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Чому так важливо бути на не-
дільних зібраннях? Чи не простіше 
почитати Біблію і помолитися вдо-
ма самому? Або чому би просто 
не ввімкнути онлайн-трансляцію 
якоїсь церкви і поспівати разом з 
ними чи прослухати проповідь?

Це не тільки не зайві, а й найактуальніші 
питання нашого часу. Кількість поза-
деномінальних і позацерковних християн 

зростає з кожним роком. Натомість усе менше 
євангельських віруючих провадять повноцінне 
церковне життя, від випадку до випадку відві-
дуючи зібрання. І тут вже не допомогає цитування 
біблійного тексту: «Не кидаймо збору свого...» 
(Євр. 10:25).

Чому недільні зібрання принципово важливі 
для повноцінного духовного життя християни-
на, для розвитку його радості і для поклоніння 
Христу? 

Церковне зібрання —
 найближче місце до неба
Ісус говорить у Своїй відомій молитві: «Нехай 

буде воля Твоя як на небі, так і на землі». А де 
та воля найкраще виконується? Очевидно, не у 
громадських чи соціальних інститутах. Там свої 
плани і орієнтири. Не в клубах за інтересами 
— там зазвичай інші центри тяжіння. Не в бізнес-
центрах і офісах — там часто діють за іншими 
законами.

Звичайно, людські закони чи суспільна мораль 
можуть перетинатися з Божими і навіть відпо-
відати їм. І в цьому нема нічого дивного — адже 
ми молимося за це і несемо їх в наше оточення! 
Скажу більше — Сам Бог діє через ці структури 
і пильнує за ними (Рим. 13:1). Це Його загальна 
благодать для цього світу. Але, все ж, там люди, 
за рідкісним винятком, не шукають можливості і 
не виявляють бажання утверджувати і творити 
волю Господа на землі.

Де ж тоді те місце на землі, де волю Його 
бажають творити і творять? Це тільки місцева 
церква! Вона може бути вражена законництвом 
чи самоправедністю, недосконала і наповнена 
недосконалими людьми. Але саме вона і тільки 
вона — єдина спільнота на землі, що об’єднує 
людей, які прагнуть догоджати Ісусу Христу. І 
там Він Сам посеред них (Мт. 18:20, 1 Кор. 3:16). 
Тому зібрання — найближче місце до неба. Я не 
хочу бути на небесах трішечки. Я бажаю там бути 

завжди. Тому й не пропускаю церковних зібрань.
Хтось може сказати, що йому достатньо його 

роботи в християнській місії чи організації, та 
й богослужіння в його церкві нудні і духовно-
слабкі. На жаль, зібрання деяких церков можуть 
навіть пригашати наш дух. Але... Якщо багато 
шлюбів в наш час розпадається, це зовсім не 
означає, що інститут шлюбу треба викинути на 
задвірки історії. Це справедливо і щодо церкви. 
Окрім того, хто перевіряв критерії нашої оцінки 
— добре це зібрання чи погане?

На жаль, багато віруючих з різних причин не 
пережили повноти благословень через повно-
цінне життя в церковній громаді. Господь Ісус 
звершив багато дивовижних діянь і чудес, коли 
був на землі. Але Він не написав жодної книги, 
не звів жодної споруди, не відкрив жодної школи 
чи лікарні. Він заснував Церкву, яка стала Його 
представником і свідком в цьому світі, і через неї 
Він вершить Свою спасаючу працю й понині. Він 
Сам сказав:«... побудую Я Церкву Свою, — сили 
адові не переможуть її» (Мт. 16:18). Саме Церкву 
Господь Ісус благословив і «годує та гріє» саме 
її (Еф. 5:29).

Ми живемо в час, коли чиняться спроби не 
тільки дискредитувати церкву як зібрання віру-
ючих, а й переформатувати її сутність і цінність, 

Старший єпископ шведського п'яти-
десятницького руху Пеле Хорнмарк 
змінив на цій посаді д-ра Арто Ха-

малайнена з Фінляндії, який очолював 
європейське братство протягом останніх 
трьох років. Заступником нового голови 
обрано старшого єпископа п’ятидесят-
ницьких церков Польщі Марека Камін-
ського.

У своєму привітанні пастору Хорнмар-
ку старший єпископ ЦХВЄУ зазначив: 
«Я передаю Вам від імені понад 1500 
українських п’ятидесятницьких церков 

Експерти го-
тують каталог 
п р о п о з и ц і й 
щодо вдоско-
налення  про-
цедури набуття 
релігійними ор-
ганізаціями ста-
тусу юридичної 
особи та вне-
сення змін до їх 
статутних документів.

Рішення про створення відповідної 
робочої групи прийняла Експертна 
рада при Міністерстві культури 

України. Нагадаємо, що пункт 43 Плану 
заходів з реалізації Національної стра-
тегії у сфері прав людини на період до 
2020 року, затверджений Кабміном, 
передбачає підготовку Мінюстом та 
Мінкультури до ІІІ кварталу 2016 року 
законодавчих змін, спрямованих на 
«удосконалення процедури державної 
реєстрації релігійних організацій та 
погодження мирних зібрань релігійного 
характеру».

Очікується, що напрацювання робочої 
групи Експертної ради при Мінкультури 
будуть передані для подальшої роботи 
до Міністерства юстиції, яке визначено 
основним виконавцем з реалізації цього 
урядового розпорядження.

Крім цього, учасники засідання ви-
рішили за необхідне визначити чіткі 
критерії визнання релігійної літератури 
як богослужбової, що дає підставу для 
її звільнення від податку на додану 

вартість під час ввезення з-за кордону 
на митну територію України.

Під час засідання виконавчий дирек-
тор Інституту релігійної свободи Максим 
Васін представив детальну інформацію 
про порушення конституційного права 
громадян на альтернативну (невійсько-
ву) службу, особливо під час мобілізації. 
За результатами обговорення Експертна 
рада при Мінкультури вирішила рекомен-
дувати парламентському Комітету з пи-
тань культури і духовності провести ко-
мітетські слухання з цієї проблематики.

Окремо експерти обговорили можли-
ві механізми реагування на нетолерантні 
висловлювання, прояви релігійного екс-
тремізму та сепаратизму в релігійному 
середовищі.

На попередньому засіданні Експерт-
на рада при Мінкультури затвердила 
проект Методичних рекомендацій для 
обласних державних адміністрацій щодо 
порядку реєстрації статутів релігійних 
громад та внесення змін до них. Наразі 
документ проходить внутрішньо мініс-
терське погодження.

ІРС.

МИХАЙЛО ПАНОЧКО ПРИВІТАВ ГЛАВУ 
ШВЕДСЬКОЇ П'ЯТИДЕСЯТНИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ 

ПЕЛЕ ХОРНМАРКА ІЗ ОБРАННЯМ 
ПРЕЗИДЕНТОМ П’ЯТИДЕСЯТНИЦЬКОЇ 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ (PEF)

ЕКСПЕРТНА РАДА 
МІНКУЛЬТУРИ ГОТУЄ ЗМІНИ 

ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ 
РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Нового  голову 
PEF було обрано 
п і д  ч а с  щ о р і ч -
ної конференції 
П’ятидесятниць-
кої європейської 
спільноти, що від-
булася 2-4 березня 
2016 року у Загребі 
(Хорватія).

найтепліші привітання та найщиріші 
побажання успіху з нагоди обрання Вас 
главою PEF! Ми молимося про Вас та 
всю команду: правління та виконавчий 
комітет. Хай Господь благословить Вас, 
щоб через це служіння Європа могла 
побачити славу Божого Царства».

Цього року у конференції PEF взяли 
участь близько 150 лідерів Церков з 30 
країн Європи. Головною темою було 
«Заснування церков у сучасній Європі», 
а також питання служіння біженцям на 
нашому континенті.

Учасники конференції відзначили юві-
лей – 50-річчя PEF, з нагоди якого була 
видана спеціальна брошура «Від Рима 
до Загреба», яка простежує історичний 
шлях спільноти.

Генеральна Асамблея офіційно приві-
тала нових членів PEF: п’ятидесятницькі 
союзи з Молдови, Сербії, Болгарії та 
Ірландії.

Як планується, наступна конференції 
PEF проходитиме 7-10 березня 2017 року 
у Стокгольмі (Швеція).

chve.org.ua.

а то й відкинути як не принциповий елемент для 
духовного життя. І це антибіблійний, сатанин-
ський вплив.

Апостол Павло розкриває божественне об’яв-
лення про місце і роль Христової Церкви в Божому 
задумі, кажучи про неї як про «Божий дім, що ним 
є Церква Бога Живого, стовп і підвалина правди» 
(1 Тим. 3:15). «І все впокорив Він під ноги Йому, і 
Його дав найвище за все — за Голову Церкви, а 
вона — Його тіло, повнота Того, що все всім на-
повняє!» (Еф. 1:22-23). «Тому слава в Церкві та 
в Христі Ісусі на всі покоління на вічні віки» (Еф. 
3:21). Усі Божі дії сфокусовані навколо Церкви.

Цікаво відмітити, що слово «еклезія» (церква), 
яке зустрічається в Новому Заповіті понад 100 ра-
зів, лише 15 разів вживається щодо вселенської 
Церкви (Еф. 1:22-23; 5:23-24; Кол. 1: 1 Кор. 12). 
Тому, читаючи в Новому Заповіті про церкву, ми 
читаємо, передусім, про місцеву громаду. Не див-
но, що відомий богослов ранньої Церкви Кіпріан 
Карфагенський говорив: «Кому Церква не мати, 
тому й Бог не Отець».

З усіх інститутів, які створив Бог, — сім’я, 
держава і Церква, лише остання буде з Ним всю 
вічність. Усе інше тимчасове і минуще, хоч має 
свої цілі для цього земного життя.

НЕДІЛЬНІ ЗІБРАННЯ — ОСОБЛИВИЙ МОМЕНТ РАДОСТІ І ЄДНОСТІ
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ЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬККУ ВІРУБЛАГОВІСТ У ХХI СТОЛІТТІ

Глави конфесій та посадовці МЗС 
обговорили шляхи протидії антиукра-
їнській пропаганді, яку веде Російська 

Федерація в ході «гібридної» війни проти 
нашої держави. Міністр закордонних справ 
України Павло Клімкін поінформував 
присутніх про заходи Міністерства задля 
протидії російській агресії на Сході України 
та в Криму. Він наголосив на об’єднувальній 
ролі церковних лідерів та закликав їх до-
водити до кожного вірянина правду про 
ситуацію в Україні.

Після обговорення члени Громадської 
ради ухвалили спільну Заяву. «Суть цієї 
Заяви – засвідчити світові, що в нас не-
має релігійної ворожнечі. Оскільки деякі 
сили прагнуть показати Україну в такому 
ракурсі, що тут не тільки ведеться війна, а 
ще й розпалюється релігійна ворожнеча. 
Представники УПЦ МП запропонували 
внести до тексту Заяви поправки, які би 
свідчили про факти передачі храмів від 
однієї конфесії до іншої, однак Громадська 
рада їх відхилила», –  зауважив старший 
єпископ ЦХВЄУ Михайло Паночко. Під час 
засідання він  наголосив на тому, що не тре-
ба  переводити  внутрішні справи місцевих 
церковних громад у площину міжнародних 
стосунків чи міжрелігійних конфліктів.

«Були факти переслідування, захоплен-
ня та вбивства на релігійному ґрунті на те-
риторії так званої «ДНР», де наших братів 
захопили у полон і розстріляли, але нині 
йдеться про решту території України, де 
церкви мирно співіснують. Випадки ж пе-
реходу вірян та передання окремих храмів 
на Західній Україні від одного патріархату 
до іншого – це внутрішня справа місцевих 
церков», – наголосив старший єпископ.

Він також підкреслив, що представники 
влади мають контролювати та фіксувати 
випадки порушення священнослужителя-
ми закону, зокрема на Сході України, коли 
з вуст священиків звучали заяви відверто 
сепаратистського характеру. 

До вашої уваги пропонуємо текст Заяви.

ЗАЯВА
Громадської ради з питань співпраці 
з релігійними організаціями при МЗС 

України щодо пропагандистської кампа-
нії стосовно релігійної ситуації в Україні

Громадська рада з питань співпраці з 
релігійними організаціями при Міністерстві 
закордонних справ України висловлює 
глибоке занепокоєння спробами певних 
зовнішніх та внутрішніх сил дестабілізувати 
українське суспільство, використовуючи 
релігійний фактор.

Згідно з висновками моніторингу міжна-
родних організацій та українських експерт-
них груп, з часу проголошення незалежності 
в Україні не було загальнодержавної по-
літики, спрямованої на утиски тих чи інших 
конфесій чи порушення прав громадян за 
релігійною ознакою. У державі вже майже 
чверть століття діє сформоване за між-
народними стандартами законодавство 
про свободу совісті і релігійні організації. 
Принципи рівності релігійних організацій 
перед законом та взаємного відокремлення 
держави і релігійних організацій є запо-
рукою релігійної свободи в Україні. Відтак 
проблеми, що виникають у міжрелігійній 
і міжконфесійній сферах, вирішуються у 
правовій площині.

