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Уперше, як згадують постійні учасники зібрання, 
молитва відбулася 15 березня 2014 року – стихій-
но, навіть без необхідної заяви до міської влади. 

Що цікаво, міліціонери, які тоді прийшли «розібратися» 
із стихійним зібранням, надалі стали підопічними релі-
гійних громад, адже церкви проводять благодійний збір 
коштів, і саме з цих пожертв міліціонерів підтримували, 
зокрема, під час першої відправки до зони АТО.

Далі за ініціативи Міжконфесійної ради церков За-
порізької області молитва проходила регулярно щоне-
ділі протягом двох років. Кошти, які збиралися під час 
молебнів, йшли на підтримку захисників України, бійців, 
госпіталізованих до медичних установ краю, зокрема й 
до Запорізької обласної клінічної психіатричної лікарні.

– Кількість людей на молебнях різна – від 100 до 
500, – розповів пастор церкви християн віри євангель-
ської «Сіон» Андрій Ярмохін, якого Міжконфесійна 
рада призначила відповідальним за проведення 
молебнів. – І кількість церков у різні дні була різною. 
На останню молитву зібралися представники більше 
десяти релігійних громад. За ці два роки суттєво змі-
нилося ставлення влади до цієї молитви. Спочатку в 
міськвиконкомі нам казали: «Воно вам треба?», тепер 
радо приймають кожну заявку на масовий захід. Об-
ласна влада дає нам можливість підключити підзвучку 

Затишний сучасний будинок у британському стилі 
вміщатиме  близько 200 вірян. Відкриваючи 
святкове богослужіння, пастор церкви Роман 

Левченко розпочав з подяки: «Ми вдячні всім, хто 
взяв участь у будівництві будинку, і найперше Богу». 
І висловив упевненість, що цей молитовний будинок 
буде світлом і сіллю для всіх жителів міста.

Про історію нової споруди та про чудеса Божі, які 
супроводжували її будівництво, розповів пастор церк-
ви «Фавор» Сергій  Бевзенко. Свого часу він придбав 
ділянку землі для своєї сім’ї, але Бог відкрив, що на 
цьому місці повинен вирости дім Божий.

«Під час будівництва я виніс для себе дуже 
важливий урок, – розповідає пастор Сергій. – Коли 
ми чогось просимо у Бога, розраховуючи на свої 
здібності, не треба забувати, що Божі можливості 
набагато більші! Весною 2015-го, коли ми заплану-
вали будівництво, то говорили: буде добре, якщо до 

Першого дня служителі аналізували 
основні тенденції розвитку дитя-
чого служіння в  кожній області. 

Було зазначено, що у більшості регіонів 
проходять підготовку нові вчителі не-
дільних шкіл, формуються команди для 
проведення дитячих євангелізацій, розви-
ваються різні форми дитячого служіння. 
Досвідчені служителі включаються у 

СОТА МОЛИТВА ЗА МИР ВІДБУЛАСЯ СОТА МОЛИТВА ЗА МИР ВІДБУЛАСЯ 
В ЗАПОРІЖЖІВ ЗАПОРІЖЖІ

У неділю 14 лютого в Запоріжжі на го-
ловній площі обласного центру – майдані 
Героїв перед адміністративною будівлею 
облради та облдержадміністрації представ-
ники християнських конфесій зібралися на 
молитву за мир в Україні в сотий раз.

Лариса Мурах: «НАША МОЛИТВА – ЩОБ ГОСПОДЬ ПІДНІМАВ НОВИХ 
ДИТЯЧИХ СЛУЖИТЕЛІВ»

роботу з підготовки нових працівників.
Під час конференції Словом Божим 

ділилися В. Сидорчук, П. Вернигора, О. 
Озеруга, закликавши до спільної молитви 
за працівників дитячого служіння. Делега-
ти узгодили дати проведення регіональних 
конференцій для працівників дитячих 
служінь церков. 

Одна із цілей таких заходів – можли-
вість більше спілкуватися із вчителями 
недільних шкіл, дитячими євангелістами 
та служителями інших напрямків.

Цікавою темою ділилася Л. Садолько, 
яка наголосила на тому, що дитячий 
служитель поставлений Богом, щоб 
оберігати кожну дитину від небезпек, 

якими наповнене суспільство. «Дитячі 
працівники повинні виступати як сторожі, 
які пильнують, щоб побачити небезпеку 
та вчасно оголосити про неї», – зазначила 
Лідія Федорівна.

Багато служителів наголошували на 
тому, що не вистачає дитячих працівників. 
«Наша молитва до Господа – щоб Він під-
німав нових працівників, щоб запалював 
серця людей до служіння серед дітей», 
– наголосила завідувачка відділу служін-
ня дітям Лариса Мурах. Вона побажала 
служителям, аби Бог благословив їхні 
наміри зростати в Господі та бути вірними 
сторожами для довірених їм дітей.

chve.org.ua.

5-6 лютого 2016 р. відбулася звітна 
конференція працівників дитячого 
служіння ЦХВЄУ. Відповідальні за 
роботу в областях ділилися інформа-
цією про те, як розвивається дитяче 
служіння в їхніх регіонах, переймали 
досвід та спілкувалися.

до електромережі. А пересічні громадяни, військові 
просять – моліться, адже той факт, що два роки тому, 
коли об’єктивно не було сил для відвернення агресії, 
війна до області не прийшла; той факт, що у Запоріжжі 
зберігається мирний, виважений спокій, незважаючи 
на близькість фронту, – інакше як Божим промислом 
і не назвеш.

Під час заходу звучали пісні-молитви; керівники та 
представники різних церков виступали один за одним. 
Зокрема, настоятель греко-католицької громади Запо-
ріжжя, отець Андрій Бухвак молився за відповідаль-
ність представників влади та наших захисників.

Представники запорізьких релігійних громад пообі-
цяли молитися й надалі – поки в Україні не настане мир.

Олена Піддубна.
РІСУ.

ПРОЕКТ «400 НОВИХ ЦЕРКОВ ПРОЕКТ «400 НОВИХ ЦЕРКОВ 
ЗА П'ЯТЬ РОКІВ» СТАРТУВАВЗА П'ЯТЬ РОКІВ» СТАРТУВАВ

кінця року зможемо залити фундамент і поставити 
стіни і дах. Господь же послав людей, які виступили 
спонсорами, і вже наприкінці осені будівництво було, 
фактично, завершене».

Привітати церкву з новосіллям приїхав  старший  
єпископ ЦХВЄУ Михайло Паночко. Він проповідував 
на тему з Книги пророка Ісаї: «Дім мій буде названий 
домом молитви для всіх народів» та висловив  надію, 
що незабаром в містах і селах України буде зведено 
ще десятки таких затишних домів молитви.

«На сьогодні у братстві ми вже маємо 1172 моли-
товні будинки», – зазначив старший єпископ. Михайло 
Паночко подарував пастору молодої церкви Роману 
Левченку Біблію. 

Старші служителі та віряни ревно помолилися 
про благословення нового дому молитви та поблаго-
словили служителів місцевої церви.

chve.org.ua.

У місті Баришівці Київ-
ської області 7 лютого 2016 
року відбулося урочисте від-
криття дому молитви церкви 
ХВЄ «Відродження»  (дочірня 
громада Київської церви «Фа-
вор»). Це пілотний проект у 
рамках  програми «400 нових 
церков за п'ять років».

У кожного з нас свої споку-
си. Тільки Бог знає про це. Для 
двадцятилітнього це імідж, для 
тридцятилітнього —  визнання, 
для сорокалітнього — гроші, для 
п’ятидесятилітнього — влада.

У 101-му псалмі є такі слова: 
«Я буду ходити в невинності серця 
свого серед дому мого». І де най-
складніше бути християнином? 
Не в церкві. Там це легко. Ми всі 
разом співаємо, молимося. Не-
діля — це прекрасний день, щоб 
бути зміцненим і благословен-
ним. А де починаються труднощі? 
Там, де ми живемо.

Я народився в домі пастора. Усі знають, 
що мій батько — чудовий проповідник і 
пастор, людина Божа. Але коли я був 

маленьким хлопчиком, то бачив батька не як 
пастора, а як свого тата, чоловіка моєї мами. 
Іноді, коли мама змушувала його втрачати са-
мовладання, голос його ставав голоснішим. 
Маленьким хлопчиком я думав: це цікаво!

чоловік. Іноді дружина скаже чи зробить 
щось, що змушує мене втрачати самовла-
дання. І мої діти також це бачать.

Не знаю, чи зміг би я говорити це перед 
жінками, але перед чоловіками скажу. 
Чоловіки можуть відверто розмовляти з чо-
ловіками. Сподіваюся, ви зможете так само 
відверто говорити і з Богом. Де, в якому міс-
ці найважче бути праведним і ходити свято 
перед Богом? У своєму власному домі.

У мене двоє синів і донька. З синами 
в мене прекрасні стосунки. Вони добрі 
християни, духовно зрілі. Наше духовне 
спілкування проходить на високому рівні. 
Дочка розумна, але в неї мій характер. А 
мій характер з моїм характером конфліктує. 
У неї жіноча версія мого характеру.

Я дуже емоційний. Але жінки ще емоцій-
ніші. І я іноді називав свою дочку «царицею 
драм». Коли в нас незгода, вона ніколи не 

серця іншої людини, з якою у вас конфлікт. 
І конфлікт припиняється. Я не кажу, що ви 
погоджуєтеся, відкидаючи свою думку. Не 
в тому справа, щоб погодитися, але треба 
мати християнські відносини і не мати гор-
дості. Тому що тоді Дух Святий зможе пра-
цювати в житті ваших дітей. І того, чого ви 
не можете навчити, навчить їх Дух Святий.

Скільки разів ми говоримо про своїх 
дітей: «В одне вухо влітає, а з другого ви-
літає». Я слушно кажу, то чому діти мене 
не слухають? Тому що наша гордість вчить 
їх бути такими ж гордими. Упокори себе — і 
Дух Святий буде працювати через тебе, 
почне змінювати обставини. Не будемо, як 
півні, розправляти свої крила.

Отже, я підійшов до своєї дочки і сказав: 
«Ларисо, я втратив самовладання. Пробач 
мені. Я і досі думаю, що твоя думка — це 
твоя, а я залишаюся при своїй думці. Але 
я неправильно поводився. Пробач своєму 
татові. Тато любить тебе». Вона обняла 
мене за шию і сказала: «Тату, я люблю 
тебе». І написала мені листа: «Ти такий 
схожий на Ісуса, коли приходиш і просиш в 
мене пробачення».

МІЖ НАМИ, ЧОЛОВІКАМИМІЖ НАМИ, ЧОЛОВІКАМИ
перестає поважати мене як батька. Але 
вона також і не здається. Я теж не поступа-
юся. Наша суперечка стає все голоснішою 
й голоснішою. 

І десь через півгодини я відчуваю, що в 
дусі моєму не все гаразд. Господь говорить: 
«Ти подав недобрий приклад. Піди і прими-
рися з нею. Налагодь стосунки». Але я не 
хочу цього робити. Я — батько. Я — чоловік. 
Я — маю рацію. Тоді чому в мене на душі 
таке неприємне почуття? У вас буває таке 
почуття щодо вашої дружини чи дітей?

Господь говорить: «Упокорися». Аме-
риканець, росіянин, українець чи китаєць 
— у всіх чоловіків однакова проблема. 
Наша чоловіча гордість говорить: «Я? Я 
повинен упокорится? Вони тоді почнуть 
топтатися по мені».

Ми думаємо, що коли впокоримося, 
наші діти перестануть поважати нас. А на-
справді все з точністю до навпаки. Коли ви 
упокорюєтеся, ви стаєте поблажливими до 

Потім я сам був пастором протягом 
десяти років. І я також не найсвятіший ст. 6

Джордж Давидюк
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУБЛАГОВІСТ У ХХI СТОЛІТТІ

Михайло Хром'як

«Тому й Бог повищив 
Його, та дав Йому Ім'я, 
що вище над кожне ім'я, 
щоб перед Ісусовим Ім'ям 
вклонялося кожне коліно 
небесних, і земних, і під-
земних, і щоб кожен язик 
визнавав: Ісус Христос 
то Господь, на славу Бога 
Отця!» (Фил. 2:9-11).

Одного разу, коли Ісус Хрис-
тос був випробовуваний у 
пустині, до Нього підійшов 

один персонаж і запропонував всі 
земні царства. У ті часи Римська 
імперія була дуже могутньою, там 
проживало стільки людей, як нині 
в Індії і Китаї, разом узятих. І кесар мав 
абсолютну владу. Кого хотів – милував, 
кого хотів – страчував.

Але Ісусу пропонувалася не така 
влада, а влада над всім світом. Ісус 
від неї відмовився, тому що знав, що 
отримає щось набагато більше. Йому 
пропонувалася влада над землею, а Бог 
дав Йому владу над небесними, земними 
і підземними. 

Іншої особи, яка би справила такий 
вплив на світ, як Ісус Христос, немає. 
Сьогодні біля двох мільярдів людей на 
землі називають себе християнами. Так, 
вони живуть по-різному, але, все ж, нази-
ваючи себе християнами, заявляють цим, 
що хочуть бути такі, як Він. Це вже інше 
питання – наскільки їм це вдається.

Безліч творів мистецтва, архітектури, 
художніх витворів створені в Ім'я Ісуса 
Христа. Відповідно до даних Британської 
енциклопедії, найбільше посвят усіх тво-
рів мистецтва – саме Христу. На другому 
місці – вічна тема любові і закоханості. 

Нам завжди подобається говорити 
про перемогу. Святкуючи Пасху, ми 
святкуємо воскресіння Того, Хто смертю 
смерть подолав. Але наш текст почи-
нається словами: «Тому й Бог повищив 
Його...» Виявляється, було щось, перш 
ніж Бог повищив Христа. 

Прочитаємо вище: «Отож, коли є в 
Христі яка заохота, коли є яка потіха 
любови, коли є яка спільнота духа, коли 
є яке серце та милосердя, то доповніть 
радість мою: щоб думали ви одне й те, 
щоб мали ту саму любов, одну згоду й 
один розум!

Не робіть нічого підступом або з 
чванливости, але в покорі майте один 
одного за більшого від себе. Нехай кожен 
дбає не про своє, але кожен і про інших. 
Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у 
Христі Ісусі!

Він, бувши в Божій подобі, не вважав 
за захват бути Богові рівним, але Він 
умалив Самого Себе, прийнявши вигляд 
раба, ставши подібним до людини; і по-
добою ставши, як людина, Він упокорив 
Себе, бувши слухняний аж до смерти, і 
то смерти хресної. Тому й Бог повищив 
Його...» (Фил. 2:1-9).

Ісус Христос розумів, що те, що Йому 
приготував Отець, Йому дістанеться не-
легко. Нас привчають до думки, що те, що 
ми хочемо, ми можемо отримати негайно. 
Зайшов до ресторану, замовив їжу – і за 
дві хвилини отримав замовлення. 

Але шлях Христа – від тернів до зірок 
– був дуже складним. «Він, бувши в Божій 
подобі, не вважав за захват бути Богові 
рівним...» Що це означає – «бувши в 
Божій подобі»?

У Бутті читаємо: «І сказав Бог: Ство-
рімо людину за образом Нашим, за 
подобою Нашою...» (Бут. 1:26). А на-
ступний вірш каже: «І Бог на Свій образ 
людину створив, на образ Божий її Він 
створив».

Чим відрізняється подоба від образу? 
Картина чи фотографія – це образ. А діти 
– подоба батьків. Усі ми – образ Божий, ми 
створені на Його образ і можемо творити, 
мислити, любити...

Але про Христа сказано, що Він є об-
разом і подобою невидимого Бога. Тобто 
Він насправді повністю такий, як Його 
Отець. Якщо Отець всемогутній, то і Ісус 
такий. Якщо Отець всезнаючий, то й Ісус 
не менш знаючий, Якщо Отець вічний, 
тобто не має ні початку, ні кінця, то Ісус 
такий Самий. І при цьому, як пише апос-
тол Павло, будучи однаковий з Отцем, Він 
не захотів ставати на один рівень.

Ми не є подобою Бога, однак чомусь 
хочемо поставити себе на рівень з Богом. 
Про що мова?

Згадаймо, як починається Соборне 
послання апостола Юди: «Юда, раб Ісуса 
Христа, а брат Якова...» Юда називає 
себе рабом Ісуса і братом Якова. А з Ново-
го Заповіту ми знаємо, що Яків – це брат 
Ісуса Христа від Марії. Значить, і Юда 
– брат Ісуса Христа. Однак він називає 
себе рабом. І уявіть, наскільки б виріс 
його авторитет, коли б він написав: «Юда, 
брат Ісуса і Якова...» Але він називає себе 
рабом, визнаючи цим, що він – ніхто і все, 
що має, має завдяки Христу.

Ми маємо зрозуміти, що Ісус Христос, 
мавши все, добровільно все віддав. Ко-
муністи колись казали: «Хто був ніким, 
той стане всім». Ісус вчинив все навпаки: 
бувши всім, Він став ніким. «Він, бувши в 
Божій подобі, не вважав за захват бути 
Богові рівним, але Він умалив Самого 
Себе, прийнявши вигляд раба, ставши 
подібним до людини; і подобою ставши, 
як людина...»

Ісус Сам, зі Своєї волі Себе умалив. 
Деякі люди згодні: так, Ісус Христос – це 
бог. Але бог з маленької літери. Бо він 
менший від Отця. І наводять згаданий 
текст.

