагода, це обов’язок кожного – здобувати 
знання й практикувати їх. 

Семінарія практичного богослов’я запропонувала 
різні можливості для навчання. Серед них – Біблійна 
школа для підлітків віком 14-16 років, стаціонарна 
та заочна програми бакалавра в царині теології 
та церковного служіння, а також однорічна заочна 
програма під назвою «Школа сімейного консульту-
вання». 

Євангельська теологічна семінарія з м. Києва 
представила можливість навчатись на програмі 
Університету Глобал онлайн до рівня бакалавра 
теології.

Місія «Голос надії» з Луцька закликала охочих 
приєднатися до тримісячної місіонерської школи. 

Завершилася конференція словом настанови та 
молитвою завідувача відділу молоді ЦХВЄ Богдана 
Левицького, який закликав пам’ятати, що ми – пе-
реможці в Ісусі Христі, і саме переможець успадкує 
все (Об. 21:7).

Молоді християни роз’їхалися по домівках, за-
охочені ревно служити Господу в повсякденному 
слідуванні за Ним. Саме для цієї цілі  конференція й 
була організована.
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Відповідальний за проведення конференції 
– обласний керівник молоді Житомирщини 
Микола Фасолько спочатку надав слово Ві-

талію Лисюку, ректору Семінарії. Той нагадав слова 
Ісуса Христа з Його Великого доручення – «Ідіть і 
навчіть всі народи... » (Мт. 28:19-20). Звісно ж, для 
того, щоб навчати інших, потрібно самому постійно 
вивчати Слово.

Після гарячої молитви молодь славила Бога у 
піснях. Співом служила молодь з Брусилівщини та 
м. Бердичева. Згодом присутні мали змогу почути 
спів та поезію у виконанні представників різних 
церковних делегацій. Ну і, звичайно ж, послухати 
проповіді.

Спершу слово надали Нетту Роджерсу, гостю 
з Норвегії. Проповідник звернувся до молоді із за-
питанням: «Якби ви вперше зустрілись з людиною, 
що не вірить в існування Бога, що б ви їй сказали?». 
Ми повинні бути носіями звістки про Божу любов та 
спасіння у всьому світі.

Основним спікером конференції був Микола 

ДОКИ НЕ СУДИШ?
Ісусу як нікому іншому було відомо, що нині не час 

для урожаю, і намарно чекати плоду. Але, про-
клинаючи фігове дерево, покрите самим лише 

листям, Він попереджає народ: час суду настав!
Дійсно, яких плодів можна чекати від світу, 

знівеченого гріхом? Але до Ізраїлю як до обраної 
смоківниці в Господа особливі вимоги! Ізраїль мав 
бути Божим глашатаєм. Він мав нести світло всім, 
хто живе в темряві, слово Боже тим, хто не знає 
Господа. Споконвічною метою, для якої Бог обрав 
нащадків Авраама, було привести через них до 
Себе всі народи. Листя храмових служінь, догма-
тичних шкіл, побутових правил і постанов, яке так 
буйно розпустилося, – усе свідчило про достатню 
зрілість Ізраїлю для плодоношення. 

Пора вже переповнитися житницям і пере-
ливатися вином чавилам! Дім Господній має стати 
домом молитви для всіх народів! Двір язичників, 
Божа житниця, має бути наповнений плодами. А 
він порожній. Але замість того, щоб замислитися, як 
наповнити його для користі Царства, народ Божий 
вирішує, як краще використовувати спорожніле 
місце для власної вигоди, по-розбійницьки при-
своюючи те, що «погано лежить». І якщо якогось 
язичника, як от вельможу-ефіопа, все ж заносить 
туди, він потрапляє на торжища і повертається, не 
отримавши відповіді на питання, яке постає перед 
ним: «Як же можу (розуміти), як ніхто не напутить 
мене?» (Дії 8:31). 

Цар зголоднів! Цар прагне води з колодязя Ви-
флеємського! Цар хоче плодів від Своєї обраної 
смоківниці, а вона безплідна, як і інші! Тому Цар 
вершить суд. «І нагло прибуде до храму Свого 
Господь, Якого шукаєте ви, і Ангол заповіту, Якого 
жадаєте. – Ось іде Він, – говорить Господь Са-
ваот! – І хто витерпить день Його прибуття, і хто 
встоїть, коли Він з’явиться? Бо Він, як вогонь той 
у золотаря, і як у пральників луг» (Мал. 3:1-2). Час 
суду настав! І починається суд не з беззаконників, 
а з обраних, бо час початися суду з дому Божого 
(1 Петр. 4:17). З тих, хто, за задумом Творця, на 
відміну від інших, мав би плодоносити, а виявився 
безплідним, як і інші. 

Дім Божий – місце особливої присутності слави 
Господньої. Під час освячення Соломоном щойно 
побудованого храму дім Господній наповнила хма-
ра, і не могли священики стояти на служінні через 
ту хмару, тому що слава Господня наповнила дім 
Божий (2 Хр. 5:13-14; 1 Цар. 8:10-11). Люди зі світу 
й дотепер приходять в дім Божий, щоб побачити цю 
славу, випробувати її, причаститися до неї. Що ж 
вони там бачать? Успішну торгівлю. І ця торгівля не 
зводиться до продажу свічок чи індульгенцій. 

Ми торгуємо в Божому домі становищем Церкви 
в суспільстві – мало який кандидат на високу поса-
ду не спекулює нині на своїй релігійності. У вік спо-
живацтва ми закликаємо перехожих, рекламуючи 
власний релігійний товар: наша, мовляв, традиція 
правильніша, чи обряди – прадавніші, чи музика ду-
ховніша, чи пастор більш красномовніший. У церкві 
панує культ світських цінностей, коли матеріальні 
«благословення» стають мірилом «духовності». 

Мовляв, гляньте, наш Бог благословив наших 
служителів! Причому нікого навіть не дивує те, що 
в Ісуса подібних «благословень» не було взагалі 
– Він не мав ні замків, ні колісниць. Ніде Йому було 
голову прихилити, і на Його духовності це ніяк не 
відображалося. 

Поширене нині в Церкві й просто бездумне 
поклоніння релігійним ідолам – формам і стилям 
богослужіння; ретельності дотримання ритуалу; 
належності до певної громади, братства, традиції, 
деномінації, сповіданню певних приватних бого-
словських думок – усьому, що прийнято називати 
релігійністю. 

Пророк Єзекіїль у восьмому розділі своєї книги 
описує, що якось сидів він у себе вдома в присут-
ності старійшин народу Божого і побачив видіння. 
Рука Господня підняла його вгору за волосся, як 
кота за шкірку, і принесла до храму. І там, через 
підкоп під стіною, пророк потрапляє в потайну 
кімнату, на стінах якої зображені різні ідоли дому 
Ізраїлевого, а посеред кімнати стоять 70 старійшин, 
і в кожного в руці своє кадило, і густа хмара кадіння 
підіймається вгору. Люди, як і раніше, входять в дім 
Божий, прагнучи споглядати славу Божу, а замість 
цього бачать лиш саморобний дим з саморобних 
кадил, який наповняє храм. 

Ми, народ Божий, робимо безліч потрібних і ко-
рисних справ. Ми постійно зайняті різноманітними 
служіннями. Та щоразу нам треба випробовувати 
себе: чи це дійсно те, чого чекає від нас Господь, чи 
ж це – листя на безплідній смоківниці? Ми насправ-
ді служимо Богові чи ідолам церкви, які в останній 
час все менше відрізняються від ідолів цього світу: 
політичні ігри, здоров’я, благополуччя, благоустрій 
тощо... Що відчувають у нашій присутності колега 
по роботі чи сусід по квартирі, чи близька нам 
людина – Божу присутність чи саморобний дим з 
саморобних кадильниць? Чи захочеться людині, яка 
сидить поруч в маршрутці, розділити з нами радість 
спасіння у Христі? Якщо зайдуть до нас ефіоп, 
євнух, гомосексуаліст, наркоман, екстреміст, бомж 
– то чи отримають вони відповіді на свої запитан-
ня? Чи, побачивши нашу стурбованість людськими 
ідеями, вченнями, ритуалами і традиціями, так і 
підуть розгублені – «Як можу зрозуміти, як ніхто 
не напутить мене?».

Іноді, терплячи беззаконня з боку невіруючих, 
хочеться вигукнути: «Аж доки, Владико Святий та 
правдивий, не будеш судити і не мститимеш тим, 
хто живе на землі?». А Господь довготерпить нам, 
не бажаючи, щоб хто загинув, але щоб всі прийшли 
до покаяння. Він прагне бачити всіх у Своїх житни-
цях. Він бариться з судом з милості – не лише до 
невіруючих, але й до нас, віруючих. Бо суд Божий 
має початися з дому Божого, і не хочеться Йому 
у відповідь на: «Чи не Твоїм ім’ям?..» сказати: «А 
хіба ми знайомі?».

Засохла смоківниця – попередження нам, Його 
народу. Господа не тішить буйна зелень нашої релі-
гійності – це свідчить про те, що ми достатньо зрілі, 
щоб плодоносити. Але шукає Господь саме плоду. 

Сергій Головін.

Володимир Бричка
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«Ви сіль землі», – сказав 
Христос у Нагірній проповіді. 
Минуло два тисячоліття, і 
слова Христові ні на йоту не 
втратили своєї актуальності. 
Церква як інституція Божа, 
як живий організм, який на-
родився від Божого Слова і 
Духа, починаючи від першого 
століття реагувала на різні ви-
клики. Чи за часів Нерона, чи 
за часів Діоклетіана... Тюрми, 
заслання, амфітеатри – що 
тільки не пережили люди, які 
приймали рішення йти за Хрис-
том. І, власне, історію творили 
люди, які належали до Церкви 
Христової.

Своїми вчинками, поведінкою вони 
впливали на суспільство. Навіть 
коли в амфітеатрах звірі розривали 

наших братів і сестер, ті поводилися так, 
що людей вражали їхня стійкість і віра. І 
римляни наверталися до Бога. Та благо-
дать, яка була на людях віри, впливала на 
різні верстви людей. Чим більше було пе-
реслідувань, тим більше ставало віруючих 
людей. І така тенденція прослідковується 
протягом двох тисячоліть.

Історія свідчить, що коли в Римській ім-
перії християни отримали більше свободи, 
з настанням сильного економічного зане-
паду, коли лютували епідемії, голод, вони 
простягали руку допомоги прокаженим, 
голодним, немічним... Вони реагували 
на виклики незалежно від їх масштабу і 
спрямування: чи то політичні, чи соціальні, 
чи моральні. Роль Церкви завжди благо-
творно впливала на суспільство. І тим 
самим виконувалися слова Христові: «Ви 
сіль землі».

У той час, коли мільйони людей були 
в розпачі, у глухому куті, у розчаруванні, 
розбиті душею, коли їм ніхто не міг допо-
могти – ніякі реформи, імператори чи царі 
– цю руку допомоги простягала Церква.

Ми маємо тільки деякі історичні фраг-
менти, які описують поведінку людей віри. 
Повна історія записана на небі. А таких 
праведників, я вірю, є тисячі, мільйони. І в 
усіх них, хоч вони жили в різні епохи, віки 
та системи, був один дух – вони плакали 
з тими, хто плакав, вони розділяли горе 
з тими, хто переживав. Вони підставляли 
своє плече. Вони жили, як написано, 
носячи тягарі один одного, і таким чином 
виконали Закон Христів. У цьому одне з 
призначень Церкви.

Ми розуміємо, що основне наше при-
значення – проповідувати Боже Слово, 
щоб спасалися грішники. Але, крім 
проповіді, є практичний бік Євангелія, 

який не менше, ніж слово, допомагає 
завойовувати серця людей.

Виклики сьогодення
Ситуація в нашій країні кинула виклик 

усім, хто називається християнином. І я 
вірю, що це допустив Бог. Ця ситуація 
дуже яскраво показує, хто є хто. Хто на 
чому будує, як будує, хто як реагує. Але ми 
не повинні тут полемізувати з осудженням 
та з докором. Це не функція Церкви. Наша 
роль як солі для землі – впливати на об-
ставини, впливати на людей, які сьогодні 
переживають біль, тривоги й розчаруван-
ня. І тому я глибоко переконаний, дивля-
чись у Боже Слово, що Церква має бути 
не вчорашньою і не завтрашньою, вона 
має бути сьогоднішньою – живою. Біблія 
каже: «Сьогодні, як почуєте голос Його, 
не робіть затверділими сердець ваших».

Ті християни, які реагують на ви-
клики сьогодення, достойні називатися 
людьми віри. Не проголошувати якихось 
політичних гасел, не чинити впливу на 
якісь рішення державних мужів – ми не до 
цього покликані. Ми маємо знати, яку нішу 
нам належить зайняти, щоб достойно ви-
конати свою роботу. Тобто реагувати на 
те, що ми маємо в нашій країні. А маємо 
біль, тисячі покалічених людей, сотні 
тисяч переселенців. Ми бачимо дітей-
сиріт, які не мають де прихиститися, вдів, 
зруйновані села й міста. Бачимо загрозу, 
яка нависла над нашою країною.

Кожен з нас у певний час запитує 
себе: що робити? Хтось, можливо, думає: 
треба виїжджати, щоб уникнути тих пе-
реживань, того лиха, яке може бути ще 
більшим в Україні. Хтось, може, вважає, 
що це не наша справа, мовляв, перече-
каємо, а далі буде видно. Хтось осуджує: 
не треба в оце втручатися.

Звичайно, кожен має право на думку, 
і ми не засуджуємо нікого, але Господь 
спитає, коли ми станемо перед Ним: 
«Що ви зробили в той час, коли людям 
була потрібна допомога?». В Євангелії 
написано, що Господь у день суду скаже: 
«Я був голодний, ви дали Мені їсти. Я 
був нагий, ви Мене одягли». І люди за-
питають: «Де ми тебе бачили, Господи, 
і допомогли?».

Я б не хотів бути в числі тих, хто не 
бачив. Не бачив горя й болю, не співчу-
вав пораненим, покаліченим, голодним, 
холодним, заплаканим. Саме для того 
Господь дав нам Свого Святого Духа і 
Своє Слово, і вони дуже яскраво, від-
крито навчають нас, як мають ставитися 
віруючі люди до того, що відбувається 
в Україні. Тому я вдячний Богові, що 

У Біблії в багатьох місцях йдеться про плоди. 
Господь хоче, щоб ми жили, «приносячи плід у 
всякому доброму ділі» (Кол. 1:10). Розуміючи, 
що наша віра без конкретних справ поступово 
втрачає сили, а з часом і взагалі перестає зрос-
тати, брати й сестри, особливо молоді, у яких 
серця від тривалого духовного горіння ще не об-
вуглилися, беруться за різні справи милосердя. 
Але при цьому далеко не всі звертають увагу на 
те, що Господь хоче від нас не просто діяльності, 
але в діяльності – плоду.