На місцевому рівні іноді виникають 
конфлікти через юрисдикційну належність 
громад або право на користування майном. 
Окрім цього, на місцях відзначаються фак-
ти такого втручання окремих представників 
держави чи місцевого самоврядування в ді-
яльність релігійних громад, яке оцінюється 
громадами як неправомірне. Але все це 

не є наслідком спланованої державної по-
літики, у чому намагаються звинувачувати 
Україну.

Українська держава надає можливість 
міжнародним організаціям, зокрема ОБСЄ, 
РЄ та ООН, а також посольствам інозем-
них держав безперешкодно отримувати 
інформацію, яка стосується релігійного 
життя та державно-конфесійних відносин в 
Україні, проводити моніторинг дотримання 
права на свободу совісті та віросповідання, 
вивчати різні точки зору щодо виникаючих 
конфліктів.

Системним винятком з цієї загальної 
картини є територія тимчасово окупованої 
АР Крим та м. Севастополя і окремих ра-
йонів Донецької та Луганської областей, які 
тимчасово непідконтрольні Україні через 
військову агресію Росії.

Гострою проблемою є масові порушення 
прав віруючих і перешкоджання  діяльності 
релігійних організацій в Автономній Рес-
публіці Крим після її окупації російськими 
військами. Можна констатувати регулярні 
утиски представників Української Право-
славної Церкви Київського патріархату, 
Української Греко-Католицької Церкви, 
протестантських церков, мусульманської 
спільноти (передусім кримських татар), 
викликані як прийнятим на цій території 
дискримінаційним законодавством, так і 
політикою окупаційної влади. 

Є багато доказів і свідчень про численні 
злочини на ґрунті ненависті та з мотивів 
упередженого ставлення за релігійною 
ознакою у так званих «ДНР» та «ЛНР», де 
вони фіксуються у значних масштабах. Ма-
ють місце, зокрема, систематичні погрози, 
побиття, взяття в полон, катування, вбив-
ства представників релігійних організацій, 
захоплення культових споруд та інше. Під 
загрозою опинилося саме існування біль-
шості релігійних організацій цього регіону 
(особливою мішенню стали громади Київ-
ського патріархату, греко- і римо-католики, 
євангельські християни, п’ятидесятники, 
баптисти, адвентисти, харизмати та інші, 
змушені були евакуюватися багато юдей-
ських громад). Усе це є наслідком прийнятих 
на цих територіях «законів» та системної 
політики влади де-факто.

Окупаційна влада в АР Крим і терорис-
тичні групи, які де-факто контролюють окре-
мі райони Донецької та Луганської областей, 
не допускають на підконтрольних їм терито-
ріях незалежного міжнародного моніторингу 
дотримання права на свободу совісті, всіля-
ко перешкоджають збиранню та розповсю-
дженню об’єктивної інформації у цій сфері.

На жаль, замість пошуку шляхів для 
захисту фундаментальних прав віруючих на 
цих територіях в інформаційному просторі, 
особливо в російських медіа, і надалі ве-
деться чимало маніпуляцій та пропаганди, 
які стали інструментами гібридної війни і 
розпалювання ворожнечі. У такий спосіб 
провокуються нові лінії напруги всередині 
України, дестабілізується тривалий мирний 
і стабільний розвиток релігійного середови-
ща, фальсифікується інформація в ЗМІ, чи-
няться спроби змінити світову громадську 
думку на користь країни-агресора.

Враховуючи все це, Громадська рада з 
питань співпраці з релігійними організація-
ми при МЗС України просить міжнародну 
спільноту вживати дієвих заходів для 
захисту фундаментальних прав і свобод ві-
руючих громадян на тимчасово окупованій 
території Автономної Республіки Крим та м. 
Севастополь  та в окремих районах Доне-
цької та Луганської областей, непідконтро-
льних українській владі, а також протидіяти 
використанню релігії для роздмухування 
ворожнечі та ескалації конфлікту.

chve.org.ua.

Проект складається з шести на-
ціональних досліджень, що вклю-
чають інтерв’ю з підлітками, мо-

лодими людьми, батьками, з молодими 
та з досвідченими священиками. Для 
дослідження відбирали тих молодих лю-
дей, які підлітками регулярно ходили до 
церкви, а потім вивчали причини, через 
які у віці після 15 років вони її покинули.

У ході дослідження виявилося, що 
немає однієї домінуючої причини від-
ходу молодих людей від церкви, вони 
перестають ходити до храму з цілого 
ряду причин. 

У цілому вдалося виявити шість осно-
вних категорій молоді, у яких приблизно 
троє з п’яти осіб віком від 15 років при-
пиняли ходити в церкву або назавжди, 
або на тривалий період.

ПРИЧИНА ПЕРША: 
церковна гіперопіка

Одна з визначальних характеристик 
сучасних підлітків і молодих людей – без-
прецедентно вільний доступ до різних 
світоглядних ідей і вчень, споживання 
масової культури в необмежених об-
сягах. Як християнам, їм би хотілося, 
щоб їхнє віровчення було пов’язане з 
тим світом, у якому вони живуть. Але 
це не так – і християнство здається їм 
задушливим, заснованим на страху й не 
схильним до ризику.

Четверта частина молодих людей 
у віці від 18 до 29 років сказала, що 
«християни вважають гріховним абсо-
лютно все за межами церкви» (23% всіх 
учасників відзначили, що це твердження 
«повністю» або «більшою мірою» описує 
їхній досвід). Інші стверджували, що 
«церква ігнорує проблеми реального сві-
ту» (22%) або казали: «У моїй церкві всі 
занадто зациклені на тому, що кіно, музи-
ка та відеоігри приносять шкоду» (18%).

ПРИЧИНА ДРУГА:
 неглибокий досвід 

церковного життя серед 
підлітків і молодих лю-
дей у віці понад 20 років

Наступна причина відходу молодих 
людей з церкви полягає в їхньому не-
повноцінному досвіді церковного життя. 
Третина опитаних заявила, що «в церкві 
нудно» (31%), близько чверті молодих 
людей вважають, що віра мало корисна 
для їхніх кар’єри чи інтересів (24%) або 
що «їх не надто добре або дуже мало 
вчили Біблії» ( 23%).

На превеликий жаль, п’ята частина з 
тих, хто ходив до церкви в підлітковому 
віці, сказали, що «в їхньому досвіді цер-
ковного життя не виявилося Бога» (20%).

ПРИЧИНА ТРЕТЯ:
 церква протиставляє 

себе науці
Одна з причин, через яку молоді люди 

почуваються відторгненими від церкви 
або від віри, – напружені стосунки між 
церквою і наукою. Основна претензія зву-
чала так: «Християни занадто впевнені, 
що знають відповіді на всі питання» (35%).

Троє з десяти в минулому віруючих 
молодих людей вважають: «Церква не 
йде в ногу з науковим світом, у якому ми 
живемо» (29%).

Ще чверть переконана, що «хрис-
тиянство антинаукове» (25%). І майже 
стільки ж (23%) сказали, що «відверну-
лися від церкви через суперечності між 
ідеєю створення світу й еволюцією».

Крім того, дослідження показало, що 
багато молодих християн із науковим 
складом розуму шукають можливості 
примирити віру з професійними заняття-
ми в наукових і дотичних до науки галузях.

ПРИЧИНА ЧЕТВЕРТА: 
спрощені й суб’єктивні 

уявлення молодих 
християн про ставлення 

церкви до проблем 
інтимного життя

За часів вільного доступу до циф-
рової порнографії та масової культу-
ри, де гіперсексуальність цінується, а 
цнотливості немає, віруючі підлітки та 
молоді люди віком до 20 років часто не 
розуміють, як правильно будувати своє 
сексуальне життя. Одним із серйозних 
каменів спотикання для багатьох мо-
лодих віруючих стала проблема, як у 
такому культурному середовищі дотри-
муватися вимог церкви зберігати чисто-
ту й сексуальну цнотливість, до того ж 
якщо вік, коли беруть шлюб, відсунувся 
до 30 років.

Дослідження показує, що більшість 
молодих християн США ведуть статеве 
життя так само, як їхні однолітки поза 
церквою, хоча їхнє ставлення до сексу 
більш консервативне. Одна шоста час-
тина учасників дослідження (17%) зізна-
лися, що «робили помилки й відчували, 
що в церкві їх за це засуджують».

Проблеми сексу особливо актуальні 
для молодих католиків у віці від 18 до 
29 років. Серед них двоє з п’яти (40%) 
вважають, що «вчення церкви з питань 
статевих стосунків і контролю народжу-
ваності застаріло».

ПРИЧИНА П'ЯТА: 
молоді – проти винятко-

вості християнства
Сучасні молоді американці виховані в 

культурі терпимості й прийняття. Нинішнє 
покоління молоді, мабуть, найбільш 
еклектичне в американській історії в 
плані расової належності, етнічного по-
ходження, сексуальної орієнтації, релігії, 
технологічних можливостей і зовнішніх 
авторитетів.

Більшість із них прагнуть знайти точ-
ки зіткнення один з одним, навіть якщо 
в якийсь момент це вимагає закрити очі 
на реальні відмінності. Троє з десяти 
молодих християн (29%) сказали, що 
«церква боїться інших вірувань», і ще 
стільки ж вважають, що їх «змушують 
вибирати між вірою і друзями». Одна 
п’ята частина молодих людей заявила, 
що «церква, як заміський клуб – тільки 
для членів» (22%).

ПРИЧИНА ШОСТА: 
церква вороже ставиться 
до тих, хто сумнівається

Молоді люди з досвідом церковного 
життя стверджують, що церква – не 
те місце, куди ти можеш прийти зі сво-
їми сумнівами. Крім того, багато хто 

вважає, що реакція церкви на будь-які 
сумніви банальна. Підлітки розповідали 
про неможливість «поставити в церкві 
найбільш наболілі питання» (36%) і про 
появу в них «серйозних сумнівів у вірі» 
(23%).

У розмові на тему про те, чи допо-
магає церква підліткам, які почуваються 
самотніми й незрозумілими, приблизно 
один з шести молодих людей заявив, 
що віра «ніяк не допомагає впоратися 
з депресією та іншими емоційними про-
блемами» (18%).

Спроба налагодити 
зв’язок

Співавтор книги «Не християнин» 
Девід Кіннамен пояснив, що «проблема 
виходу молодих людей з церкви стоїть 
особливо гостро, тому що в більшості 
церков уміють працювати тільки з 
«правильною» молоддю – тими, чий 
життєвий шлях і питання, які на ньому 
виникають, нормальні й традиційні. Але 
більшість молодих людей вже не йдуть за 
звичною моделлю, яка передбачає, що 
до 30 років людина йде з батьківського 
гнізда, здобуває освіту, знаходить ро-
боту, одружується і народжує дітей. У 
наш час ці події відбуваються пізніше, їх 
послідовність може змінюватися, а деякі 
з них іноді взагалі зникають з радарів 
сучасної молоді.

«У більшості церков не готові при-
йняти «нову нормальну» молодь. Замість 
цього священики вважають за краще 
працювати з тими, у кого вже є сім’я, а 
ще краще – вже народилися діти. Проте 
світ молоді зазнає масштабних змін, за 
допомогою сучасних технологій вона 
отримує нечуваний раніше вихід у світ 
і доступ до різних світоглядних систем, 
вона віддаляється від будь-яких органі-
зацій, вона скептично налаштована до 
будь-яких зовнішніх авторитетів, у тому 
числі й до християнства й Біблії».

Дослідження виявило два протилеж-
ні, але однаково небезпечні типи реакції 
на ці зміни з боку батьків і священиків: 
вони або намагаються догодити під-
ростаючому поколінню, або ігнорують 
його проблеми. Як видно з результатів 
дослідження, проблеми підлітків і мо-
лодих людей у віці до 20 років у церкві 
ігнорують, тому що сподіваються, що 
ті подорослішають, створять сім’ю і 
повернуться в лоно церкви. Але такий 
підхід не враховує ні кардинальних змін 
у технологічній, соціальній і духовній 
сферах, які відбулися за останні 25 років, 
ні складнощів, які доводиться долати 
сьогоднішній молоді.

Буває, що церква впадає в іншу 
крайність, намагаючись всіма засобами 
привернути в свою парафію підлітків і 
молодь. Однак таке очевидне зміщення 
уваги в бік молоді неминуче призводить 
до віддалення від церковного життя ін-
ших віруючих, і тоді «в основі церковного 
життя виявляються бажання й уподо-
бання молоді, а не дорога до Христа», 
– підсумовує Кіннамен.

Кіннамен зазначає, що в багатьох 
церквах практикують ієрархічні вза-
ємини між поколіннями, відносини за 
типом «зверху-вниз», замість того, щоб 
створювати справжню громаду віруючих 
різного віку.

Вибудовування здорових взаємин між 
поколіннями – один з найважливіших 
способів, за допомогою якого в хороших, 
активних громадах виховується віра й 
підтримується її горіння як у молоді, так 
і в літніх людей. У багатьох громадах 
для цього буде потрібно змінити метафо-
ричну «передачу естафети» наступному 
поколінню на більш функціональний 
біблійний образ тіла – пронизаного ві-
рою єдиного організму, який виконує 
протягом усього життя волю й заповіді 
Божі».

«Благовісник», 3,2015.