Чому ж Він менший від Отця? Тому, 
що Він добровільно умалив Самого 
Себе. Він ніколи не був рабом, але Він 
прийняв вигляд раба і став подібним до 
людини. Заради нас, людей, Він прийняв 
не просто людський образ, але людську 
подобу. Але, приймаючи людську подобу, 
Він не втратив божественну. Прийшовши 
у тілі, Він не втратив – Він набув. Набув 
людську подобу.

Ще один дуже важливий момент. 
Стародавні римляни казали, що люди 
жадають хліба і видовищ. Коли ми го-
воримо про Христа, найперше спадає на 
думку Віа Долороса і смерть на хресті. Це 
кульмінація всього Христового служіння. 
Але згадаймо, що було перед цим.

Ісус Христос відмовився від всієї 
Своєї божественної сили, тобто віддав її 
в управління Отцю, – щоб прийти і стати 
одним із нас. І, як дитина, Він ріс серед 
людей.

Мабуть, усім нам знайоме відчуття, 
коли ми бачимо несправедливість і хотіли 
б її зупинити, але не можемо. Ми безсилі 
зробити це. І тепер Ісус Христос дивиться 
на те беззаконня, яке чинять люди, і хотів 
би їх зупинити, але, прийнявши людське 
тіло, Він умалив Себе.

Багато з нас отримують зарплати чи 
пенсії на банківські картки. Щомісяця туди 
надходить певна сума. Зняти з картки ми 
можемо стільки, скільки туди надходить, 
не більше. І тепер уявіть ситуацію, що 

вам по закону належить пластикова 
картка з доступом до всього Пенсійного 
фонду України. І ви можете зняти стільки, 
скільки вам треба. 

Люди часто кажуть: дуже легко не об-
манювати, поводитися чемно, не гнівати-
ся, коли в тебе немає потреби (згадаймо 
аргументи лукавого щодо Йова). 

Образно кажучи, Ісус Христос, розумі-
ючи, що люди постійно будуть так говори-
ти, віддав Отцеві картку з  необмеженим 
доступом і добровільно взяв картку з 
якоюсь тисячею гривень. Щоб показати 
людям, що можна бути людиною і жити в 
волі Божій. І коли Ісус віддав картку Отцю, 
чи Він втратив її? Ні, Він залишився Тим, 
Ким Він є, але заради нас, щоб стати по-
дібним до нас, Він віддав її.

Хресний шлях Христа почався не з 
моменту Юдиної зради. Він почався з мо-
менту втілення від Діви Марії. Ісус Хрис-
тос, будучи всемогутнім і всюдиприсутнім 
Богом, народився в тілі. Сам прийняв тіло. 
Будучи всемогутнім, Він може робити все, 
що хоче. Але Ісус просить дозволу в Отця, 
показуючи нам цим приклад.

Часто нам закидають, що Ісус, мов-
ляв, не знає, коли прийде кінець, а це 
знає лише Отець. Не розуміючи, що Він 
це знав, але, прийнявши людське тіло і 
людську подобу, Він це знання залишив в 
Отця. Тому Отець і Дух Святий відкривали 
Ісусу наміри людських сердець. Ісус казав, 
що Його учні будуть робити ще більші 
чудеса, ніж Він, тому що Він повністю 
був Людиною.

Ісус зробив все це заради нас. Нам 
важко збагнути це, тому що ми ніколи 
не були і не будемо всемогутніми. А Він 
свідомо і добровільно відмовився від 
всемогутності, щоб спасти нас.

Отож Ісус прийшов і показав нам 
приклад. Але на цьому наш текст не закін-
чується. Далі читаємо, що «Він упокорив 
Себе, бувши слухняний аж до смерти, 
і то смерти хресної...» Його покора не 
була просто прикладом для нас. Будучи 
невинним, Він взяв нашу вину.  

Ми часто чуємо, що Ісус помер за всі 
гріхи всього людства. А я скажу дещо 
по-іншому: Він помер за кожен гріх кож-
ної людини. Не просто абстрактно за всі 
гріхи, а за кожен конкретний гріх кожної 
конкретної людини. І результат Його 
упокорення – коли Він, не маючи жодної 
вини, став ніким заради нас, і не просто 
показав нам приклад, а й помер за нас. 
Тільки після цього, як каже Писання, Бог 
повищив Його. Чому повищив? Бо Ісус 
упокорив Себе.

Я часто думаю, як тяжко упокоритися 
заради спасіння іншої людини. Не те що 
померти на хресті – а просто притримати 
язик за зубами. Або не розгніватися на 
людину, навіть якщо вона цього варта. 
Не позаздрити – а ми заздримо, коли 
кажемо, що виступаємо за праведність, 
за святість, пильнуємо, щоб брат не за-
гордився...

Каже Писання, що серце людське 
лукаве і невигойне. І ми самі себе об-
манюємо, коли кажемо, що робимо це 
заради людського блага. А насправді 
робимо заради себе самого.

І ось що до нас говорить апостол: 
«Отож, коли є в Христі яка заохота, коли 
є яка потіха любови, коли є яка спільнота 
духа, коли є яке серце та милосердя, то 
доповніть радість мою: щоб думали ви 
одне й те, щоб мали ту саму любов, одну 
згоду й один розум! Не робіть нічого під-
ступом або з чванливости, але в покорі 
майте один одного за більшого від себе. 
Нехай кожен дбає не про своє, але кожен 
і про інших. Нехай у вас будуть ті самі 
думки, що й у Христі Ісусі!».

Христос народився, жив і ніс Своє 
служіння, щоб померти хресною смертю. 
Комусь із християн теж випала доля по-
мерти мучеником. Але не більшості. І до 
нас звернені ці слова апостола – не роби-
ти нічого підступом, а в покорі мати один 
одного за більшого від себе, дбати не про 
своє лише, але й про потреби інших. 

Хто хоче бути більшим – хай буде 
меншим. Це наш шлях. Це наша «Віа 
Долороса». До цього закликає нас Ісус 
Христос.

Ти завжди щасливий
У багатьох громадах хибно вважають, що ми завжди повинні випромінювати 

радість. Бо якщо ти не радісний, не усміхнений, не умиротворений, то ти – чужий 
елемент для християнства.

Бути задоволеним і щасливим, без сумніву, – духовна чеснота, але здобувати 
її немає сенсу, якщо потрібно відмовитися від чесності та відкритості. Не треба 
вдавати з себе радісних, одягаючи усміхнену маску заради благовісту.

Примирення з Богом неможливе без чесного погляду на зруйновані взаємини і 
гріх у нашому житті. Прохання про прощення, визнання залежності, протистояння 
насильству, пошук справедливості, благання про допомогу або служіння іншим 
людям – усе це часто пов’язане з емоціями далеко не щасливими, і це нормально.

Усьому свій час, і інколи найважливіші моменти життя – це часи випробувань, 
смутку й болю. Тому не робімо з християнства того, чим воно ніколи не було.

Усі проблеми зникнуть
Християнство – це не «милиці» для уникнення болю, страждань і життєвих 

негараздів. Це не ігнорування реальності, це правдиве сприйняття життя й 
усього, що в ньому є.

Ми не повинні ховатися, прикидатися або ігнорувати труднощі. Ми повинні їх долати.
Віра в Христа передбачає чесність і сміливість. Вона вимагає від нас жертов-

ності, бажання служити, а іноді й готовності до розчарувань. З Нового Заповіту 
ми знаємо, що життя учнів Христа стало важчим, коли вони вирішили йти за 
Спасителем. Їх переслідували, вони жили в бідності, багатьох із них вбили.

Отож наші проблеми не зникнуть. Але взаємини з Богом варті того, щоб 
долати труднощі, які можна вважати частиною цих взаємин.

Обов'язково прийдуть благословення
Якщо ви шукаєте багатства й процвітання, комфорту й безпеки, то вам не по 

дорозі із християнством. Там цього немає. Попри сучасні споживацькі тенденції в 
суспільстві вчення Ісуса постійно нагадує віруючим про жертовність і готовність 
усе віддати заради ближнього. В учнів Христа було небезпечне й важке життя, 
їм постійно доводилося покладатися на гостинність і щедрість інших людей. За 
віру їх кидали в тюрми і навіть позбавляли життя.

У найсвятіших із знайомих мені людей життя повне труднощів і неприємнос-
тей. Хвороби, бідність, злочинність, насильство – це все трапляється з людьми, 
які пристрасно люблять Бога.

І що – вони не довіряють Богові належним чином? Чи вони погані християни? 
Ні! Наша віра – це не путівник до фізичних, фінансових чи соціальних благо-
словень. Це не формула світського успіху, тому припинімо підходити до своєї 
віри з позиції споживача.

Служіння й місія
 приносять радість і задоволення

У недільній школі чи з кафедри нам кажуть, що служіння, благовіст – це одна 
суцільна радість і задоволення. Однак служіння і місія – це важка праця. Немає 
нічого дивного в тому, що проблема «вигоряння» така актуальна серед людей, 
які служать. Пастори й місіонери вже давно відомі медикам як група ризику, 
підвладна залежностям і стресу. Не таке вже й легке це життя.

«Професійні» місіонери й служителі працюють постійно. Визнання в цій 
роботі мало, а конфліктів багато. Додайте до цього ненормований, як правило, 
робочий день, невисоку зарплату й невелику повагу суспільства до їхньої праці, 
і ви зрозумієте, що не кожен може таке витримати. І водночас у наших церквах 
ми прославляємо ідею служіння, забувши намалювати правдиву картину того, 
що це взагалі означає і що ця праця вимагає від людини. Замість розповідей про 
конфлікти, емоційний біль, проблеми зі здоров’ям нас потішають історіями про 
пробудження, духовне оновлення й чудеса. Усе це круто, звичайно, але часто 
малює нереальну картину справжнього служіння.

Треба розповідати про служіння правду, а не займатися маркетингом 
місіонерських проектів, запрошуючи всіх на радісну і «несправжню» пригоду. 
А тих, хто займається служінням, ми повинні підтримувати так, як вони цього 
по-справжньому заслуговують.

На всі питання будуть відповіді
Християнство повне сумнівів, невизначеності, нюансів і складнощів. Чітких 

відповідей не так вже й багато. І навіть щодо них сотні богословів століттями 
сперечаються. Для тих, хто шукає відповідей на головні питання життя, хрис-
тиянство допоможе трохи прояснити картину, але багато з них будуть, усе ж, 
віддані нашій уяві.

Нам варто змиритися з тим, що ми не все знаємо. Коли ми намагаємося пере-
творити Біблію на книгу відповідей на всі життєві питання, ми перетворюємося 
на маніпуляторів Божого Слова, яке використовуємо для своїх особистих цілей, 
заради задоволення власної цікавості й перемог у суперечках.

Християнська громада – це любов
Багато людей покидають християнство не тому, що Ісус їм не милий, а тому, 

що вони терпіти не можуть тих, хто представляє Христа сьогодні. Християни 
роблять людям боляче. Вони лаються, сперечаються, кричать і часто творять 
жахливі речі. Ми всі це бачили: розколи в церквах, конфлікти між служителями, 
обмови в громадах і просто неповага один до одного.

Християни не кращі за інших. Статистика розлучень, злочинів, інших «мо-
ральних» показників мало відрізняється від світу. Тому не прикидаймося – у нас 
немає монополії на добро і зло.

Християни кращі за інших
Це, мабуть, «переварити» найважче: ми не кращі за інших. Якщо чесно, то 

Ісус постійно намагався прищепити Своїм послідовникам ідею смирення, тому що 
Бог любить всіх, незалежно від соціального, фінансового та релігійного статусів.

Коли ми бачимо себе вищими за інших, ми перетворюємося на фарисеїв, які 
шукали влади й авторитету. Але Бог-Вседержитель принизив Себе й помер на 
хресті заради інших. Навіть заради тих, хто брав участь у Його страті. Чи готові 
ми принизити себе заради інших, навіть заради тих, хто нам не подобається?

Замість просування християнства як якогось списку пільг ми повинні про-
сувати Христа. А Йому завжди можна довіряти.

Стівен Метсон.
ieshua.org.

НАША «ВІА ДОЛОРОСА»НАША «ВІА ДОЛОРОСА»
ПОМИЛКОВІ СТЕРЕОТИПИ

Бути християнином – це справді блаженство, 
але не все, що ми говоримо або в що віримо, 

можна називати істинним. 
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Кожна людина, проходячи долиною 
земного плачу, має пізнати три над-
звичайно важливі речі: пізнати добро 
і зло; пізнати волю Божу; особисто 
пізнати Ісуса Христа.

Перші труднощі з початком само-
стійного життя людей на нашій планеті 
розпочалися з великої проблеми – з 
пізнання добра і зла. Ну, з добром ще 
сяк-так, хоча далеко не все, що при-
ємно людині, це добро, а ось зі злом  
ситуація набагато складніша.

Бог сказав Адамові: «З усякого дерева в саду 
їстимеш, з дерева ж пізнання добра й зла 
не їстимеш, бо того самого дня, коли з нього 

скуштуєш, напевно умреш». Адам передав ці слова 
дружині, вона пішла погуляти по садочку й зустріла 
змія. Зав’язалася довірлива бесіда.

Змій, що напевно на той час не був схожий на 
гидку гадюку й, очевидно, мав досить приємний ви-
гляд, зустрівши вродливу жінку, як і годиться, вдався 
до тонкого облещення. У відповідь, не підозрюючи 
каверзи, невинне створіння каже: «Нам дозволено 
їсти плоди з дерев, що в саді. Тільки плід з дерева, 
що посеред саду, Бог наказав нам: «Не їжте його, ані 
не доторкайтеся, а то помрете».

Змій тонко посміхнувся й почав просвітлювати Єві 
мізки: «Ні, напевно не помрете! Бо знає Бог, що коли 
скуштуєте його, то відкриються у вас очі, й ви станете 
як Бог, що знає добро й зло». Тож побачила жінка, 
що дерево було добре для поживи й гарне для очей і 
приманювало, щоб усе знати; і взяла з нього плід та 
й скуштувала й дала чоловікові… Тоді відкрилися їм 
обом очі, й вони пізнали, що вони нагі» (Бут. 3:2-7).

На ці декілька віршів написано безліч глибоких 
досліджень, але ми виділимо лише один важливий 
момент. Бог назвав таємниче дерево посеред раю 
деревом «пізнання добра і зла». Змій же сказав Єві: 
«Ви станете як Бог, що знає добро і зло». Помічаєте 
підміну? Бог каже про пізнання, а сатана – про знання.

Знати й пізнати. Єва, напевно, думала, що це одне 
й те саме. Знання, у принципі, – це просто інформація. 
Пізнати ж означає здобути не просто якісь відомості, 
але, власне, досвід, шляхом проб і помилок, у про-
цесі життя, проходячи як через трясовиння зла, так і 
через чисті води добра. Іншими словами, добро і зло 
пізнаються лише навиком (Євр. 5:14).  

Ось дуже простий життєвий приклад: двоє молодих 
людей вирішили створити сім’ю. До весілля серйозні 
сучасні хлопці та дівчата дізнаються практично все 
про свою майбутню «половинку»: і про батьків, і про 
освіту, і яку має зарплату, якщо працює, якої марки 
авто, якщо воно є, і скільки коштує мобілка, і про улю-
блені страви та розваги – словом, усе, про що можна 
дізнатися, вони знають.

Усе їм підходить, вони щасливі. Але минає рік-два 
– й колись такі закохані молодята вже не можуть один 
одного бачити. Поживши деякий час разом, вони по-
справжньому пізнають одне одного. 

Після гріхопадіння внутрішній стан людей докорінно 
змінюється. Бог сказав: «Того самого дня, коли з нього 
скуштуєш, напевно умреш». Адам прожив майже 
тисячу років, і кожному зрозуміло, що Всевишній мав 
на увазі не фізичну смерть.

Таємниця відкривається нам у Новому Заповіті. 
Апостол Павло пояснює: «Зовнішній наш чоловік і 
тліє, зате внутрішній з дня на день оновлюється» 
(2 Кор. 4:16). Апостол Петро говорить про потаємну 
людину «серця в нетлінній красі лагідного і спокійного 

духа, що і дорогоцінне перед Богом» (1 Петр. 3:4).
Творячи людей, Бог забезпечив їх усією повно-

тою – як фізичною, так і духовною, отже, Адам і Єва 
мали в собі оту потаємну внутрішню людину у всій її 
досконалості й красі. Саме вона й перестала існувати 
в день гріхопадіння. Гріх убив її. Навіки закрилися очі 
духовні й відкрилися очі плоті, що бачили світ уже 
зовсім по-іншому. І сталося страшне: Адам та Єва 
зробилися звичайними людьми. 

Ось як відбувалася їхня внутрішня трансформація. 
На запитання Бога, чи не їв Адам із дерева, що пере-
бувало під забороною, чоловік відповідає: «Жінка, яку 
Ти дав мені, щоб була зі мною, дала мені і я їв». Бачимо 
тут абсолютно чіткі ознаки лукавства. Він пробує пе-
рекласти провину з себе на дружину, він, фактично, 
намагається звинуватити у своєму переступі Самого 
Бога, а це вже найхарактерніша риса особистості 
диявола. Таким чином, в серця людей увійшло зло. 

Безборонно розпускаючи  стрімкими темпами свої 
метастази, зло дуже швидко вкоротило б віку усьому 
людству. Але слава Творцеві, Він у серце, ще не вра-
жене гріхом, помістив надійний і сильний інструмент 
для спротиву, потужну духовну зброю.