Плід, якщо говорити загалом, – це те, що зароджується, рос-
те, зріє і в кінці процесу являє свою повну довершеність. 
Іншими словами: коли берешся за роботу, треба поставити 

перед собою чітку мету і докласти всіх зусиль, щоб її досягти. І тут 
дуже важливо чітко побачити кінцевий пункт, тобто те, до чого ми 
повинні в підсумку прийти.

Пам'ятаю, одна з наших церков якийсь час опікувалася благо-
дійною їдальнею для незахищених верств населення. Діяла їдальня 
недовго. Було кілька причин для її закриття, а найголовніша з них: 
та ж ніхто не кається! Прийшли, послухали проповідь, поїли і – до 
наступного обіду.

Думаю, з самого початку, коли ще тільки з'явилася ідея про 
їдальню, організаторам треба було поставити самим собі дуже 
просте питання: що ми збираємося робити – проводити євангелі-
зацію чи чинити благодійність? Якщо євангелізацію, то навіщо було 

Церква Христова в Україні реагує згідно 
з Писанням. Тисячі тонн продуктів, одягу, 
ліків, фінансова допомога (для закупівлі 
хліба) – усе, що було потрібно людям, наші 
брати-служителі, яких у народі назива-
ють волонтерами, доставили й дотепер 
доставляють у Донецьку й Луганську 
області.

І там, на місцях, наші церкви в Крас-
ноармійську, Слов'янську, Краматорську, 
Кремінній, Сєверодонецьку отримують 
допомогу й везуть її людям далі. Це доказ 
того, що Церква в Україні здорова, зряча, 
чутлива серцем до болю свого народу. 
Ми йдемо вслід за Ісусом, Який дуже 
реагував на біль людей, і все Євангеліє 
каже, що Він поніс наші болі.

Капеланство
Капелани в цілому світі визнані як вій-

ськові священики. Ми не готували таких 
людей, бо не знали, що така виникне ситу-
ація. Але більше 20 братів зреагували на 
цей виклик часу й поїхали в зону АТО. Без 
зброї. Для того, щоб словом Євангелія, 
порадою, молитвою, добрим ділом під-
тримати тих, хто захищає незалежність 
своєї країни, хто виконує свій обов'язок 
згідно з чинним законодавством. Та й не 
тільки їх, бо за покликом серця поїхали 
багато добровольців. І наші брати не 
зброєю, але Словом Божим, молитвою, 
співчуттям, духовно та морально підтри-

мують тих, хто сьогодні стоїть на рубежах 
цього фронту.

Це була спонтанна реакція християн на 
нові виклики часу. І я бачу й вірю, що це 
від Бога. Бо ті люди, які дивляться смерті 
в очі, поранені, травмовані, пригнічені, 
дуже потребують Христа. Слово Боже 
несе з собою втіху, розраду… І, власне, 
у тих бліндажах, у тих окопах люди, 
можливо, перший раз у житті моляться, 
шукають стежину до Бога. І хтось має 
спрямувати їх, вказати на той об'єкт, 
на який вони могли б опертися своєю 
вірою, – на Ісуса Христа, на Його Слово, 
на Бога, Який усюди присутній, у руках 
Якого – життя кожної людини.

Якщо не я, то хто?
Обставини, що склалися в Україні, ви-

явили, що тут є люди, які дійсно люблять 
Бога, бояться Його, шанують; люблять 
свою країну, свій народ і доводять це 
словом та ділом, стаючи «сіллю для 
землі». Сіль була потрібна не тільки 
в першому столітті, чи в десятому, чи 
дев'ятнадцятому. Сіль має діяти у ХХІ 
столітті ще більше! Тому що атаки ворожі 
більш витончені, більш жорстокі. І проти-
стояти оцій лавині неправди, жорстокості, 
людиноненависництва може тільки Церк-
ва Христова. Це наша місія. Це повинен 
збагнути кожен християнин, поставивши 
собі запитання: «Якщо не я, то хто?».

Естер стала дружиною царя не тому, 
що це було престижно і славно. У цьому 
був Божий план – вона мала вплинути 
на ситуацію в країні тоді, коли виникла 
загроза знищення цілої нації. Як людина, 
вона боялася смерті, і це природно, але 
на карту була поставлена доля цілого 
народу. Тому Естер – як прообраз Церкви 
– ризикує своїм життям, комфортним, 
красивим, із усіма умовами, і робить крок 
віри, кажучи: «Як вмерти – помру, але 
піду!». За доброю порадою свого дядька 
Мордехая вона наважується піти до царя, 
хоча не впевнена, що залишиться живою. 
На царя вплинули її поведінка, її героїзм, 
її рішучість…

І ось правильна реакція на виклик 
спричиняє величезні зміни в масштабі 
цілої країни. Господь ламає ворожі плани 
через правильну реакцію Естер. Вона 
вплинула на царя своєю поведінкою, сво-
єю лагідністю, своєю мудрістю. А ще за 
неї молилися сотні тисяч, може, мільйони 
– і Бог був з нею.

Хай же Бог дасть усім віруючим зрозу-
міти важливість нашої місії в країні в час 
нашого життя: що ми можемо зробити 
доброго для людей, для Бога, для Церкви. 
І коли в нас будуть правильно розставлені 
пріоритети, коли в нашому серці буде 
Дух Божий – Він завжди дасть підказку, 
натхнення, розуміння, як реагувати на ви-
клики часу. І це буде приємно Богові. Нас 
можуть засуджувати люди, критикувати 
й зневажати. Але час розставить усе на 
свої місця.

Ісуса також не розуміли: «Чому Він там 
сидить?», «Чому Він з тими розмовляє?», 
«Чому Він з тими їсть?». Але Христос 
реагував на біль і страждання людей. 
Не тільки на фізичні, але й на духовні. 
Він сказав, що не здорові мають потребу 
в лікареві, а хворі. І йшов туди, де горе, 
де біль, де люди зв'язані гріхом. Його 
місія була розв'язувати, звільняти, давати 
прозріння, утіху, благословення… Але не 
всі це зрозуміли і не всі покорилися тому, 
що їм пропонував Господь.

Так і тепер – є частина віруючих лю-
дей, які ходять у церкву, але їм не болить 
чужий біль, вони думають тільки про себе, 
може, ще про свою сім'ю. Таке вузьке 
мислення не відповідає Євангелію. Так 
мислили коринтяни, яким Павло сказав: 
«Розширте свої серця. Бо у ваших серцях 
тісно».

Я впевнений, що коли Господній Дух і 
Боже Слово будуть перебувати в нас, і ми 
будемо покорятися Йому, наше серце буде 
чутливим до болю, страждань, викликів, 
бо Який Христос – такі й Христові.

Церква та суспільство: ВИКЛИКИ ЧАСУ

Михайло 
Паночко
Старший

 єпископ ЦХВЄУ

витрачати великі кошти на такий заздалегідь малоперспективний 
проект? А якщо благодійність, то не варто було очікувати великого 
поповнення церков цими бідними гістьми.

Благодійність – це не якась короткочасна акція, не вихід в жи-

тейське море для лову «риби», це прояв характеру християнства, 
одна з його найцінніших властивостей, яка діє постійно, незалежно 
ні від розмірів пожертвувань, ні від різних політичних вітрів. 

Годуйте, годуйте і давайте, як написано: «... Творіть... не чека-
ючи нічого» (Лк. 6:35), «... Роздавач, роздавай у простоті» (Рим. 
12:8), тобто без будь-яких прихованих намірів, без очікування від-
повідної подяки. Годуйте до приходу Христа, сійте зерна істини, 
сійте і сійте, а коли буде урожай, і який він буде – це вже справа 
Господа.

Ви скажете: а де ж тоді плід? Є, і він навіть більший, ніж ми 
можемо собі уявити, він ні в яке порівняння не йде з можливим 
незначним поповненням наших громад. Різні «подарунки» під 
євангелізацію більшість невіруючого населення сприймає не 
інакше, як заманювання в «секти», а тривалий безкорисливий труд 
милосердя, реальний прояв любові працюють на перспективу, на 
все християнство, на зміцнення його авторитету в суспільстві.

Слово «благий» мовою оригіналу має такі синоніми, як 
«хороший», «корисний», а також «гарний», «благополучний», 
«щасливий», «приємний», «бажаний». Церква повинна показати 
світові свою внутрішню красу, стати привабливою, приємною для 
недоброзичливого оточення, зробитися бажаною для світу, який 
у глибині свого єства хоче, звичайно ж, добра і справедливості, 
але не знаходить їх ніде.

Сьогодні нам потрібен авторитет не стільки якихось окремих 
церков чи об'єднань, скільки авторитет усього християнства. Коли 
люди побачать у нас носіїв цієї моральності, відчують на практиці 
наші безкорисливість, доброзичливість, відкритість до потреб лю-
дей і готовність прийти на допомогу без будь-яких «задніх» думок, 
суспільство стане чистішим, прихильнішим до вічних моральних 
цінностей, тому що воно буде мати перед собою живий приклад 
того, як жити по правді, а не за «поняттями».

І грішники почнуть каятися. І нехай вас не засмучує, якщо ви-
йдуть вони на заклик до покаяння не у вашій громаді.

В. К.

ПО ПЛОДАХ НАШИХ...



N 1111 (134) листопад 20 (134) листопад 20115544

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 ВІРУВІРУШКОЛА ПРАКТИЧНОГО СЛУЖІННЯ

Якщо говорити про освіту в сере-
довищі п’ятидесятників, то почуємо 
багато суперечливих думок, навіть 
такі, які повністю заперечують одна 
одну. Одні доказуватимуть, що освіта 
для християнина – першорядна необ-
хідність, без якої він не зростатиме не 
тільки духовно, як християнин, а навіть 
розумово, як людина. Інші скажуть, 
що християнину ніякої освіти не треба, 
що спасіння – не в освіті, що наші не-
освічені батьки й діди були справжніми 
християнами, наповненими Духом 
Святим.

На перший погляд, і ті й ті мають 
слушність. Але насправді ті, що від-
кидають освіту, перечать самі собі. Оті 
«неосвічені» батьки й діди не такі вже 
й неосвічені, коли були справжніми 
християнами, та й ще наповненими 
Духом Святим. Не можна бути добрим 
християнином, не знаючи Христа й 
істин Христових, не отримавши про-
світлення свого розуму Духом Святим. 
Щоб стати тими, ким вони стали, їм до-
велося вчитися, нехай не в навчальних 
закладах, а в університетах життя, але, 
все-таки, вчитися.

Люди часто сперечаються, бо по-
різному розуміють одне і те ж слово. 
Так само по-різному трактують поняття 
«освіта». Тож щоб не сперечатися, 
говорячи про одне і те ж, приступимо 
до визначень.

Що ж таке освіта? По-перше, це сукупність 
знань, здобутих в процесі навчання, що 
можна назвати освіченістю, грамотністю. 

По-друге, це загальний рівень знань, прийнятих в 
державі, який здобувається в навчальних закладах і 
підтверджується певними сертифікатами. В Україні 
можна здобути початкову, неповну середню, середню 
і вищу освіту. Вища освіта має свої вчені ступені: бака-
лавр, магістр, доктор. Отже, той, хто в суперечці захи-
щав потребу освіти, мав на увазі, передусім, загальну 
освіченість. Той, хто заперечував освіту, мав на увазі 
рівень знань, сертифікований в навчальних закладах.

Без освіти не посвітиш
Цікава етимологія слова «освіта». Його корінь 

– «світ», тобто такий самий, що й у слові «світити», а 
основа – спільна зі словом «освітити». Тобто «освіта» 
– це те, що освічує, освічує розум, серце світлом 
знання. А той, хто має освіту, – освічений згаданим 
світлом. 

Оскільки мова – це основа усього народу, то можна 
зрозуміти, як благоговійно український народ ставив-
ся до знань, до грамотності, до вченості, коли назвав 
цю сферу діяльності освітою. Історики пишуть, що 

іноземці дивувалися загальній освіченості українців в 
період козаччини, великій кількості шкіл у той час, аж 
поки Україна і її освітня система не були зруйновані 
шовіністично налаштованою московською імперією.

«Освіта» для українця – це щось більше за «об-
разованіє», як у росіян, щось глибше. Це не тільки 
знання, але й тип поведінки, спосіб життя. Можна бути 
«образованим», але не освіченим. Тобто можна мати 
диплом про освіту і навіть знання, але поводитися 
по-хамськи – брутально, зверхньо, чим заперечувати 
свою освіченість.

Тому той, хто заперечує необхідність освіти, навіть 
не уявляє, який він невіглас і лицемір. Невіглас тому, 
що не знає, що все, чим він користується, і той рівень 
життя, який він має, – це наслідок рівня освіченості 
того суспільства, в якому він перебуває. А лицемір 
тому, що, заперечуючи освіту, користується її благами 
– їздить на сучасній машині і має побутову техніку, 
читає Біблію, не проти прочитати й газету, журнал чи 
іншу книгу, послухати гарну радіопередачу, проповідь 
або подивитися хороший відеофільм. Тобто він підви-
щує свій рівень знань, посилає своїх дітей до школи 
і часто не проти, щоб вони вчилися в університеті чи 
біблійному інституті. Якщо ж такий хоче до кінця бути 
чесним і послідовним у своєму переконанні, то йому 
потрібно відмовитися від усіх благ цивілізації і посе-
литися десь в глухому лісі, якомога далі від людей, де 
немає ні електрики, ні радіо, ні телефонів, і не брати 
з собою ніяких книг. 

В ідеалі диплом про освіту має засвідчувати рівень 
знань особи. Але це часто не так. Буває, що дипло-
мована людина виявляє себе невігласом в багатьох 
питаннях, навіть у тих, які вона вивчала. Але треба 
зважати на вузьку спеціалізацію сучасної освіти, на 
здібності кожної людини, на її особисту дисципліно-
ваність і участь у самоосвіті та на рівень акредитації 
і принциповості того навчального закладу, в якому 
вона навчалася. Як бачимо, говорити про освіту 
окремо взятої людини непросто. Хоча цілеспрямоване 
систематичне навчання в навчальному закладі дає 
свої позитивні результати. Наприклад, розширює 
світогляд, вирівнює мовлення, тобто наближає його 
до літературної норми, учить мислити аналітично і 
синтетично. 