ЧОМУ МОЛОДЬ ПОКИДАЄ 
ЦЕРКВУ

Західні соціологи провели дослідження причин, через 
які молоді люди відходять від віри. Хоча західне та по-
страдянське християнство багато в чому відрізняються, 
результати дослідження можуть бути цікавими і для укра-
їнського євангельського середовища. Компанія BarnaGroup 
розпочала п’ятирічний проект із дослідження можливостей 
і способів розвитку віри в підлітків і молоді, а також склад-
нощів, що виникають на цьому шляху, в умовах швидко-
змінних культурних цінностей.

ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ МЗС 
ЗАСУДИЛА КРЕМЛІВСЬКУ 
ПРОПАГАНДУ СТОСОВНО 

РЕЛІГІЙНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ
23 лютого 2016 р. відбулося п’яте засідання Громадської 

ради з питань співпраці з релігійними організаціями при 
Міністерстві закордонних справ України за участю членів 
ВРЦіРО. Церкву Християн Віри Євангельської представляли 
старший єпископ Михайло Паночко та представник Церкви 
у Громадській раді Юрій Кулакевич.
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В існуванні кожного народу, 
держави (як, власне, і в кожної 
окремої людини) є моменти, 
які можна назвати доленосни-
ми. Маються на увазі події чи 
люди, які докорінно змінили 
хід їхньої історії. Іноді ці по-
вороти долі настільки круті 
та далекосяжні, що навіть 
найвигадливіший фантазер 
не зміг би спрогнозувати, як 
би склалося подальше буття 
народу без тої чи іншої події 
чи людини.

Були такі моменти і в історії єврейського 
народу. Взагалі-то, доля цього народу 
унікальна: велич і ганьба, злети й 

падіння, слава і зневага. Напевне, жоден 
із народів світу не вплинув так на світову 
історію, як цей. І хтозна, якою була б доля 
ізраїльського народу, якби не деякі факти 
його національної біографії.

Унікальність обрання
Перш ніж говорити про один над-

звичайно важливий епізод єврейської 
історії, варто згадати, як саме вона розпо-
чиналася. Як відомо, історія євреїв бере 
початок із незвичної, з людської точки зору, 
події, що сталася в житті звичайного (а чи 
справді звичайного?) жителя Месопотамії 
Авраама. Одного разу до нього особисто 
звернувся Сам Бог.

Причина, з якої це сталося, була також 
особливою: Господь Єгова, Творець неба 
й землі, вибрав цього чоловіка, щоб той 
став основоположником нового народу. 
І народ цей мав бути особливим. З осо-
бливою культурою, особливою релігією, 
особливими стосунками з Богом.

Становлення ізраїльського народу 
було довгим, трагічно-тріумфальним та 
унікальним. А унікальність полягала в тому, 
що будував його Сам Бог. Він давав чіткі 
вказівки щодо державного, національного, 
суспільного та духовного устрою єврей-
ського етносу. Ізраїльську державу засну-
вав Сам Бог за допомогою чудес та надпри-
родних ознак: варто згадати хоча б перехід 
через Червоне море та взяття Єрихона.

І ще особливість: у євреїв не було царя. 
Точніше, Царем Ізраїлю був Сам Господь. 
Саме Він керував народом, якого називав 
Своїм, саме Ягве давав вказівки щодо 
практичного життя нащадкам Авраама, 
очолював військо на полі бою, був Суддею, 
Охоронцем та Порадником. Іншими слова-
ми, Бог особисто будував долю народу. А 
оскільки Він Мудрий Бог, ця доля мала бути 
щасливою та благословенною.

Але Він ще й люблячий Бог. А це зна-
чить, що Він не міг дозволити Собі бути 
диктатором та повним розпорядником долі 
Свого народу. Тому він подарував йому 
ВИБІР. Так само, як певного часу дав його 
Адамові та Єві.

У чому полягав цей вибір? Його можна 
було б звести до простого правила: якщо 
євреї слухатимуться Бога й виконува-
тимуть Господні заповіді та поради, то 
матимуть благословення, силу й добру 
долю, коли ж ні – їх чекатимуть прокляття 
та негаразди (див. 5 М. 11:26-28).

Історія ізраїльського народу – яскрава 
ілюстрація того, наскільки цей Божий 
принцип дієвий та істинний. Історія злетів 
та падінь – це історія послуху чи непослуху 
Богові. Це приклад того, як люди самі оби-
рають свою долю. І особливо яскраво це 
виразилося в обранні євреями царя.

Про цю подію детально можна про-
читати у восьмому розділі Першої книги 
Самуїла. Згідно з Господніми вказівками, 
державна та духовна влада зосереджу-
валася в особі судді та первосвященика. 
На той час ці функції поєднував пророк 
Самуїл. Він очолював військові походи, 
судив народ, звершав священнодії в скинії. 
Але коли постарів, у нього не виявилося 
достойного наступника: сини вели поганий 
спосіб життя. І тоді народ вирішив «попра-
вити» ситуацію: «І зібралися всі Ізраїлеві 
старші, і прийшли до Самуїла до Рами, та 
й сказали до нього: Ось ти постарівся, а 
сини твої не йдуть дорогами твоїми. Тепер 
настанови нам царя, щоб судив нас, як у 
всіх народів» (1 Сам. 8:4-5).

«Дай нам царя!»
Зрештою, вимога народу не була гріхом. 

Бог, даючи через Мойсея Свій Закон, до-
пускав таку можливість (див. 5 М. 17:14-20). 
Але цар на чолі Божого народу не входив 
у Господні плани. Не тому, що сам факт 
присутності царя на ізраїльському троні 
був чимось поганим, а тому, що Боже ца-
рювання приносило стабільність, порядок 
і благословення. Варто згадати хоча б 
перехід через Червоне море, манну, воду 
та перепілки в пустелі, взяття Єрихона. 
Який земний цар міг би зробити таке? 
Люди-царі, якими б талановитими вони не 
були, не можуть забезпечити максимальне 
благословення народу. І це підтверджує 
подальша історія Ізраїлю. Почитайте сумні 
розповіді книг Самуїла, Царів та Хронік: це, 
здебільшого, історія царів, які вкривали 
ганьбою народ Божий.

Бог на другому плані
Господь добре знав характер та серця 

людей, їхню примхливість та непостійність. 
Скільки зусиль Він витрачав на те, щоб різ-
ними способами навернути їх до Себе! Він 
добре розумів: якщо вони матимуть царя, 
то ще більше забуватимуть про Нього. І 
за часів Мойсея та суддів вони не часто 
зверталися до Бога у вирішенні життєвих 
та духовних питань, не завжди шанували 
Його й слухалися. А маючи царя, вони ще 
більше віддалятимуться від Господа. Усі 
національно-державні питання вони будуть 
вирішувати не з Богом Ягве, а зі своїм 
повелителем.

Іншими словами, Творець знав, що 
євреї, і до того не дуже шануючи Його, 
відкинуть Його на другий план. Йому було 
кривдно від цього, як батькові, яким зне-
хтували діти. «І сказав Господь до Самуїла: 
Послухай голосу того народу щодо всього, 
про що він сказав тобі, бо не тобою вони 
погордували, але Мною погордували, щоб 
Я не царював над ними» (1 Сам. 8:7).

Ціна вибору
У Бога була ще одна причина не реко-

мендувати народові царя. Творець знав, 
що ціна за це буде високою. «Тільки конче 
остережеш їх, і розповіси їм право царя. 
Оце буде право царя: він візьме синів ваших 
і поставить собі в колесниці свої та серед 
їздців своїх, і вони будуть бігати перед 
колесницею його; і щоб поставити собі 
тисячників та п'ятдесятників, і щоб орати 
орку його, і щоб жати жниво його, і щоб 
робити зброю військову його та колесничні 
приладдя його. А дочок ваших забере за 
мироварниць, і за кухарок, і за пекарок. 
І він позабирає поля ваші, і виноградники 
ваші, та кращі ваші оливки, і пороздає 
своїм слугам. Він братиме десятину з вашої 
отари, а ви станете йому за рабів…» (1 
Сам. 8:9-17).

За свій вибір людина завжди мусить 
платити! Свобода й право вільного вибору 
покладають на людину відповідальність 
за цей вибір. Вивчаючи подальшу історію 
ізраїльського народу, можна побачити, що 
тягар такого вибору часто був надзвичайно 
важким: «Мій батько вчинив був тяжким 
ваше ярмо, а я додам до вашого ярма. 
Батько мій карав вас бичами, а я каратиму 
вас скорпіонами!» (1 Цар. 12:14).

Нерідко простий народ стогнав під 
царським ярмом. Історики стверджують, 
що могутність, багатство та сила знамени-
того Соломона були збудовані на сльозах, 
рабській праці та зубожінні єврейського 
народу. Нащадки розплачувалися за не-
обдуманий вибір своїх дідів. А Бог не хотів, 
щоб Його діти страждали.

Дивне партнерство
Ця історія цікава ще й тим, що вона роз-

биває усталені, але не завжди правильні 
погляди щодо Божого реагування на непра-
вильні людські вчинки. Переважно побутує 
думка: будеш слухатися Бога – буде все до-
бре, не будеш – Він тебе покарає. Це надто 
примітивний і здебільшого неправильний 
погляд. Бог не спішить карати людину, на-
віть якщо вона робить щось не так. І наша 
історія – підтвердження цьому.

«Взавтра пошлю до тебе чоловіка з 
Веніяминового краю, і ти помажеш його на 
володаря над Моїм Ізраїлевим народом, і 
він спасе народ Мій від руки филистимлян. 
Я бо зглянувся на народ Мій, бо голосіння 
його дійшло до Мене!» (1 Сам. 9:16).

Ви чуєте: ображений, відкинутий Своїм 
народом Бог особисто бере участь у непра-
вильному виборі народу! Дивно, правда? 
Нам, егоїстичним людям, зі спотвореними, 
злими думками, важко зрозуміти таку по-
ведінку Бога. Але ми забуваємо, що Він – не 
жорстокий диктатор, а люблячий Батько.

Проведімо просту життєву паралель. 
Уявіть, що хтось із дітей, яких батьки вчили 
жити правильно, яким підказували, яким 
іноді навіть ставили якісь заборони, раптом 
«збунтувався» і вирішив зробити щось не 
так, як радять батьки. Звичайно, мова не 
йде про якісь радикальні, відверто гріховні 
чи злочинні дії. Скажіть, чи мудрі батьки ви-
женуть таку дитину й відречуться від неї? 
Навпаки, вони старатимуться, наскільки це 
можливо, уникнути негативних наслідків 
такого вибору, допомагатимуть навіть у тих 
ситуаціях, яких вони не схвалюють.

Згадаймо притчу про блудного сина: 
прохання молодшого сина віддати НАЛЕЖ-
НУ ЙОМУ частку майна не було злочинним, 
більше того – законним, тому батько без су-
перечок зробив згідно з волею сина. Та які 
наслідки такого вибору?! Але батько зали-
шився батьком, незалежно від стану сина.

Бог зважив на думку ізраїльтян, Він 
висловив їм Свій біль та несхвалення, Він 
попередив про наслідки та високу ціну ви-
бору – і коли народ наполягав на своєму, 
то, як люблячий Батько, важко зітхнувши, 
сказав: «Ну що ж, ви обрали свою долю, 
знехтувавши Моєю, але Я і в цій ситуації 
не залишу вас і допомагатиму звести до 
мінімуму негативні наслідки. Я допоможу 
вам обрати царя...»

Що можна і що не можна 
віруючим?

Історія вибору євреями царя може ба-
гато чому навчити й нас. Вона допомагає 
зрозуміти участь Бога у нашій особистій 
долі. Вона показує, що в Бога є Свої плани 
щодо нашої долі – тому Він дає людям Свої 
закони, правила та заборони.

Ми іноді неправильно розуміємо об-
меження, про які читаємо на сторінках 
Біблії чи бачимо в церквах та об'єднаннях 
церков, вважаючи, що вони надумані, «не-
сучасні», нелогічні. Так само іноді думають 
про батьків діти, яким забороняють ката-
тися на велосипеді на швидкісній дорозі 
чи змушують тепло одягатися взимку. Ми 
забуваємо, що воля Божа з її обмеженнями 
та заборонами – це бажання Батька допо-
могти нам збудувати щасливу долю.

З другого боку, Бог враховує наш осо-
бистий вибір, навіть якщо він у чомусь йде 
проти волі Божої. Але тоді ми особисто 
відповідаємо за цей вибір, особисто пла-
тимо ціну за нього. Тому фрази на взірець: 
«І куди Бог дивиться? Чого Він дав мені 
таку тяжку долю?» некоректні. Не Бог, а 
ми самі, а нерідко ще й за допомогою на-
ших батьків та дідів обираємо собі долю. 
Бо скажіть, яка доля може чекати дітей 
батьків-п'яниць чи наркоманів?

По-третє, ця історія ще раз свідчить нам 
про те, що йдучи своєю дорогою, обираючи 
свою волю, навіть віруючі люди ризикують 
в майбутньому відійти від Бога. Звичайно, 
в ізраїльтян були ще й інші причини, але 
бажання жити «під царем» значною мірою 
відвернуло єврейський народ від Бога-Ягве.

Служителям церкви часто ставлять 
питання: «Що можна, а що не можна ві-
руючому?». Апостол Павло дуже коротко 
й влучно висловив це так: «Усе мені можна, 
та не все на пожиток. Усе мені можна, але 
мною ніщо володіти не повинно (1 Кор. 
6:12). Отож християнину можна все, але 
які наслідки того «всього»? Як правило, 
важкі та трагічні. Тому здоровий глузд під-
казує: краще слухатися порад Бога – і жити 
щасливо, аніж іти за своїми бажаннями 
– і потрапити в ситуацію, в якій опинилися 
свого часу євреї.