Перше. Дізнавшись про свою наготу, люди зробили 
собі опоясання й прикрилися. З’явилася сором’язли-
вість. Сором’язливість – то перший, майже нечутний 
сигнал совісті. Отже, почала працювати совість.

Друге. Коли Адам почув голос Божий, то злякався. 
І ми бачимо тут вже ознаки дії страху Божого. 

Ось так. З одного боку – лукавство як втілення 
сатанинського зла; з другого – совість і страх Божий 
як прояв Божого добра. З таким багажем пішли перші 
люди у світи. Можемо ще більше поспівчувати їм, 
оскільки понесли вони на собі ще й покарання. 

Початок нового життя
Проблеми в пізнанні добра й зла виявили себе, 

перш за все, у великих труднощах чіткого поділу цих 
двох моральних категорій. Великі ускладнення, цілком 
очевидно, постали з перших же кроків наших пере-
селенців на необжитих землях.

Як приклад згадаємо про одне з покарань, накладе-
них Богом на Єву: «І тягти тебе буде до твого чоловіка…» 
(Бут. 3:16). Є різні переклади цього місця, але, як на мене, 
найкраще виявляє суть цього моменту слово «вабити». 

Ясно, що мається на увазі не сексуальна при-
страсть, бо вже активно діяла заповідь: «Будьте плідні, 
множтеся й наповняйте землю…» (Бут. 1:28), що її 
люди й досі сумлінно виконують. Йдеться про дещо 
таке, чого раніше не було. 

І що ж воно таке, це нове, добро чи зло? З точки 
зору людей, жодне покарання не сприймається як 
добро. Але, якщо глянути з іншого боку, то змушені 
будемо визнати, що жіноча прихильність ніскільки не 
ображає чоловіків, і якщо все чисто, то зло тут, як 
би не старався, знайти важко. Та й жінки, цілковито 
володіючи своїми настроями, далеко не кожному 
дарують своє тепло.

Але це не все. Я свідомо, аби чіткіше викласти цей 
момент, не закінчив вище наведений текст Писання 
(Бут. 3:16). Повністю він виглядає так: «І тягти тебе 
буде до твого чоловіка, а він буде панувати над тобою». 
Враження таке, що жінка за свої ніжні почуття має 
нести певне покарання у вигляді значного обмеження 
свободи. На перший погляд, якщо підійти чисто по-люд-
ському, нічого хорошого в цьому немає, але зайдімо з 
іншого боку: а яка альтернатива чоловічому «пануван-
ню»? Боюся, лише одна: самотність. Тому не думаю, 

що знайдеться багато жінок, котрі сімейну «неволю» 
погодилися б проміняти на незалежність самотини. 

Такі ось далеко не однозначні речі. Спробуйте-
но провести тут, користуючись простою життєвою 
логікою, чітку розділову лінію між добром і злом. Усе 
так переплетено та взаємопов’язано, що розплутати, 
користуючись можливостями лише свого природного 
розуму, людині часто не під силу.  

Оцінюючи ті чи інші вчинки чоловіків та жінок, світ 
мало користується поняттям «зло –  добро», значно 
частіше в ходу такі визначення, як «добре – погано»,  
«правильно – неправильно», «корисно – шкідливо» 
тощо. І тому в тому місці, де ми поставили тире, завжди 
виникають великі бурі, що нерідко згрібають докупи 
всі людські цінності, а потім кидають їх на землю вже 
у вигляді величезної купи сміття. 

Один солдат по цей бік фронту ризикує життям, 
аби захистити свою країну, і переконаний, що це 
правильно, а по той бік лінії вогню стоїть його брат, 
готовий віддати свою голову, відстоюючи протилежну 
точку зору, що її теж вважає єдино правильною. Уряд 
збільшив податки, і це з його точки зору добре, бо дає 
можливість поповнити державну скарбницю, вчасно 
виплачувати зовнішні борги тощо, але для більшості 
громадян це аж ніяк не добре. 

Та ж сама круговерть і в історії. Згадаймо, хоча б, 
історію Римської імперії. Тисячу років свого існування 
вона вела безперервні завойовницькі війни, пустивши 
на перегній мільйони невинних людських життів. Чи 
існує більше зло? Але разом із жорстокістю та на-
сильством прийшли до підкорених римське право, 
що й нині лежить в основі світової юриспруденції, 
філософія, культура, мистецтво… І, як наслідок, сьо-
годні оті колись завойовані країни пишаються тим, що 
належали до великого Риму. 

Справжнє жонглювання добром і злом спосте-
рігаємо наразі у східних сусідів. Спочатку Сталіну 
поклонялися як божеству, це був благодійник світу, 
«вождь усіх народів». Потім скинули з нього корону й 
закопали в землю. Тепер одні кажуть: це був кровожер, 
якого світ не знав; інші виголошують: це був великий 
менеджер, котрий привів Росію від сохи до ядерної 
бомби (і чим тут пишатися?).

І там правда, і там. І все це одна людина, її ніяк 
не розріжеш на дві половини, добру і злу, аби зло 
остаточно відправити в могилу. Оцінки ж діяльності 
цього та інших «вождів» будуть такими, які відповіда-
ють смакам, політичним уподобанням чи ідеології тих, 
хто при владі. І суспільна думка теліпатиметься, немов 
п’ятак у порожній кишені, залежно від того, куди пере-
кине її воля чергового «вождя». 

Еталон добра
Дяка Богу, ми, віруючі, живемо в іншому царстві, 

і всі наші питання та проблеми чітко розкладено по 
належних місцях, відведених Богом. Нам не треба 
блукати лабіринтами світу цього, не треба лукавити, 
викручуватись, маскувати свої наміри, видавати зло 
за добро, чорне за біле, а біле за чорне, щоб досягти 
якихось своїх егоїстичних цілей.  

Ісус через Слово Своє дає нам точний еталон до-
бра, ясно показує правильні орієнтири, скеровуючи 
нас на шляху до Істини. Тримаючись їх, ми маємо мир 
у серцях, надію на краще та впевненість у завтрашнім 
дні. Ось він – простий індикатор. Приклавши його до 
своїх діянь, намірів та думок, ми можемо точно визна-
чити, до якої категорії їх віднести.

Апостол Павло пише: «Що не від віри, те гріх» 

ШЛЯХ ДО ДЕРЕВА ЖИТТЯ
(Рим. 14:23). Іншими словами, усе, що вилазить за 
рамки заповідей Божих, – це зло, хоча з точки зору 
життєвої практики воно може виглядати як добро. 
Деякий час, звичайно.

Про істинне добро апостол Павло пише: «Воля 
Божа – добра, приємна і досконала» (Рим. 12:2). 
Звідси дуже простий і зрозумілий висновок, що під-
тверджує наші попередні міркування: усе, що йде від 
Бога, це добро; усе, що породжується бажаннями 
людей, їхньої плоті, добром не є навіть у тому разі, 
коли людина в якийсь момент вважає його для себе 
найвищим благом. 

Таким чином, виконання заповідей веде нас у світ ні-
чим не  забрудненого добра, що не перестає таким бути й 
тоді, коли нам не дуже  комфортно фізично або душевно. 

Апостол Павло (2 Кор. 11:23-26) пише: «Я значно 
більше був у трудах, безмірно в ранах, більше у тем-
ницях і багато разів при смерті... Три рази били мене 
киями, один раз мене каменували; три рази зазнав 
корабельну аварію... Я часто був... у важкій праці і 
виснаженні, часто в недосипанні, в голоді й спразі, 
часто в пості, в холоді й наготі». До того ж апостол 
не мав ні власної домівки, ні постійного джерела 
фінансування.

Як на розсуд звичайної, «нормальної» людини, чи 
було в такому його житті щось добре? Чи міг він пере-
бувати в сімейному затишку, в оточенні люблячих дітей 
та онуків, полежати на пляжі хоча б зрідка десь на бере-
зі Генісаретського озера, розслабитися в колі друзів за 
святковим столом, поїздити на пристойному транспорті, 
одягти хороший одяг, поласувати смачними стравами?

Не міг і не потребував цього, бо не це було для 
нього найбільшою цінністю. Те, що він мав, було для 
нього незрівнянно цінніше за найбільші цінності цього 
світу. І тому ніде в його посланнях ми не знаходимо 
якихось скарг на тяжку долю. Він здійснював велику 
місію на землі, він жертовно любив свій народ, він 
беззастережно присвятив своє життя Богові  й заради 
цього нехтував усіма земними радощами. Він знав, що 
таке істинне добро. І він також знав, що його непохитна 
твердість у добрі добре відома Богові (2 Тим. 4:8). 

Апостол Яків у своєму посланні (1:2-4) пропонує 
чудову можливість до кінця зрозуміти причини жертов-
ності Павла та й багатьох інших героїв віри. «Уважайте 
за велику радість, мої брати, коли ви переживаєте різні 
випробування, знаючи, що випробування віри вашої 
розвиває терпіння. А терпіння нехай має досконалу 
дію, щоб ви були досконалі та бездоганні…» 

Слово «випробування» має ще такі значення: 
нещастя, горе, страждання. Отже, у тяжких випро-
буваннях людина не лише виконує свій обов’язок перед 
Богом, але й зростає духовно. Апостол Павло це добре 
знав. І нам з вами також належить знати.

І якщо повернутися до подій у раю, то, очевидно, 
треба дати відповідь і на запитання: вигнання людей 
з раю було добром чи злом? Існування їхнє, звичайно, 
сильно ускладнилося, але якщо судити з духовних 
позицій, то це було добро. Погодьмося: як би вони 
могли пізнати, що є добро та зло, якби залишалися в 
ідеальних райських умовах? Отож Творець і додав до 
їхнього побуту деякі (зазначимо – мінімальні) труднощі, 
аби люди могли  задовольнити своє бажання відносно 
того злощасного пізнання.

Йдучи земною долиною плачу, зазнаючи втрат 
і страждань, вони, ніколи не забуваючи про свого 
Творця, практичним навиком мали привчитися безпо-
милково відрізняти добро від зла, мали загартувати 
в духовній боротьбі свою совість, усвідомити силу 
добра й освоїти непросту науку перемагати зло. 
Завдяки цьому покаранню людство дозріло до при-
йняття Спасителя і отримало в Ісусі Христі можливість 
повернутися в рай і спожити від дерева Життя. 

Віктор Котовський.

«І побачили Божі сини люд-
ських дочок, що вродливі 
вони, і взяли собі жінок із 
усіх, яких вибрали... За тих 
днів на землі були велетні 
(єврейською — «нефіліми»), 
а також по тому, як стали при-
ходити Божі сини до людських 
дочок. І вони їм народжували, 
— то були силачі, що славні 
відвіку» (1 М. 6:2, 4).

Наведені фрагменти з Біблії належать 
до числа неясних текстів, і тому 
всяке тлумачення їх має лише ймо-

вірний характер і вимагає богословського 
смирення.

Насамперед варто зазначити, що нам 
зовсім не відоме значення вживаного тут 
слова «нефілім». Традиційні переклади да-
ють варіант «гіганти», «велетні». Але це, 
швидше за все, ретроспектива другого із 
всього двох місць Писання, де згадується 
це слово — (4 М. 13:33). 

Налякані вивідувачі розповідають: «І 

там ми бачили велетнів, синів Енака, з 
роду велетнів, і були ми в своїх очах не-
мов та сарана, і такими були ми і в їхніх 
очах».

Тобто це твердження — не історичний 
факт, а емоційна оцінка, панічне сприйнят-
тя побаченого: вони співвідносять високих 
на зріст синів Енакових з допотопними 
«нефілімами», котрі, як відомо, потопу 
не пережили і в післяпотопному світі по-
томства не залишили.

Сини Енакові і порівнювані з ними 
за зростом нащадки роду Рефаїмів 
згадуються в Писанні неодноразово. 
Але слово «нефілім» щодо них жодного 
разу не вживається. Отже, з тексту 
його значення встановити не вдається. 
Етимологічний аналіз слова «нефілім» 
перекладу «велетні» не підтримує. Слов-
ник Стронга виводить його від слова 
«нафал», що означає «впасти», «роз-
пластатися», «зазнати невдачі» тощо. 
Тобто, швидше за все, мова йде про 
гріховну природу допотопного людства. 
Але це також лише припущення, і тому 
сучасні біблеїсти надають перевагу тому, 
щоб це слово залишити без перекладу 
— «нефілім».

Що ж до власне «синів Божих», то, 
якщо відкинути екзотичні версії на взірець 
інопланетян чи напівбогів давньогрецького 
пантеону, можна виділити три традиційні 
тлумачення цього тексту. І в кожного — і 
своя авторитетна історична підтримка, і 
свої проблеми.

Перше. Сини Божі — це занапащені 
ангели. За цим тлумаченням стоїть авто-
ритет рабинських вчень і відомі випадки 
згадування про ангелів як про «синів 
Божих» в архаїчних текстах (напр. Йов 
2:1). Слабинкою цього тлумачення є не-
відповідність зі словами Ісуса, що «не 
має дух тіла й костей» (Лк. 24:39) і що 
«ні женяться, ані заміж виходять, але як 
Анголи ті на небі» (Мт. 22:30). Та все ж 
це тлумачення — одне з найпоширеніших 
на сьогодні.

 Друге. Сини Божі — нащадки пра-
ведного Сифа (тоді, як дочки людські 
походять від неправедного Каїна). Такої 
думки дотримуються ранньохристиянські 
богослови. Однак ця точка зору менше 
підтверджена Писанням. З одного боку, 
ніяких заборон на шлюбні союзи між си-
фітами і каїнітами не встановлювалося, з 
другого боку, Писання однозначно гово-

рить, що всі нащадки Адама однаковою 
мірою завинили перед Богом (Екл. 7:20; 
Пс. 12:2; Рим. 3:10, 23; 1 Ів. 1:8).

Третє. Сини Божі — царственні нащад-
ки обожнюваних первопредків. Ця точка 
зору поширилася в епоху Відродження 
і грунтується на історичних аналогіях. 
Справді, культ первопредків — найбільш 
рання форма людської релігії. Напри-
клад, син Ноя Яфет стає божественним 
Пра-Джапатті в індо-арійців і Юпатом 
у фінікійців. У стародавніх італійців це 
ім’я потім перетворюється на Юпітер, а 
в ахейців це Євпатор («благий отець»). 
Після загальної еллінізації за Олександра 
Македонського «Євпатор» стає царським 
титулом в багатьох народів (зокрема, його 
носив понтійський цар Митріат VI Євпатор, 
за якого була заснована фортеця Євпа-
торій поблизу сучасного міста Євпаторії). 
Але, окрім цієї аналогії, будь-які інші дані, 
що підтверджували би таку точку зору, 
відсутні.

Однак не можна залишати без уваги і 
четверте тлумачення, що завоювало по-
пулярність в останні десятиліття. Варто 
пам’ятати, що поділ біблійних текстів на 
окремі розділи — доволі пізній і носить 
вельми довільний характер. До того ж у 
самому тексті Буття 6:2-4 відсутній будь-
який негативний контекст (він появляється 
лише в п’ятому вірші) — мова йде про 

СИНИ БОЖІ З КНИГИ БУТТЯ — ХТО ВОНИ?
вступ у законні шлюбні відносини, а не про 
блуд чи будь-яку іншу форму сексуальної 
розбещеності.

На цій підставі Expositor’s Bible Co-
mmentary пропонує зробити висновок, 
що «Сини Божі», «дочки людські» — це 
всього лише паралелізм, характерна для 
біблійного тексту фігура мови, і в обох 
випадках тут вказано на людей. Тобто 
смислові поділи на розділи повинні про-
ходити контрастом між четвертим і п’ятим 
віршами шостого розділу, де вірші 1-4 
— завершення розповіді про безтурботне 
життя людей до потопу, а вірш 5 — Божа 
оцінка того, що відбувалося і початок 
драматичної історії потопу.

За цією точкою зору немає будь-якого 
історичного богословського авторитету. 
Вона базується винятково на аналізі 
самого тексту. І, що найголовніше, схоже, 
що саме ця точка зору найбільшою мірою 
відповідає вченню Ісуса. Адже на що 
інше, якщо не на цей контраст, вказує Він, 
кажучи: «Як було за днів Ноєвих, так буде 
і прихід Сина Людського. Бо так само, як 
за днів до потопу всі їли й пили, женилися 
й заміж виходили, аж до дня, «коли Ной 
увійшов до ковчегу», і не знали, аж поки 
потоп не прийшов та й усіх не забрав, 
— так буде і прихід Сина Людського» (Мт. 
24:37-39, Лк. 17:26-27).

Сергій Головін.
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУШКОЛА ПРАКТИЧНОГО СЛУЖІННЯ

Продовження. Поч. в № 12 (135) за 2015 р., 
№ 1 (136) за 2016 р.

Мартін Лютер вважав, що все, що 
Біблія не забороняє, – дозволене. 
Жан Кальвін натомість вчив, що те, 
що Біблія не дозволяє, – заборонене. 
Хто з них має слушність?

Обидві ці думки – крайнощі, істина, 
як завжди, десь посередині. Багато 
людей хотіли би на всі питання отриму-
вати чіткі відповіді. Однак у багатьох 
речах Біблія дає вільні межі. Вона не 
дозволяє їх, але й не заперечує. 

Критерії музики: плід і вплив 
Дозволю собі застосувати відомі слова, якими 

закінчується Нагірна проповідь Ісуса Христа, кон-
кретно щодо музикантів: «Стережіться фальшивих 
музикантів, що приходять до вас ув одежі овечій, а 
всередині хижі вовки. По їхніх плодах ви пізнаєте їх. 
Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із 
будяків? Так ото родить добрі плоди кожне дерево 
добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може 
родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле 
плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго 
плоду не родить, зрубується та в огонь укидається. 
Отож бо по їхніх плодах ви пізнаєте їх!