Кожен з нас, розмовляючи з незнайомою люди-
ною, може визначити рівень її освіченості. Тобто є 
критерії, за якими судять про освіченість кожного з 
нас. Перш за все, освіту людини виявляє її мовлення. 
Якщо воно не пересипане русизмами, вульгаризмами, 
вкладається в літературні норми, то це ознака того, 
що мовець багато читав, багато вчився.

Крім нормативності мовлення, показують осві-
ченість і асоціативність, логічність викладу думок, а 
це вже результат уміння мислити. Освічена людина 
мислить самостійно і абстрактно, тобто відірвано від 
видимих речей, уміє узагальнювати, відокремлювати 
істотне від неістотного. А таке уміння здобувається 
внаслідок тривалої систематичної освіти. Тобто в 
результаті тривалого навчання формується інтелігент 
– тип людини розумової праці, здатної незалежно 
мислити і відповідно поводитися. Щодо поводження, 
то чим більше людина освічена, тим більш толерантно 

25 жовтня в домі молитви 
церкви ХВЄ м. Івано-Франків-
ська відбулося святкове бого-
служіння, приурочене випуску 
студентів філії Львівської бого-
словської семінарії (ЛБС).

41 студент, серед яких – пастори, дия-
кони, вчителі недільних шкіл та про-
повідники з багатьох церков області, 

здобули ступені «бакалавра пасторського 
служіння» та «християнського служителя». 
Навчання тривало більше п’яти років. За цей 
час брати і сестри десятки разів приїжджали 
до обласного центру, щоб здобути глибокі 
біблійні знання і практично використовувати 
їх у своїх місцевих церквах.

Привітати випускників та вручити ди-
пломи приїхали поважні гості – ректор ЛБС 
Володимир Салайдяк, ректор Слов’янського 
університету штату Вашингтон (СУВ) Микола 
Вінничук і заступник старшого єпископа Церкви 
ХВЄ України Микола Синюк.

Розпочав урочисте зібрання молитвою 
єпископ Юрій Веремій. Директор Івано-Фран-
ківської філії ЛБС Василь Попудник нагадав 
коротку історію заснування філії і передав 
вітання від керівника відділу освіти ЦХВЄУ 
Віктора Вознюка.

Ректор ЛБС Володимир Саляйдяк у пропо-

вона ставиться до інших людей. Вона терплячіша до 
їхніх переконань, уподобань, думок, хоч і не поділяє їх; 
і не вважає своїми ворогами тих, хто не згоджується 
з нею, а з усіма однаково привітна. Як в апостола 
Павла, її серце розширене, і в ньому кожному не тісно 
(2 Кор.6:11-12).

Наймогутніше у служінні 
Бог вживає людей освічених
Зупинимося на проповідництві. Маючи можливість 

порівнювати проповіді більш освічених братів і менш 
освічених, ми, при бажанні, зможемо побачити різни-
цю в манері їхнього проповідування, способі викладу 
думок і поведінці за кафедрою. Багатьом християнам, 
які орієнтуються не на силу голосу проповідника і не на 
його емоції, а на зміст проповіді і її глибину, імпонують 
проповідники більш освічені.

Освічений проповідник подає проповідь осмисле-
но, можна легко збагнути логічні ходи його думки. Так, 
йому інколи бракує емоційності, але це набувається 
через досвід проповідництва, підкріплений молитвою. 
Безперечно, є чудові проповідники, які не закінчували 
ні університетів, ні біблійних інститутів, але ними за-
слуховуються як невчені, так і вчені. Проте їх не можна 
назвати неосвіченими, бо вони освічували самих себе 
постійним заглибленням в Слово Боже, глибоким 
осмисленням життя – і набули, як сказав Дмитро Без-
палов у приватній розмові, «вишньої» освіти.

Однак їхній проповіді не зашкодило б, якби їхнє 
мовлення, а інколи й манери були кращими. Крім 
того, є різниця між тим, які вірші вибирають для 
читання на зібраннях брати і сестри більш освічені 
і менш освічені. Для більш освічених має вагу не 
тільки тема вірша і його загальний зміст, а й те, як він 
написаний. Їх цікавить мова вірша, образна система, 
спосіб римування. Вони дивляться на вірш не просто 
як на віршовану проповідь, дидактичну декларацію, 
а як на витвір мистецтва – мистецтва славити Бога 
поетичним словом.

Перечитуючи Біблію, не можна не звернути увагу 
на те, що наймогутніше у служінні Собі і людям Бог 
вживав людей освічених. Ніхто не заперечить, що 
Мойсей був людиною вченою. Написано, що при 
дворі фараона він «був навчений всієї премудрості 
єгипетської» (Дії 7:22). Але навчання дало йому 
щось більше, ніж просто знання, – уміння самостійно 
мислити, що дозволяло йому оперувати здобутими 
знаннями і приймати правильні рішення. Крім того, 
систематичне навчання в колі єгипетської знаті ви-
ховало в ньому тип царедворця, державного мужа, 
урядовця, сучасною мовою – такого собі менеджера, 
який добре знається на тонкощах управління людьми, 
а ще – лідера, який не тільки вміє ними керувати, а й 
вести за собою.

Подумаймо, чому Бог обрав на роль вождя ізраїль-
ського народу, скажімо, не Аарона, а саме Мойсея? 
Аарон же був не менше розумним, ніж Мойсей, а за 
красномовністю настільки перевершував його, що 
став йому вустами. А саме тому, що Аарон був нео-
свіченим. Він не орієнтувався в тогочасних знаннях 
Єгипту, не виховав систематизованим навчанням 
у собі рис керівника і лідера. І тому, що було більш 

В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ ВІДБУВСЯ ДРУГИЙ ВИПУСК БАКАЛАВРІВ 
ФІЛІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ БОГОСЛОВСЬКОЇ СЕМІНАРІЇ

віді «Сіймо зерно» наголосив, що християнам 
необхідно сіяти Божу правду, незважаючи на 
різний грунт та врожаї.

Вітав випускників і гість зі США – ректор 
СУВ Микола Вінничук. Він заохотив їх бути 
слухняними Господеві і не дивуватися випро-
буванням у власному житті.

Заключну проповідь на тему «Важливість 
вибору» виголосив єпископ Микола Синюк. 
Старший служитель попередив християн про 
те, що від «нашого вибору в минулому зале-
жатиме наше майбутнє». Не можна проміняти 
благословення на миску борщу.

І ось настав святковий момент вручення 
дипломів. Випускники, одягнуті у мантії бака-
лаврів, отримували з рук служителів дипломи, 
пам’ятні подарунки та квіти на згадку про 
навчання.

Після того служителі в молитві благослови-
ли студентів на майбутнє натхненне служіння 
на ниві Божій.

Від випускників промовляли староста групи 
Тарас Остап’юк, а також Петро Лавринович, 
Ярослав Дикан, Василь Черняк та Назарій 
Галюк.

А спільне фото, зроблене наостанок, 
завжди нагадуватиме випускникам про цей 
прекрасний день.

ОСВIЧЕНИЙ ХРИСТИЯНИН
важливим, не вмів незалежно мислити і твердо стояти 
на своїх переконаннях, через що так швидко піддався 
на вмовляння ізраїльтян зробити золоте теля для 
язичницького поклоніння. 

Автор найбільшої кількості послань Нового Запо-
віту апостол Павло не тільки особисто свідчить про 
свою високу освіту, але й сам цар Агріппа визнає, 
що він володіє «великою наукою». Звернімо увагу, 
як часто Павлові допомагала його вченість. Вона 
знадобилася, коли він свідчив язичникам еллініс-
тичного світу, коли промовляв перед проконсулом 
Кіпру Сергієм-Павлом, коли промовляв в ареопазі, в 
Афінах, перед філософами (Дії 17:16), коли говорив 
з тисяцьким в Єрусалимі і перед намісником Фестом 
і царем Агріппою (Дії 22, 25).

Без освіти він не знав би грецької мови і не орієн-
тувався б у грецькій культурі, зокрема, у літературі, не 
знав би законів Римської імперії і Закону Божого свого 
народу і не зміг би так ефективно служити Євангелію.

Апостол Павло сказав про себе: «Для юдеїв я був, 
як юдей, щоб юдеїв придбати; для підзаконних був, 
як підзаконний, хоч сам підзаконним не бувши, щоб 
придбати підзаконних. Для тих, хто без Закону, я був 
беззаконний, не бувши беззаконний Богові, а законний 
Христові, щоб придбати беззаконних. Для слабих, як 
слабий, щоб придбати слабих. Для всіх я був усе, щоб 
спасти бодай деяких. А це я роблю для Євангелії, щоб 
стати її спільником» (1 Кор. 9:20-23).

І саме освіта дозволяла Павлові говорити з юде-
ями і з язичниками, з бідними і багатими на їхньому 
рівні, доносячи їм правду про Ісуса Христа.

Ми можемо сказати, що Ісус ніде не вчився. Але 
пригадаймо здивування ізраїльських учителів і книж-
ників Його знаннями, коли Він, 12-літній, залишився 
в храмі. Так, ці знання Ісус мав від Свого Отця, від 
початку, але це була справжня освіта. Зрештою, Ісус, 
як ми знаємо, – це втілена істина, втілене досконале 
знання, втілена досконала освіта. 

І апостолів Христових не можна назвати неосвіче-
ними, коли вони, покинувши дім і свої заняття, більше 
двох років вчилися в Учителя учителів — у Господа 
Ісуса. Ми навіть не можемо уявити, яке це було інтен-
сивне навчання. Правда, тоді не видавали дипломів, 
але їхня освіченість підтвердилася життям.

З історії знаємо, що найбільшими ворогами тота-
літарних систем були верстви освічені – ті люди, які 
вміли мислити і повести за собою. Пригадаймо нена-
висть більшовиків до інтелігенції, зокрема до україн-
ської, і її знищення. Пригадаймо культурну революцію 
в Китаї. Кожна нова влада намагалася позбутися 
освічених представників старої або ж завербувати 
їх для служби собі, формувала свою еліту – освічену 
верхівку, розумом якої керувалася б і стояла. 

Що там казати, підприємствами, організаціями, 
державами та і всім світом керують люди освічені. А 
от вже наскільки ці люди освічені в пізнанні Бога – це 
питання інше. Та якщо тим безбожним організаторам 
і керівникам освітнього, промислового, культурного і 
політичного процесу дати освіту духовну, мається на 
увазі, пізнання Бога, і спрямувати їхні знання й енергію 
в русло домобудівництва Божого, мабуть, результат 
був би грандіозним. 

Тому вчімося, пізнаваймо Бога і світ, Ним ство-
рений, і спонукаймо до здобуття освіти своїх дітей, 
своїх близьких і знайомих, щоб усі ми змогли принести 
достойну славу Господу Ісусу Христу.

Василь Мартинюк.
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Ця тема виникла внаслідок невели-
кої суперечки в одній із домашніх груп. 
Йти чи не йти на якесь там домашнє 
свято до невіруючих родичів? Група 
розділилася. Одні твердо заявили: з не-
честивим світом не може бути компро-
місів. На святкування принесуть вино, 
горілку, а де горілка, там інші спокуси, 
пустопорожні балачки, сварки й тому 
подібне – навіщо нам це? У Слові ска-
зано ясно: «Блажен муж, що не ходить 
за порадою нечестивих, і не ступає на 
путь грішників, і не сідає на засіданні 
злоріків, а в Законі Господнім його на-
солода, і про Закон Його він роздумує 
вдень і вночі» (Пс. 1:1).

Інші не погоджувалась: мовляв, якщо так різко 
відмежуватися від невіруючих братів та сестер по 
плоті, то це викличе в них глибоку образу. Та й не 

варто пропускати нагоду розповісти їм про Господа, але 
при цьому треба стояти твердо, щоб не втратити своєї 
християнської гідності і не скоїти гріха.

Дискусія зайшла в глухий кут. Подія ця, можливо, 
й не визначна, але проблема типова. Характерно й те, 
що наша житейська поміркованість, а в складніших 
випадках – і наша природна мудрість, коли йдеться про 
духовні питання, часто виявляються безпорадними.

На щастя, у Господа є ще один вид мудрості, про яку 
навіть віруючі згадують не часто. «Навчи нас так лічити 
дні наші, щоб набути серце мудре!» (Пс. 90:12). «Мудро-
сердого кличуть «розумний» (Прип. 16:21). Мудрість 
серця! Ця якість характеру тісно пов’язана з Богом.

Ось ознаки, що відрізняють її від мудрості тілесної, 
від інтелекту: «Мудрість, що зверху, по-перше, чиста, 
потім мирна, лагідна, покірлива, повна милосердя та 
добрих діл, неупереджена та нелицемірна» (Як. 3:17).   

Візьмемо ще одне місце Письма, де апостол Павло 
говорить про любов Божу. Любов Божа «довготерпе-
лива... лагідна... не заздрить... не чваниться, не горда, 
не поводиться нечемно, не шукає свого, не роздрато-
вується, не гнівлива, не радіє з несправедливості, а 
тішиться правдою, усе покриває, всьому вірить, завжди 
надіється, все терпить» (1Кор. 13:4-7). Як дивовижно 
схожі у своїх властивостях мудрість від Бога і любов, 
що дається Духом Святим!

Як каже апостол, любов Божа покриває все. Сама 
не творячи зла, вона протистає злу, своєю м’якою 
силою знекровлює його найхитріші наміри, зв’язує його 
найпотужнішу зброю. Немов тонка, але міцна сітка, 
обволікає підступне, упокорює розбурхане, заспокоює 
розлючене і дає всьому надійний і глибокий мир. Всяке 
добро, якщо воно не чинне любов’ю, не наповнене 
нею, не є його головним мотивом, завжди ховає в собі 
значну частку зла. Зла егоїзму, корисливості, гордості; 
зла, пов’язаного з бажанням якщо не багатства, то 
влади, якщо не влади, то слави, якщо не слави, то 
бодай хоча б невеличкого визнання з боку вузького 
оточення. І, таким чином, добро вже не є тим добром, 
що приходить від Бога. 

Любов покриває наші біди, нестатки, невдачі. Вона 
ніби обволікає їхні гострі кути, що ранять душу, загоює 
давні виразки, не дає піднятися невдоволенню, роз-
чаруванню. Вона невтомною рукою розчищає дорогу 
надії на краще, на майбутній успіх, на подолання пере-
шкод. Вона м’яко світить попереду, поглинаючи хвилі 
темряви, що час від часу насуваються на нас.