Тож у чиїх руках доля людей та наро-
дів? У руках самих людей. Це значить, що 
Бог дав нам право розпоряджатися нею, 
обирати свою дорогу. А ще це значить – ми 
маємо право віддати свою долю в Божі 
руки. А Він, як Добрий Батько та Мудрий 
Цар, скерує нас «на пасовиська зелені», 
Він буде Пастирем, Який «на тихую воду 
мене запровадить! І коли я піду хоча б на-
віть долиною смертної темряви, то не буду 
боятися злого, бо Ти при мені, Твоє жезло й 
Твій посох вони мене втішать!» (Пс. 22).

Юрій Вавринюк.

Самотність – незмінний супутник 
складного характеру, коли людині 
важко ладнати з іншими. Вона буває 

наслідком сподівань, які не збулися, дов-
гого пошуку ідеалу, причиною відмови 
від нових стосунків. Іноді вона виростає 
з недовіри до всіх, іноді – з самолюбства 
і все частіше – від відторгнення.

Усамітнення ж хоча й виглядає 
іноді як самотність, наділене певними 
перевагами. Усамітнення шукають, а від 
самотності хочуть втекти. Усамітнення не 
назвеш проблемою, а швидше навпаки 
– бажаним здобутком. Його, як прави-
ло, шукають ті, хто не відчував браку в 
спілкуванні. Воно лежить в основі най-
серйозніших стосунків з Богом і є суттю 
молитви. Христос хотів, щоб справжні 
молитви проказувалися не напоказ, а 
за зачиненими дверима, перед Отцем, 
Який у тайні.

Творчі люди, зокрема художники, по-
требували ізоляції для того, щоб творити. 
Більшості з нас хочеться час від часу 
побути на самоті. Усамітнення – це дієві 
ліки від суєти.

Та одиноким можна бути й тоді, 
коли довкола безліч людей. У наукових 
колах не раз висловлювалася думка, що 
самотність – багатогранна проблема. 
Декілька причин можуть створити певний 
сумарний ефект, який не був би таким 
сильним, якби причина самотності була 
тільки одна. Уявіть, що дехто втратив 
близьких друзів, кимось був зраджений, 
підвело здоров'я, опинився далеко від 
дому.

Звернімо увагу на епізод, який описує 
апостол Павло в 2 Тим. 4:6-21. У фразі: 
«Подбай незабаром прибути до мене» 
відчувається, що відсутність Тимофія 
серйозно пригнічує Павла. А далі йде пе-
релік, який починається, напевно, з най-
більш гіркого – «Димас мене кинув, цей 
вік полюбивши». Це важко, коли близькі 
люди залишають віру в Господа... Потім 
іде згадка, що вірні друзі також далеко, 
покинули його, хоча і з поважної причини, 
через справи: «Крискент до Галатії, Тит 
до Далматії». Навіть той факт, що «один 
Лука зі мною», не сильно потішає Павла. 
Його слова «Візьми Марка, і приведи з 
собою» свідчать, що він потребує допо-
моги в служінні. 

Уже забуте попереднє непорозуміння 
(див. Дії 15:37-39), Марко реабілітований 
в очах Павла. З кимось довелося роз-
лучитися тимчасово: «Тихика я послав 
до Ефесу», справа Господня не терпіла 
зволікань. 

У стані самотності в будь-якої людини 
буде загострене сприйняття зла, заподі-
яного в минулому. І тут Павло зізнається: 
«Котляр Олександр накоїв був лиха чи-
мало мені... Нехай Господь йому віддасть 
за його вчинками!».

Завершує це болісне зізнання ще 
більш важка заява: «При першій моїй 
обороні жаден не був при мені, але всі 
покинули мене... Хай Господь їм того не 
полічить!».

Ймовірно, Павло пройшов перше за-
сідання суду, на якому опинився віч-на-віч 
з римським правосуддям. Інші співробіт-
ники Павла були далеко. І Прискилла з 
Акилою, і Ераст. До всього іншого, Тро-
хим був важко хворий у Міліті. Чим вам не 
сумарний ефект, який ще більш обтяжує 
ув'язнення апостола в тюрмі? 

Це послання можна порівняти з 
Посланням до филип'ян, яке також на-
писане в тюрмі, але містить багато опти-
містичних тем, за що його називають «по-
сланням радості». Друге ж послання до 
Тимофія показує нам людину, яка така ж 
сильна духом і вірою, але пригнічена про-
блемою, що сьогодні тяготить багатьох. 
Показує людину таку саму, як і ми.

Самотність – не постійне явище і 
зовсім не означає, що ви – непотрібна 
людина. Як і не завжди означає, що ви 
щось погане зробили, що й послужило 
причиною відчуження з боку інших. Бог, 
Який створив нас, так само вірний Своїй 
обітниці «не залишати і не покидати нас» 
(Євр. 13:5). У моменти самотності тільки 

б не забути, що говорить пророк: «Чи 
ж жінка забуде своє немовля, щоб не 
пожаліти їй сина утроби своєї? Та коли 
б вони позабували, то Я не забуду про 
тебе!» (Іс. 49:15).

Про це не забув і Павло: «Але Господь 
став при мені та й мене підкріпив» (2 
Тим. 4:17). Його слова: «А від усякого 
вчинку лихого Господь мене визволить та 
збереже для Свого Небесного Царства. 
Йому слава на віки вічні, амінь!» сповнені 
надії та впевненості.

Почуття самотності намагається по-
глинути нас, але важливо не дати йому 
цього зробити. Апостол дає зрозуміти, що 
реальність Божого спілкування з ним не 
може бути закрита хмарами обтяжливих 
емоцій. Іншими словами, наші почуття 
далеко не мовною мірою відображають 
реальність. 

Можна й дещо позитивне взяти від 
самотності. Передусім ми починаємо 
по-іншому ставитися до інших. Коли 
ми спілкуємося з близькими щодня, 
то перестаємо їх цінувати так, як тоді, 
коли їх немає. Цінність присутності Луки 
Павло усвідомив особливо гостро. Він 
переосмислює роль Марка у своєму житті 
та служінні. Раніше непорозуміння щодо 
цього молодого чоловіка розділило їх з 
Варнавою. Тепер же настав час «збирати 
каміння». Власне, видно, що Павло в 
самотності не бездіяльний, він шукає 
спілкування, друзів, вірних компаньйонів. 
А найголовніше – він спілкується з Не-
бесним Отцем.

Павло знаходить друзів і помічників 
в особі Луки, Марка та Тимофія. Він про-
сить їх узяти участь у своїх потребах. Тут 
і прохання принести плаща, накидку. Він 
розширює свою бібліотеку, йому потрібні 
певні книги, і особливо шкіряні. Найімо-
вірніше, це були тексти Писання. 

Багато переможених самотністю 
просто плачуть і стогнуть. Але сльозами 
горю не зарадиш! Може, навіть навпаки, 
це тільки поглиблює страждання. Коли 
вам самотньо, згадайте досвід Павла. 
Хтось покидав його – він віддавав це 
Провидінню. Хтось чинив зло – віддавав 
помсту Всевишньому. Не було друзів 
поряд – шукав їх. Потребував допомоги 
– не соромився просити її у братів. Він 
витлумачував свою ізоляцію як привід 
звернутися до книг, щоб за їхньою допо-
могою вийти на інший рівень пізнання. І 
згаданий уривок Писання важливий тим, 
що показує, як комплексно апостол ви-
рішував проблему своєї самотності.

Іноді самотність – це найкращий час, 
щоб сказати: «Господи, у мене більше 
нікого немає. Тільки Ти і я. Веди мене 
і вкажи мені шлях». Самотність може 
відкрити щось нове в спілкуванні з Госпо-
дом. Псалми 21, 24 і 34 містять молитви 
до Бога в миті самотності. Переживання 
самотності може стати ситуацією, що 
стимулює до роздумів про своє життя і 
перспективи свого життєвого шляху.

А якщо ви не переживаєте самотності 
та дефіциту спілкування, зверніть увагу 
на тих, хто самотній, самі заговоріть з 
ними. Іноді люди приходять у церкву, щоб 
задовольнити свою потребу спілкування, 
а до них ніхто не підходить навіть позна-
йомитися. Після богослужінь більшість 
поспішає до свого кола спілкування, 
групується за інтересами. 

Ви боїтеся, що ваше знайомство і 
розмова з кимось будуть неправильно 
витлумачені? А може, побоюєтеся, що 
втратите дорогоцінні хвилини? Або 
що люди поділяться з вами своїми по-
требами, у які ви не хотіли б вникати і, 
можливо, навіть вислуховувати?

Якщо ви справді хочете зростати 
духовно, не втрачайте жодної такої мож-
ливості. Тільки турбуючись про інших, 
покинувши коло власних інтересів, ви 
зможете йти по «Петрових сходинках» 
(2 Петр. 1:5-10). Ймовірно, це найкраще 
застосування золотого правила Господа 
Ісуса Христа: «Тож усе, чого тільки бажа-
єте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть 
їм і ви» (Мт. 7:12).

В. Ларін.

ЛІКИ ВІД САМОТНОСТІ
ЯК ЄВРЕЇ ДОЛЮ ОБИРАЛИЯК ЄВРЕЇ ДОЛЮ ОБИРАЛИ

Проблема самотності стала особливо гострою в останні пів-
століття. Вона тисне на розлучених, йде услід за втратою близь-
ких, мучить холостяків, читається між рядками ув'язнених, 
«кличе на подвиги» молодих, які проходять «важкий вік».
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУШКОЛА ПРАКТИЧНОГО СЛУЖІННЯ

Закінчення. Поч. в № 12 (135) за 2015 р., 
№ 1-2 (136-137) за 2016 р.

ЗАВДАННЯ МУЗИКИ І СПІВУ В ЦЕРКВІ
Лео Франк

Пастор однієї великої церкви в 
Америці сказав (і я з ним абсолютно 
погоджуюся), що коли ми не керуємо 
музикою, музика буде керувати нами. 
У музикантів безліч ідей і реформацій, 
але має бути порядок (згадаймо, що 
під Давидом було троє музикантів, 
під ними – 288, а під ними – чотири 
тисячі). Давид не бігав до кожного з 
тих чотирьох тисяч і не пояснював, як 
той має співати. Він знав, що є ком-
петентні люди, з яких можна спитати. 
Тобто в церкві має бути інструмент 
управління музичним служінням. 
Якщо цей інструмент неправильний і 
на першому місці там тракторист – у 
нас буде проблема.

Отож можна виокремити наступних 
десять головних завдань музики і 
співу в церкві.

Досліджуймо, що співаємо
Рим. 12:2 – «І не стосуйтесь до віку цього, але 

перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати 
вам, що то є воля Божа, добро, приємність та до-
сконалість».

Фил. 1:9-10 – «І молюсь я про те, щоб ваша любов 
примножалась ще більше та більше в пізнанні й уся-
кім дослідженні, щоб ви досліджували те, що краще, 
щоб чисті та цілі були Христового дня».

Еф. 5:10 – «Допевняйтеся, що приємне для 
Господа».

1 Ів. 4:1 – «Улюблені, не кожному духові вірте, 
але випробовуйте духів, чи від Бога вони, бо не-
правдивих пророків багато з'явилося в світ».

1 Сол. 5:21 – «Усе досліджуючи, тримайтеся 
доброго!».

Ми вже говорили про те, що пісня має три еле-
менти: текст, мелодію і ритм. Причому незалежно від 
того, яка це пісня – християнська чи світська. І дуже 
важливо розуміти, що текст має перевагу над мело-
дією і ритмом. Тому за пультом на служінні має сидіти 
компетентна людина, яка розуміється на цьому.

Питання про те, чи можна слухати світську музи-
ку, порушується постійно. Автор Ед Крістіан в одній 
із своїх книг дає відповідь на це питання: «Христи-
яни добре робитимуть, якщо уникатимуть будь-якої 
музики зі світськими текстами або ж слухатимуть її 
дуже мало, навіть якщо тексти невинні». 

Зрозуміймо: те, що ми слухаємо, впливає на нашу 
мораль і нашу етику.

Усе найкраще – для Господа
Євр. 13:15 – «Отож, завжди приносьмо Бого-

ві жертву хвали, цебто плід уст, що Ім'я Його 
славлять».

У часи пророка Малахії виникла проблема – Богу 
приносили в жертву криве, косе, кульгаве. Малахія 
говорить про це так: «Шанує син батька, а раб свого 
пана; та якщо Я вам батько, де пошана Моя? А якщо 
Я вам пан, де страх передо Мною? говорить Гос-
подь Саваот вам, священики, що погорджуєте Моїм 
Іменням та й кажете: Чим ми погордили Йменням 
Твоїм? На жертівник Мій ви приносите хліб зане-
чищений і кажете: Чим Тебе ми зневажили? Тим, 
що кажете ви: Трапеза Господня вона погорджена! 
І коли ви приносите в жертву сліпе, це не зле? І 
як кульгаве та хворе приносите, чи ж це не зле? 
Принеси но подібне своєму намісникові, чи тебе 
він вподобає, чи підійме обличчя твоє? промовляє 
Господь Саваот. А тепер ублагайте ви Боже лице, і 
хай стане для нас милостивим. З ваших рук це було, 
то хіба кому з вас Він обличчя підійме? говорить 
Господь Саваот» (Мал. 1:6-9).