Не кожен, хто співає Мені: Господи, Господи! уві-
йде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю 
Мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть Мені того 
дня: Господи, Господи, хіба не Ім'ям Твоїм ми хори 
засновували, хіба не Ім'ям Твоїм ми у групах співали, 
або не Ім'ям Твоїм ми пісні нові писали? І їм оголошу 
Я тоді: Я ніколи не знав вас... Відійдіть від Мене, хто 
чинить беззаконня!» (Мт. 7:15-23).

Цей текст можна застосувати і до вчителів, і 
до пасторів – до всіх. Ми можемо казати Господу, 
скільки часу від сім'ї відривали, на співанки ходили, 
а Він відповість: «Дорогі, Я ніколи не закликав вас це 
робити... Тому що ви чините беззаконня... І я не хочу 
чути ваші пісні і ненавиджу ваші богослужіння»...

Музична терапія
Отже, усе пізнається по плодах. Перший плід 

музики – терапевтична дія.
Як. 5:13 – «Чи тішиться хтось? Хай співає псал-

ми!».
1 Сам. 16:23 – «І бувало, коли злий дух від Бога 

нападав на Саула, то Давид брав гусла, та й грав 
своєю рукою. І легшало Саулові, і ставало йому до-
бре, і відступав від нього той злий дух».

На Заході хворобою номер один стала депресія. 
Люди мають все, однак впадають в депресію. І од-
ним із найкращих методів порятунку від цього є не 
антидепресанти, а спів.

Музика справляє позитивний вплив на дух, душу 
і тіло. До речі, лише грецька антропологія сприймає 
окремо дух, душу і тіло, а євреї завжди сприймали 
людину цілісно. Якщо твоєму тілу зле, то зле і душі, 
і духу. Якщо твоєму духу зле, то зле і тілу, і душі. 
Євреї завжди дивилися на людину цілісно. А греки 
поділили її, і до сьогодні дешеві богослови пишуть 
книжки, базуючись на цьому сприйнятті грецької 
антропології.

Отож спів християнськіх пісень чинить терапев-
тичний вплив на всю людину.

Педагогічна дія
Кол. 3:16 – «Слово Христове нехай пробуває в 

вас рясно, у всякій премудрості. Навчайте та напо-
умляйте самих себе! Вдячно співайте у ваших серцях 
Господеві псалми, гімни, духовні пісні!».

Пс. 41:1 – «Для дириґента хору. Псалом навчаль-
ний, синів Кореєвих».

Музика повинна вчити. Навчайте і напоумляйте 
не проповідями, не семінарами і лекціями – а псал-
мами, гімнами (славослов'ям) і піснями духовними, 
піснями в дусі, які Дух Святий спонтанно спонукує 
нас співати.

Тому треба задуматися, а що ми взагалі співаємо 
в наших псалмах. Чи є там якесь повчання, чи вчить 
псалом чогось. Чи не містить він якісь богословські 
проблеми і помилки.

Соціальний вплив
Числ. 21:17 – «Тоді заспівав був Ізраїль цю пісню: 

Піднесися, кринице, співайте про неї!».
Пс. 20:14 – «Піднесися ж, о Господи, в силі Своїй, 

а ми будем співати й хвалити могутність Твою!».
Соціальний вплив музики проявляється в тому, 

що вона поєднує різні генерації і групи людей. Дуже 
важливо, аби музиканти задумувалися, що ж вони 
співають. Якщо церква проводить євангелізації і 
очікує, що прийдуть нові люди, а музиканти співа-
ють те, що ці люди абсолютно не розуміють, що 
для їхньої культури зовсім не годиться, ми ніколи не 
досягнемо успіху.

Місіонерський вплив
Пс. 107:4 – «Я буду Тебе вихваляти, о Господи, се-

ред народів, і буду співати Тобі між племенами...»

Коли євреї говорили про народи і племена, то 
малися на увазі народи і племена, які не знають 
Господа. І через пісні вони хотіли прославити Господа 
поміж народами.

А згадаймо історію з Павлом і Силою: «А північної 
пори Павло й Сила молилися, і Богові співали, а 
ув'язнені слухали їх» (Дії 16:25). І наслідок – зруйну-
валися основи в'язниці, і покаявся тюремний сторож 
з усім своїм домом. Ось що таке місіонерський вплив 
музики.

А тепер подумаймо, як впливає наш спів, чи 
чинить він місіонерський вплив.

Молитовний і пророчий вплив
Еф. 5:18-21 – «І не впивайтесь вином, в якому роз-

пуста, але краще наповнюйтесь Духом (у грецькому 
тексті дослівно: «Дозвольте Духу наповнити вас», 
тому що ми не можемо змусити Духа Святого щось 
зробити, можемо лише дозволити йому, виконавши 
певні умови, про які говориться в тексті далі), розмов-
ляючи поміж собою псалмами, і гімнами, і піснями 
духовними, співаючи й граючи в серці своєму для 
Господа, дякуючи завжди за все Богові й Отцеві 
в Ім'я Господа нашого Ісуса Христа, корячися один 
одному у Христовім страху».

Ми дозволяємо Духові Святому наповнити нас, 
коли настановляємо одни одного псалмами, славос-
лов'ям і піснями духовними, коли співаємо, граємо, 
дякуємо, коримося один одному. Це та платформа, 
на якій Дух Святий наповнює нас.

На жаль, дехто думає, що чим голосніше ми 
молимося чи співаємо, тим це духовніше. Але Дух 
Святий дихає, де Сам хоче, ми ж лише можемо 
зробити все можливе, аби Він наповнив нас. І одна 
з цих можливостей – коли ми співаємо і граємо.

Коли пророку Єлисею треба було отримати слово 
від Господа, він кликав музиканта. Музикант грав, а 
рука Господня торкалася Єлисея, і він пророкував.

2 Цар. 3:15 – «А тепер приведіть мені гусляра. 
І сталося, коли грав гусляр, то на Єлисеї була Гос-
подня рука».

Музика готує серця церкви для сповнення Духом 
Святим, вводячи слухачів в атмосферу поклоніння 
Господу.

Етичний вплив
У нашій слов'янській культурі дуже багато пісень 

про маму. У російському збірнику пісень «Песнь воз-
рождения» ви знайдете 20-30 пісень, де говориться 
про те, що вже глибока ніч, а мама не спить, мама 
молиться... «Ти нас до Бога приводила...» «Ти за 
нас молилася...»

А де тато? Ні одної пісні про те, що тато вночі 
встає і молиться. При всій повазі до наших пісень я 
насмілюся заявити, що ми маємо тут реальну бого-
словську проблему. Тому що виховання дітей – це 
завдання батьків, а не матерів.

Може, ситуація така тому, що батьки не встають 
вночі молитися. Ми прямо стикнулися з такою про-
блемою, як безвітцівщина у християнських сім'ях. 
Тати забули про свою відповідальність, вони втекли 
від неї, або вдарившись у бізнес, або занурившись у 
проповідування. При тому, що з 31 173 віршів у Біблії 
ви не знайдете ні одного, де написано, що мами по-
винні виховувати своїх дітей. 

З другого боку, завдяки пісням про маму, яких 
у нас так багато, у нашій культурі набагато більше 
пошани до батьків, ніж на Заході. Тому що те, що 
ми співаємо, впливає на нас. І викидати ці пісні з 
репертуару не варто. Не треба робити нахил у дру-
гий бік і впадати у крайнощі. У всьому повинен бути 
здоровий баланс.

Негативний вплив музики
Сьогодні християнством називається все, що 

хочеш. На так званих християнських концертах і 
гітари ламають, і з могил виходять... Але не кожна 
пісня, де згадується про Ісуса, – християнська. Отож 
розглянемо кілька пунктів про негативне викорис-
тання музики.

1. Першу проблему в Біблії з використанням 
музики ми зустрічаємо, коли Мойсей сходив з гори. 
Це було ідолопоклонство, коли через музику євреї 
поклонялися ідолу. 

Сьогодні це проявляється в тому, що замість 
богоцентричності акцентують на людиноцентрич-
ності, і появляються в нас «звізди» –о-о, такий брат 
приїхав... Це те саме ідолопоклонство.

2. Ще один негативний вплив – поділ церкви 
через музику. Взагалі, найчастіше церкву ділять 
музиканти і пророки. Це було, є і, на жаль, буде. 

Тому музиканти повинні задавати собі питання: як 
моя музика і мої пісні будуть впливати на мою церк-
ву? Яка різниця, що те чи інше дозволене десь в Ав-
стралії, коли в моїй місцевій церкві це викличе поділ.

3. Маніпуляція через музику, особливо в хариз-
матичному русі, коли тобі постійно б'ють на мозок 
через якісь лазерні шоу і 120 децибелів, коли серце 
починає битися в певному ритмі – через годину 
такого впливу ти приймеш будь-яке вчення, тому 
що мозок вже давно відключився. З твоїх кишень 
витягнуть останні гроші і з тобою зроблять, що лиш 
забажають.

Маніпуляція характерна і для наших церков – це 
так звана благочестива маніпуляція. Коли ми бачимо, 
що все впусту, то починаємо співати про маму – і по-
текли сльози... Пильнуймо, що ми співаємо і з якою 
ціллю, щоб не маніпулювати людьми.

4. Окультний вплив – дуже складне питання. 
Особисто я впевнений, що є спів або певні ритми, які 
мають окультне коріння. Один з варіантів – «Рекві-
єм» Моцарта. Моцарт написав його на замовлення 
масонів, бо й сам був масоном.

5. Буває, що музика не налаштовує на молитву, а 
розлаштовує. Коли ця музика невідповідна або коли 
музиканти явно не компетентні.

6. Буває, музика не виховує, а розбещує. Бо те, 
що ми співаємо, поступово укладається в нашому 
мозку і впливає на нас. 

Ще один важливий момент. Ніколи не треба 
очікувати від кожної людини на зібранні, що вона 
проникнеться трепетом і впаде в молитовний стан 
під час співу. Буває, музикантам кажуть деякі 
пастирі, мовляв, коли Давид грав на гуслях, Саул 
сповнювався Духом, а який толк у вашій грі... Таким 
пастирям я нагадую, що коли Петро проповідував, 
три тисячі людей покаялися, а який толк від їхньої 
проповіді?..

Тому не будемо міряти себе одним мірилом, а 
музикантів – іншим. Якщо міряємо, то всіх. І не треба 
очікувати від кожної пісні чогось великого – ми не 
очікуємо такого від кожної проповіді.

Текст як критерій музики
«Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тіль-

ки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що 
тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, 
коли яка похвала, думайте про це!» (Фил. 4:8). Це 
безпосередньо стосується і наших пісень.

Перша проблема текстів – вульгарність. Приклад 
– пісня одної відомої християнської групи. Там є такі 
слова: «Короче, так. Сказали мне, что я дурак. Я 
поначалу не врубился, что я делаю не так»... І так 
далі... Інший співак у своїх витворах закликав дия-
вола вішатися. Мабуть, думав, що диявол, почувши 
пісню, одразу побіжить це робити...

Такі тексти не мають нічого спільного з христи-
янством. Вульгарні тексти не можуть бути христи-
янськими. 

Ще одна серйозна проблема текстів – застаріла 
і незрозуміла мова. Пісні з такими словами незрозу-
мілі для сучасних людей і не працюють. Для нас, як 
людей церковних, ця термінологія проста і зрозуміла, 
а для людей зі світу це пустий звук.

Наша ціль
Потрібно задавати собі запитання: для чого ми 

це робимо. Слово Боже закликає: «Слово Христове 
нехай пробуває в вас рясно, у всякій премудрості. На-
вчайте та напоумляйте самих себе! Вдячно співайте 
у ваших серцях Господеві псалми, гімни, духовні пісні! 
І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть 
у Ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові й 
Отцеві» (Кол. 3:16-17).

Перша наша ціль – це прославлення Бога. Усе, 
що ми робимо, – ми робимо для Господа.

Друга ціль – навчання і напоумлення.

Єдність церкви
Ісус колись молився: «Та не тільки за них Я 

благаю, а й за тих, що ради їхнього слова ввірують 
у Мене, щоб були всі одно: як Ти, Отче, в Мені, а Я 
у Тобі, щоб одно були в Нас і вони, щоб увірував 
світ, що Мене Ти послав. А ту славу, що дав Ти 
Мені, Я їм передав, щоб єдине були, як єдине і 
Ми. Я у них, а Ти у Мені, щоб були досконалі в 

одно, і щоб пізнав світ, що послав Мене Ти, і що 
їх полюбив Ти, як Мене полюбив» (Ів. 17:20-23).

Центральний пункт Його молитви – хай Його учні 
будуть єдині, як єдиний Він з Отцем.

А ось що пише апостол Павло: «Отож, благаю 
вас я, в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно 
покликання, що до нього покликано вас, зо всякою 
покорою та лагідністю, з довготерпінням, у любові 
терплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність 
духа в союзі миру» (Еф. 4:1-3).

Єдність церкви найбільше руйнують пророки і му-
зиканти. Щоб зберегти церкву єдиною, їм особливо 
потрібно розвивати такі риси, як покора, лагідність, 
довготерпіння і любов.

Дехто каже, що йде з цієї церкви, бо тут його ніхто 
не любить. Друже, ти прийшов сюди не для того, щоб 
тебе любили, а для того, щоб самому любити.

Відповідність з культурою 
місцевої церкви
«Усе мені можна, та не все на пожиток. Усе мені 

можна, але мною ніщо володіти не повинно... Усе 
мені можна, та не все на пожиток. Усе мені можна, 
та будує не все!» (1 Кор. 6:12, 10:23).

Це дуже важливий пункт. Апостол Павло у 
цьому ж посланні  пише: «Але стережіться, щоб ця 
ваша воля не стала якось за спотикання слабим!» 
(1 Кор. 8:9).

Коли ми вибираємо музичний твір, треба звертати 
увагу на текст і на те, який вплив це матиме для 
моєї церкви. Чи буде досягнута правильна ціль? 
Кожна церква, навіть ультрахаризматична, має 
свою культуру. Або своє безкультур'я. І це треба 
брати до уваги.

Не обов'язкові критерії
Не обов'язкові критерії – це критерії, на які 

не конче звертати увагу, зважаючи на контекст. 
Першим таким критерієм можна вважати свій 
суб'єктивний смак.

Як відомо, про смаки не сперечаються. Тому не 
варто нав'язувати комусь свої смаки. Людина, яка 
не вміє ні співати, ні грати, не може бути експертом 
в музиці. Потрібно все покласти на свої місця: хай 
музикою займаються музиканти, а душеопікунством 
і богословськими проповідями – пастори. 

Наступний критерій – мова. Це стало великою 
проблемою наших церков в еміграції. Я був в одній 
такій церкві в Канаді, де заборонено вести моло-
діжне служіння англійською мовою, бо, мовляв, 
цим «вони плюють в лице Христу». І молодь іде у 
світ. Це велика проблема на Заході і в Америці. Бо 
святої мови немає.

Треба робити все так, щоб люди нас розуміли. І 
якщо ви живете в Україні, то служіть мовою народу. 
Якби я жив у вашій країні, то перше, що б зробив, 
– я б вивчив українську мову. Тому що я поважаю 
вашу культуру.

Наступне – вік пісень. Перша крайність – вважати 
всі старі пісні хорошими, а всі нові – поганими. Друга 
крайність: всі старі пісні – «гарбіч», треба викорис-
товувати лише нові.

Це крайнощі! Є прекрасні старі пісні і прекрасні 
нові. Вік не відіграє ролі.

Це один не обов'язковий критерій – авторство. Є 
одна дуже відома пісня, яку написав Гораціо Спаф-
форд. Спершу помер його найстарший син. Згодом, 
коли його дружина з чотирма доньками на кораблі 
пливла через Атлантичний океан, почався шторм, 
корабель потонув, і четверо його дітей втопилися, 
спаслася лише дружина. 

Пропливаючи пізніше повз місце загибелі своїх 
доньок, Гораціо написав пісню, яка досі залишається 
хітом у християнських церквах. І у вас її співають – це 
пісня «Як Божий спокій». Там є такі прекрасні рядки:

Бог є мій, я – Його,
Я душевний спокій в Нім знайшов.
Але це лише половина історії. Після смерті дру-

жини Гораціо переїхав в Палестину, оголосив себе 
христом, заснував секту і помер в неславі.

То чи можна співати цю пісню? Адже її автор 
– лжевчитель.  Потрібно перевірити текст пісні 
– якщо там немає богословських проблем, можна її 
співати. Згадаймо Лермонтова – ця людина великою 
побожністю не відзначалася, однак у наших збірни-
ках є й пісні на його слова.

Отож усі спірні питання треба вирішувати мудро, 
пам'ятаючи про недопустимість диктатури неміч-
ності. Бо часто один такий «немічний» всю церкву 
контролює.

Останні слова церкви, яка вмирає, звучать на-
ступним чином: «Ми так ніколи не робили» або: «Ми 
завжди так робили і інакше робити не будемо».

Традиція – непогана річ, і церква, яка поламала 
всі традиції, – нездорова, вона повинна мати коріння. 
Але якщо традиція заважає розвитку церкви – це 
проблема. Церква, яка заявляє, що все життя співа-
ла лише оці пісні, – приречена на вмирання.

Закінчення в наступному номері.