Лише любов здатна понести чийсь поганий ха-
рактер, зрозуміти мотиви чужого гріха, лише любов 
спроможна подарувати нам повне й незворотне про-
щення образи.

Божа любов – це любов не до себе! Вона завжди 
спрямована назовні. На Отця Небесного, Сущого на 
небесах, на людей, що блукають у темряві, на світ, 
що приречений на загибель, на своїх братів та сестер, 
котрі без кінця борються зі своїми гріхами. На все Боже 
творіння, що все ще залишається прекрасним, незва-
жаючи на нерозумне ставлення до нього людини.

Любов на все дивиться відкритими, чистими очима, 
глибоким духовним зором, скрізь бачачи Господа, і саме 
це бачення для неї стає непересихаючим джерелом 
постійного примноження.

Любов Божа дивовижним чином змінює наше 
мислення, часто спонукаючи до рішень, абсолютно 
неможливих раніше, до того, як ми її пізнали.

Йонатан – спадкоємець престолу
 Йонатан був законним спадкоємцем царя Саула, 

його коханим сином, якому вінценосний батько довіряв 
найглибші державні таємниці. Юнак готувався стати 
царем Ізраїлю. І він, як надійна батькова опора, мав би 
дбати про зміцнення існуючого режиму, підтримувати й 
захищати його від зовнішніх та внутрішніх ворогів.

Інакше не могло бути. І Йонатан ніколи не став би 
міняти цей абсолютно нормальний стан речей, якби 
не одне але. «Йонатанова душа зв’язалася з душею 
Давидовою, і полюбив його Йонатан, як душу свою» 
(1Сам. 18:1). Ця прив’язаність не лише поставила під 
загрозу всі плани царя, але й спонукала молодого прин-

ца до абсолютно безглуздого, з точки зору нормальної 
людини, рішення: він віддає Давидові своє право на 
престол: «Ти будеш царювати над Ізраїлем. А я буду 
тобі заступником» (1Сам. 23:17). І то не було якесь 
тимчасове затьмарення розуму, ні – почуття змінило 
напрямок мислення Йонатана.

Нелогічний вчинок Рут
Рут-моавитка (Рут. 1:8-22) любила свою свекруху. 

Сталося, що всі чоловіки в домі померли, і стара виріши-
ла повернутися в землю батьків. Вона дала двом своїм 
невісткам дуже по-житейському мудру й сповнену гли-
бокої турботи пораду: «Вертайтеся, дочки мої, – чого 
ви підете зо мною...» Ноомі бажала молодим жінкам 
найбільшого добра – вони ще могли влаштувати своє 
особисте життя на рідній землі, серед свого народу.

Орпа прийняла абсолютно правильне з точки зору 
звичної нам людської логіки рішення: поплакала, по-
цілувала свекруху на прощання та й пішла додому. Рут 
же пригорнулася до старої й сказала: «Не силуй мене, 
щоб я покинула тебе... і куди підеш ти, туди піду й я, а 
де житимеш ти, там житиму й я. Народ твій буде мій 
народ, а Бог твій – мій Бог. Де помреш ти, там помру 
й я... і тільки смерть розлучить мене з тобою».

Рут вчинила вкрай нерозважливо, «не врахувала», 
що свекруха вже стара і навряд чи зможе заробити 
собі на шматок хліба, якщо навіть буде така можли-
вість; що у Вифлеємі на них ніхто не чекає і не буде їм 
обом де голови прихилити, і можуть вони стати просто 
жебраками. Як сказала сама Ноомі: «Я заможною піш-
ла була, та порожньою вернув мене Господь». Немає 
сумніву, що Рут усе це добре розуміла, але любов від-
хилила по-житейському правильні поради здорового 
глузду, помінявши напрямок мислення молодої жінки.

Отож коли ви бачите подібні «нелогічні» вчинки 
братів чи сестер, не поспішайте з висновком про їхню 
непрактичність та недалекоглядність, а спробуйте по-
ставити себе на місце цих людей і зрозуміти їхні мотиви.

Любов, що її мала в серці Рут, виявлялася не лише 
в жертовності, готовності поступитися власним благо-
получчям, можливо, й сімейним щастям у новій сім’ї, а 
й у слухняності, поступливості, лагідності, терпінні. Про 
це свідчать наступні події в її житті. Бог винагородив 
жінку так, що вона ніколи й сподіватися не могла на 
щось подібне.

Їфтах – суддя ізраїльський

«Великий же зиск – то благочестя 
із задоволенням» (1 Тим. 6:6).

Близько 2000 років апостол Павло 
написав ці слова своєму духовному 
синові Тимофію. Згодом він знову 
пише до нього: «Настане бо час, коли 
здорової науки не будуть триматись, 
але за своїми пожадливостями вибе-
руть собі вчителів, щоб вони їхні вуха 
влещували. Вони слух свій від правди 
відвернуть та до байок нахиляться» 
(2 Тим.4:3-4). 

Що таке байки? Словник тлумачить байку як 
вигадану подію, неправду, марнословство 
і пустомовність. Любов до байок буде од-

нією з ознак останнього часу. «Ісус же промовив у 
відповідь їм: «Стережіться, щоб вас хто не звів! Бо 
багато хто прийде в Ім’я Моє, кажучи: Я Христос. 
І зведуть багатьох... І через розріст беззаконства 
любов багатьох охолоне» (Мт. 24:4-5, 8).

Зауважте: тут тричі наголошується на слові 
«багато». «Багато прийде…», «зведуть багатьох» і 
«любов багатьох охолоне». Отже, більшість христи-
ян будуть піддані спокусам і потраплять у спокусу. 
Саме про це попереджає Ісус Христос.

А ось що каже апостол Петро: «А між людом були 
й неправдиві пророки, як і будуть між вас учителі 
неправдиві, що впровадять згубні єресі, відречуться 
від Владики, що викупив їх, і стягнуть на себе самі 
скору погибіль. І багато хто підуть за пожадливістю 
їхньою, а через них дорога правдива зневажиться» 
(2 Петр. 2:1-2).

Цей останній час у Біблії названий часом Лота 
і часом Ноя. Син Божий каже: «І як було за днів 
Ноєвих, то буде так само й за днів Сина Людського: 
їли, пили, женилися, заміж виходили, аж до того дня, 
коли Ной увійшов до ковчегу; прийшов же потоп і всіх 
вигубив. Так само, як було за днів Лотових: їли, пили, 
купували, продавали, садили, будували; того ж дня, 
як Лот вийшов із Содому…» (Лк. 17:26-30). 

Тимчасові надбання скороминучі, вони швидко 
зникають. Все видиме – тимчасове, а невидиме 
– вічне. У Повторенні Закону читаємо: «Щоб ти не 
сказав у серці своїм: «Сила моя та міць моєї руки 
здобули мені цей добробут». Отже, якщо людина має 
багатство, то вона має пам’ятати, що саме Бог дав 
їй здоров’я, розум і сформував обставини.

Іноді багатство набувається наполегливою пра-
цею, а іноді – й злочинним шляхом. Тому апостол 
Павло каже: «Останніми днями настануть тяжкі 
часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, 
зарозумілі, горді, богозневажники, батькам не-
слухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, 
осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, 
зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять 
розкоші, аніж люблять Бога, вони мають вигляд 
благочестя, але сили його відреклися» (2 Тим. 3:1-5). 
Покоління останніх часів буде зайняте переважно 
набуттям матеріального. 

Але Писання закликає здобувати те, що вічне. 
Як його здобути? «Хто напучування не приймає, той 
не дбає про душу свою, а хто слухається остороги, 
здобуде той розум» (Пр. 15:32). «Серце розумне 
знання набуває, і вухо премудрих шукає знання» 
(Пр. 18:15). «Чести набуває покірливий духом» (Пр. 
29:23). «Набуток премудрости ліпший за перли!» 
(Йов. 28:18). І ще: «Великий же зиск то благочестя 
із задоволенням» (1 Тим. 6:6).

Що таке благочестя? Благочестя – це істинна по-
божність, благоговійне визнання божественних істин 
і виконання їх на ділі. Як не дивно, благочестя може 
бути марним. Ось що про це говорить Яків у своєму 
Посланні: «Коли ж хто гадає, що він побожний, і 
свого язика не вгамовує, та своє серце обманює, 
марна побожність того!» (Як. 1:26). 

Благочестя (в укр. перекладі «любов») може бути 
також непостійним: «Бо ваша любов, немов хмара 
поранку, і мов та роса, що зникає уранці» (Ос. 6:4). 
Є люди, які відвідують церкву і, на перший погляд, 
начебто благочестиві, але справжні вони поза 
церквою: вдома, у бізнесі, у стосунках з людьми. 
Той же апостол Яків говорить про чисту й непо-
рочну побожність: «Чиста й непорочна побожність 
перед Богом і Отцем оця: зглянутися над сиротами 
та вдовицями в утисках їхніх, себе берегти чистим 
від світу» (Як. 1:27).

Отже, благочестива людина турбується про 
найбідніших та найнещасніших. І вона береже себе 
чистою та непорочною від світу. Таким чином, бла-
гочестя полягає не лише в тому, щоб робити добро 
своєму ближньому, а й у тому, щоб берегти самого 
себе в чистоті. 

У Біблії знаходимо не одну згадку про благо-
честивих людей. «І ото був в Єрусалимі один 
чоловік, йому ймення Семен, людина праведна 
та благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля. 
І Святий Дух був на ньому. І від Духа Святого 
йому було звіщено смерти не бачити, перше 

ніж побачить Христа Господнього» (Лк. 2:25). 
Цей чоловік був мужем праведним та благочес-

тивим. І Господь виявляє милість до нього, даючи 
можливість побачити Христа-Немовля і розпізнати 
у Ньому Месію.

У Діях святих апостолів йдеться про сотника 
італійського полку Корнилія. «З усім домом своїм він 
побожний був та богобійний, подавав людям щедру 
милостиню, і завжди Богові молився» (Дії 10:2). Не-
багато чоловіків нині можуть похвалитися тим, що 
їхні доми благочестиві і бояться Бога. А Корнилій 
міг, бо про нього сказано, що він боявся Бога з усім 
домом своїм. Він творив багато милості, завжди 
молився Богові – а це ознаки істинного благочестя. 
І коли йому явився ангел, то сказав: «Молитви 
твої й твоя милостиня перед Богом згадалися...» 
І далі ангел розповів сотнику, як йому зустрітися з 
апостолом Петром, який розповість йому про вічне 
спасіння і про те, як його отримати.

Біблія говорить також про жінок, які присвячують 
себе благочестю. Є жінки, які присвячують себе на-
клепам та обмовам, вбранню та прикрашанню свого 
тіла, але є жінки, які присвячують себе благочестю. 
І для них є чудова обітниця: «… Мешкання правед-
них Він (Бог) благословить». Якщо ти хочеш, щоб 
твій чоловік, твої діти були благословенні, то маєш 
бути благочестивою і в домі твоєму має панувати 
благочестя.

Християнин і благочестя – ці поняття нерозривно 
пов’язані, і Бог дає нам сили досягати цього, бо «усе, 
що потрібне для життя та побожності, подала нам 
Його Божа сила пізнанням Того, Хто покликав нас 
славою та чеснотою» (2 Петр. 1:3). Тобто бути благо-
честивими людьми і мати непорочну побожність ми 
можемо лише через пізнання Христа Ісуса. Читай 
Біблію, молися – і ти побачиш, як закони благочестя 
почнуть діяти у твоєму серці. 

Апостол Павло радить Тимофієві: «Цурайся 
нечистих та бабських байок, а вправляйся в благо-
честі. Бо вправа тілесна мало корисна, а благочестя 
корисне на все, бо має обітницю життя теперішнього 
та майбутнього» (1 Тим. 4:7-8). Благочестя дає змогу 
вже тепер насолоджуватися життям і сподіватися 
на щасливе майбуття у вічності. Той же апостол 
Павло спонукує Тимофія: «Але ти, о Божа людино… 
женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, 
терпеливістю, лагідністю!» (1 Тим. 6:11).

Але попри це апостол радить бути задоволеним. 
Довкола безліч невдоволених людей. На жаль, 
багато їх і серед віруючих людей. А задоволених 
людей дуже мало. Як же набути задоволене серце? 
Що радить з цього приводу Біблія?

«Страх Господній веде до життя, і хто його має, 
той завжди буде вдоволений, і зло не досягне його» 
(Пр. 19:23). Апостол Павло каже: «А як маємо поживу 
та одяг, то ми задоволені будьмо з того» (1 Тим. 6:8).

Якщо ти маєш це, якщо діти твої одягнені і не 
голодні, дякуй Богові, благословляй Його Ім’я. Апос-
тол Павло свідчить про себе: «Бо навчився я бути 
задоволеним із того, що маю» (Фил. 4:11). Багато 
людей невдоволені тим, що мають. А апостол каже 
про себе: «Умію я й бути в упокоренні, умію бути й у 
достатку. Я привчився до всього й у всім: насищатися 
й голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Я 
все можу в Тім, Хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі!» 
(Фил. 4:12-13). 

Чи можеш ти сказати: «І я можу все в Ісусі Христі, 
що мене підкріпляє»? Безумовно, у кожного своя 
думка щодо того, що таке надбання. Для вбогого 
це, можливо, тисяча доларів. Для багатого, скажімо, 
мільйон доларів. Для освіченого – це нові знання, 
звання та слава... Але Біблія переконує: «Великий 
же зиск – то благочестя із задоволенням».

Благочестиві люди також переживатимуть про-
блеми. Написано: «Та й усі, хто хоче жити побожно у 
Христі Ісусі, будуть переслідувані» (2 Тим. 3:12). Але 
Господь знає, як визволяти благочестивих від спокуси. 

Чи маєте ви це благочестя із задоволенням? Чи 
готові до підхоплення Церкви? Чи не бентежить 
ваше серце заздрість? Запам’ятаймо, що невдяч-
ність – найлютіший ворог нашого задоволення. В 
останні дні люди будуть невдячні, злі та невдоволені. 
А невдоволена людина навіть і здобувши увесь світ, 
не знайде спокою у своїй душі.

Тож будьмо благочестивими і задоволеними – це 
найбільше надбання.

Віктор Куриленко.