Це стосується і нашого служіння, у тому числі і 
музичного. Нам потрібні освіта і якість. Той же Ед 
Крістіан пише: «На жаль, світські музиканти наба-
гато серйозніше підходять до якості музики, аніж 
християни. Коли світ уже звик до професіоналізму, 
церква часто показує себе як посередність».

Хто не чув про Йоганна Себастіана Баха? Це 
видатний музикант, відомий усім людям. Так-от, 
коли він писав свої твори, то на початку писав 
абревіатуру, яка означала «В Ім'я Ісуса». На кінці 
– іншу: «Вся слава Богу».

Для нас це добрий приклад. Якщо ми збираємося 
на співанки в Ім'я Ісуса, а за те, що співаємо на 
служінні, вся слава Богу, то це буде правильно. Бо 
для Господа має бути все найкраще.

Можливі, однак, крайнощі. Перша – дилетан-

ство. Ми маємо цю проблему не 
лише в музиці, але й у проповіді 
– коли люди беруться не за свою 
справу, за те, у чому вони повні 
дилетанти.

Друга крайність – нездоровий 
професіоналізм, коли від людей 
вимагають того, що вони не можуть 
зробити.

Тому потрібно знайти золоту 
середину.

Уникаймо крайнощів
Які варіанти крайнощів у нашо-

му питанні? Є церкви, де музика і 
спів зовсім заборонені. Є такі, де 
спів дозволений, але музика забо-
ронена. Є варіант, коли заборонено 
співати певні пісні – наприклад, 
ритмічні, або заборонені певні 
інструменти – наприклад – бас-гі-
тара, синтезатор, саксофон, ударник тощо.

Я стикався з усіма такими варіантами, і найваж-
ливіше питання для мене – за якими критеріями і 
хто вирішує, що дозволено, а що – ні. Тракторист, 
який два акорди не може взяти? 

Одні кажуть: все старе викинути, треба тільки 
все нове. Інші навпаки – тільки старе, бо вони 
бояться нового.

Якось я говорив зі своїм професором, який до-
сліджував тему про сучасну християнську музику. І 
він сказав, що найбільша проблема харизматичної 
музики – у них немає жалю і скорботи. Є тільки «ми 
завоюємо», «ми переможемо», «ми увійдемо»... Я 
з ним тоді не погодився. Але сталася така історія. 
Із нашої церкви вийшла група людей – викинули 
всі старі співаники, повідрікалися від духа релігій-
ності... І от померла в них одна жінка, а оскільки 
це була родичка моєї дружини, мене попросили 
проповідувати на похоронному служінні. І мені було 
дуже цікаво: а що ж вони співатимуть? 

А вони дістали ті збірники, які повикидали – і 
все зібрання співали старі пісні. І я зрозумів, що 
мій професор мав рацію. Викинути скорботу – це 
неправильно, бо це частина нашого життя. 

Але не співати веселі пісні – теж крайність. 
Буває, що як тільки щось таке радісно проспівають 
– дехто одразу починає бурчати: це щось не те, 
харизматами пахне.

Тому потрібен здоровий баланс. Потрібне і ста-
ре, і нове. І хори, і групи прославлення, і піаніно, і 
синтезатори...

Широка програма і 
різноманітність

У нас має бути збалансована програма музично-
го служіння – і співу, і музики, і тексту, стилів тощо. 
Але важливо пам'ятати, що церква – це не музична 
школа. Тому треба визначитися з пріоритетами. У 
деяких церквах в Німеччині музиканти хваляться, 
що їм днів у тижні не вистачає, щоб задіяти всі хори 
і групи. Я питаю, мовляв, скільки ж часу вони витра-
чають на євангелізацію. Виявляється, руки до цього 
не доходять. Нема часу. Вони зайняті хорами.

Церква, яка випустила головну ціль – спасти 
людей у цьому світі, а займається тільки собою, 
– це проблемна церква.

Бог шукає поклонників
Ів. 4:23 – «Але наступає година, і тепер вона 

є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть 
Отцеві в дусі та в правді, бо Отець Собі прагне 
таких богомільців».

Тому поклоніння має стати стилем життя, коли 
наші слова повинні бути в єдності з нашими діла-
ми. І спів у церкві – це ще не прославлення, коли 
в житті ми Йому не поклоняємося. Тих 40 хвилин 
співу нічого тобі не дадуть, коли поза зібранням ти 
не поклоняєшся Богові.

Виховна робота
Серйозні екзегетичні дослідження наших пісень. 

Екзегетика – це наука про те, як правильно викла-
дати Біблію, і, на жаль, часто музиканти – це погані 
богослови, як і богослови – погані музиканти.

Потрібні проповіді про пісні. Ось який випадок 
стався в Німеччині. Років 500 тому був такий 
лютеранський проповідник Спанберг, який підго-
тував серію пісенних проповідей. У 87 проповідях 
він виклав 39 пісень. Він брав тексти, брав місця 
Писання, порівнював їх і пояснював. Коли його 

запитали про мотивацію, він сказав: «Для мене 
дуже важливо, щоб ті, хто співає, знали, що і чому 
вони співають».

Співайте Господу нову пісню
Пс. 32:3 – «Заспівайте Йому нову пісню, гарно 

заграйте Йому з гуком сурем».
Пс. 39:4 – «І дав пісню нову в мої уста, для на-

шого Бога хвалу, нехай бачать багато-хто й пострах 
хай мають, і хай вони мають надію на Господа!».

Пс. 97:1 – «Співайте для Господа пісню нову, 
бо Він чуда вчинив! Йому помогла правиця Його 
та святе рамено Його».

Пс. 143:9 – «Боже, я пісню нову заспіваю Тобі, 
на арфі десятиструнній заграю Тобі».

Іс. 42:10 – «Заспівайте для Господа пісню нову, 
від краю землі Йому хвалу! Нехай шумить море, і 
все, що є в ньому, острови та їхні мешканці!».

Об. 5:9, 14:3 – «І нову пісню співають вони, про-
мовляючи: Ти достойний узяти цю книгу, і розкрити 
печатки її, бо Ти був заколений, і кров'ю Своєю Ти 
викупив людей Богові з усякого племени, і язика, і 
народу, і люду... співали, як пісню нову перед пре-
столом і перед чотирьома тваринами й старцями. 
І ніхто не міг навчитися пісні, окрім цих ста сорока 
чотирьох тисяч, викуплених від землі».

Багато людей кажуть, що мова тут йде про старі 
пісні, тільки треба їх по-новому співати. Нісенітниця 
це! Треба співати реально нові пісні. А для цього 
мотивувати людей писати нові пісні.

У нашій церкві п'ятеро авторів композиторів пи-
шуть нові пісні – на німецькій, англійській, російській 
мовах. І я впевнений, що в кожній з наших церков є 
такі люди, але їм треба дати можливість піднятися 
і розвинутися.  Нам потрібно співати нові пісні. 

Чому треба співати нову пісню
Відомий атеїст і філософ Фрідріх Ніцше наро-

дився в сім'ї пастора лютеранської церкви. Він виріс 
в церкві, але став одним із найзапекліших бого-
борців. І він сказав: «Якщо ви, християни, хочете, 
щоб я повірив у вашого Спасителя, то ви повинні 
співати набагато краще, ніж співаєте, і виглядати 
при цьому спасенними». 

Коли ми тягнемо кота за хвіст і виглядаємо 
так, ніби щодня в нас стаються якісь трагедії, коли 
співаємо «Радість у Христі я знайшов» з нещасним 
виглядом, це викликає запитання.

Ми маємо виглядати спасенними, якщо ми спа-
сенні! Так, є моменти траурні, але якщо в нас лише 
траур, а все радісне, мовляв, харизматія, – то це 
велика проблема.

Чому ж треба співати нові пісні? Ми вже говорили 
про те, що після 50 повторень людина перестає 
задумуватися над текстом. «Співайте для Господа 
пісню нову, бо Він чуда вчинив!..» Чи творить сьогодні 
Бог чудеса? Якщо так, то ми повинні писати про це 
нові пісні.

Ще одне складне питання – не лише нові форми 
пісень, але й нові форми музичного служіння. У 
нашій церкві ми використовували абсолютно всі 
форми євангелізації і переконалися, що багато з 
них зовсім не працюють. І вісім років тому ми ви-
рішили спробувати таку форму, як мюзикл.

Сьогодні ми робимо це тричі на рік. На мюзиклах 
збираються по 1000-1200 чоловік (у нашій церкві 
330 членів). Тобто більшість присутніх на мюзиклі 
– невіруючі.

Часто мене запитують – а скільки з них там 
покаялися? Ні одного. Ми не говоримо там пропо-
віді, ми лише коротенько молимося. Але ми вчимо 

членів нашої церкви – ідіть до людей, сідайте біля 
них. Спілкуйтеся. І найголовніше, чого ми досягли, 
– наша церква, на яку дивилися як на якусь секту, 
здобула авторитет і вагу, і до нас потихеньку по-
тягнулися люди.

Кажуть, що з часу першого контакту з людиною і 
до її покаяння минає від трьох до семи років. Вкрай 
неправильно думати, що коли в результаті нашого 
проекту ніхто не покаявся, треба його відмінити. 
У часи постмодернізму, в які ми живемо, процес 
покаяння дуже довгий.

На жаль, найбільше критики щодо нових методів 
благовісту ми чуємо від наших братів і сестер. Один 
з таких критиканів зібрав після мюзиклу цілу раду 
братів, кричав, що мюзикл – це пекло, що він не міг 
там і півгодини витримати. А ми його запитали, хто 
ж його туди запрошував? Це ж вістка про Ісуса для 
невіруючих людей, а не для нього!

Серйозне ставлення до культури 
і традицій інших поколінь

Хадсон Тейлор – один із найвідоміших місіонерів, 
який організовував церкви у Китаї. Коли він при-
їхав туди з Англії, протягом семи років не покаявся 
жоден китаєць, хоча він викладався на повну. І він 
вдався до радикального кроку – поголив голову, 
як це роблять китайці, помалював волосся, одягся, 
як китаєць, і пішов туди, де збиралися китайці. У 
результаті люди почали масово навертатися до 
Христа. Сотні тисяч китайців.

А як зреагували на це в Англії? В Англії сказали, 
що Хадсон зрадив Євангеліє.

 Виникає питання: він зрадив Євангеліє чи ан-
глійську культуру? Звичайно, культуру, і це треба 
розрізняти.

Існують два радикальні погляди щодо традицій. 
Перший – що, мовляв, треба позбутися всього ста-
рого, повикидати збірники зі старими піснями. Дру-
гий –  що треба за всяку ціну триматися старого. 

А істина, як завжди, посередині. Тому шукайте 
золоту середину, як тільки можете.

Існують дві полярні думки і щодо культури. Коли 
культуру наслідують, церква асимілюється і пере-
стає бути церквою. А вона ж повинна відрізнятися 
від світу.

Протилежна позиція – ізоляція, коли віруючі 
намагаються втекти якомога далі від усього, що на-
гадує про культуру. І тут так само потрібно шукати 
золоту середину.

Духовна підготовка співаків
Пс. 56:8 – «Моє серце зміцнилося, Боже, зміцни-

лося серце моє, я буду співати та славити Тебе!».
Пс. 107:2 – «Моє серце зміцнилося, Боже, я буду 

співати та славити разом з своєю хвалою!».
Один із найбільш відомих християнських хорів 

в Америці – хор з церкви в Брукліні, яку, до речі, 
заснував українець Джим Цимбала. У цьому хорі 
– більше 200 співаків, і він співав, зокрема, на 
інавгурації Барака Обами.

Так-от, у хорі діє один критерій: ніхто не має права 
співати, якщо серед тижня він не відвідує молитов-
ного зібрання. А в нас зазвичай так: музиканти за-
йнялися своїм ділом, а все решта – не для них.

Це неправильно. Якщо музикант не готує себе 
духовно, ніякого впливу він чинити не буде. Це дуже 
важливо. Одна сестра з нашої церкви чотири роки 
служила в Нью-Йорку і була членом церкви Джима 
Цимбали. Вона свідчила, що як тільки заходиш туди, 
то відчуваєш, що атмосфера буквально просякнута 
духом молитви. І ця атмосфера передається і на 
музикантів, і на всю церкву.

Тому не можна відділяти своє духовне життя 
від свого служіння.

Налаштування на служіння
Фил. 2:3-5 – «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!».

1 Кор. 10:24 – «Нехай не шукає ніхто свого 
власного, але кожен для ближнього!».

Мр. 10:45 – «Бо Син Людський прийшов не на 
те, щоб служили Йому, але щоб послужити, і душу 
Свою дати на викуп за багатьох».

Не про себе, не про свої смаки й уподобання 
повинні дбати музиканти. Вони повинні дбати про 
служіння ближньому. Тому що музикант – частина 
Тіла Христового. Не більше і не менше.

І коли до нас приїжджають співаки, щоб по-
служити, найперше ми цікавимося, членами якої 
церкви вони є. А якщо чуємо, що, мовляв, «вселен-
ської», то у «вселенську» їх і відправляємо співати. 
Музиканти і співаки повинні бути підзвітними. 