КРИТЕРІЇ МУЗИКИ І СПІВУ В ЦЕРКВІ
Лео Франк
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Галина З. в оточенні людей завжди 
почувалася пригніченою. М’який 
характер, поступливість, невміння 
себе відстояти... У сім’ї не було на-
лежного ладу, стосунки з дітьми 
та чоловіком все більше втрачали 
колишнє тепло та приязнь, а тут ще 
й невиліковна хвороба. Безвихідь 
змусила звернутися по допомогу до 
Бога. Галина покаялася, і Господь, 
міцно взявши жінку за руку, повів її 
на Свої обійстя.

«Блаженний, кого вибираєш Ти та 
наближаєш, в оселях Твоїх спочивати 
той буде» (Пс. 65:4). 

Розмову з Галиною пропонуємо 
вашій увазі.

– Галю, ви прожили зі своїм чоловіком 
чимало років, маєте вже дорослих дітей. 
Життя, висловлюючись по-світському, як у 
людей, тобто всякого траплялося. Так живе 
переважна більшість невіруючих. Що змінилося 
у ваших стосунках із чоловіком після того, як ви 
прийняли Господа?

– Хотіла б спочатку сказати кілька слів про те, як 
я прийшла до каяття. Це має значення. Я тривалий 
час захоплювалася екстрасенсорикою, досягла 
помітних успіхів. Закінчила кілька престижних курсів, 
де викладали відомі екстрасенси з Болгарії  та Росії. 
А потім трапилася зі мною велика біда. Я захворіла. 
Лікарі поставили діагноз – рак. 

Відразу ж я звернулася до свого вчителя-
екстрасенса, якого дуже поважала. Він довго 
перебував у стані медитації, входячи у лише 
одному йому відомі духовні сфери, а потім розвів 
руками й сказав: «Тобі залишається тільки одне 
– молитися».

Я була приголомшена й розчарована. Раніше 
він казав, що для екстрасенса практично не існує 
нездоланних хвороб. Мені зробили операцію, а 
вже десь місяців через чотири з’явилися перші 
метастази. І тоді я звернулася до Бога.

 – Як сприйняв чоловік ваше навернення?
– Байдуже сприйняв. Мені, як людині безнадійно 

хворій, дозволялося майже все. Правда, коли 
ми були на відпочинку біля моря, він почув, як я 
молилася духом, і сказав: «Приїдемо додому, поведу 
тебе до психіатра». Я почала ходити до церкви. У 
мене з’явилася чудова подруга Тетяна, з якою я 
могла поділитися всім, що мала на серці. 

Мої стосунки з чоловіком почали змінюватися 
після того, як він пішов з дому. Я знала, що в 
нього є інша жінка. Можете собі уявити мій стан. 
Хотіла подати на розлучення. Ми з Тетяною багато 
молилися за це, й вона мені сказала: «Не роби цього. 
По-перше, ти його любиш, по-друге, ти не маєш 
незаперечних доказів того, що він живе з іншою, 
по-третє, він не має наміру розлучатися з тобою, 
а ти знаєш, що говорить Біблія про такі випадки. 
Звідки ти знаєш, може, саме через тебе Господь хоче 
його спасти?». Було мені сказано й через пророка: 
«Молися за чоловіка, і Я приведу його в дім твій». 
Змирилася, почала молитися. 

Це було перше велике диво у моєму хри-
стиянському житті: через два місяці Микола 
повернувся.

– І ви простили йому?
– Так, простила. Може, ще не стільки через нові 

свої переконання, стільки через мою природну 
поступливість. Я не маю великої твердості, міцної 
сили волі, мене легко переконати. Але Бог почув 
мої молитви. Микола повернувся, проте змін на 
краще не відбулося. Почалися докори: «Ти тільки 
свого Бога й знаєш...» У цих докорах була частка 
правди: дім стояв занехаяний, у мене ні до чого 
руки не лежали.

– Щось змінювалося у вашій душі під дією 
Духа Святого?

– Так. Читаючи Слово Боже, я зрозуміла принцип 
правильної побудови сім'ї: Христос – чоловік – жінка. 
Я нічого не мала проти такої схеми і ніколи не 
претендувала на місце чоловіка, але біда була в 
тому, що чоловік не хотів займати своє місце. Усе в 
домі трималося на мені аж до останнього цвяшка, 
що його я сама мала забити. Так було заведено. Я 
вже звикла до цього, й багато довелося потрудитися, 
щоб поставити все на відведені Богом місця. Почала 
з аналізу наших сутичок та сварок. Після них, трохи 
заспокоївшись, починаю «прокручувати» в пам’яті 
події й бачу, де я чинила не по Слову.

– Ви сказали, що чоловік не хотів займати 
місце глави сім’ї. Як вам вдалося туди його 
всадовити?

– Ще не вдалося остаточно, але помітні успіхи 
вже є. Що я робила? Просто молилася. Квартира 

у нас маленька, народу в ній чимало; я зачинялася 
у ванній кімнаті й молилася до знемоги. І через 
якийсь час усе почало змінюватися. До того чоловік 
був злий, колючий, кидав громи та блискавки у 
мій бік, а це вже – тихий, лагідний, прямо голими 
руками його бери. Я нарешті зрозуміла, чого хоче 
від мене Бог. Тільки-но починаю чоловіка вчити, 
обов’язково буде сварка. Тепер знаю: якщо чоловік 
не сприймає те, що я йому кажу, кидаю розмову 
й біжу молитися. А через деякий час маю все, що 
мені потрібно.

Найбільше дошкуляло, коли він приходив додому 
п’яний або розлючений. Бачу – кипить у ньому все. 
Мовчу, намагаюся уникнути будь-яких розмов, а він 
все одно шукає нагоди для сварки. Не так сіла, не 
так стала, не так взулася, не те подала йому. Ходить, 
немов звір, роздратований... 

Коли подібне трапляється увечері, то я молюся 
лише за те, щоб він ліг і заснув. Знаю, що вранці 
прокинеться іншою людиною. А я раненько накриваю 
йому на стіл, а сама – до ванної й молюся. Аж 
чую, ложка об стіл – брязь! Двері до ванної 
– бух! Відчиняються. «Ой, – кричить,  – пробач! Не 
второпаю, що це зі мною! Чого я тобі вчора намолов? 
Пробач мені, люба!». Ось так. Спочатку просто 
від страху молилася, а згодом взяла молитву на 
озброєння, збагнула, що в ній моя сила.

– Галю, а як ви з собою боролися? Як себе 
приводили в норму, коли траплялися якісь 
складні ситуації?

– Як я вже казала, Господь дав мені здатність 
аналізувати свої вчинки. Ось я, спостерігаючи 
за собою, бачу – не ті думки в голову полізли.  
Одразу: «Сатано, відійди!». Протистою йому 
твердою вірою. Так мені вдається не тільки гасити 
спалахи небажаних почуттів, але й попереджати 
роздратування, нестриманість тощо.  Відчуваю 
– нудьга підступає, я одразу: «Дух депресії, наказую 
тобі – відійти геть!». Це дуже важливо для мене, бо 
я маю багато надзвичайно серйозних проблем.

– Ці проблеми пов’язані з чоловіком?
– Не тільки. У мене з сином дуже зле. Син 

дорослий, має сім’ю, але ж... Це людина з дуже 
складним характером. П’є...  А коли вип’є – втрачає 
контроль над собою, йде з дому, шукає, так би 
мовити, пригод. Отримав п'ять ножових поранень, 
глибоку травму голови, але не змінився, ба навіть 
ще більше запив...

– Ніколи б не подумав, що у вас таке життя... 
Взагалі, я часто спостерігаю в сім’ях таку, 
свого роду, облогу навколо жінок, і тільки 
дивуєшся, як слабкі  жінки витримують все це. 
Я б не витримав. Як ви гадаєте, сестро, чому Бог 
допускає таке? 

– Я теж над цим багато думала. У мене й раніше 
життя було досить складне. Надто м’яка. Не вмію 
себе захистити. І тому все життя мені «сідав на 
голову» кожний, хто тільки хотів. І мені здавалося, 
що Господь мав би якось пожаліти мене чи що.

Але згодом, придивляючись до своєї поведінки, 
переглядаючи своє минуле, побачила, що все 
одно гріхів нароблено багато. Якою б тихою я не 
була, а гріхів ой скільки! Одне оте захоплення 
біоенергетикою. А різні жіночі справи? Що там 
казати... І я думаю, що Господь мене хоче так 
очистити, щоб і пляминочки на мені не лишилося.

– Я теж дивуюся. Така жорстока обробка 
була б виправдана, якби ви були людиною 
сильною, впертою, твердою.  Але ж складається  
враження, що вас життя і так надміру потоптало, 
для чого ж іще більше випробувань? Тому 
підійдемо до цього питання з іншого боку. Ви 
людина вдумлива і, безперечно, досліджували 
свій менталітет. Скажіть, чи є у вашому характері 
риса, що вам самій не подобається? Вада, якої 
ви хотіли б позбутися ?

– Є така риса. Це образливість. Я надзвичайно 
вразлива. І завжди потрапляю в такі обставини, де 
мене ображають.

– Надто вразливі люди своєю поведінкою 
нерідко просто провокують інших на образи.

– Саме так. Недавно був такий випадок. 
Святкували ми Новий рік, зібралися люди, а мені 
стало погано. Чоловік не виявив до мене належної 
уваги, і я на нього образилася, розплакалася, а він на 
мене ще й нагримав. Це замість того, щоб пожаліти! 
Мені й так погано, а на мене ще й кричать. 

Зіпсувала я їм свято... Пізніше ми розбирали з 
чоловіком цей випадок. Мені потрібна була лише його 
увага, більше нічого. Решту б я витримала гідно. «Ти 
знаєш мою терплячість», – це я йому кажу. А він так 
дивиться, дивиться на мене... «А ти ж могла сказати 
мені просто: «Сядь зі мною поряд, посидь». Могла, 

звичайно, але образа якось затьмарила мені розум.
Дійсно, Господь, поставивши мене у таку 

ситуацію, показав, до чого призводить надмірна 
чутливість. Адже образа – це також почуття не від 
Бога. Потім я це чітко зрозуміла.

– Люди з м’яким характером схильні довго 
носити в собі образу, не вміють швидко 
прощати.

– Так. Я це все весь час ношу в собі. Воно там 
складається за моїм терпінням, немов за греблею, аж 
поки згодом не прорветься... Невихлюпнута образа 
роз’їдає мене зсередини, немов іржа... Скільки 
молилися в молитовній групі за мене, та Господь 
завжди показував: моє серце чорне, огорнуте 
постійною тугою, – це ті образи й мій біль.

– На цьому ґрунті часто розвиваються стійкі 
депресії, а то вже велика перемога лукавого.

– Так. І я вдячна Господеві, що Він навчив мене 
протистояти лукавому; навчилася відганяти духів 
журби, туги, депресії. Як тільки-но вони починають 
до мене підступати, я їм: «Відійди від мене, сатано, 
я – дитя Боже!».

– Отож ви розумієте, де сконцентрована 
основна праця Духа Святого у вашій особистості. 
Чи є тут успіхи? Бо найважливіша ціль Божої 
праці – навчити людину любити своїх ворогів.

– Стосовно любові мені ще важко сказати щось 
конкретне, а ось прощати своїм недоброзичливцям 
Господь уже навчив мене. Бог весь час трудиться 
над очищенням мене від закоріненого стану 
постійної скривдженості. Раніше було так: заходжу 
в тролейбус – обов'язково хтось штовхне, стане мені 
на ногу чи сумкою зачепить. Стою в черзі – постійно 
знаходяться охочі пролізти поперед мене.

Але знаєте, дуже вразливі люди звикли бачити 
образи там, де їх і немає. Ось я звернулася до однієї 
сестри: «У мене проблема з дочкою, помолися за 
неї, дуже прошу». А вона мені: «А чому ти сама за 
неї не молишся?». Я тепер розумію, що сестра та, 
можливо, по-своєму мала рацію: діти наші, то ми 
й повинні нести їх. А якщо вона не права, то мені 
треба було помолитися за неї, сказати: «Господи, 
прости їй, а мені дай мир у серце». А я в образу. 
І як пішли такі випадки один за одним... А я не 
можу зрозуміти: «Господи, за що мені таке? За що 
така кара? Що я зробила не так?». Потім почала 
розмірковувати, аналізувати, й прийшло розуміння: 
справа не в тому, що Бог карає мене, не в тому, що 
Він показує, які бувають люди, справа в мені, я мушу 
навчитися прощати. 

Почала спостерігати за собою. Ось людина 
мене образила: у мене до неї відраза, неприйняття. 
Мені не хочеться її бачити, у мене бажання 
продемонструвати їй свою холодність. Стоп! Та що 
ж це таке! І беруся молитися, беруся ламати себе, 
чистити – через деякий час з’являється мир. 

Мені ще подруга Тетяна багато допомагає. Коли 
зі мною трапляється щось незрозуміле, я йду до неї: 
«Таню, допоможи розібратися». Часто нам достатньо 
просто поговорити від щирого серця. Щось відкриє 
Господь мені особисто (на жаль, я ще не завжди 
розумію Його волю), щось – через Тетяну. Настає 
ясність. Іду, якщо треба, каюся перед тими, кому я, 
можливо, щось сказала образливе у відповідь чи 
просто продемонструвала свою неприязнь.

– А ще які риси характеру заважають вам бути 
ближчою до Бога?

– Та ніби нічого більше не пригадую. Хіба що ось 
таке: я завжди  вважала себе розумнішою за свого 
чоловіка, намагалася його виховувати і вчити. Тепер 
я цього не роблю.

– Деякі жінки люблять поговорити про інших, 
перемити, як то кажуть, знайомим кісточки...

– Це є, звичайно. Як у багатьох  жінок. Язик – то 
наша біда. Інколи аж вкусити його хочеться, такий 
він неслухняний. Нещодавно я захворіла. Знала, 
що Господь допустив хворобу за гріх. І ось, лежачи 
в ліжку, почала зі слізьми благати: «Ти відкрий мені 
очі на саму себе. Щоб я побачила весь отой бруд, усе 
оте сміття, що наповнює моє серце». Після молитви 
відчула – Господь перебуває поруч зі мною. Усі мої 
беззаконня постали переді мною, немов у дзеркалі. 
Посипалося, як з мішка. Дня не минало, щоб я не 
помічала чогось небажаного за собою. Господь мене 
навчив дуже важливій звичці: перед тим, як щось 
сказати про людину, стань на її місце.

– І багато разів ви мали таку можливість?
– Скільки завгодно. Маю дуже складні стосунки 

з мамою. Ми живемо разом, в одній квартирі. Моя 
мама вчителька за фахом і звикла керувати. 40 років 
пропрацювала у школі, а тепер їй уже за 80. Раніше 
жила сама, лише шість років, як ми живемо разом.

А негативні риси людини з віком загострюються. 
Вразливість – це її найхарактерніша риса, що 
передалася й мені. Стосунки наші – жахливі. Не 
знаєш, як стати, що сказати, як подати, підійти. 
Немов по лезу ходиш. І коли я просила: «Господи, 
покажи мої вади», – Він показував мені маму.

Господь навчив мене ставати на місце іншої 
людини. І лише тоді я зрозуміла, якою нестерпною 
буваю для своїх близьких, як їм зі мною важко, 
незважаючи на всю мою доброту та м'якість 
характеру.

Поступово мої стосунки з мамою дійшли до того, 
що все в ній мене почало дратувати. Що б вона не 
зробила, що б не сказала, у мене відразу буря в душі 
здіймалася. Я їй нічого не виказувала, борони Боже! 
Але те, що в мене робилося всередині, знає лише 
Господь. Наші думки – то теж гріх.

Тепер же, тільки-но буря починає насуватися, я 
собі наказую: стій! А як би я вчинила на місці мами? 
І душа поступово вгамовується, стає все тихше, 
тихше... І все влягається. Настає мир і спокій. Слава 
Господеві!

– Гадаю, що й нашим читачам, завдяки вашому 
досвіду багато що стане зрозумілим у їхньому 
житті. На закінчення розмови поговоримо про 
щось приємне. Щось можете пригадати? 

– Аякже! Звичайно можу! Найцікавіше те, що 
мені став подобатися мій чоловік. Правда! Він 
такий милий... Я ще не встигла розповісти про те, 
що він вже кілька місяців як покаявся! Ходить до 
церкви. Отой здоровань кремезний, що завжди 
тихо так сидить у куточку на задній лаві, – ото він, 
мій Микола.

Який він невимушений, який щирий! Усе сприймає, 
немов дитина, без жодного сумніву. Як просто він 
знімає психологічну напругу в сім’ї! Буває, за 
звичкою мама щось там починає своє, а він: «Мамо! 
Ви Слово читаєте? А там про це ось так написано». 
І все це просто, якось жартома.

Прочитали, посміялися – і немає проблеми. А 
я б тут почала здалеку: та хіба так можна, та ось 
те, та ось се, і накрутила б ту пружину до краю. 
Або, трапляється, скаже старенькій більше, аніж 
треба, схаменеться і одразу ж до неї: «Бабусю! 
Пробачте! А то вже яйця курку починають учити!». 
І все. Старенька тільки радіє. І я також, на все те 
дивлячись.

Господь дав йому дар видіння. Недавно розказав 
таку історію. «Бачу, – каже, – гусака. Такий великий, 
вгодований. Шия довга, біла. І так він гордовито 
походжає, хизується. Питаю Бога: «Господи, що ж це 
за птах такий?». А Господь відповідає: «Та то ж ти. 
Не впізнаєш хіба?». Довго ми сміялися. Отак просто 
він про себе розповів. Як його Господь змінив! Змінив 
усього за кілька місяців.