БЛАГОЧЕСТЯМУДРІСТЬ СЕРЦЯ

Цей чоловік мав запальний, войовничий і рішучий 
характер. Йдучи на війну з синами Аммона, він дав Бо-
гові абсолютно безглузду й непотрібну клятву: прине-
сти в жертву перше, що з'явиться йому на зустріч, коли 
він повертатиметься додому з перемогою. Непотрібну, 
бо долю Аммона давно вирішив Бог на користь Ізраїлю 
без будь-яких жертв. Тож перемога не забарилася, 
Їфтах із тріумфом рушив до рідної домівки. І першою 
на зустріч йому вийшла його єдина, кохана дитина.

Але наразі нас цікавить не вчинок судді. Незбаг-
ненно поводиться його донька. Вона ні на мить не 
допускає сумніву у розумності батькового вчинку, не 
впадає у розпач, не обурюється. Любов її вірить, що 
так потрібно, любов покриває вкрай недалекоглядний 
фатальний вчинок.

Два місяці дівчина провела з подругами в горах 
без будь-якої сторожі, за цей час спритна сучасна 
«принцеса» втекла б у тридесяте царство. І батько 
був би задоволений, напевно, оскільки це зняло б із 
нього відповідальність перед Богом. Але вона була 
слухняна, вона була покірлива. Це не тупа покірливість 
безгласної вівці, що, йдучи під ніж, просто не має іншо-
го виходу, і не горда затятість знатної особи, якій за 
всяку ціну треба підтримати авторитет батька в очах 
народу. Це зовсім інше, це сильна, смілива й радісна 
примирливість любові.

Ісус мав усю повноту влади на небі й на землі, мав 
славу небес і міг лишатися там завжди. Але Він зійшов 
на политу кров’ю, спаплюжену гріхами розбещеної і 
озлобленої людини землю, взявши тіло простого бідно-
го ремісника. Як на нашу людську, житейську думку, не 
дуже поміркований вчинок. Але Ісус це зробив. Чому? 
Бо полюбив тебе й мене.

Віктор Котовський.
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУСЛОВО І ДІЛО

Через декілька тижнів батьки Лесі відчули по-
клик від Бога служити для проблемної молоді. 
Це служіння вони розпочали візитом в тюрму, 

де перебував вбивця. Сила Божа змінила цих 
людей в той час, коли вони перебували в глибокій 
долині страждань, і дала новий напрям в служінні. 
Нині сім'я Чолаків активно задіяна в служінні для 
проблемної молоді у тюрмах, а також для людей, 
з якими вони безпосередньo стикаються щодня. 
Завдяки прощенню вони навчилися любити тих, хто 
не любить Господа, хто не має миру, що перевищує 
всяке розуміння. І як наслідок, багато осіб прийма-
ють Христа як свого особистого Спасителя.

Бог перетворює трагедію на 
благословення

Як я можу простити? Після 23 років подружнього 
життя чоловік сказав, що не хоче більше жити зі 
мною. Я намагалася робити все, що могла, щоб 
бути найкращою для нього: бути його другом, його 
відрадою. Проте він вирішив покинути  мене. Я не 
могла простити йому, покладаючись на свої сили, це 
було можливо тільки завдяки силі Ісуса Христа.

Я хотіла просто померти і просила Бога забра-
ти мене. Однак через три тижні Бог змінив мою 
молитву. Ця нова молитва була молитвою покори. 
Після того, як я віддала свою волю в руки Божі, Він 
показав Свою велику, безмежну любов до мене. 
І нарешті, після 30 років духовної пустелі, я була 
готова служити Йому без жодних умов: я віддала 
своє життя повністю Йому, щоб Він вів мене згідно 
зі Своєю волею. Слава Богу за те, що Він знає нас 
набагато краще, ніж ми самі. Як тільки ми коримося 
і віддаємося Богові повністю, Він перетворює траге-
дію на благословення і нові можливості.

Я прийняла рішення вірити, що Божі цілі – наба-
гато вищі і кращі від наших. Написано: «I знаємо, що 
тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постано-
вою, усе допомагає на добре». Цей вірш став живим 
словом у моєму житті, я повторювала його знову і 
знову, змушуючи себе вірити, що це – істина.

Незалежно від того, мала це образа чи дійсно 
велика, ми маємо свідомо простити від всього серця 
перед Богом. Тоді ми віддаємо цю людину Богові. 
Біль від образи  – це процес. Прощення – це також 
процес. Коли ми кладемо свою руку в Божу руку, ми 
отримуємо силу, яка допоможе нам пройти цей про-
цес. Бог особисто уздоровить рану, яку Вам нанесли. 
Він – наш Цілитель! Він каже: «Бо Я – Господь, Лікар 
Твій!» (Вих. 15:26). Нам потрібно простити, шоб зупи-
нити біль, який ми відчуваємо.  «Він зламаносердних 
лікує і їхні рани болючі перев'язує» (Пс. 147:3).

Інша важлива причина для прощення – це забо-
рона сатані зайняти місце в нашому житті. 1 Петр. 
5:8 чітко говорить: «Будьте тверезі, пильнуйте! Ваш 
супротивник – диявол – ходить, ричучи, як лев, що 
шукає пожерти кого».

Якщо ми не прощаємо, Дух Святий замовкає і 
сатана отримує можливість подавати нам свої ідеї, 
відводячи від тісних взаємин з Богом. І ось ми вже 
знаходимо недоліки в пастора, інших християн, і 
вже мало-помалу втрачаємо прагнення до тісних 
відносин з Христом. 

Як часто ми повторювали молитву Господню: 
«І прости нам борги наші, як і ми прощаємо ви-
нуватцям нашим». А чи ми справді чинимо так, як 
молимося? Коли хтось якимсь чином кривдить нас, 
чи приходимо ми до Бога в молитві, щоб простити 
цій людині?

Ознаки необхідності прощення
З чого ми довідуємося, що нам потрібно прости-

ти? Ми відчуваємо певний дискомфорт всередині; 
щось не так з нами, як повинно бути; ми не хочемо 
зустpічатися з цією людиною; ловимо себе на тому, 
що критикуємо її знову і знову; коли ми молимося, 
ми не чуємо Духа Святого, що промовляє до на-
шого духа.

Коли необхідно прощати? Якнайшвидше, як 
тільки вас скривдили. Христос хоче, щоб ми були 
вільні, щоб не несли тягар чийогось зловживання 
нами. Непрощення, яке тягнеться протягом довго-
го часу, викликає гіркоту. «Дивіться, щоб хто не 
зостався без Божої благодаті, щоб не виріс який 
гіркий корінь і не наробив непокою, і щоб багато не 
опоганились тим» (Євр. 12:15).

Справжня свобода починається тоді, коли ми 
прощаємо в молитві перед Богом, обіцяючи відпус-
тити цю людину або людей Богові.  Апостол Павло 
пише: «Не мстіться самі, улюблені, але дайте місце 
гніву Божому, бо написано: «Мені помста належить, 
Я відплачу, говорить Господь» (Рим. 12:19). Бог 
хоче, щоб ми були вільні від бажання помсти. Бог 
закликає зробити крок далі: вчитися любити цю 

людину так, як її любить Він Сам – любов'ю агапе.

Кроки назустріч Богові
Після прощення моєму чоловікові Бог вів мене, 

щоб я благословляла його нескінченну кількість 
разів. Я не могла цьому повірити. Я думала, що 
я вже зробила все, що було найважче. Але Бог 
продовжував кликати мене до терпіння: «Терпіть 
один одного, і прощайте собі, коли б мав хто на 
кого оскарження. Як і Христос вам простив, робіть 
так і ви!» (Кол. 3:13).

Бог мене кликав бути доброю і люб'язною. Я 
читала: «Любіть один одного братнього любов'ю; 
випереджайте один одного пошаною!». І питала в 
Бога: «Як я можу поважати свого чоловіка, коли 
він продовжує вести негідний спосіб життя?». Але 
Дух Святий лагідно шепотів: «Я покажу тобі». І 
я зрозуміла: я можу шанувати свого чоловіка за 
його бізнес, довіривши йому свої гроші. З часом я 
бачила, як Бог благословляє мене після того, як я 
послухалась Його. 

Одного дня моя молитовна подруга сказала: 
«Ти будеш знати, що ти простила йому, якщо раді-
тимеш, коли в його житті станеться щось добре». У 
Посланні до римлян я читала: «Отож, як твій ворог 
голодний – нагодуй його; як він прагне – напій його, 
бо, роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому 
на голову». І сказала: «Боже, він не голодний або 
спраглий: покажи мені, як розуміти це».І Дух Святий 
показав, що він справді був голодний і спраглий 
– спраглий похвали (слів підбадьорення, слів, які 
засвідчують повагу до нього). Я почала хвалити 
його кожного часу, коли в мене появлялася для 
цього можливість. Потім він сказав, що в його житті 
є дуже хороша новина, і я зрозуміла, що це справді 
тішить мене. Це було чудо з чудес!

Прощення – стиль нашого життя
Кому ви маєте простити? Можливо, ці непри-

ємні почуття крокують з вами вже так довго, що 
Ви вже й не розумієте, кому прощати. Я б радила 
вам провести час з Богом, прохаючи відкрити, кому 
ви насправді ще не простили. Ви можете молитися 
словами з Пс. 138 (139): 23-24. І ви будете задо-
волені, зробивши це.

Я також мала таку проблему, бо не знала, кому 
насамперед маю прощати. Мій батько завдав мені 
багато болю, і я не мала люблячих, щирих відносин 
з ним упродовж багатьох років. Та навіть не думала, 
що мені потрібно простити йому перед Богом. А 
кілька років тому моя молитовна подруга сказала 
мені, що відчуває, що я повинна простити комусь, і 
це буде вагомим кроком вперед до мого духовного 
зростання. Протягом трьох місяців я просила Бога 
показати мені, хто це, але Бог мовчав. 

Нарешті під час одного семінару на тему вирі-
шення духовних і особистих конфліктів Бог відкрив 
мені причину: це мій батько (а минуло вже багато 
часу відтоді, як він відійшов до Бога). І Він навіть 
показав, що це була за образа. Я сказала Богові, 
що прощаю, і сказала, за що. Відразу після цього 
Бог показав мені видіння:  мій батько йде до мене з 
відкритими обіймами. Я бачила любов в його очах, 
коли він обіймав мене. О, як Дух Святий поміняв мої 
спогади того дня! 

Дивний Порадник навіть показав мені корінь 
мого болю. І те, що я втратила у стосунках із земним 
батьком, мені повернув мій Небесний Батько. Моя 
цінність була тепер справді в Христі, вона не залежа-
ла від мого зовнішнього вигляду чи можливостей.

З того часу я почала бачити добрі риси свого 
батька: його віру в Бога, його любов до мене, коли 
я була маленькою дівчинкою, його ставлення до 
праці (це все тепер приклади для мене). І я з не-
терпінням чекаю зустрічі з татом і моєю дорогою 
мамою на небесах!

Прощення має бути стилем життя християнина. 
Ісус закликає: «Любіть своїх ворогів, благословляй-
те тих, хто вас проклинає» (Мт. 5:44). У Мт. 18:21-22 
читаємо, як Петро запитує: «Господи, скільки разів 
брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати 
йому? Чи до семи раз?». Ісус промовляє до нього: 
«Не кажу тобі до семи раз, але аж до семидесяти 
раз по семи!».  А вірш з Мт. 6:15 наводить нам дуже 
важливу причину для того, щоб жити в прощенні: 
«А коли ви не будете людям прощати, то й Отець 
ваш не простить вам прогріхів ваших».

Тож простімо від всього серця усім кривдникам, 
відпустімо того, хто нас образив, завдав болю, по-
просімо в Бога дати нам любов агапе до цієї людини, 
шукаймо можливостей, щоб показати цю любов 
словом і ділом, і молімося за Боже благословення 
для цієї людини. 

Катріна Гуменюк.

Постійно думаючи про це, я почав складати 
список відомих мені літніх людей, які, на мій 
погляд, переживали в останні роки життя 

найбільший розквіт. Невдовзі стало зрозуміло, 
що я знаю багато людей похилого віку, але спи-
сок «саме тих» виходив дуже коротким. Різкість, 
придирливість і дратівливість будь-кого з цих 
людей могли свідчити, що ці неприємні риси 
були завжди притаманні їм, хоч не так явно ви-
являлися у минулому. Я зауважив, що багато з 
них в кінці життя були схильні до звинувачень і 
критики, а дехто просто жив минулим і не бачив 
великої радості в тому, щоб відкривати шлях в 
майбутнє наступним поколінням.

Роздумуючи про тих людей, які увійшли до 
списку, про те, які вони, я продовжував шукати 
відповідь на питання: що змушує їх жити за по-
кликом серця і велінням душі?

Слово «вдячність» першим виникло у свідо-
мості. Оцінюючи бесіди, листування і особисте 
спілкування з цими людьми, я відкрив у них цю 
рису. Усі вони визнавали, що, в першу чергу, 
потрібно турбуватися про інших, а не про себе. 
А також відчувати, чи не шкодиш ти добру ото-
чуючих. У Посланні до римлян апостол Павло 
зауважує, що основною ознакою культурного 
занепаду можна вважати невдячність (Рим. 
1:21). 

Вдячність втрачається у процесі старіння. 
На зміну їй приходять зверхність і надмірна ви-
могливість. Причому дух вдячності не приходить 
природним чином. Для більшості з нас він має 
стати об’єктом виховання. Вдячність вимагає 
пильнування, щоб нічого не пропустити. Але літ-
ні люди, про яких я говорю, вміють пильнувати  
і не перестають дякувати: Богові – за хороше 
здоров’я і нові можливості, дружинам – за лю-
бов, друзям – за розуміння і компанію, молодим 
людям – за те, що не забувають про них. 

Другою відмінною рисою цих людей є їхній 
непідробний інтерес до досягнень молодих поко-
лінь. Вони з радістю спостерігають за успіхами 
своїх молодих друзів. Вони першими виявляють 
радість, першими хвалять їх за досягнення. Мо-
лоді помиляються, якщо думають, що це легко 
робити. З’являється майже непоборне бажання 
виявити ревність і звести до мінімуму те, що 
досягло молоде покоління. І коли старші люди 
вкотре згадують, що лідерство та ініціатива 
перейшли до молодих, у них виникає думка: 
«Чому я не зміг цього зробити?». Люди ж із мого 
списку не лише не заздрять тим, хто молодший, 
– вони присвятили себе для допомоги. 