Мартін Лютер сказав: «Музика – це дар Божий». 
Тож дякуймо Богові за цей дар!
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Відповідно до одного з 
останніх опитувань, пропо-
відь найчастіше триває від 20 
до 30 хвилин. Чи не свідчить 
це про духовну обмеженість 
церков сьогодні? Чимало 
церков вже прибрали вечірні 
богослужіння, і якщо популяр-
не захоплення скороченням 
проповіді буде продовжува-
тися, наше покоління отримає 
наполовину менше біблійного 
вчення, ніж наші батьки.

І ми вважаємо, що можна духовно зроста-
ти, одержуючи менше проповіді Божого 
Слова? Я не повірю, що пастори можуть 

проповідувати з більшою глибиною 20 хви-
лин проти 80-хвилинної проповіді колись. 

Недавно мені сказали в церкві, що мої 
проповіді надто довгі. Я вдячний за щире 
бажання допомогти мені краще пасти моє 
стадо. І поки я думав над причинами, які 
могли привести їх до такого висновку, я 
зробив деякі припущення.

Заїжджена платівка
Можливо, моя проповідь нагадує за-

їжджену платівку. Кожний проповідник 
намагається зберегти баланс між змістом 
і застосуванням. Бували періоди, коли я 
розумів, що потрапив у глибоку колію, по-
яснюючи зміст Біблії, а практичне застосу-
вання біблійних текстів зводилося нанівець.

Водночас ми всі бачили проповідників, 
в яких був вражаючий зв’язок з аудито-
рією, а проповіді були дуже бідними на 
біблійний зміст. Необхідно уникати обох 
крайностей.

Беззмістовне застосування — не більш 
ніж емоційне зборище фанатів. Сухий 
зміст, який не застосовується, може бути 
відверто нудним. Тому там, де я зауважую 
відсутність балансу між змістом і засто-
суванням, я намагаюся менше пропові-
дувати не відриваючись від конспекту. Це 
допомагає мені розвивати спілкування з 
людьми.

На три години менше
Можливо, я недостатньо вникнув в 

тест. Визнаймо: пастор — зайнята людина. 
Бували тижні, коли інші справи витісняли 
час, відведений на заняття з Біблією. Якщо 
я втрачаю увагу слухачів, які хочуть навчи-
тися, частина проблеми полягає в тому, що 
мені потрібно більше часу на підготовку.

Для мене різниця між доброю і чудо-
вою проповіддю полягає в трьох годинах 
додаткового вивчення. Якщо я вирішив, 
що проповідь готова, а потім проведу ще 
три години в підготовці до неї, це майже 
завжди вказує на велику різницю.

Менше підготовки —
 менше молитви

Можливо, я недостатньо молюся. За-
звичай я молюся протягом всього процесу 
підготовки. І знову ж таки, поспіх у вивченні 
часто призводить до скорочення молитви. 
Павло часто молився за тих, кому пропові-
дував (Фил. 1:9, Еф. 1:16-19). 

Я не повинен нарікати на тих, кому нудно 
під час моєї проповіді, якщо я не молюся 
про їх зростання в благодаті і пізнанні Ісуса 
Христа.

Учні чи «прихожани»?
Можливо, вони не звикли до експози-

ційної проповіді (1 Кор. 3:10). Мені дуже 
важливо пам’ятати про це, тому що це до-
бра можливість з’ясувати, чи відчувають 
вони потребу в подальшому учнівстві. Чи 
хочуть вони бути учнями, щоб вчитися 
в мене чи в будь-кого іншого зрілого 
християнина в нашій церкві? Якщо так, то 
необхідно підібрати їм когось, хто зміг би 
стати їх наставником в цій сфері, і це буде 
найкращим вирішенням проблеми.

Задовго — для 
невідроджених сердець

Можливо, вони не спасенні. Звісно, не 
кожен, хто думає, що проповіді пастора 
задовгі, демонструє цим ознаки невід-
родженого серця. (А добре було б мати 
відповідний індикатор!). Але, зважаючи 
на те, що духовно мертві люди не здатні 
сприймати Божу правду так само, як і 
віруючі (1 Кор. 2:14), цілком можливо, що 
хтось, обтяжений довгою проповіддю, 
може й не знати Христа. 

Причин, чому деяким людям проповідь 
здається надто довгою, може бути багато, 
але, все-таки, скільки часу має тривати 
проповідь?

Одну з найкращих відповідей на це запи-
тання дав проповідник Джон Мак-Артур. Він 
сказав, що проповідь повинна тривати стіль-
ки, скільки потрібно, щоб адекватно поясни-
ти текст. Якщо вам насправді нічого сказати, 
то й 20 хвилин видадуться людям вічністю...

Проповідь повинна тривати достатньо 
для того, щоб текст міг бути правильно 
витлумачений і практичне застосування 
виведено. Звичайно, це залежить від до-
вжини уривку, але досить складно уявити, 
що це можливо зробити за 20 хвилин.

Як на мене, є одна причина, чому церк-
ва не повинна обмежувати своїх пастирів 
короткими проповідями: чим краще людина 
розуміє Слово Боже, тим більше вона 
зростає духовно (1 Петр. 2:2). Це базовий 
принцип християнського життя, який, на 
жаль, багато хто ігнорує.

Я усвідомлюю, що розум здатний 
сприймати рівно стільки, скільки людина 
здатна висидіти. Але якщо ви здатні втри-
мати увагу довго, люди поглиблять своє 
розуміння Божої правди. Чим краще вони 
зрозуміють Його Слово, тим більше бачи-
тимуть, Який Він славний. І чим більше вони 
будуть насолоджуватися Його славою, тим 
очевидніше будуть змінюватися в Його об-
раз (2 Кор. 3:18).

Основне питання полягає не в тому, 
скільки ви будете проповідувати, а в тому, 
наскільки успішно ви допомогаєте іншим 
побачити Божу славу за допомогою вашої 
проповіді. Щоб робити це добре, необхідно 
добре підготуватися.

Скільки часу ваша проповідь може 
тривати, щоб не втратити уваги слухачів? 
Відповідь на це запитання залежить і від 
особи проповідника, і від довжини уривку, 
але в основному від того, наскільки добре 
проповідник знає текст.

Іншими словами, якщо проповідник 
добре знає текст і може втримати увагу 
слухачів, він може проповідувати стільки, 
скільки вважає за потрібне. Джон Скотт 
сказав: «Не важливо, скільки часу ви про-
повідували, але людям повинно здаватися, 
що минуло кілька хвилин».

Брайан Бідебах.

У селі Хомутець Жито-
мирської області на базі 
церкви ХВЄ працює проект 
«Школа життя». Заняття 
відвідують більшість сіль-
ських школярів

Сьогодні організацією дозвілля 
сільських дітей, на жаль, майже 
ніхто не займається (у багатьох 

населених пунктах гуртків і секцій 
або взагалі не існує, або вони не 
по кишені більшості батьків). Цю 
суспільно важливу функцію і взяла 
на себе церква.

Нове служіння з дітьми у рамках 
проекту «Школа життя» при церкві 
ХВЄ «Світло Євангелія» в селі Хому-
тець на Житомирщині розпочалося 
недавно – 30 жовтня 2015 року. Та за 
цей час служителі церкви за підтрим-
ки місії «Еммануїл» вже встигли реа-
лізувати чимало цікавих програм.

ЩОБ ІЗ НАС 
ТЕКЛИ РІКИ...

Буває, хочеться поділитися з друзями 
доброю думкою чи віршем з Біблії, який тор-
кнувся серця. Зателефонувати? Ні, не варто 
— а раптом людина за кермом чи на зібранні? 
Краще взяти мобільний і написати повідо-
млення. тим більше, що його можна послати 
відразу кільком людям. Саме так я вчинила 
— сіла й написала есемеску з цитатою, що 
мені сподобалася.

«ШКОЛА ЖИТТЯ»

При церкві працює клуб Супер-
книги, проводяться уроки самостій-
ності, англійської мови, творчості та 
комп'ютерної грамотності, працює 
гурток гри на гітарі. Усі ці заняття 
із задоволенням відвідують діти і 
підлітки з 1 по 11 клас. 92 школярі 
(всього в школі навчається 141 ди-
тина) висловили бажання вчитися 
за християнською програмою. Відтак 
щоп’ятниці діти та їхні батьки відвіду-
ють церкву. Організатори переконані 
– це чудовий метод євангелізації.

«Довгий час ми думали, як до-
стукатися до сердець невіруючих 
підлітків та молоді. І вирішили за 
підтримки місії «Еммануїл» на базі 
нашої церкви відкрити проект «Шко-
ла життя», – розповідає директор 
проекту в с. Хомутець Олексій Мар-
ченко. – Це дало чудову можливість 
працювати не тільки з дітьми, але і 
з їхніми батьками. І за кілька місяців 
праці ми бачимо чудові зміни. Най-
перше – поліпшилися стосунки дітей 

із батьками. Про це свідчать самі 
батьки, спілкуючись з якими (коли 
вони приводять дітей або забирають 
з занять), ми маємо чудову змогу за-
свідчити про Христа».

За словами служителя, діти з не-
віруючих сімей почали відвідувати 
недільну школу при церкві та при-
ходити у зібрання: «Це дуже радує, і 
ми віримо в те, що у житті багатьох 
з цих дітей звістка про Христа прине-
се плід. Тому просимо усіх віруючих 
підтримати нас у молитві», – каже 
Олексій Марченко.

15 лютого для старшокласників, 
які відвідують «Школу життя», про-
вели вечір на тему: «Якщо прийшло 
кохання». Підлітки (більша частина 
яких із невіруючих сімей) брали ак-
тивну участь у конкурсах та уважно 
слухали кожну пораду і настанову 
служителів. А 20 лютого на базі церк-
ви провели «Час талантів», у якому 
були задіяні близько 70 юнаків та 
дівчат. Значна частина їх прийняла 

запрошення відвідати молодіжне 
служіння церкви.

«Ми не пам’ятаємо коли у нас на 
зібранні було так багато невіруючої 
молоді – майже 70% з усіх присутніх. 
І вони співали християнські пісні, 
прославляючи Бога», – ділиться вра-
женнями хомутецька молодь.  

Сьогодні в  проекті на базі церк-
ви «Світло Євангелія» працюють 
восьмеро викладачів, яким часто 
допомагають волонтери.

Це лише один з прикладів робо-
ти благодійного проекту «Школа 
життя» Асоціації «Еммануїл», який 
успішно реалізовується в багатьох 
містах України та близькому зару-
біжжі (Вірменії, Казахстані). Проект 
передбачає програми індивідуаль-
ного підходу до кожної дитини. А 
основна його мета – познайомити 
дітей зі Спасителем та навчити Слову 
Божому, щоб вони могли зростати 
духовно.

chve.org.ua.

СКІЛЬКИ МАЄ СКІЛЬКИ МАЄ 
ТРИВАТИ ПРОПОВІДЬТРИВАТИ ПРОПОВІДЬ

На мій подив, відповіді від одної сестри не надійшло. 
Зате на молитовному зібранні наступного дня вона 
засвідчила.

«Вчора я отримала дуже швидку й несподівану відповідь 
на свою молитву. Мене пригнічувало, що я не вмію свідчити 
невіруючим, і я почала про це молитися. І ось вдома, схи-
лившись на коліна, я питала в Бога: «Господи, чому мені не 
вдається свідчити про Тебе?».

Посеред молитви я раптом почула звук мобільного теле-
фону — прийшло повідомлення. Подумала, що це може бути 
щось важливе чи термінове, підійшла й прочитала повідо-
млення. І голосно сказала: «Дякую Тобі, Господи, за таку 
швидку відповідь! Я все зрозуміла».

Повідомлення було коротке: «Багато, самі не напившись, 
хочуть напоїти інших. Для того, щоб із нас потекли ріки, нам 
спершу необхідно випити ріки...»

Записала 
Ірина Антонова.
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЛЮДИНА І ВІРА

Старість завжди перед очима. Якщо 
ти молодий, то це твої батьки або не-
мічні бабусі-дідусі, якщо ти вже у віці, 
то це все те, що ти бачив досі, але вже 
як твоя власна «нагорода», що чекає 
на тебе в недалекій перспективі і 
позбутися якої вдалося тільки тим, 
хто передчасно пішов у кращий світ. 
Старість – не радість. Так характеризує 
мудрий народ цей відрізок людського 
життя. Але недавно познайомився я 
в церкві з одним братом, на якому ця 
мудрість явно дала збій. Років йому 
за 70, але ніякої безнадії на обличчі, 
ніякої пригніченості в погляді, на-
впаки, глибокий, спокійний, стійкий 
оптимізм випромінювала вся його 
істота, щось таке магнетичне було в 
нім, що притягало. Ми познайомилися, 
домовились про спеціальну зустріч. 
Розмову з братом Григорієм пропо-
нуємо і вашій увазі.