– Та й вас, сестро, теж.
– Усіх нас змінює Бог. Дяка Йому за все. До речі, 

я про рак вже три роки як не згадую.
Бесідував В. К.

ДО БОЖИХ ОСЕЛЬДО БОЖИХ ОСЕЛЬ

ЛЮБОВ
Якщо ми сьогодні хочемо 

зробити щось для Господа, це 
зовсім нескладно — любімо 
свого ближнього, навіть якщо 
він повівся з нами негідно. 
Марно любити язичника з Аф-
рики, якщо нам не вистачає 
любові навіть для сусіда.

Любімо людей такими, яки-
ми вони є, а не такими, якими 
ми бажали б їх бачити. Любі-
мо їх із їхніми дивацтвами, 
недоліками, невдячністю та 
байдужістю — так, як Бог 
любить нас. 

Господь любить нас лю-
бов’ю, котрої ми не заслу-
жили. Він любить терпляче 
і ніжно, свято й безкінечно. 
Найвища міра Божої любові 
— жертва Його Сина.

Любові, як і музики, треба 
вчитися, постійно треную-
чись. Чим розумніша та добрі-
ша людина, тим більше вона 
бачить добра в інших людях.



N 22 (137) лютий 20 (137) лютий 20116666

C
 —

 б
ла

ки
тн

ий
   

М
 —

 п
ур

пу
рн

ий
   

Y 
—

 ж
ов

ти
й 

  В
 —

 ч
ор

ни
й

ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУСЛОВО І ЖИТТЯ

Обов’язки справжнього 
чоловіка

«Я буду ходити в невинності серця 
свого серед дому мого» ( Пс. 101:2).

Ми — приклад для дітей. Діти насліду-
ють нас. Недарма кажуть, що яблуко від 
яблуні недалеко падає. Діти будуть схожі 
на нас як в доброму, так і в поганому. 

І знаєте, що відбулося в нашій культурі, 
особливо в Америці? Ми, батьки, зняли з 
себе обов’язок навчати Біблії наших дітей, 
переклали це на дружин. Ми заробляємо 
гроші, приносимо додому і кажемо дружи-
ні: «А ти вчи дітей».

Але все має бути на своєму місці. У Ста-
рому Заповіті вчити хлопчиків — це було за-
вданням батька. Біблія говорить: «Батьки, 
візьміть своїх синів. І, коли ви будете ходити 
з ними, сидіти з ними, коли будете лягати 
спати — учіть їх Моїм законам».

Хлопчик приймає своє призначення від 
батька, переймає образ чоловіка. Якщо в 
батька неправильне розуміння, хлопчик 
наслідуватиме його. Я був дуже благо-
словенний в цьому, адже мій батько ходив 
перед Богом. І з дитячих років я бачив, як 
він молився. Він молився зі мною кожного 
ранку, з першого класу до випускного.

Я ніколи не вживав наркотики, ніколи 
не ганьбив себе сексуальними гріхами, 
аморальністю, ніколи не чинив великих 
гріхів — ніколи, тому що такий приклад дав 
мені мій батько. Я приходив додому після 
школи, заходив у свою спальню і бачив, 
що тато стоїть на колінах і молиться за 
сім’ю, за церкву. Я відчував присутність 
Божу на тому місці.

Важливо давати своїм дітям їжу, одя-
гати їх, дбати про їх добробут — це наш 
обов’язок. Але ще більша відповідальність 
— навчати їх доріг Божих. Якщо ти батько, 
ти повинен молитися зі своїми дітьми. 
Я молився щодня, коли вони йшли до 
школи. Якщо ви йдете на роботу до того, 
як діти встають, моліться з ними ввечері. 
Діти наслідують ваш приклад. Це добре, 
коли мама молиться, але коли молиться 
батько, у цьому сила. Біблія говорить, що 
ви — священики.

Признаюся, дуже багато разів я хотів 
піддатися своїм лінощам. Тоді дружина 
підходила до мене і казала: «Джордже, 
діти йдуть спати. Ти помолишся з ними?». 
«Я не хочу молитися сьогодні, помолися 
з ними ти», — відповідав я. Дружина не 
здавалася: «А що ти проповідуєш...» 

«Добре, добре, йду», — миттєво 
погоджувався я. Скажу чесно: багато 
разів у мене не було настрою молитися з 
дітьми. Але коли дружина так говорила, 
мені ставало соромно, і я казав: «Добре, 
люба, я йду».

Коли ви молитеся з дітьми, не робіть 
цю молитву надто довгою і нудною. Нехай 
вона буде короткою, але змістовною, ціка-
вою. Прочитайте кілька віршів, моліться, 
але робіть це постійно. Мої діти ніколи не 
скаржилися: «Тату, це дуже довго...» Вони 

ніколи не запитували мене, чи потрібно їм 
молитися. Це стало частиною життя на-
шої сім’ї. Тому будьте постійними, ходіть в 
домі своєму з молитвою, зі Словом Божим 
разом з  дружиною і дітьми. Робіть це.

«... Не поставлю я перед очима свої-
ми речі нікчемної...» (Пс. 101:3). 

Знаєте, про що в цьому вірші говорить 
псалмоспівець? Він говорить про спокусу, 
яка приходить через очі. Спокуса бачити 
жінку нагою, без одежі. Будьмо чесними 
й відвертими. Ісус це говорив не жінкам, 
вони не спокушуються через свої очі так, 
як чоловіки. Бог створив чоловіка дуже ві-
зуальним. Коли він бачить жінку, то думає, 
як би провів з нею час. Він «прокручує» це 
у своїх думках. Біблія говорить: «Не чини 
перелюбу». 

Фарисеї навчали, що поки чоловік не 
переспав з жінкою, він не вчинив пере-
любу. А Ісус сказав, що «кожен, хто по-
дивиться на жінку з пожадливістю в серці, 
— вже вчинив перелюб» (Мт. 5:27-28).

Отже, Ісус говорив про очі і про розум. 
Бог сказав про Йова сатані: «Чи звернув ти 
увагу на раба Мого Йова?.. Муж він неви-
нний та праведний... від злого втікає». Цей 
святий чоловік говорить: «Умову я склав 
був з очима своїми, то як буду дивитись на 
дівчину?» (Йов 31:1). 

Йов був спокушуваний, щоб дивитися 
на жінку з пожадливістю. Але що він робив 
зі своєю проблемою? «Я роблю те, що не 
повинен. Як мені тепер бути?». Переведіть 
свій погляд з того гріха, дивіться на що-
небудь інше.

«Чи шкідливо це дивитися?». Перший 
раз — ні. П’ятий раз — це вже гріх. «Отже, 
можна рахувати?». Якщо ви так вважаєте, 
то у вас вже є ця проблема. Біллі Грем 
сказав: «Ви не можете заборонити пташці 
сісти на вашу голову, але ви можете не 
дати їй звити гніздо на своїй голові». 

Одного разу на зібранні я сидів у пер-
шому ряду і побачив там одного літнього 
чоловіка. Якась дівчина сходила вниз зі 
сходинок хору. І той чоловік так задивився 
на неї, що розвернувся на 180 градусів. 
Його племінниця взяла його за руку і по-
тягнула на сидіння. Мені його було дуже 
жаль, бо так дивитися на жінку — дуже і 
дуже соромно.

Зрозумійте мене правильно: зі всіма 
таке буває. Тому й мовиться: «... не постав-
лю я перед очима своїми речі нікчемної». 
Йов далі говорить: «... бо огонь це, який 
буде жерти аж до Аваддону і вирве з корін-
ням увесь урожай мій!» (Йов 31:12).

Що відбувається, коли слуга Божий 
потрапляє в сексуальний гріх? Це спалює 
все. Люди не пам’ятають його добрі діла. 
Це вогонь. Між іншим, вогонь ніколи не 
скаже: «Досить».

Таке саме і з порнографією. «Я тільки 

трішки подивлюся, — думає чоловік. Але 
не може зупинитися.

Тепер про комп’ютер. Якщо ви купуєте 
дітям комп’ютер для виконання шкільних 
завдань, не ставте його в спальню дитини. 
Ставте в офіс або в передпокої, на видноті. 
Це допоможе їм. Діти годинами сидять за 
комп’ютерами, переглядаючи порногра-
фію. Хлопчики роблять це частіше, ніж 
дівчата. І це проблема. Чим більше вони 
дивляться, тим більше їм того хочеться.

«Я не поставлю перед своїми очима 
речі нікчемної». Це боротьба, яка триває 
все життя. Постійно будуть спокуси, щоб 
грішити очима, думками, тілами. Нам 
треба покаятися перед Богом в цьому. І 
допомогати один одному.

 Сьогодні в Америці є церкви, куди 
підлітки приходять з повними кишенями 
наркотиків. Вони шукають тих, які не слу-
жать по-справжньому Богові, і пропонують 
попробувати. Вони продають наркотики на 
церковній території.

На жаль, це правда. Ми живемо в 
гріховному світі. І що робити? Моліться за 
своїх дітей. Тримайте руку на їх духовному 
пульсі. Коли діти ще маленькі, легше за 
ними приглянути, але коли їм 12-14 років, 
ви з ними не можете бути постійно. Але 
Господь може. Моліться: «Господи, відвідай 
мого сина, дочку».

Батькам треба знати життя своїх дітей. 
Якщо діти почнуть вживати наркотики, ви 
побачите ознаки, які підкажуть вам, що 
не все гаразд. Їх духовність впаде, вони 
будуть сперечатися з вами щодо відвідин 
церкви. 

Подивіться в їх очі. Багато наркотиків 
впливають на зіниці. Якщо зіниця дуже 
розширена, це недобре. Коли діти при-
ходять надто пізно, вони не захочуть 
дивитися вам в очі. 

Тепер поговоримо про деяких людей 
в церкві. Зрозуміло, ці люди не вживають 
алкоголь, наркотики, не поводяться амо-
рально. Вони дисципліновані, дуже консер-
вативні, знають, як правильно виглядати, 
говорити. Вони мають вигляд богобійних. 
Але який їх язик — читаємо в третьому 
розділі Послання Якова. Давид про таких 
сказав: «Хто таємно обчорнює ближнього 
свого — я знищу того» (Пс. 101:5).

Ісус сказав, що той, хто ненавидить 
брата свого, вбиває його в серці своєму. 
Що ми робимо, коли когось ненавидимо? 
Критикуємо, виставляємо з поганого боку. 
І це — гріх. У Приповістях згадується шість 
речей, які Господь ненавидить (Прип. 6:16). 
І одна з них — людина, яка сіє сварки між 
братами, щоб налаштувати одного на ін-
шого. Але ми пожинаємо те, що сіємо. Що 
йде від нас, те до нас і повертається. Якщо 
ви благословляєте людей, благословення 
повернеться до вас. Якщо ви проклинаєте, 

то знайте, що це впаде на вашу голову.
«... Високоокого й гордосердного 

— його не стерплю» (Пс. 101:5). 
Хто любить гордих людей? Ніхто. Нам 

це не подобається. Проблема в тому, що 
гордість легко побачити в інших, але так 
важко помітити в собі.

Дозвольте відкрити вам секрет: кожен 
проповідник, вчитель недільної школи і 
всі, хто щось робить для Господа, можуть 
загордитися. 

Ми можемо віддати славу Богові, а 
можемо — людині. І виникає проблема. «О, 
це була чудова пісня. Ти співаєш, як ніхто». 
Чути таке приємно, і ми хочемо, щоб нам 
повторювали слова похвали. І перш ніж 
ви помітите це, Бог помітить, що ви горді. 
І забере Свою руку. Наступного разу ви 
співатимете, як охриплий півень.

Що ж нам робити з гордістю? Я роблю 
так — кажу: «Господи, усе, що в мене є, 
чим я володію, — все мені дав Ти!». Бо 
«перед загибіллю гордість буває» (Прип. 
16:18).

Одна з найбільших проблем у чоловіків 
— коли грішимо язиком, коли ображаємо 
людей своїми вчинками. Хто ті люди, 
яким ми завдаємо болю? Насамперед, це 
дружина і діти. Чи не правда? І хто з нас 
просив у них прощення за свій гріх?

Я не кажу, щоб ви завжди у всьому 
погоджувалися. Наприклад, ви хочете 
стіну помалювати блакитною фарбою, а 
ваша дружина — зеленою. У цьому нема 
проблеми. Проблема, коли ви ображаєте 
одне одного. Ви можете сказати: «Погово-
римо про вибір кольору пізніше, але якщо 
я образив тебе, прости мені».

Слов’янським чоловікам це зробити 
дуже важко. Але Бог дає благодать 
смиренним. Він молитви гордих навіть не 
чує. «Чоловіки, — так само живіть разом 
із дружинами за розумом, як зо слабшою 
жіночою посудиною...» (1 Петр. 3:7). Інак-
ше Бог не почує вашої молитви.

«Мої очі — на вірних землі, щоб 
сиділи зо мною» (Пс. 101:6). 

Чоловіки люблять бути в компанії з 
іншими чоловіками. Це природно, це до-
бре. Але проблема приходить тоді, коли ми 
вибираємо поганих друзів. Не потрапляйте 
під вплив таких друзів.

У школі, коледжі, на будові, у банку, у 
корпорації, на фабриці — всюди потрібно 
спілкуватися з людьми. У цьому нема 
нічого поганого. Якщо ви мудра людина, 
ви можете їм свідчити, позитивно впли-
ваючи на них.

На жаль, іноді відбувається протилеж-
не. І вони впливають на вас. Ви починаєте 
розмовляти, як вони, лаятися, вживати 
погані слова. А потім думаєте: як же це 
могло статися?

Коли я працював у ювелірному магазині 

в Нью-Йорку, одна дівчина сказала мені: 
«Ти можеш прийти у вихідні до мене на 
квартиру?». Зрозуміло, для чого. Я відпо-
вів, що не можу. Вона запитала: «Ти одру-
жений?». — «Ні». — «У тебе є подруга?». 
— «Ні». — «Ти що, голубий?». — «Ні».

Вона тоді запитала: «Я тобі не подоба-
юся?». «Не в цьому справа», — відповів я. 
«Чому тоді ні?». — «Тому що я віддав своє 
серце Ісусу Христу і хочу бути чистим до 
свого весілля». Її очі розширилися.

Чи скажете ви своєму другові: «Я не 
піду туди. Я не можу робити те, що огидне 
моєму Господу»? Нехай ви навіть будете 
один такий серед натовпу. Згадаймо 
Даниїла, Седраха, Мишаха та Авед-Него. 
Вони єдині не впали перед бовваном і не 
поклонилися йому. Їм кричали: «Мудрими 
будьте...» Але вони сказали: «Ми служимо 
живому Богу». «Ви заплатите дорого, вас 
кинуть в піч...» Але ці юнаки прийняли 
рішення: «Ми будемо робити те, що пра-
вильно, хай навіть ми єдині в цій країні».

Мій батько — людина Божа. Коли мені 
було 14 років, він покликав мене і сказав: 
«Сину, я знаю, що в тебе зараз важкий вік. 
Ти думаєш багато про дівчат. Дозволь ска-
зати, що зі мною відбулося». І він розповів 
мені історію, від якої я розкрив рота. Мій 
батько... Він був спокушуваний. Не може 
такого бути! Я думав, що тільки такі, як я, 
можуть бути спокушувані.

Ця історія супроводжувала мене все 
моє молоде життя. Якщо мій батько зали-
шився чистим, я також хочу бути чистим. 
У мене двоє синів. Коли їм було по 14 
років, я сказав: «У мене для вас є хороша 
історія». І  розповів їм дідусеву історію. Їх 
очі розширилися...

І вони прийняли рішення — бути чис-
тими. Батько допомагає синові, дідусь 
допомагає внукові. Почни це у своєму 
поколінні. Не кажи: «Нехай вчителі вчать, 
нехай на вулиці дізнається». Ні, ні і ще раз 
ні! Це твоя робота, батьку. 

«Всіх безбожних землі буду нищити 
кожного ранку, щоб з міста Господнього 
вигубити всіх злочинців!» (Пс. 101:8).

Не поводьтеся нечесно в бізнесі. У Ра-
дянському Союзі майже всі обманювали. 
І навіть сьогодні 70 відсотків обманюють. 
Мовляв, неможливо бізнес робити без 
обману. А Господь говорить: «Я не по-
терплю обману». Одна з Десяти заповідей 
проголошує: «Не свідкуй неправдиво на 
свого ближнього!». 

Що найкоштовніше з того, що у вас 
є? Це ваше добре, незаплямоване ім’я. 
Добре ім’я дорожче за срібло і золото. 
Носіть його з честю, щоб ваші сини могли 
брати з вас приклад у служінні Господу, 
у поводженні з дружиною, з сусідами і в 
особистому житті. Ганьба для сина — без-
честя його батька.

Хай благословить Господь всіх вас, 
Божих мужів, щоб ви на всякому місці 
могли в молитві піднімати до неба чисті 
руки, без гніву і сумніву! Така молитва не 
залишиться без відповіді.

У Луцьку у церкві «Віфанія» 
відбулася жіноча конференція 
церков ХВЄ Волинської облас-
ті. Спікером зустрічі була від-
повідальна за інформаційний 
відділ ЦХВЄ України Людмила 
Бендус. Вона поділилася із 
сестрами роздумами над 
важливою темою: «Думка. 
Слово. Життя».