Вивчаючи спільні риси літніх людей, котрих 
я обрав як взірець, захоплююся тим, що їхній 
розум гострий і гнучкий. На відміну від бага-
тьох інших, вони не перестають думати, не 
припиняють цікавитися новими ідеями. Вони 
рухаються до нового. Тому ці люди вдумливо 
читають, причому читання їхнє різноманітне. 
Вони вивчають богослов’я, події сьогодення, 
історію, нові технології, сучасні досягнення 
культури. Їхнє мовлення розвивається, вони 
ознайомлені з тим, що, де і як відбувається. 
Вони мають власну думку і можуть її захистити. 
Їхній світогляд не вчорашній, а нинішній. Зміни 
– не вороги їм, а друзі. 

Одна з особливостей, що вражає мене в моїх 
літніх друзях, – їхня здатність мислити катего-
ріями, які я називаю макрокатегоріями. Вони 
мають масштабне бачення і дивляться на життя 
з найбільш оптимальної позиції. Вони виявляють 
опір паніці, коли раптові події вражають усіх і 
коли молодим людям починає здаватися, що 
настав кінець світу. Масштабне мислення бере 
до уваги як довготривалий хід історії, так і те, 
що Бог працює повільно, практично невідчутно. 
І в цьому полягає парадокс.

Люди, якими я захоплююся, знають, як 
змінюватися, але не змінюються заради самих 
змін. Чи, інакше кажучи, вони відчувають різ-
ницю між марними та істотними змінами. Перші 
їх не вражають, бо вони знають, як здійснити 
другі.

Людина, якою б я хотів стати у старості, 
ніколи не стає бездіяльною. Інакше вона одразу 
ж заскучає. Залишає роботу? Звичайно. Але 
бездіяльність не для неї. Тому що люди такого 
типу наперед знають, що вони робитимуть, коли 
вийдуть на пенсію. Це їхня життєва місія чи 
покликання. Їм, передусім, властиве бажання 
віддавати, а не отримувати. Вони покликані 
втілювати ідею, що суть життя і життєздатності 

– у розвитку наступних поколінь. 
У старості я хотів би володіти рисою, яка в 

наші дні трапляється дуже рідко. Але в тих, кого 
я включив у список, вона є. Цю рису можна ви-
значити двома словами: м’якість і співчуття. 

І ось що я маю на увазі. Якось у розмові 
з групою людей я запитав: «Хто найбільше 
вплинув на ваше особисте життя?». Більшість з 
присутніх, які приєдналися до розмови, назвали 
свого дідуся. Це спостереження здивувало 
мене, але, виявляється, дарма. Перейшовши 
до розповідей про дідусів, ми виявили, чому. 
Батьки й матері зазвичай стурбовані пробле-
мами власного росту, а також тим, щоб усе в 
сім’ї йшло як належить. Але дідусі (й бабусі) 
зовсім інші! Доброта, терпіння, милосердя, 
усвідомлення, що в житті є щось набагато 
важливіше, ніж точність виконання, терміни й 
накопичення. Таке розуміння робить особистість 
більш масштабною. Саме це найкраще дається 
благородним дідусям та бабусям. 

У моїх літніх друзів є ще одна риса: вони 
продовжують всією душею романтично любити 
своїх дружин. Я говорю про тих, які знаходять 
радість у своєму шлюбі після 40 чи 50 років 
спільного життя. Вони ніжно торкаються до 
своїх дружин, ласкаво розмовляють з ними, 
їхні очі продовжують спалахувати, коли вони 
дивляться на них. Та, окрім всього цього, вони 
постійно турбуються про розвиток своїх дружин, 
про їх зручність та якісність їхнього життя. Вони 
знають, як радіти разом! Про своїх дружин вони 
говорять піднесено, з неймовірною вдячністю. 
І це прийшло не раптово. Це було природним з 
самого початку їх стосунків. І тому останні роки 
стають для них найкращими, найніжнішими.

Протягом всього життя ми витрачаємо бага-
то сил, з’ясовуючи стосунки в питаннях влади і 
контролю. Очевидно, ми маємо володіти певною 
частиною того й іншого, але одним з найболю-
чіших аспектів процесу старіння є усвідомлення 
того, що влада і контроль слабнуть. Для деяких 
старших людей це обертається проявом гіркоти 
та роздратування. Вони не можуть знести втра-
ти попередньої влади – влади над своїм тілом, 
влади на роботі, у своїх організаціях (зокрема 
у церкві). Але існують інші форми влади. Мудрі 
люди не тримаються за формальну владу. Вони 
не прагнуть керувати людьми. Вони, звичайно, 
турбуються про своє тіло, але їх не дивує (і 
життя не закінчується для них!), якщо здоров’я 
трохи похитнулося. 

Літні люди, яких я неймовірно шаную, живуть 
за велінням душі, тому їх передусім турбує 
здатність говорити з Богом і сила мудрості. 
Ці люди знають, як молитися, і розуміють, що 
найжиттєвіші моменти – ті, коли відбувається 
тісний зв'язок людини з Богом.

Вони легко відходять убік, дозволивши мо-
лодим людям здійснювати програми і керувати 
організаціями. Вони не рвуться виступати на 
зібраннях і спокійно реагують на вмовляння ви-
ступити. Вони не прагнуть змагатися з іншими. 
А коли їм потрібне спілкування, вони усвідом-
люють, що передусім варто поспілкуватися з 
небесами, а потім вже з людьми. 

Я хотів би бути схожим на таких старших 
людей, які досягли у своєму житті тієї вершини, 
коли повністю усвідомлюється сенс біблійних 
слів: «Без Мене ви не можете нічого». І їм не 
треба боротися з цією істиною. Вони бачать 
молодих, які пітніють у спробах отримати владу, 
керувати людьми, системами і грошима, які з 
гордістю говорять про свої досягнення. І вони 
усміхаються, бо пізнали, що це – не головне у 
житті. Тому вони залишають подібні заняття 
молодим, а самі перебувають у радісному спіл-
куванні з Богом. 

І ще хотілося б додати про літніх людей, вне-
сених у мій список тих, на кого мені хотілося б 
бути схожим: вони не бояться смерті. Смерть 
не лякає їх. Дехто з них сміється, говорячи 
про це. Але страх? Ніколи! Ці люди усвідомили 
слова апостола Павла, який говорив про гря-
дущу смерть: «Для мене життя – то Христос, а 
смерть – то надбання. А коли життя в тілі для 
мене плід діла, то не знаю, що вибрати. Тягнуть 
мене одне й друге, хоч я маю бажання померти 
та бути з Христом, бо це значно ліпше. А щоб 
полишатися в тілі, то це потрібніш ради вас» 
(Фил. 1:21-24).

Гордон Макдональд. 
(З книги «Життя, благословенне Богом»).

ЯКИМ БИ ТИ ХОТІВ ЯКИМ БИ ТИ ХОТІВ 
СТАТИ У СТАРОСТІ?СТАТИ У СТАРОСТІ?

МЕНІ БОЛЯЧЕ – ЯК 
Я МОЖУ ПРОСТИТИ...
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Ми створені для близького спілкування з Гос-
подом. На жаль, і нині не всі люди шукають 
спілкування з Ним.

У старозаповітні часи Господь звелів Мойсею по-
будувати скинію. Це було не просто місце поклоніння 
Богові. Скинія стала прообразом дороги, якою про-
ходить людина, наближаючись до Господа.

Господь одного разу сказав через пророка: «Потому 
вернуся і відбудую Давидову скинію занепалу, і відбу-
дую руїни її, і наново поставлю її, щоб шукали Господа 
люди зосталі та всі народи, над якими Ім’я Моє кликано, 
— говорить Господь, що чинить все це!» (Дії 15:16-17). 

Скинія була побудована за словами об’явлень, які 
Мойсей отримав від Бога. Чому в Новому Заповіті скинія 
називається Давидовою? Можливо, тому, що цим відо-
бражене ставлення царя Давида до Господа.

Подвір’я скинії
Щоб почати наближення до Бога, людина повинна 

ввійти на подвір’я. Неможливо поклонятися Богові, пе-
ребуваючи за межами скинії. Неможливо наблизитися 
до Бога, якщо наші думки, бажання, прагнення — за 
межами Божого Царства, коли ми не думаємо про Бога 
і не прагнемо з’єднатися з Ним.

Писання говорить, наскільки ревно Бог бажає, щоб 
ми були відділені від гріховного світу: «Або яка згода 
поміж Божим храмом та ідолами? Бо ви храм Бога 
Живого, як Бог прорік: «Поселюсь серед них і ходитиму, 
і буду їм Богом, — а вони будуть народом Моїм! Вийдіть 
тому з-поміж них та й відлучіться, — каже Господь, — і 
не торкайтесь нечистого, — і Я вас прийму» (2 Кор. 
6:16-17). Слово «відлучитися» означає відійти від суєти 
світу, позбутися гріховного впливу.

Існує закономірність: ми не зможемо наблизитися до 
Бога, якщо не перейдемо на територію Господа. Немож-
ливо бути у світі і бути з Богом. Неможливо поклонятися 
Богові, якщо серце людини — не в місці поклоніння.

Жертовник
 Перше, що бачила людина на подвір’ї скинії, — жер-

товник. На ньому приносили жертви за гріхи людей як 
прообраз жертви Ісуса Христа за всі наші гріхи.

Коли ми справді наближаємося до Бога, перше, 
що починаємо відчувати, — це бажання коритися і 
каятися. Дух Святий починає очищати нас, нагадуючи 
про вчинені гріхи.

Жертовник створений не для того, щоб осуджувати 
нас, а щоб допомогти очиститися. Бог Святий, тому 
кожен, хто наближається до Нього, повинен і сам бути 
святим. А досягти цього ми можемо лише будучи очи-
щеними кров’ю Ісуса Христа, пролитою для відпущення 
гріхів. У гріховному стані неможливо пережити Божу 
присутність. «Блаженні чисті серцем, бо вони будуть 
бачити Бога» (Мт. 5:8).

Умивальниця (мідне море)
Наступним предметом по дорозі до скинії було 

мідне море, а інакше кажучи, вмивальниця. Вона була 
наповнена водою, щоб священики омивалися в ній, 
готуючись до священодійства.

Прообраз чого це для нас? Прообраз нашого що-
денного освячення. Прообраз очищення в присутності 
Божій через Духа Святого від суєти цього світу (Ів. 13:6-
10). Для цього Дух Святий спонукує нас перебувати у 
Слові Божому (Ів. 15:3), у молитовному стані (1 Сол. 
5:17), у зібранні святих (Пс. 150:1, 1 Ів. 1:7).

Слово Боже говорить: «Безперестанку моліться» (1 
Сол. 5:17). Молитва — це як вода, котра тече в нас, і 
чим більше ми молимося, тим  чистіша ця вода. Ми наче 
омиваємося Духом Божим, оновлюємося в Ньому.

Своєрідний прообраз очищення від впливу цього 
світу показав Господь Ісус, коли омив ноги Своїх учнів. 
«Потому налив Він води до вмивальниці, та й зачав об-
мивати ноги учням, і витирати рушником, що ним був 
підперезаний. І підходить до Симона Петра, а той каже 
Йому: «Ти, Господи, митимеш ноги мені?». Ісус відказав 
і промовив йому: «Що Я роблю, ти не знаєш тепер, але 
опісля зрозумієш». Говорить до Нього Петро: «Ти повік 
мені ніг не обмиєш!». Ісус відповів йому: «Коли Я не вмию 
тебе, — ти не матимеш частки зо Мною». До Нього про-
казує Симон Петро: «Господи, — не самі мої ноги, а й 
руки та голову!». Ісус каже йому: «Хто обмитий, тільки 
ноги обмити потребує, бо він чистий увесь» (Ів. 13:5-10).

Живучи в цьому світі, ми щоденно стикаємось з 
гріховністю — мало не щодня ми бачимо або чуємо 
щось зле. Це схоже на мандрівку запорошеною дорогою 
— людина ніби й чиста, а ноги її запорошені.

Саме тому Ісус Христос обмив ноги учням, показу-
ючи їм необхідність щоденного очищення. Учні були 
очищені від гріха світу, але в щоденному житті все одно 
стикалися з його гріховною недосконалістю.

Друге, що символізувало мідне море, — перебуван-
ня в Слові Божому. «Через Слово, що Я вам говорив, ви 
вже чисті» (Ів. 15:3). Очищення Словом — це щоденне 
перебування в Божому Слові, котре осуджує нас і допо-
магає перебувати в чистоті духа і серця. Перебуваючи у 
Слові, ми бачимо себе, мов у дзеркалі, і якщо помічаємо 
гріх, це неминуче веде нас до покаяння.

І третій аспект очищення — перебування в зібранні ді-
тей Божих: «... маємо спільність один із одним, і кров Ісуса 
Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха» (1 Ів. 1:7).

Коли ми в Божій присутності разом славимо Бога, 
Дух Божий духовно очищує нас, виконуючи роль крові 
Христа, яка виносить з організму всі шлаки і приносить 
поживні речовини, тобто обновлює нас. 

Ми покликані служити
Подвір’я скинії призначалися для того, щоб при-

готувати людину, але на цьому наближення до Бога 
не повинно закінчуватися. На жаль, багато християн 
чомусь думають, що усе, чого очікує від них Господь, 

— щоб вони сповідували свої гріхи, молилися і читали 
Біблію, а ще інколи ходили до церкви. Але дорога на-
ближення до Бога не закінчується на подвір’ї.

У старозаповітні часи прості люди могли входити 
тільки на подвір’я, далі могли йти лише вибрані, покли-
кані до священодійства. У Новому Заповіті усі, хто вірує 
в Ісуса Христа, названі священиками. «Але ви — вибра-
ний рід, священство царське, народ святий, люд влас-
ності Божої, щоб звіщали чесноти Того, Хто покликав 
вас із темряви до дивного світла Свого» (1 Петр. 2:9).

Ми покликані не тільки вірити у спасіння, а й слу-
жити Господу щоденно. Мета очищення священиків 
— підготувати їх до служіння в скинії, яка прообразом 
служіння священства.

Вхід у святе
Святе — це прообраз нашого служіння перед Богом. 

Саме там священики служили Господу. У скинії були три 
предмети богослужіння: семисвічник, стіл для показних 
хлібів і кадильниця.

Світильник (семисвічник) — прообраз нашого духа. 
Ми покликані постійно перебувати в гарячому духовно-
му стані. Писання закликає: «У ревності не лінуйтеся, 
духом палайте, служіть Господеві...» (Рим. 12:11).

Не можна було допустити, щоб світильник у храмі 
погас, тому священики повинні були підливати оливу, 
щоб підтримувати світло. Якби світильник через недо-
гляд загас, храм вважався би опоганеним.