– Про старість написано безліч різних до-
сліджень. Я проглянув літературу, вибрав 
деякі моменти і хочу, щоб ви прокоментували 
їх як віруюча людина. Ось написано: «Для 
періоду пізньої дорослості (починаючи з 60 
років) характерні специфічні зміни в емоційній 
сфері людини, нові враження втрачають свою 
колишню яскравість, звідси схильність до 
безпричинного смутку, слізливість, неконтр-
ольовані афектні реакції…»

– Ну, не знаю, що таке афектні реакції, але про 
емоції можу сказати. Згасання кольорів навколиш-
нього життя почалося, ледь 40 мені виповнилося. 
Серце якось твердне. Дружина моя – великий естет, 
все водила мене по різних виставках, театрах і  дуже 
сердилася, коли я, траплялося, засинав на концер-
тах. Я ходив – чого не зробиш для рідної душі. Але 
кілька років тому немов ширма перед очима у мене 
почала розсуватися. Став помічати красу квітів – у 
нас у квартирі завжди було їх, куди не поткнися. Я 
терпів, думав, ну, це жіноче, треба миритися... А 
тут сам став цікавитись. Спочатку вразила мене – я 
конструктор за фахом – неймовірна складність цих, 
на перший погляд, простих рослин, потім форма, 
колір, – це ж щось незбагненне! Дивишся на  дерева, 
на природу – яка досконалість у всьому, вдихаєш ці 
чудові запахи, і просто сльоза іноді навертається на 
очі. Ось така прекрасна слізливість.

Ми з дружиною прожили разом майже 50 років, 
і коли так зростаєшся з людиною, то вже ніби й не 
помічаєш її. Але одного разу на зібранні ми сиділи, я 
чогось обернувся, глянув на неї, і раптом така вдяч-
ність охопила мене... За все наше дуже різне багато-
річне буття, за мудрість, що не раз виводила нашу 
сім'ю з глухого кута, за терпіння. За дітей. Півжиття 
вона віддала їм, не вимагаючи ніякої подяки від мене. 
Прала, готувала, прибирала, виховувала малих, день 
у день одне і те ж, багато років у домашній рутині, 
не оплакуючи своїх численних нереалізованих об-
даровань. А що ж я? Я рухав прогрес. І ось підсумок 
життя: мої машини вже давно у брухті, а вирощене 
дружиною з кожним роком стає все цінніше й по-

трібніше. Ось така слізливість. І я від неї ніколи не 
відмовлюся, вона дає мені відчуття справжнього 
життя, досконалої Божої краси й любові. 

– І на концертах вже не спите?
– Уявіть собі! Ну, я ще не такий меломан, як 

дружина, але зрушення є, помітні зрушення. 

– Добре. Далі читаємо: «Вікова депресія, 
викликана зниженням фізичних сил, зміною 
ставлення з боку оточення…» 

– Правильно вони пишуть, от-тільки... Коли я 
вийшов на пенсію, то мене зігрівала думка: ось 
тепер зможу нарешті послужити Господеві. Звісно, 
чогось духовного хотілося. Зустрівся з пастором 
– так, мовляв, і так, хочу потрудитися для церкви. 
Пастор каже: «Дуже добре, але поки що нічого 
такого для вас немає, як з'явиться що, ми вам за-
телефонуємо». 

Загальноприйнята форма ввічливої відмови. Тут і 
навалилося на мене... Спочатку то тим займався, то 
цим, аби якось зайняти себе, книжки всі перечитав, 
ремонт невеликий зробив... А далі? Вранці качаєшся 
в ліжку, доки боки не заболять, встав, помолився, 
поснідав, знову поспав. Після обіду – на прогулянку, 
потім вечеря, що-небудь почитаєш, ляжеш спати, а 
сну немає. Крутишся іноді мало не до ранку, думки 
всілякі в голову лізуть, страх підступає. На другий 
день ходиш, як побитий. Хвороби обсідають, не 
знаєш, за яку хапатися. 

– Ага. Ось тут і написано: «Іпохондрична 
фіксація. Людина постійно прислухається до 
хворобливих симптомів і жваво обговорює їх 
з оточенням. Весь час зайнята на прийомах у 
лікаря, медичними процедурами, пошуком нових 
ліків тощо. Таким чином людина будує собі за-
хист, відокремлюючи старість, тобто неминуче, 
від стану здоров'я, що його, в принципі, можна 
поправити».

– Я ще до цього можу додати відчуття непо-
трібності не тільки людям, але й самому собі. Осо-
бливо б'є це по тих чоловіках, які раніше провадили 
діяльне життя, були десь керівниками, впливали на 
долі людей.  А тепер ти, грубо кажучи, опинився на 
звалищі.

Усе це я пройшов за рік перебування, так би 
мовити, на заслуженому відпочинку. Стали ми з 
дружиною молитися: «Господи, допоможи, у нас ще 
стільки сил! Ми стільки могли б зробити для Тебе, 
для церкви! А якщо ми не потрібні Тобі тут, то забери 
нас до Себе!». Так, вже до цього дійшло. Ми готові 
були піти, навіщо нам таке ось рослинне існування? 
Пастор часто дорікав у церкві: ось те треба зробити, 
ось те, прибрати там, допомогти з ремонтом, але 
нікого не докличешся. Ми скрізь ходили, скрізь до-
помагали, але хотілося чогось більшого. Для духа 
чогось хотілося.  

Стали багато молитися – що нам ще зали-
шалося? Спочатку було важкувато, доводилося 
примушувати себе, але  потім почали отримувати 
задоволення: після хорошої молитви відчуваєш 
приплив бадьорості, наповнення свіжістю. Узяли 
собі за строге правило: як колись на роботу, так на 

молитву. З ранку й до обіду в нас молитовне слу-
жіння. Молимося, читаємо Слово, співаємо – все як 
годиться. Коли увійдеш у смак, тоді вже не потрібно 
себе примушувати. 

Прийшло мені на ум брати після служіння записки 
з проханнями, що їх у неділю пишуть віруючі, додому. 
Пастор не заперечував, слава Богу. О, що тут поча-
лося! Ось тут ми по-справжньому відчули силу Божої 
любові. Написано: багато може посилена молитва 
праведного. Ми побачили, як Господь любить цих 
людей, як Він бажає їм допомогти, настановити їх 
духовно, наповнити їхні істоти життям. Коли ми сер-
цем, не розумом, а серцем відчули, наскільки наша 
праця до вподоби Богові, ми з дружиною буквально 
оновилися. Телефонна група молитвеників стала 
рости. Першою душею, яка до нас приєдналася, була 
жінка-інвалід. Вона багато років практично не вихо-
дила з квартири, у церкві про неї майже забули, так 
що наша поява стала для неї величезним щастям. І 
ще появилися люди, усі інваліди або старі. Тепер нас 
п'ятеро, і ми – сила в Господеві!

– Слава Богу! Але підемо далі. Тут ще ось що 
написано: «Ідеї про утиск. Ставлення оточення 
видається старій людині несправедливим. 
Основне почуття – це образа (усі хочуть мене 
позбутися)».

– Було таке трохи і в нас. Діти наші всі забез-
печені, слава Богу, живуть окремо, на жаль, на 
іншому континенті. Але щоб ворог не підступав до 
них з нехорошими думками, ми з дружиною продали 
свою велику трикімнатну квартиру майже в центрі 
міста і стару дачу – щоб не відбирала дорогоцінний 
час, купили однокімнатну готельку – від центра 
далеченько, зате майже біля самої церкви. Гроші 
розділили між дітьми.  

– Діти віруючі? 
– Та ні... Бога  не відкидають, але служити Йому 

не виходить. Дуже зайняті. Проте прийдуть, обов'яз-
ково прийдуть. За дітей, за родичів – ця молитва в 
групі йде постійно. 

– Плануєте якось розширювати свою працю?
– Вона сама розширюється, без жодних планів, 

встигай лишень повертатися. Нас нещодавно 
під'єднали до християнського телефону довіри, 
сестри звідти передають нам адреси, потреби своїх 
абонентів, і виходить так, що ми вже не можемо 
обмежуватися бесідами по телефону. Доводиться 
багато їздити, зустрічатися з тими, що мають 
потребу. Я ніколи не думав, що в нас у країні так 
багато просто покинутих людей. Позавчора ось від-
відали одну бабусю, то вона вже рік за квартиру не 
платить, не може до пошти дійти. Та що говорити 
про світських, якщо в нас у церкві – я недавно тільки 
дізнався – понад десяток віруючих, які по півроку 
причастя не приймають. Так виходить. Братів-слу-
жителів важко звинувачувати, вони молоді, у них 
великі сім'ї, а в вихідний треба і з дітьми побути, 
адже це теж, свого роду, служіння. Ось ми і взялися 
допомагати. Нещодавно мене благословили давати 
причастя. Та ви не дивіться в ці папірці, що би вчені 
там не писали, ніхто людину від смерті врятувати 

Церковне зібрання — 
найкраще місце 

для повчання
Мені дуже подобається слухати про-

повіді по Інтернету. І все ж у цих корисних 
прослуховуваннях є один суттєвий недолік 
— це слухаю я, а не всі інші брати і сестри 
нашої громади. А якби ми слухали разом 
одну і ту ж проповідь, наскільки більше 
благословень вона принесла би.

Уявіть, що ми слухаємо якоїсь неділі 
проповідь пастора про Божу милість і 
турботу. А в середу в мене трапилася 
сумна подія. Брати і сестри можуть 
підбадьорити мене словами недільної 
проповіді. Більше того, вони знають, як 
це зробити і в чому суть Божої турботи 
про нас. Окрім того, вони знають, що і 
я слухав цю проповідь. І їм не треба все 
мені переповідати, а буде цілком достат-
ньо сказати всього лише кілька слів, щоб 
мій розум і серце відізвалися на біблійну 
істину, яку я почув минулої неділі.

Або на церковному зібранні була 

БЛАГОСЛОВЕННЯ ТРЕТЬОГО ВІКУ
не може. Я вам і так все розповім, без цитат. 

– Гаразд. Скажіть, які найбільші перешкоди 
доводиться вам долати у своїй праці? 

– Найбільша перешкода – це не хвороби, не 
бідність, не слабкість, це лінощі людські.  Якось 
я попробував організувати служіння у церкві для 
пенсіонерів. На наш заклик відізвалися осіб зо 20. 
Я розповів їм, чим ми займаємося, як рясно нас 
Бог благословляє, пояснив, що тільки праця для 
Господа може наповнити їхнє життям справжнім 
смислом. Наступного разу прийшли десятеро, на 
третій – двоє, і то лише з проханням, щоб за них 
помолилися. Дзвоню – у того серце, у того печінка, 
у того дача, у того внуки. Ну, не хочеш, то справа 
твоя. Особисто я розглядаю свій третій вік, як пишуть 
геронтологи, – я теж дещо читав – як прекрасний 
стартовий майданчик для нового життя в небесах. А 
багато хто чекає, що хтось прийде і разом з диваном 
понесе його на хмари. 

– Традиційне запитання на завершення: що 
б ви хотіли побажати літнім людям, які у своїй 
самоті не знаходять виходу?

– Кожний період життя людини має свій великий 
сенс. Для молодості – один, для зрілості – інший, 
для старості – ще інший. Цей останній, можливо, 
найважчий. Третій вік – це підземелля для тих, хто 
не знає Христа або знайомий з Ним за чутками. 
Більшість старих усі свої сили витрачають на те, 
щоб більш-менш комфортно влаштуватися. Любі 
мої, підвал – це зовсім не те місце, де хоче бачити 
Своїх дітей Христос.

Перше, що треба, – це змиритися зі своїм старе-
чим статусом. Спокійно визнати, що старість – це са-
мотність, це неміч, це фізичне згасання. Змиритися й 
прийняти, подякувати Богові за довгі роки. Спокійно 
залиште ті служіння, де ви були колись успішні, 
звільніть дорогу молодим; не плутайтесь під ногами 
у тих, хто прийшов вам на заміну, ненав’язливо до-
поможіть їм там, де вони потребують допомоги. Не 
волайте до Бога безсонними ночами, ремствуючи 
на своїх дітей, які про вас забули, – вони не будуть з 
вами няньчитись, як ви колись із ними, бо в них свої 
діти. Не нарікайте на церкву, на знайомих та й на 
свою долю. Старість – від Бога, й у Нього є все, аби 
наповнити її життям, а не очікуванням смерті.

– Дякую вам. Хай Бог рясно вас благосло-
вить.

– І вам дякую. Скажу останнє. Ще на початку 
свого християнського шляху я чув проповідь у церк-
ві, яку запам'ятав на все життя. Пастор казав, що 
старість – це найблагодатніший час у житті христи-
янина. Це осінь, а осінь – час збирання плодів. Я тоді 
посміхнувся подумки: «Чекай-но, доживеш до своєї 
осені, дізнаєшся, який це благодатний час». А тепер 
бачу: через пастора тоді говорив Господь. Істинно 
я збираю нині свій урожай і не перестаю дякувати 
Ісусові. І скажу тим, хто думає, що все найкраще 
вже позаду: якщо ти, незважаючи на свої милиці 
й запаморочення, почнеш сіяти, Господь дасть тобі 
сили й час насолодитися врожаєм. 

Бесіду вів Віктор Котовський.

проповідь про свободу і силу прощення. 
І ось брати і сестри з нашої малої групи 
почали зауважувати, що в мене з кимось 
зростає напруження у стосунках. Вони 
ж бачать моє життя. Бачать, як моє 
непрощення нищить мене, ганьбить Ім’я 
Боже і приносить біль тим, хто поруч. І 
вони допомагають мені примиритися з 
моїм кривдником. Вони знають контекст 
мого життя, вони поруч зі мною, як і я 
— поруч з ними.