Господь знає не лише те, що ми говори-
мо чи робимо, – зауважила Людмила. 
– Він бачить і розуміє навіть те, що 

зароджується в нашому серці – мотиви, 
думки, плани – ще задовго до того, як ми 
встигнемо їх реалізувати і втілити у життя. 
«Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше 
від усякого меча обосічного, проходить 
воно аж до поділу душі й духа, суглобів та 
мозків, і спосібне судити думки та наміри 
серця» (Євр. 4:12).

Чи є небезпека грішити думками? 
Думки визначають маршрут нашої земної 
мандрівки. Людина влаштована так, що 
вона не може щось робити, наперед не 
продумавши це у серці. Зазвичай ми там, 
де наші думки. Цілком можливо, попри те, 
що наше фізичне тіло перебуває в одному 
місці, наші думки можуть перебувати у зо-
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всім іншому. Людмила Бендус наголосила 
на тому, що пильнувати думки надзвичайно 
важливо. «Над усе, що лише стережеться, 
серце своє стережи, бо з нього походить 
життя» (Прип. 4:23). Біблійною мовою сер-
це – синонім до слова «розум» або «думки». 

Скільки б досліджень не проводилося, 
але сфера наших думок і сам мозок вза-
галі досі залишаються незвіданими і менш 
вивченими, ніж космос та всесвіт. У голові 
людини в середньому з’являється п'ять-сім 
думок за секунду. Це приблизно до 10 
тисяч думок за добу. Мозок не припиняє 
думати ні на секунду. Він працює навіть 
вночі. Свідченням цього є той факт, що 
ми бачимо сни. 

«Блажен муж, що в Законі Господнім 
його насолода, і про Закон Його вдень та 
вночі він роздумує» (Пс. 1:1-2). Насолода в 
Законі Господньому – умова, що допомагає 
роздумувати над Словом Бога і Його За-
коном навіть уночі. «Нехай у вас будуть ті 
самі думки, що й у Христі Ісусі» (Фил. 2:5).

У життя людини може прийти щось 
лихе як результат її поганих думок, злих 
намірів. «Ось я веду на народ цей лихе, плід 
їхніх думок, бо до слів Моїх не прислухались 
вони, а Законом Моїм погордили» (Єр. 
6:19). «Оці люди устами шанують Мене, 
серце ж їхнє далеко від Мене!» (Мт. 15:8). 
Часто причиною молитов, на які не отри-
муємо відповідей, є наші гріховні думки. 

«Бо думка тілесна – то смерть, а думка 
духовна – життя та мир, думка-бо тілесна 
– ворожнеча на Бога, бо не кориться За-
конові Божому, та й не може» (Рим. 8:6). 
Тілесна думка – це думка, в основі якої 
лежать світські звичаї, закони, які нерідко 
ведуть до гріха.

Люди, у яких завжди все погано, не на-
вчилися виявляти добро, а концентруються 
лиш на негативі. Вчені стверджують, що 
на фізичному рівні в організм таких людей 
викидаються речовини, які лише підсилю-
ють відчуття нещастя. Жаль до себе – це 
реакція гордині на випробування. Якщо 
ми думаємо, що ми не горді, то це перша 
ознака проблем із гординею. «Ані не на-

рікайте, як деякі з них нарікали, і загинули 
від погубителя» (1 Кор. 10:10).   

Без Божої допомоги нам навряд чи 
вдасться контролювати власні думки, тому 
ми повинні молитися і просити Його про це. 
«Нехай будуть із волі Твоєї слова моїх уст, 
а думки мого серця – перед лицем Твоїм, 
Господи, скеле моя й мій Спасителю!» (Пс. 
18:15). Слово Боже, живе та діяльне, може 
стати фільтром наших думок, якщо ми буде-
мо перебувати у ньому. Чим більше я читаю 
Слово, тим легше мені контролювати і від-
сіювати непотрібні думки. «Думку, оперту 
на Тебе, збережеш у повнім спокої, бо на 
Тебе надію вона покладає» (Іс. 26:3).

Думка – джерело слова, а слово – одяг 

«НАД УСЕ, ЩО ЛИШЕ СТЕРЕЖЕТЬСЯ…»«НАД УСЕ, ЩО ЛИШЕ СТЕРЕЖЕТЬСЯ…»
наших думок. «Хто чистість серця кохає, 
той має хороше на устах» (Прип. 22:11). «Бо 
чим серце наповнене, те говорять уста» 
(Мт. 12:34). Біблія радить не квапитися сво-
їми устами, щоб серце не поспішало казати 
слова перед Божим лицем (Екл. 5:1).

Основні характеристики «хворого» 
язика: пусті, гнилі слова (Мт.12:36, Еф. 
4:29); багатослівність (Як. 1:19, Мт. 6:7, 
Екл. 5:1); схильність пліткувати (Лев. 19:16, 
Пс. 14:3). Той, хто пускає плітки, виконує 
роботу диявола-наклепника (Об. 12:10); 
перебільшення. «Ваше ж слово хай буде: 
«так-так», «ні-ні». А що більше над це, то 
те від лукавого» (Мт. 5:37).

Наприкінці зустрічі, як висновок усього 
почутого, Людмила Бендус запропонувала 
кожній присутній особисто для себе дати 
відповіді на запитання, що стосуються слів, 
які виходять із наших уст. Чи завжди мої 
слова добрі на збудування і дають благо-
дать тим, хто їх чує? Чи людям приємно зі 
мною спілкуватися? Чи Богові приємно зі 
мною спілкуватися? Чи можна мої слова 
назвати жертвою для Нього? Чи Бог, про 
Якого ми говоримо своїми устами і своїм 
життям, – це Той Самий Бог, про Якого 
розповідає Біблія? 

А якими будуть наші з вами відповіді? 
Чи сподобаються вони нашому Господу? 
Отже, «випробуй, Боже мене, і пізнай моє 
серце, досліди Ти мене, і пізнай мої задуми, 
і побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну 
дорогу мене попровадь!» (Пс. 138:23-24).

Оксана Тихун.
м. Луцьк.
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«Чи ви думаєте, що даремно Писання гово-
рить: Жадає аж до заздрости дух, що в нас 
пробуває? Та ще більшу благодать дає, через 
що й промовляє: «Бог противиться гордим, а 
смиренним дає благодать». Тож підкоріться 
Богові та спротивляйтесь дияволові — то й 
утече він від вас. Наблизьтесь до Бога, то й Бог 
наблизиться до вас. Очистьте руки, грішні, та 
серця освятіть, двоєдушні! Журіться, сумуйте 
та плачте! Хай обернеться сміх ваш у плач, а 
радість у сум! Упокоріться перед Господнім 
лицем — і Він вас підійме!.. Ану тепер ви, що 
говорите: «Сьогодні чи взавтра ми підемо у те 
чи те місто, і там рік проживемо, та будемо 
торгувати й заробляти», ви, що не відаєте, 
що трапиться взавтра, — яке ваше життя? Бо 
це пара, що на хвильку з’являється, а потім 
зникає!.. Замість того, щоб вам говорити: «Як 
схоче Господь та будемо живі, то зробимо це 
або те». А тепер ви хвалитеся в своїх гордощах, 
— лиха всяка подібна хвальба!» (Як. 4:5-10; 
13-16).

Причиною бунту Люцифера — ангела світла стала непокора 
Богові. Цей ангел уявив себе рівним Богові і навіть вищим 
за Нього. Він вирішив, що Бог несправедливий і закони Його 

суворі. І задумав виправити ситуацію, звільнивши від рабства 
небожителів. Цей дух гордощів і непокори Богові сатана приніс 
на землю.

Бог створив цей світ гармонійним, чистим і безгрішним, і якби не 
гріх, який на самому початку буття вчинили наші прабатьки, нам і 
сьогодні жилося б прекрасно. Не було би хвороб і смерті, не було 
б горя і війни. Але той самий гріх, що штовхнув сатану на зраду, 
— гріх гордощів — занурив і наш світ у безодню гріха.

«І сказав змій до жінки: «Умерти — не вмрете! Бо відає Бог, 
що дня того, коли будете з нього ви їсти, ваші очі розкриються, і 
станете ви, немов боги, знаючі добро й зло» (1 М. 3:4).

І тут гордощі — «станете ви, немов боги». Нам дуже хочеться 
бути господарями ситуації. Керувати своїм життям без сторонньої 
допомоги. Причому не просто керувати, а завжди бути переможцем, 
вважаючи, що мої рішення — єдино правильні. Але найчастіше такі 
рішення заводять нас в глухий кут.

А тепер про Юду Іскаріота. Що ми про нього знаємо? Він був 
вибраним учнем Ісуса Христа: проповідником Євангелія, зцілював 
хворих, супроводив Ісуса в Його подорожах. Він був довіреною 
особою, скарбником групи апостолів-євангелістів і носив дерев’яну 
скриньку, куди люди опускали гроші, необхідні для того, щоб Ісус 
та учні могли прохарчуватися.

Писання також говорить, що Юда був злодієм. Очевидно, він 
запускав руку в цю скриньку. Саме Юда привів воїнів у сад, де ви-
казав Ісуса поцілунком. Це була найогидніша зрада в історії.

саду. Його могли вбити в ту мить учні, а пізніше — народ.
Звичайно, у кожного свої уявлення про достаток. У когось дрібні 

перла, а в когось навіть борщ без м’яса. Так і у випадку з Юдою.

кажу вам: де тільки оця Євангелія проповідувана буде в цілому 
світі, — на пам’ятку їй буде сказане й те, що зробила вона!». Тоді 
один із Дванадцятьох, званий Юдою Іскаріотським, подався до 
первосвящеників і сказав: «Що хочете дати мені, — і я вам Його 
видам?». І вони йому виплатили тридцять срібняків. І він відтоді 
шукав слушного часу, щоб видати Його» (Мт. 26:6-16).

Останнім поштовхом до його вчинку стало пророцтво Ісуса про 
те, що розповідь про ту жінку розійдеться по всьому світу. Юда 
Іскаріот зрозумів Ісуса дуже добре: Царство Боже прийде не скоро, 
а буде лише проповідуватися всьому світові.

В Юди було досить часу на підготовку свого плану. Він вирішив 
прискорити події і змусити Христа до рішучих дій. Вирішив «поке-
рувати» Богом і за Бога. Знайома ситуація.

Очевидно, його непокоїла думка: «Якась жінка, яка всього лише 
помазала цього Чоловіка миром, прославиться на весь світ...» 
Звичайно, це всього лише домисел, але гріх великого «я» сидить 
в кожному з нас. Саме цей гріх призвів до грошолюбства і зради. 
Саме цей гріх змушує й нас звершувати неправедні вчинки: «Я 
кращий...», «Я сам...», «Я хочу...», «Я зможу...»

Отже, Юда почав шукати слушного випадку, щоб зрадити 
Христа. Але якого випадку треба було шукати? Адже Христос за-
вжди був на видноті.

ПРО ЮДУ ІСКАРІОТАПРО ЮДУ ІСКАРІОТА

Що штовхнуло Юду на цей вчинок?
Найпоширеніша версія — грошолюбство. Це одне з найстраш-

ніших захворювань душі людської. Священики запропонували Юді 
30 срібняків. Саме через ці 30 монет і вчинив Юда свій тяжкий 
злочин.

Апостол Павло пише Тимофію: «А ті, хто хоче багатіти, упадають 
у спокуси та в сітку, та в численні нерозумні й шкідливі пожадли-
вості, що втручають людей на загладу й загибіль. Бо корінь усього 
лихого — то грошолюбство, якому віддавшись, дехто відбились від 
віри й поклали на себе великі страждання» (1 Тим. 6:9-10).

Але мене завжди бентежив настільки малий привід для на-
стільки грандіозного злочину. Була ще якась причина, ще огидніша 
і серйозніша. Причина, яка штовхнула Юду на зраду.

За простим грошолюбством завжди стоїть глибоке падіння душі 
людської. Любов до грошей завжди постає наслідком ще чогось. 
«Просто» гроші потрібні для того, щоб просто жити. А багато гро-
шей потрібно для того, щоб виділитися серед інших, задовольнити 
своє самолюбство. І коли людина прагне одержати все більше й 
більше, не цураючись ніяких методів і способів отримання грошей, 
то всередині цієї людини є гнилизна, яка називається «я».

Так було і з Юдою. Наскільки велика сума 30 динаріїв, 
за котру Юда зрадив Христа? Юда часто запускав руку у 
скриньку для грошей, і ці 30 монет міг легко, не ризикуючи 
нічим, дістати зі скриньки. А треба розуміти, що Юда ризи-
кував своїм життям, зраджуючи Христа в Гетсиманському 

«Тоді первосвященики, і книжники, і старші народу зібралися в 
домі первосвященика, званого Кайяфою, і радилися, щоб підступом 
взяти Ісуса й забити. І вони говорили: «Та не в свято, щоб бува 
колотнеча в народі не сталась» (Мт. 6:3-5).

Релігійна верхівка вважала, що свято буде найгіршим часом 
для арешту Ісуса. Юда Іскаріот здав Ісуса владі в день, коли, за 
його розрахунками, натовп протестувальників мав піднятися на 
повстання.

Юда прагнув бунту, щоб змусити Ісуса зреагувати на це. Тисячі 
людей, які йшли за Ісусом, повинні були піднятися на революційну 
боротьбу. А Іскаріот прославиться, бо це він підняв повстання.

Та цього не сталося. Ісус зупинив кровопролиття і заспокоїв тих, 
що йшли з Ним. «А ті, що були з Ним, як побачили, що має статись, 
сказали Йому: «Господи, — чи мечем нам не вдарити?». І один із 
них рубонув раба первосвященикового — та й відтяв праве вухо 
йому. Та Ісус відізвався й сказав: «Лишіть — уже досить!». І, до-
торкнувшись до вуха його, уздоровив його» (Лк. 22:49-51).

Того, що відбувалося далі, зовсім не було в плані Юди. Христа 
взяли і повели до Кайяфи. А що сталося з учнями? Вони розбі-
глися. Сподівання Юди не справдилися. Він — ніякий не герой, а 
звичайний зрадник.

«Тоді Юда, що видав Його, як побачив, що Його засудили, роз-
каявся, і вернув тридцять срібняків первосвященикам і старшим, 
та й сказав: «Я згрішив, невинну кров видавши». Вони ж відказали: 
«А нам що до того? Дивись собі сам»... І, кинувши в храм срібняки, 
відійшов, а потому пішов — та й повісився...» (Мт. 27:3-5).

Так сатана використав Юду у своїх цілях. Біблія чітко і ясно 
говорить, що «сатана ж увійшов у Юду, званого Іскаріот...» (Лк. 
22:3). Але Бога обманути неможливо. Ісус знав, що план спасіння 
повинен бути виконаний до кінця.

«Та промовив Ісус до Петра: «Всунь у піхви меча! Чи ж не мав 
би Я пити ту чашу, що Отець дав Мені?» (Ів. 18:11).

Не тільки Юда намагався змусити Бога виконати його волю. 
Три групи людей, діючі особи біблійної драми — Юда Іскаріот, 
релігійна верхівка та апостол Петро — своїми діями говорили 
Богові: «Хай буде воля моя!». Вони намагалися підкорити Його 
волю своїй волі.

Так і сьогодні люди намагаються контролювати Бога в ділах 
повсякденного життя. Юда Іскаріот — прототип кожної людини, 
яка своїми думками, словами й ділами заявляє Богові, що вони, а 
не Господь, тримають у своїх руках віжки правління. Іскаріот може 
бути в кожному із нас.

Приклад Юди — застереження всім нам. Бо сатана шукає гниль 
у душі кожної людини, щоб використати її у своїх підступних планах. 
Наше величезне «я», наші гордощі — ось причина наших бід.

«Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, — то й 
утече він від вас» (Як. 4:7).

С. Кудряшов.

30 срібняків — це багато чи мало? 
Один динарій — плата за денну роботу на винограднику. Для 

порівняння: «Коли ж Ісус був у Віфанії, у домі Симона, на про-
казу слабого, і сидів при столі, підійшла одна жінка, алябастрову 
пляшечку маючи щирого нардового дуже цінного мира. І розбила 
вона алябастрову пляшечку, і вилила миро на голову Йому! А дехто 
обурювались між собою й казали: «Нащо таке марнотратство на 
миро? Бо можна було б це миро продати більше, як за три сотні 
динаріїв, і вбогим роздати». І нарікали на неї» (Мр. 14:3-5).

Але ми знаємо, що на 30 срібняків пізніше священики купили 
землю. Тобто винагорода була досить великою, щоб змусити 
священиків думати, що Юда зрадить Ісуса за гроші, але не такою 
високою, щоб це було єдиним чи навіть другорядним мотивом 
злочину Юди. Тим більше, що первосвященики і релігійні лідери 
не потребували Юди для того, щоб схопити Христа.

Ісуса могли легко схопити і без допомоги Юди. Він навчав у 
синагогах, на вулицях і майданах. Його лице було відоме в усьому 
Ізраїлі і в Юдеї. Писання говорить, що народ йшов за Ним навіть в 
потайні місця, куди Він ходив молитися.

То що ж штовхнуло Юду на такий вчинок, чому ціна зради була 
невелика, і чому Юда повернув гроші і повісився?

Почнемо з імені Юди. Існує кілька версій значення його імені, 
точніше, додатку до імені:

Юда Іскаріот — це «чоловік з Каріота», міста, в якому він на-
родився. Можливо, тотожне місту Крійот в Юдеї.

За іншою теорією, оскільки слово «керіййот» має значення 
передмістя, це ім’я дослівно перекладається як «житель перед-
містя», що вельми ймовірно, оскільки Єрусалим в ті часи був досить 
великим містом, і біля нього було багато малих поселень.