Наша відповідальність перед Богом — горіти. Ми не 
можемо ефективно служити іншим, якщо в нас не видно 
образу Божого. Наш повинен палати, щоб зродити плід 
Духа Святого в нас.

Світильник також — символ живого слова в нас. 
Ми покликані проповідувати Євангеліє: «Бо чекання 
створіння очікує з’явлення синів Божих» (Рим. 8:19). 
Наше свідчення не може бути «теплим», бо тільки 
гарячий християнин може щиро і в силі Духа Святого 
проповідувати Євангеліє. 

Кадильниця — це прообраз нашого поклоніння і жертов-
ного клопотання перед Богом, прообраз хвали і молитов.

 «І хай жертви подяки приносять, і хай розповідають 
зо співом про чини Його!» (Пс. 107:22). «Отож завжди 
приносьмо Богові жертву хвали, цебто плід уст, що Ім’я 
його славлять» (Євр. 13:15). «Нехай стане молитва моя 
як кадило перед лицем Твоїм, підношення рук моїх — як 
жертва вечірня» (Пс. 141:2). «А коли Він узяв книгу, 
то чотири тварині й двадцять чотири старці попадали 
перед Агнцем, а кожен мав гусла й золоті чаші, повні 
пахощів, а вони — молитви святих» (Об. 5:8). «І знявся 
дим кадильний з молитвами святих від руки Ангола 
перед Бога» (Об. 8:4).

Коли ми молимося за інших людей, ми цим служимо 
як священики Богові, адже Бог бажає спасіння людей. 

Поклоніння — це також служіння перед Богом. 
Коли ми наповнені духом, нам легко славославити 
Господа, для Нього це — як приємні пахощі. Коли ми в 
єдності славимо Бога — ми служимо Йому. Поклоніння 
і прославлення мають бути важливою частиною наших 
служінь, і це ми повинні робити від щирого серця.

Хліби показні символізують служіння Словом 
Божим. Ми як священики покликані служити об’яв-
леннями, які отримуємо від Господа. Ці об’явлення не 

можуть бути вчорашніми чи позавчорашніми. У Старому 
Заповіті священики приносили в скинію на стіл показний 
завжди свіжоспечений хліб.

Ми служимо словом в домашніх групах, на зі-
браннях, в особистому свідченні невіруючим. «Коли 
сходитесь ви, то кожен із вас псалом має, має науку, 
має мову, об’явлення має, має вияснення, — нехай буде 
все це на збудування!» (1 Кор. 14:26). 

Священики приносили не простий хліб, а особливий, 
спечений за особливим рецептом. У ньому не повинно 
бути домішок, особливо дріжджів. Дріжджі завжди 
були символом осквернення. «А якщо твоя  жертва 
— жертва хлібна на лопатці, то нехай це буде пшенична 
мука, мішана в оливі, прісна» (3 М. 2:13).

Прісний хліб уособлює Слово Боже без домішок  
людської філософії і вигадок. А ще в хліб обов’язково 
додавали сіль. «І хлібної жертви твоєї не позбавиш соли 
заповіту Бога твого, — на кожній жертві твоїй прине-
сеш соли» (3 М. 2:13).  Сіль — це прообраз Євангелія, 
слова, яке повинно звучати безкомпромісно, щиро, з 
викриттям і заохоченням до віри.

«Ви — сіль землі. Коли сіль ізвітріє, то чим насолити 
її? Не придається вона вже нінащо, хіба щоб надвір була 
висипана та потоптана людьми» (Мт. 5:13). «Проповідуй 
Слово, допоминайся вчасно-невчасно, докоряй, забо-
роняй, переконуй з терпеливістю та з наукою. Настане 
бо час, коли здорової науки не будуть триматись, але 
за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб 
вони їхні вуха влещували» (2 Тим. 4:2-3).

Але на цьому дорога до Господа не закінчується. Ми 
можемо одержати прощення в молитві, радіти в про-
славленні, насититися Словом Божим, але це ще не все. 
Після святого дорога до Бога пролягала в святеє святих.

Святеє святих
У святому святих був лише один важливий предмет 

— ковчег заповіту. Там не було природного світла, що по-
трапляло би ззовні. Ніяка людська слава не сіятиме перед 
лицем Божим. Світіння свічника над ковчегом уособлю-
вало Божу славу і Його божественний вплив на людину.

Ми часто тішимося гарною погодою, вдалими по-
купками, іншими земними радощами. Але в глибині 
відносин є лише одне джерело радості — Божа при-
сутність. Ось чому у святому святих не було природного 
світла. У найскладніших ситуаціях нашого життя Бог 
хоче, щоб утіху ми знаходили в Його присутності, в Його 
славі, біля віка ковчега. 

Бог обіцяв Мойсею, що говоритиме з ним там, з-над  
віка ковчега: «І покладеш те віко згори на ковчега, а 
до цього ковчега покладеш свідоцтво, яке Я тобі дам. 
І Я буду тобі відкриватися Там, і буду говорити з тобою 
з-над віка з-посеред обох херувимів, що над ковчегом 
свідоцтва, про все, що розповім тобі для синів Ізраїле-
вих» (2 М. 25:21-22).

Що це означає для нас? Якщо ми хочемо, щоб Гос-
подь говорив до нашого серця,  необхідно шукати Його 
обличчя, усамітнюючись в таємній кімнаті, утікаючи від 
суєти зовнішнього світу, знаходячи час, коли ніщо земне 
не буде нас турбувати. Якщо ми відчуваємо потребу в 
Його глибоких об’явленнях, якщо шукаємо відповідей 
на найскладніші питання життя, ми одержуємо все це у 
святому святих, тобто в глибокому пошуку Бога.

Де ж знаходиться це святеє святих? Святеє святих 
— це наше серце.

Ковчег заповіту
Далі Писання описує ковчега заповіту: «... усюди об-

кутого золотом, а в нім золота посудина з манною, і роз-
цвіле жезло Ааронове та таблиці заповіту» (Євр. 9:3-4).

Таблиці — пізнання глибини об’явлення про Божий 
заповіт, Його любов до нас, Його вірність. Розцвіле 
жезло — символ духовної влади, і покликання до 
служіння. Посудина з манною — Боже забезпечення 
для нас, Його щоденна турбота, Його милість на кожен 
день (Мт. 6:28-34).

Але чому саме в ковчезі зберігалися ці таблиці? 
Чи не простіше було виставити їх на видному місці, 
де-небудь на подвір’ї?

Заповіді — це не закон, що обмежує і обтяжує 
людину, а умови наближення до Бога. Мета заповідей 
— допомогти людині усунути перешкоди і берегти себе 
від гріха для наближення до Бога.

І для нас святеє святих — це місце близького спілку-
вання з Богом. Іноді християни нарікають, що не чують 
Божого голосу. Відповідь проста — Бог не говорить з 
нами на подвір’ї, де ми готуємось до спілкування, Він 
визначив для цього утаємничене місце — святеє святих.

Коли наш ворог обманює нас, що ми не спасенні, ми, 
шукаючи обличчя Божого, завжди отримаємо у святому 
святих підбадьорення і зміцнення у вірі, Бог обов’язково 
нагадає нам про Свою вірність і любов. Таблиці запо-
віту нагадують Богові і нам про наш заповіт з Ним.

Посудина з манною символізує Божу турботу про 
людей. «Отож не журіться, кажучи: Що ми будемо 
їсти, чи: Що будемо пити, або: У що ми зодягнемось? 
Бо ж усього того погани шукають; але знає Отець наш 
Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж 
найперш Царства Божого й правди Його, — а все це 
вам додасться» (Мт. 6:31-33).

Писання також говорить: «Усе, що потрібне для жит-
тя та побожности, подала нам Його Божа сила пізнанням 
Того, Хто покликав нас славою та чеснотою» (2 Петр. 1:3).

Тому нам необхідно навчитися бути задоволеними. 
Бог обіцяє забезпечити всі наші потреби, але це не 
означає, що ми не будемо зазнавати нестатків. Часом 
певні обмеження чи нестатки якраз і спрямовані на те, 
щоб допомогти нам духовно рости. «Подяку складайте 
за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі» (1 Сол. 
5:18). І саме в момент  скрути ми можемо вчитися бути 
задоволеними і терплячими. 

Важкі часи допускаються для формування нашого 
характеру. Саме у важкі часи ми шукаємо Божого лиця, 
Його підтримки, надприродного забезпечення. 

Одного разу деякі з лідерів ізраїльського народу 
виступили проти Аарона і його первосвященицького 
служіння. Щоб припинити цю суперечку, Господь звер-
шив чудо. Він звелів усім лідерам покласти свої жезли 
в скинії поруч з жезлом Аарона, щоб показати, хто 
вибраний для священодійства перед Ним. І підтвердив 
повноваження Аарона тим, що його жезл розцвів.

Жезл Аарона для нас — це свідчення духовної вла-
ди. Іноді християни дивуються, що обіцяні Богом чуда 
і ознаки не проявляються в їхньому житті. Нам дана 
духовна влада по вірі в Христа Ісуса. Але ця влада від-
кривається в ту мить, коли ми зустрічаємось з Господом 
лице в лице, а точніше, коли ми потрапляємо у святеє 
святих, туди, де Боже помазання і вияв духовної влади 
вивільняються в Божій присутності.

«Відповів же злий дух і сказав їм: «Я знаю Ісуса, і 
знаю Павла, а ви хто такі?» (Дії 19:15). Чому демони 
зробили такий чіткий акцент на Павлі? Тому що Павло 
зустрівся з Ісусом віч-на-віч по дорозі в Дамаск, а потім 
шукав Його кожного дня.

Тільки у святому святих, у близьких стосунках з Бо-
гом ми приймаємо силу, тільки там обновляється наше 
помазання, там ми чуємо голос Божий і вивільняється 
наша духовна влада.

Ми покликані шукати Бога. Господь шукає тих, хто 
шукає Його. Про це говорив автор Послання до євреїв, 
згадуючи пророчі слова Єремії: «Ото дні надходять, 
говорить Господь, коли з домом Ізраїля й з Юдиним 
домом Я складу Заповіта Нового, не за заповітом, що 
його Я склав був з отцями їхніми дня, коли взяв їх за 
руку, щоб вивести їх із землі єгипетської. А що вони не 
залишилися в Моїм заповіті, то й Я їх покинув, говорить 
Господь! Оце Заповіт, що його Я складу по тих днях із 
домом Ізраїлевим, говорить Господь: Покладу Я Закони 
Свої в їхні думки, і на їхніх серцях напишу їх, і буду їм 
Богом, вони ж будуть народом Моїм!». І кожен не буде 
навчати свого ближнього, і кожен брата свого, промов-
ляючи: «Пізнай Господа». Усі бо вони будуть знати Мене 
від малого та аж до великого з них!» (Євр. 8:8-11).

Нам відкрита вільна дорога у святеє святих: «Отож, 
браття, ми маємо відвагу входити до святині кров’ю Іс-
усовою, новою й живою дорогою, яку нам обновив Він 
через завісу, цебто через тіло Своє, маємо й Великого 
Священика над домом Божим, — то приступімо з щирим 
серцем, у повноті віри, окропивши серця від сумління лу-
кавого та обмивши тіла чистою водою!» (Євр. 10:19-22).

Коли Ісус Христос помер на хресті, сталася дивна 
подія: «А Ісус знову голосом гучним іскрикнув, — і 
духа віддав... І ось завіса у храмі роздерлась надвоє 
— від верху аж додолу, і земля потряслася, і зачали  
розпадатися скелі» (Мт 27:50-51).

Роздерлася завіса, що тисячі літ розділяла в скинії, а 
потім у храмі людей і Бога. Це було пророче дійство. Від-
тоді Ісус Христос поєднав нас з Отцем, і тепер між нами 
й Отцем нема перешкоди, якою раніше був перворідний 
гріх. Ісус Христос відкрив нам дорогу до Небесного Отця! 

Тому, як закликає Писання, «пошукуйте Господа й 
силу Його, лице Його завжди шукайте!» (Пс. 105:4).

Валерій Алімов.

Від початку створення Бог хотів бачити в людині друга. Перша людина була створена для 
спілкування з Богом і бачила Бога лице в лице. Гріхопадіння призвело до того, що стосунки 
людини з Богом були зруйновані. Але Бог завжди бажав відновити ці стосунки.

Апостол Павло сказав: «І ввесь людський рід Він з одного створив, щоб замешкати всю 
поверхню землі, і призначив окреслені доби й границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, 
чи Його не відчують і не знайдуть, хоч Він недалеко від кожного з нас» (Дії 17:26-27).

ВІДНОВЛЕННЯ СКИНІЇ
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУ

ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУКОРИСНЕ І ЦІКАВЕ

Після того, як влітку 2014 
року сепаратисти залишили 
Слов’янськ, місто тепер часто 
називають містом-притулком. 
Тоді до Слов’янська зі всіх ку-
точків Донецької і Луганської 
областей почали з’їжджати-
ся люди, утікаючи від війни, 
бідності, голоду та холоду. У 
місто попрямували великі по-
токи гуманітарної допомоги з 
різних областей України та з-за 
кордону. Почали приїжджати 
будівельні бригади для від-
будови Донбасу. Слов’янськ 
став не лише приймати допо-
могу, а й перенаправляти її у 
різні прифронтові міста, які 
потребували і потребують під-
тримки досі. Одним із головних 
пунктів, куди почала приходити 
допомога у вигляді матері-
альних та людських ресурсів, 
стала місцева євангельська 
церква «Добра Звістка». Одним 
із головних, хоча здається, що 
найголовнішим.

Під час воєнних дій у Слов’янську 
волонтери з цієї церкви вивезли 
понад чотири тисячі людей, згодом, 

коли війна в їхньому місті припинилася, 
вони допомагали їм повернутися у рідне 
місто. Багато людей, котрі не мали що їсти, 
отримували продуктові пакети та одяг від 
церкви. На вокзалі довгий період стояв 
намет, де щодня тричі на день годували 
усіх переселенців та біженців.

Нині діяльність церкви спрямована 
на допомогу прифронтовим містам. Туди 
щотижня возять продуктові набори, 
хліб, памперси, дитяче харчування, одяг, 
взуття, «буржуйки», інші найнеобхідніші 
речі, аби вижити та не померти від голоду 
і холоду. В 11 прифронтових містах по-

стійно проживають волонтерські команди, 
які безпосередньо на місці допомагають 
місцевим жителям, спілкуються з ними та 
разом моляться. Усіх їх можна впізнати 
по оранжевих футболках та накидках, 
на яких написано: «Християнська єван-
гельська церква» та: «Молимося за мир».