Ще одна версія: Іскаріот — це перекручене грецьке слово 
«сікарій» («озброєний кинджалом», «вбивця»), як іноді називали 
зилотів — учасників визвольної боротьби проти римського пану-
вання в Юдеї.

Зилоти, будучи непримиренними противниками римлян, виріши-
ли боротися до кінця, обгрунтовуючи це також тим, що Ізраїлем 
може управляти лише Месія — нащадок Давида. Найвідважніші 
воїни відділилися в окреме крило і отримали від римлян прізвисько 
«сікарії» («вбивці»). Метою життя сікаріїв було очищення Ізраїлю 
від римлян. Сікарії — люди, які змішували свої радикальні політичні 
надії з релігійними.

Юда Іскаріот, імовірно, був членом одного із зилотських угру-
повань. Спочатку може здаватися дивним, що такий миролюбний 
Чоловік, як Ісус, взяв у компанію Своїх учнів колишнього члена 
такого войовничого угруповання. Але Юда Іскаріот не був єдиним 
зилотом серед учнів Ісуса. Окрім Юди, до одного з інших зилотських 
угруповань належав Симон Кананіт (Мт. 10:4). У Діях апостолів 
автор називає його Симон Зилот (Дії 1:13).

Чому ж, все-таки, Юда, а не Матвій став скарбником? Відпо-
відь проста: Юді доручили скарбничку не тому, що він краще за 
Матвія рахував, а тому, що, як колишній сікарій, він міг вберегти 
її краще, ніж Матвій. 

Враховуючи це, версія про Юду як про колишнього сікарія, 
борця за свободу стає більш переконливою. Приставши до Хрис-
та і ставши одним із Його сподвижників, Іскаріот щиро вірив в 
Месію і Його визвольну місію. Як і багато послідовників Христа, 
він вважав, що Ісус прийшов звільнити народ від багаторічного 
гноблення і рабства.

Так само, як і тисячі людей, що кричали «Осанна!», кидаючи 
пальмове віття під Ісусові ноги, Юда очікував на близьке визво-
лення. Він нічим не виділявся серед учнів Христа. Учні довіряли 
йому, тому й довірили скриньку з грошима. Коли Ісус сказав, що 
один з Його учнів зрадить Його, «озиралися учні один на одного, 
непевними бувши, про кого Він каже» (Ів. 13:22). І ніхто не запі-
дозрив Юду Іскаріота.

Що ж штовхає Юду на зраду, і чому саме у свято? Адже він 
міг вибрати будь-який інший день. Юда чекав, коли Ісус виявить 
Свою божественну сутність і почне діяти як Цар. Але цього не 
відбувалося.

Більше того, замість проголосити Себе Царем, Ісус робить щось 
нечуване: «Коли ж Ісус був у Віфанії, у домі Симона прокаженого, 
підійшла одна жінка до Нього, маючи алябастрову пляшечку до-
рогоцінного мира, — і вилила на Його голову, як сидів при столі 
Він. Як побачили ж учні це, то обурилися та й сказали: «Нащо таке 
марнотратство? Бо дорого можна було б це продати, і віддати 
вбогим». Зрозумівши, Ісус промовив до них: «Чого прикрість ви 
робите жінці? Вона ж добрий учинок зробила Мені. Бо вбогих ви 
маєте завжди з собою, а Мене не постійно ви маєте. Бо, виливши 
миро оце на тіло Моє, вона те вчинила на похорон Мій. Поправді 
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУ

ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУКОРИСНЕ І ЦІКАВЕ

Соціальні мережі – це структура, що 
базується на людських зв’язках або ж 
взаємних інтересах. Першим веб-сай-
том, який запропонував можливості 
роботи з соціальними мережами, був 
classmates.com, що з’явився у 1995 
році.

Сьогодні таких спільнот – понад 
тисяча в усьому світі. І за статистикою 
67% людей у віці від 18 до 29 років 
відвідують соціальні мережі. Близько 
22% роблять це постійно.

Метою створення соціальних мереж була ідея 
відшукати старих друзів, знайомих чи інших 
людей, з якими ви з тих чи інших причин 

втратили зв’язок. Далі з’явилися й інші ідеї – це буде 
місце, де люди зможуть знаходити інформацію на 
будь-який смак.

Як бачимо, досить непогані перспективи. Проте, 
як і багато інших винаходів людства, цей новий про-
дукт розвитку суспільства має свої «побічні ефекти», 
або, як їх ще називають, – недоліки чи небезпеки. 

Звернімо увагу на деякі з них.
По-перше, оскільки соціальні мережі є джере-

лом інформації, то важливо знати, наскільки та чи 
інша інформація достовірна. В інформаційний потік 
виливаються не лише перевірена інформація, а й 

А це зазвичай принципи «роби що хочеш», «ніхто не 
має права вказувати тобі, що і як робити» тощо.

П'яте. Усе зводиться до того, щоб відволікти 
людей від серйозного, глибокого та уважного ана-
лізу свого життя. Ці плоди роздумів, здебільшого 
викривлених, підносяться до користувача ніби на 
тарілці, і залишається лише обрати те, що най-
більш імпонує.

Це далеко не всі небезпеки, тому варто глянути 
на соціальні мережі через призму Слова Божого. 
Головна складність полягає в тому, що в часи 
написання Біблії не було комп’ютерів, Інтернету 
і соціальних мереж, а отже, такого роду питань 
не виникало. Проте якщо ми віримо, що Біблія є 
досконалим Словом Божим, а Бог бачить і знає 
все наперед, то ці питання також повинні бути ви-
світлені в Біблії.

Спочатку розглянемо, для чого ми використовує-
мо соціальні мережі. Не можна ігнорувати той факт, 
що через соціальні мережі ми можемо виконувати 
повеління Христове: «І казав Він до них: Ідіть по 
цілому світові, та всьому створінню Євангеліє пропо-
відуйте!» (Мр. 16:15). Цей аргумент – головна зброя 
тих, хто дотримується думки, що християнин може 
користуватися соціальними мережами і при цьому 
ще й виконувати працю Господню.

Далі постає питання, нерозривно пов’язане з усім 
нашим життям, – це питання часу. Хтось каже, що 
має його вдосталь, комусь його не вистачає. Будь-
яка справа, яку ми виконуємо, забирає наш час, а 
оскільки ми обмежені в часі, то маємо його раці-
онально використовувати. Слово Боже говорить: 
«Отож уважайте, щоб поводитися обережно, не як 
немудрі, але як мудрі, використовуючи час, дні бо 
лукаві!» (Еф. 5:15-16), «Поводьтеся мудро з чужими, 
використовуючи час» (Кол. 4:5).

Слово Боже навчає нас дорожити часом. А це 
означає плідно його використовувати. Кожен, хто 
стикається з соціальними мережами, може побачи-
ти, що це забирає в людей багато часу. Оцінивши 
кількість витраченого, християнин мав би запитати 
себе: а який результат цього? Проводячи багато часу 
в соціальних мережах, християнин ризикує проміняти 
живе спілкування з Богом і людьми на віртуальне. 

Соціальні мережі розвиваються 
нечуваними темпами.

Ми охоче розповідаємо один одно-
му про приємні моменти свого життя. 
Ми бачимо що-небудь і тут же від-
правляєм це в мережу. Цей момент 
ще не встиг закінчитися, а про нього 
вже знають сотні людей: наша щоден-
на чашечка кави, ювілейна вечірка, 
похід в гори чи народження третьої 
дитини.

Хтось публікує багато новин, хтось взагалі про себе 
не розповідає. Для одних це вихід творчої енергії 
— спосіб розповісти друзям і сім’ї про важливі 

моменти життя, поговорити про що-небудь добре в 
цьому світі в надії надихнути інших. Деякі публікації 
стають підбадьоренням і натхненням, допомагають 
людям відновити стосунки тощо.

Проте в публікаціях у соціальних мережах є й 
негативний бік: можна перебрати з інформуванням 
друзів, які нас особливо й не знають, виставити життя 
в надто ідеальному світлі, забуваючи про необхідність 
насолоджуватися самим моментом, не відволікаючись 
на маніпуляції з публікаціями для людей, які в ту мить 
не з нами.

Де баланс того, що і як публікувати онлайн? Роз-
ділити зі світом добрі новини — це добре за суттю, 
але здатність залишати якісь святі моменти з життя 
для себе, у таємниці від інших, надає життю значно 
більше блиску, ніж запрошення розділити ці моменти 
з великою кількістю знайомих і не знайомих.

Знаєте ці тихі, невидимі іншим миті, якими ви поді-
лилися з ким-небудь на самоті? Ті миті, коли ви майже 
чуєте, як внутрішній голос говорить: «Тобі потрібно бути 
тут цілим, а не частинами. Відклади телефон, цінуй той 
час і віддай всю любов, що є в тебе».

Коли таке відбувається, ми відчуваємо, як Дух 
Святий говорить через нас або нам, ми відчуваємо 
благоговіння і смирення, яке жодна фотографія не 
здатна передати. Ці миті — дар, пам’ять про який все 
життя треба носити в глибині свого серця.

Це може бути яке-небудь добре діло, яке звершили 

АТЕЇСТИ У США ВИМАГАЮТЬ 
ЗАБРАТИ ЗГАДКУ ПРО БОГА 

З ДОЛАРОВИХ КУПЮР

Група атеїстів з міста Акрона (штат Огайо) подала позов у Федеральний окружний суд США з вимогою 
забрати фразу In God We Trust («На Бога надіємося») з доларових купюр. «Фраза «In God We Trust» 
є прямим порушенням конституційної норми, що закріплює відокремлення Церкви від держави», 

— цитує текст судового позову РІА «Новини».
Якщо суд стане на бік позивачів (підписи під позовом поставила 41 особа), фраза повинна бути за-

брана з банкнот. Громадяни, що подали позов, мотивують свою ініціативу тим, що «їм щодня доводиться 
тримати в руках купюри, на яких згадується Бог, і таким чином мається на увазі Його втручання у фінансові 
операції», хоч вони за своїми переконаннями  «світські гуманісти».

Цей випадок, за повідомленнями ЗМІ, — далеко не перший в судовій практиці держави. Раніше група 
громадян подала в суд на уряд США з вимогою прибрати з присяги вірності прапору країни фразу «Під 
Богом».

У свою чергу, у Центрі з питань права і правосуддя євангельських християн заявили, що такі позови 
є «спробою вихолощування фраз, пов’язаних з релігійним спадком Штатів».

ХРИСТИЯНИН І СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

КИЇВСЬКИЙ БІБЛІЙНИЙ ІНСТИТУТ
Церкви ХВЄ України

ЗАПРОШУЄ
на трирічну стаціонарну та чотирирічну очно-заочну форми навчання за програмами
БАКАЛАВР ПАСТОРСЬКОГО СЛУЖІННЯ і БАКАЛАВР ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ,

а також на 2,5-річну очно-заочну програму за спеціальностями:
«ЖІНОЧЕ СЛУЖІННЯ», «ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНЕ СЛУЖІННЯ», 

«МІСІОНЕРСЬКЕ СЛУЖІННЯ» (літні курси).
Детальна інформація розміщена на сайті 
www.kbi.org.ua.
Приймальна комісія для проведення співбесіди з 

абітурієнтами очно-заочного навчання працюватиме 
з квітня 2016 року.

Вступні конкурсні екзамени абітурієнти стаціо-
нарного навчання складатимуть на початку серпня 
2016 року.

За довідками звертайтеся за телефонами: 
(044) 450-60-00 (стаціонар) та 
097-921-42-01 – Оксана Василівна Маліщук,  

координатор очно-заочного навчання
E-mail: zaochne@kbi.org.ua (заочне) та 
            secretary@kbi.org.ua (стаціонар).

Наша адреса:  03115, м. Київ, 
вул. Г. Онискевича, 3.

просто здогадки чи уявлення людей про те чи інше, 
які подаються як результати серйозних досліджень. 
І здебільшого той, хто викладає інформацію, не несе 
відповідальності за її правдивість.

Отже,  соціальні мережі – досить сумнівне дже-
рело інформації.

По-друге, з активним розвитком соціальних ме-
реж вчені стали бити на сполох. Виявилося, що така 
собі невинна розвага чи засіб проведення дозвілля 
викликає залежність. Майже в кожного в житті є 
те, що хотілося б змінити, і якщо в реальному житті 
зробити це важко або неможливо, то люди ство-
рюють собі певну заміну реального життя. Тобто 
створюють у соціальних мережах певний образ, 
імідж і репутацію, часто намагаючись показати себе 
кращим, ніж є насправді. Як наслідок, це призводить 
до деградації в реальному житті.

По-третє, у соціальних мережах все робиться 
ніби напоказ, і це формує залежність від думки тих, 
хто може переглядати і коментувати інформацію. 
Це призводить до яскраво вираженого бажання 
отримати схвалення, високу оцінку, а коли інші не 
оцінюють те чи інше твоє «досягнення», людина 
починає почуватися менш цінною, нещасливою 
порівняно з іншими.

Четверте. Будь-яке спілкування (і соціальні мере-
жі не виняток) пропагує якісь цінності чи пріоритети, 
і той, хто не має твердих, надійних цінностей і пере-
конань, потрапляє під вплив того, що пропагується. 

Тому варто задати собі запитання: чи не забирає це 
час, який я міг би використати для читання Слова 
Божого, для молитви, допомоги іншим людям?

Наш принцип – всюди залишатися християнином.  
Тому ось кілька порад.

Слідкуйте за тим, скільки часу ви віддаєте со-
ціальним мережам. Справедливо оцінюйте мету 
свого перебування там і намагайтесь не заходити 
туди зайвий раз, коли немає в цьому потреби.

Будь-яка інформація, яку ви там поширюєте, 
у жодному разі не може бути неправдивою, мати 
негативні наслідки (наклепи, обмови, плітки, до-
мисли тощо).

Пильнуйте, щоб на ваших сторінках не було яко-
гось бруду чи того, що не личить християнину.

Пам’ятайте, що віртуальне спілкування і вірту-
альна підтримка друзів та знайомих не замінять 
реального спілкування.

Моя особиста думка щодо соціальних мереж 
відповідає біблійному віршу: «Усе мені можна, та 
не все на пожиток. Усе мені можна, але мною ніщо 
володіти не повинно» (1 Кор. 6:12). 

Думаю, християнин може користуватися соціаль-
ними мережами, проповідувати через них, але кожен 
зокрема має оцінювати вплив цих мереж на себе: чи 
приносить це збудування чи, навпаки, руйнує? І коли 
хтось побачить, що йому це не на користь, то краще 
відмовитись від цього, навіть якщо всі інші користу-
ються соціальними мережами. «І коли твоє око тебе 
спокушає його вибери й кинь від себе: краще тобі 
однооким ввійти в життя, ніж з обома очима бути 
вкиненому до геєнни огненної» (Мт. 18:9).

Назар Іллюк.

ми чи звершили для нас. Або який-небудь спосіб під-
бадьорення. Це може бути безсонна ніч і годування 
немовляти о третій ночі, або схід сонця на березі 
океану, коли поруч тільки Бог. Або допомога, яку ви 
надали убогому.

Це ті події, через які наше внутрішнє єство зміню-
ється кардинально. Саме тому Біблія заповідає нам, що 
такі речі, як молитва, піст чи милосердя, краще чинити 
в секреті від інших.

«... Щоб таємна була твоя милостиня, а Отець твій, 
що бачить таємне, віддасть тобі явно» (Мт. 6:4).

«А ти, коли молишся, «увійди до своєї комірчини, 
зачини свої двері і помолися» Отцеві своєму, що в 
таїні; а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі 
явно» (Мт. 6:6).

«А ти, коли постиш, намасти свою голову, і лице 
своє вмий, щоб ти посту свого не виявив людям, а От-
цеві своєму, що в таїні; і Отець твій, що бачить таємне, 
віддасть тобі явно» (Мт. 6:17-18).

У своїй книзі «Любов творить» Боб Гафф пише: 
«Можливо, Ісус бажає, щоб ми були вражаючими, але 
приховували це від інших. Таким був Його план для 
нашого самовисування. Секретні доброчинці бережуть 
таємницю своїх благодіянь від всіх тому, що Той, Хто 
справді повинен про ці діла знати, вже про них знає».

Бог всесвіту бачить кожне добре діло, яке ми чи-
нимо, і ці діла прославляють Творця, тому що Він дає 
нам їх чинити! Нам варто повірити в силу «таємних 
діл», насолоджуватися ними, тому що це таємне несе 
в собі відбиток вічності. Любити, дарувати себе світо-
ві — нема потреби розповідати всім про це, це святе 
таїнство.

Ділитися з іншими — це чудово. Але що було б, 
якби ми на таємне витрачали стільки ж сил, скільки 
витрачаємо на те, про що розтрубіли на весь світ? Що 
було б, якби ми жили для невидимого? 

Ми постійно отримуємо шанс зробити щось для 
вічності. Багато з наших діл на землі підвладні тлінню. 
Але наші таємні діла формують нас, вони залишаться 
з нами, коли ми вирушимо додому. Тож будемо їх 
ретельно берегти.

«Бо теперішнє легке наше горе достачає для нас у 
безмірнім багатстві славу вічної ваги, коли ми не диви-
мося на видиме, а на невидиме. Бо видиме — дочасне, 
невидиме ж — вічне!» (2 Кор. 4:17-18).

ПРО БАЛАНС ОНЛАЙН-ПУБЛІКАЦІЙ