Однієї суботи людей у таких оранжевих 
жилетках можна було побачити у Слов’ян-
ську. Там вони зібралися на суботник 
— прибирали занедбаний парк у центрі 
міста. Для членів євангельської церкви 
«Добра Звістка» прибирання у центрі – не 
перша така акція. Кілька годин перед тим 
вони уже прибирали територію в іншому 
районі Слов’янська.

Допомагаючи жителям прифронтових 
міст, пастори та волонтери з «Доброї 
Звістки» вирішили активніше працювати і 
у своєму рідному місті.

«Ми плануємо охопити кожен район 
міста ось такими добрими справами. 
Це бачення нашої церкви. Для цього ми 
збираємо наших людей з різних районів 
Слов’янська, аби пороздумувати та об-
говорити, які виклики є в їхніх районах 
та що зробити, аби відповісти на них, 
– пояснює Петро Дудник, пастор церкви 
«Добра Звістка». – Це не обов’язково має 
бути лише прибирання парку. Це може бути 
допомога старшим людям, які потребують, 
аби до них прийшли, поговорили, принесли 
їм їжу, помолилися. Викликів дуже багато, 
їх треба побачити і на них реагувати. Це те, 
що ми хочемо запустити по цілому місту і 
робитимемо це регулярно.

«Ми запросили наших людей, які живуть 

Усім нам подобається переживати 
моменти, коли наша віра міцна, про-
блеми вирішуються легко, відповіді 
на молитви приходять швидко і Бог, 
здається, так близько. Однак іноді ми 
перебуваємо зовсім не на вершинах 
перемоги, а проходимо через долини 
випробувань, болю, нерозуміння і… 
сумнівів. Хочемо ми цього чи ні, але 
це – частина нашого життя!

Ми часто заперечуємо свої сумніви, хоча вони є. Ми 
схильні уникати складних питань, на які не зна-
ємо відповідей, але ці питання й сумніви, пов’я-

зані з ними, не залишають нас, постаючи знову й знову.
Як же нам ставитися до своїх сумнівів? І, головне, 

що з ними робити?

Отримати вигоду
У релігійних колах сумніви не в пошані. Людина, 

яка сумнівається, розглядається передусім як незріла 
чи невірна. І якщо ми чуємо проповіді на цю тему, то 
вони зазвичай зводяться до однієї цитати з Писання: 
«Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку 
жене й кидає вітер. Нехай бо така людина не гадає, 
що дістане що від Господа» (Як.1:6-7).

Але відомий американський апологет Л. Стробел 
недаремно зауважив: «У церкві є три типи людей: ті, 
хто бореться з сумнівами тепер; ті, хто тепер не має 
сумнівів, але стикнеться з ними в майбутньому; і ті, хто 
ніколи не мав і не буде мати сумнівів, бо його мозок 
атрофований». Іншими словами, будь-який мислячий 
християнин рано чи пізно стикається з сумнівами. І 
щоб правильно реагувати на них, нам треба зрозуміти 
кілька істин.

Сумнів – не злочин в Божих очах. В Євангелії від 
Луки, 7:19-28, ми читаємо, як один з найвидатніших 

служителів Божих Іван Хреститель переживає сумніви 
щодо основоположних істин своєї віри. Він посилає 
учнів до Ісуса з питаннями, які стосуються самої серце-
вини його служіння Богові. Раніше Іван хрестив Ісуса і 
чув голос з неба: «Це Син Мій улюблений, в Якому Моє 
благовоління». Він бачив небо відкрите і Духа Святого, 
Який, як голуб, сходив на Христа. Тепер, потрапивши 
у в’язницю, перебуваючи у тісних обставинах, Іван 
почав сумніватися. І він зробив дуже правильний крок 
– звернувся зі своїми запитаннями до Самого Ісуса.

Ісус допоміг розвіяти сумніви Івана. І в кінці цього 
епізоду Господь каже про Івана Хрестителя такі слова: 
«Між народженими від жінок нема більшого понад 
Івана. Та найменший у Божому Царстві – той більший 
за нього». Ісус вшанував Івана навіть тоді, коли той 
переживав сумніви щодо того, чи є Богом Христос, 
чи ні. Та й Хому, який сумнівався у воскресінні Христа, 
Ісус зробив апостолом і не відняв у нього покликання. 
Тому що сумнів – не злочин. Погано інше – якщо ми 
нічого не робимо зі своїми сумнівами. 

Отож Ісус виявляв набагато більше милості до 
людей, які сумніваються, ніж виявляємо ми. Саме в 
церкві люди, які сумніваються чи вагаються, мають 
знайти допомогу і захист. Треба не сміятися над ними, 
а підтримувати і допомагати у пошуку істини.

Сумніви можуть робити нашу віру особистісною. 
Уявіть людину, яка виросла в православній, католиць-
кій чи протестантській сім’ї. Вона не знає нічого іншого 
– правила, віровчення, погляд на життя вона ще в ди-
тинстві перейняла у своєї сім’ї. Їй ні з чого було обирати! 
І вона не сумнівалася, тому що виросла в цьому. І ось 
їй виповнюється 16… І починається! «А чи насправді 
все так, як говорили тато з мамою?». Людина дорос-
лішає і стикається з вибором. Їй треба визначитися, чи 
вірить вона сама так, як її батьки. Які її особисті пере-
конання, а не переконання її сім’ї та оточення. Сумніви 
руйнують «дитяче християнство», і в цей переможний 
час народжується та індивідуальна віра, де є і сумніви, 
і боротьба. Ця віра вже особиста, тобто справжня!

Хтось сказав: якщо ти ні в чому не сумнівався, це 
означає, що ти не думав ні про що серйозно. Відсут-
ність сумнівів може свідчити не лише про міцність віри, 
а й про її неґрунтовність! Віра, в якій немає сумнівів, 

дуже часто нежиттєздатна, базується на людських 
авторитетах, а не на стосунках з Богом. Таку віру 
можна впізнати по агресії, яку людина проявляє, коли 
ти не погоджуєшся з нею у поглядах. Так буває, коли 
люди сліпо вірять своїм кумирам, не піддаючи аналізу 
та не порівнюючи їхні слова зі Словом Божим. 

Сумніви часто можуть бути початком позитивних 
перемін в житті. Подумайте: навіть ваше покаяння і на-
вернення до Бога почалося з… сумніву у собі та своєму 
життєвому шляху! Наш рух уперед, прогрес у нашому 
житті часто бере початок саме в сумнівах. 

До речі, для багатьох вчених слово «сумніви» – про-
сто побутова назва аналітичного мислення. «Піддавати 
сумніву» для них те саме, що піддавати загартуванню. 
Сумніви закликають нас утвердитися в якійсь істині 
або відкинути її. 

Завдяки сумнівам вчені зробили багато наукових 
відкриттів. А сумніви Мартіна Лютера у певних по-
милкових доктринах середньовічної католицької 
церкви повели за собою навернення цілих народів до 
істини Священного Писання. Це була християнська 
Реформація в Європі!

Дві дороги
Однак сумніви можуть бути не тільки корисними, 

але й небезпечними. Проходячи долиною сумнівів, 
людина часто опиняється на перехресті двох доріг. 
Одна дорога веде до пізнання істини, інша – це дорога 
скептиків, яка відводить від віри. 

Люди, які стали на перший шлях, у сумнівах шука-
ють правду та відповіді. Вони прагнуть більше пізнати 
Бога та Його шляхи і готові ради цього відмовитися 
від звичних поглядів, формул, від звичного розуміння. 
Мета таких людей – знайти мир та спокій у Бозі, стати 
ближче до Господа. 

Ті ж, хто стає на шлях скептицизму і цинізму, сумні-
ваються не для того, щоб знайти істину, а для того, щоб 
оправдати свою позицію невір’я чи гріха. Скептик в сум-
нівах не шукає Бога і не хоче стати ближче до Нього. Він 
готовий сперечатися з будь-якою думкою не для того, 
щоб знайти відповідь, а так – ради самої суперечки чи 
для оправдання свого нинішнього стану, способу життя. 

Такі люди не стільки прагнуть зцілення душевних 
ран, скільки леліють свій біль, завданий їм христия-

нами. Так їм легше виправдати своє невірство, неба-
жання ходити в церкву, любити ближніх, виконувати 
заповіді Христа.

Люди, які обрали цей шлях, люблять дивитися на 
недоліки інших християн, пастора, церкви. Вказуючи 
на них, скептики говорять: «Ось бачите, які ці віруючі! 
Як мені не сумніватися? Як довіряти Богу?». Вони 
чекають, що Бог зійде з неба і звершить чудо, тоді 
вони повірять. Однак ще в часи Ісуса, коли Божий Син 
прийшов і звершив сотні, тисячі чудес – ті, хто не хотів 
повірити, все одно не повірили (Ів. 12:37). Цинік не хоче 
покоритися Богу і тому знаходить багато оправдань 
для свого невірства.

Бог же поважає тих, хто готовий боротися, щоб зна-
йти істину. Йому не подобається, коли людина пасивна 
у своїх сумнівах. У Біблії Господь звертається до нас: 
«Від днів же Івана Христителя й досі Царство Небесне 
здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають 
його» (Мт. 11:12). Іншими словами, Царство Небесне 
призначене для тих, хто готовий шукати, щоб знайти, 
стукати, поки не відчинять; воно для тих, хто не задо-
вольняється половинчастим результатом.

Що обіцяв Бог?
Знання Бога – це надто важливо, щоб за це боро-

тися. Хоча потрібно знати, що на землі ми не можемо 
отримати відповіді на всі запитання. Бо ж якщо Бог 
сяде з нами за стіл і спробує пояснити нам усе – ми 
просто не зможемо збагнути цього! 

Однак якщо в нас є питання і сумніви – треба 
задавати їх, дивитися їм у вічі, розбиратися з ними і 
звертатися за відповіддю передусім до Бога. А також 
до мудрих Божих людей. Той, хто шукає істину, завжди 
знайде її, бо кожен, хто просить, отримує, і той, хто шу-
кає, знаходить, і тому, хто стукає, відчинять (Мт. 7:8).

Усі герої віри в Біблії проходили через важкі часи 
сумнівів. Авраам сумнівався в Божих словах (1 М. 
15:8). Гедеон шукав знамень на підтвердження тому, 
що сказав Бог (Суд.6:17). Іван Хреститель сумнівався 
у Христі. Учні сумнівалися в тому, що Ісус воскрес. Од-
нак, незважаючи на свої сумніви, вони продовжували 
вірити Богу і йти за Ним! Хай же їхній приклад стане 
зразком для наслідування всім нам.

Олександр Герасимович.

кохання і так далі. Ми віримо, що Слов’янськ 
– це місто щасливих сімей. Щасливі сім’ї 
– це сім’ї, де люди люблять один одно-
го, де діти живуть у безпеці. Коли є така 
атмосфера, то у це місто хочеться при-
їжджати. Сюди приїжджатимуть туристи, 
інвестори. Ми хочемо зробити наше місто 
найкращим», – розповідає Петро Дудник. І 
зазначає, що філософія їхньої церкви – не 
просто молитися і прославляти Бога. Хоча 
це дуже потрібно. Проте важливо робити 
добрі справи. Адже так заповідав Ісус Хрис-
тос, так писав апостол Павло. «Це наша 
місія. Ми робимо добрі справи не задля 
добрих справ, а для того, щоб прославити 
Отця нашого Небесного. Люди якось по-
винні бачити віру людей, які знають Бога. 
Ця віра виражається і в словах, і у ділах».

На думку Петра Дудника, добрі діла 
не змінюють людей, вони лише форму-
ють довіру. А насправді людей змінює 
Слово Боже. Тому їхня церква орієн-
тована на благовіст у різних формах.

Під час прибирань члени євангельської 
церкви звершили молитву за мир та благо-
устрій міста. Молитву вів єпископ церкви 
Олексій Демидович. На акції була присутня 
християнська група з церкви «Добра Звіст-

«СЛОВ'ЯНСЬК БУДЕ МІСТОМ ЩАСЛИВИХ СІМЕЙ»
у центрі, щоб вони прийшли сюди і зробили 
цю територію красивою. Це мабутній Парк 
мрії. У ньому будуть сімейна алея, лавочка 
примирення, будуть інші цікаві місця, алея 

ка», яка співала українські народні пісні та 
християнські пісні.

«Давно мріяв, щоб у нас був парк зако-
ханих. Ми це проговорювали ще до воєнних 

дій. Я брав участь у розробці бренду міста, 
був у цій команді. І ми вибрали такий на-
прям, що Слов’янськ – це місто щасливих 
сімей. Одна із ініціатив була – побудувати 
сімейний парк з сімейною алеєю. Тут парк 
трохи по-іншому називається – Парк мрії. 
Але також планується алея закоханих. У 
мене є ряд думок з цього приводу. Я взагалі 
мрію поставити в місті столик для побачень 
з годинником, де можна назначати час 
для побачень, мрію зробити лабіринт для 
закоханих, всередині якого – лавочка для 
усамітнення. Була ідея зробити лавочку 
примирення, –  захоплено ділиться своїми 
думками та мріями Дмитро Назаренко, один 
із пасторів церкви «Добра Звістка». – Я 
вірю, що Слов’янськ буде містом щасливих 
людей. Не знаю коли це станеться, але на-
віть якщо не скоро, мене надихає те, що я 
буду на початку усього цього дійства».

Тетяна Руденька.
РІСУ.

СУМНІВИ

Дорогі брати і сестри в Господі!
Передплата-2016 розпочалася. На жаль, у зв’язку зі стрімким 

подорожчанням поштових і друкарських послуг ми змушені змі-
нити вартість передплати.

Умови передплати:

один примірник – 110 грн. за рік;
19 примірників (0,5 кг) – 850 грн. за рік;
38 примірників (1 кг) – 1000 грн. за рік;
78 примірників (2 кг) –  1200 грн. за рік.

Кошти можна переказати на рахунок:

 26002000007923 у ПАТ «Укрсоцбанк», 
МФО 300023, код 20559726 

(з обов’язковою приміткою «Добровільні пожертвування 
на газету «За євангельську віру»);

або поштовим переказом на адресу: 

Карпюк Олег Ярославович, місія милосердя 
«Добрий самарянин», вул. Мочульського, 1, 

Івано-Франківськ, 76002 
(з обов’язковою приміткою «Добровільні пожертвування 

на газету «За євангельську віру»).