Я живу повноцінним життям. Моє не-
дільне повчання не залишається тільки в 
моїй голові. Воно живе всередині всього 
церковного зібрання. Ми — церковна 
сім’я, що перебуває в спілкуванні. Я, при-
ходячи на зібрання церкви, бачу, хто як 
живе, чого потребує, як розвивається. 

Мені важливо, щоб настанови з 
Божого Слова, сказані чи проспівані, 
почуло все зібрання, включаючи й мене. 
Тільки так ми будемо зростати в любові і 
в повноті духовного розвитку.

Дітріх Бонхоффер робить важливе 
зауваження: «Ми спілкуємося один з 

одним, тому що нам усім потрібна до-
помога. Ми повчаємо один одного, щоб 
йти тією дорогою, до якої нас закликає 
Христос. Ми застерігаємо один одного 
від непослуху, який веде всіх до загибелі. 
Ми поводимося один з одним лагідно і 
суворо, адже знаємо і Божу доброту, і 
Божу суворість... 

Хіба є на землі люди, яким не потрібні 
підбадьорення і настанови? Навіщо тоді 
Бог дарував нам християнське братство? 
Чим більше ми будемо дозволяти іншим 
розповідати нам про Слово Боже, прийма-
ючи навіть суворі докори і зауваження, 
тим вільніше і об’єктивніше ми будемо 
поводитися, самі розповідаючи іншим 
про Слово Боже».

Церковне зібрання — 
найкраще місце 
для поклоніння

Я люблю співати. Щоправда, співаю 
не дуже, тому моє соло ви можете ви-
падково почути тільки у мене вдома або 
під час моєї прогулянки в лісі, коли мене 
ніхто не чує. Хіба мої хатні.

Яків говорить: «Чи тішиться хтось? 
Хай співає псалми!» (Як. 5:13). Нерідко 
моє серце переповнюють радість і вдяч-

ність Господу. І я не можу стримати свої 
уста. «Бо чим серце наповнене, те гово-
рять уста...» (Лк. 6:45). У такі моменти 
мені дуже хочеться зустрітися з кимось 
із віруючих і розділити з ними радість 
поклоніння і славослов’я Господу.

Коли нам радісно, ми бажаємо поді-
литися цим з іншими. Ви помічали, що 
коли ви почули щось веселе в компанії 
друзів, то під час загального сміху ви на-
магаєтесь подивитися в очі комусь з них. 
Це ваша природна реакція — ми хочемо 
розділити радість з іншими. Де можна 
найкращим чином поділитися радістю 
від життя і спілкування з Господом? На 
зібранні церкви!

Коли нам сумно і тяжко, ми зазвичай 
молимося. Яків нагадує про це: «Чи страж-
дає хто з вас? Нехай молиться!» (Як. 5:13). 
І коли ми молимося, ми також шукаємо 
підтримки і участі з боку інших людей. І хто 
більше може нам співчувати, як не ті, хто 
пізнав глибину свого гріха і безмежність 
Божого милосердя? А таких людей можна 
зустріти лише в церкві. І ми разом будемо 
шукати волю Божу, переборювати труд-
нощі, прославляти Христа в стражданнях, 
спостерігати Його роботу в нашому житті 
і поклонятися Йому всім своїм серцем.

Подумайте тільки — коли збираються 
люди, що протягом тижня поклоняються 
Христу, надіються на Нього, довіряють 
Йому, служать Йому, потребують Його, 
дякують Йому — то що це буде за зібран-
ня?! Це буде зібрання хвали і поклоніння, 
сповідання і вдячності, славослов’я і 
прославлення, повчання і спасіння. І при 
цьому всьому це звичайнісіньке зібрання 
місцевої церкви!

На церковних зібраннях я можу втіша-
тися майбутнім вселенським неймовірним 
зібранням поклоніння, про яке говорив 
апостол Іван: «Потому я глянув — і  ось 
натовп великий, що його зрахувати не 
може ніхто, з усякого люду, і племен, і 
народів, і язиків, стояв перед престолом 
і перед Агнцем, зодягнені в білу одежу, а 
в їхніх руках було пальмове віття. І волали 
вони гучним голосом, кажучи: «Спасіння 
нашому Богові, що сидить на престолі, і 
Агнцеві!» (Об. 7:9-10).

Я буду до нього готуватися! Я буду 
в зібранні святих! Де я можу знайти 
найкраще свідчення і місце прояву 
спасительної Божої благодаті сьогодні? 
Де побачу справжнє братство народів? 
Де можу зустріти відкуплених грішників 
— прощених, зцілених, воістину щасливих 
людей? На зібранні віруючих! Це моє най-
улюбленіше місце на землі, поки я ще не 
прийшов додому, на небеса!

soundworship.

НЕДІЛЬНІ ЗІБРАННЯ — ОСОБЛИВИЙ МОМЕНТ 
РАДОСТІ І ЄДНОСТІ
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У світі, де панує сатана, 
людину оточує зло. Тому над-
звичайно важливо навчитися 
вирізняти добро, аби успішно 
протистояти тиску зла, пере-
магати його й примножувати 
добро.  Намагаючись робити 
це самотужки, використову-
ючи свої природні здібності, 
людина неодмінно потрапляє 
в лабіринти диявола, стає на 
слизькі стежки, де її очікують 
падіння й невдачі. Вона нара-
жається на конфлікти, і все 
це, врешті-решт, відбиває в 
неї бажання стояти на позиції 
добра та й узагалі займатися 
його пошуками.

Точного еталону добра немає, не 
існує такої мірки для різноманітних 
явищ життя, що могла б допомогти 

впевнено визначатися з їхньою мораль-
ною належністю. Принципи: правильно 
– неправильно, корисно – шкідливо тощо 
лише заводять людей у глухий кут, від-
кривають необмежене поле для різних 
маніпуляцій, що й спостерігаємо нині у 
світі.

Наша ж дорога світла. Кожний вірний 
Богові може сказати:  «І коли б я пішов 
долиною тіні смертної, не побоюся злого, 
бо Ти зі мною (Пс. 23:1-3). Є в нас на-
дійний захист від зла, є безпомилковий і 
простий критерій істини.  Апостол Павло 
пише, що воля Божа – добра, приємна 
і досконала (Рим. 12:2). Отже, якщо ми 
шукаємо добро, то робити це маємо в 
межах волі Божої. 

Щоб дізнатися волю Божу, існує 
чимало різних способів. Один із них 
–  безпосередньо почути Його голос. Про 
те, як цьому навчитися, написано безліч 
корисної літератури, тому не будемо за-
глиблюватися в це питання. Відзначимо 
лише наступне: той, хто безпомилково 
Його чує й переконався на досвіді, що 
це голос саме Бога, а не когось іншого, 
може дізнатися про Його волю без осо-
бливих зусиль.

Дізнатися, що хоче від тебе Бог, 
– дуже важливо, але це тільки знання. 
Пізнати ж волю Божу – це дещо інше. 
Пізнання не здобудеш за кілька хвилин під 
час молитви, воно набувається в процесі 
життя, через подолання  спокус, різного 
роду труднощів, через проходження ви-
пробувань і отримання перемог у духовній 
боротьбі (Євр. 5:14).

Є воля Божа загального плану, що 
стосується всіх людей, – про неї ми дізна-
ємося з Письма: «Воля Божа – освячення 
ваше» (1 Сол. 4:3); «За все дякуйте, бо 
така воля Божа щодо вас в Ісусі Христі» 

(1 Сол. 5:18) тощо. А є воля для тебе 
особисто, вона стосується кожного 
персонально.

 

Воля Божа для тебе
 Апостол Павло пише: «Тож благаю 

вас, браття, милосердям Божим повід-
давайте тіла ваші в жертву живу, святу, 
приємну Богові, як розумне служіння 
ваше». І далі: «Не пристосовуйтесь до 
світу цього, але перемініться відновлен-
ням розуму вашого, щоб ви пізнали, що 
воля Божа, – добра, приємна і доскона-
ла» (Рим. 12:1). У цих декількох рядках 
свого послання апостол надзвичайно 
стисло, але дуже глибоко викладає цілу 
програму дій для пізнання персональної 
волі Божої. 

«Повіддавайте тіла ваші в жертву». 
Чудову ілюстрацію цього знаходимо у 
Старому Заповіті, де йдеться про жертву 
цілопалення (Лев. 3:5-9). Перше, що від-
бувалося, – це принесення крові тварини 
до жертовника. Як зазначається у Левит 
17:11, душа тіла – у крові. Таким чином, 
кроплення жертовника символічно озна-
чає приліплення душі людини до служін-
ня, до поклоніння, до прославлення. І слу-
жіння Христу також глибоко жертовне, бо 
нам «дано ради Христа не тільки вірувати 
в Нього, але також і страждати за Нього» 
(Фил. 1:29, див. також 1 Петр. 2:21).

Шкіра в духовному розумінні означає 
стару людину, що від неї нам належить 
звільнитися у процесі освячення (Еф. 
4:24). Шкіру не спалювали перед лицем 
Божим, а різали на шматки, аби ніхто вже 
ніколи не скористався нею навіть для 
якихось господарських потреб. 

Відділена голова вже не може керу-
вати тілом на свій розсуд. Це те, що в 
Новому Заповіті називається «зректися 
самого себе» (див. Мт. 16:24). Ноги 
теж відділяються алегорично – щоб не 
переймалися суєтою, не бігали, куди не 
слід. Усе це вимивається водою, а в нас 
–  Духом Святим і, вже чисте занурюється 
в полум’я Духа. 

Таким чином, щоб виконати заповідь, 
про яку говорить апостол Павло, нале-
жить ретельно приготуватися. Для цього 
дається певний час: жертва цілопалення 
мала бути однорічна без вади (див. Лев. 
23:12). Вади в духовному розумінні – це 
якісь нечисті пристрасті, душевна хво-
роба, тривала невиліковна недуга, що 
впливає на психіку, тощо.

Тіло однорічної тварини повністю 
сформоване, цілком готове до переходу 
в «доросле» життя, але воно не стало 
ще жорстким. Так і в християнстві: щоб 
здійснити повне посвячення, необхідно 
певний час бути в церковному оточенні, 

вивчити Слово, зважити свої можливості, 
оцінивши, чим ти ризикуєш, що втрачаєш 
і чого набуваєш у посвяті.

З іншого боку, церковні «ветерани», 
котрі цілком задовольняються своїм ста-
новищем недільних «прихожан», навряд 
чи будуть придатні для великої духовної 
жертви. Можливо, саме тому Павло не 
просто пропонує, а благає, аби нам не 
запізнитися з прийняттям надзвичайно 
важливого рішення. 

«... Як розумне служіння ваше...» 
Може скластися враження, що існує й 

якесь нерозумне служіння, що від нього 
застерігає апостол. Насправді ж мається 
на увазі служіння розуму. Віддай тіло 
твоє на служіння розуму, на богоугодну 
інтелектуальну працю. Людина, котра не 
знає Бога, абсолютно переконана, що 
розум її неподільно господарює в тілі, 
насправді ж усе навпаки: паном у тілі 
кожного грішника є плоть, її забаганки 
та пристрасті, а розуму, здебільшого, 
відведена роль майстерного виконавця 
плотських бажань. Павло пише: «Ми 
всі жили колись у похотях плоті нашої, 
виконуючи бажання плоті та грішних по-
мислів»  (Еф. 2:3). 

Ті, хто пробував вийти з такого по-
рядку, відразу ж переконалися: плоть не 
здається без бою, шалено захищаючи  
свої «права». Знаю чимало християн, які 
дуже рішуче починали таку боротьбу, але 
перемоги не здобули. Або відступили, або 
задовольнилися подвійним підпорядку-
ванням своїх тіл: частково духу, а част-
ково плоті: у неділю – духові, у понеділок 
– плоті, удома – духові, на роботі – плоті. 

Упокорити плоть можна лише одним 
способом: принести «в жертву живу, 
святу, приємну Богові». Але це не все. 
Жертва може бути даремна, якщо не 
виконати одну дуже важливу умову: «Не 
пристосовуйтесь до світу цього, але пере-
мініться відновленням розуму вашого». 

Як відділитися від світу, християни 
знають непогано, хоча дехто іноді й  не 
проти час від часу пірнути в житейське 
море, аби трішки розслабитися у його ко-
лись таких лагідних хвилях, полежати на 
пісочку десь далеко від тяжких заповідей, 
нудних проповідей та суворих церковних 
приписів. Але далеко не кожний знає, 
як відновити свій розум, перебудувати 
його по вірі, зробити істинно власністю 
Христа.  

Скажемо відразу: це дуже непросте 
завдання, й воно потребує довготривалої 
нелегкої праці, чималої кількість великих 
та малих жертв. 

Узагальнено можна назвати два 
головні напрямки наших можливих дій. 
Перший – це ревні молитви до Бога з про-

Коли я скажу, що шукаю слави, 
це, найімовірніше, вас від мене 
відштовхне: «Яка горда дівчина!» 
— вигукнете ви. Але якщо я скажу, 
що слави шукаєте ви, то ви образи-
теся. Бо хоч ви й не повністю сми-
ренна людина, однак, безумовно, 
стараєтесь бути такою.

І все ж, якщо копнути глибше, 
до самого коріння, до прихованих 
мотивів серця, ця гірка правда 
вилізе назовні у всій своїй непри-
вабливості.

Ми хочемо подобатися людям. Хочемо, щоб 
нас хвалили, щоб нами захоплювалися. 
Ми хочемо відчути смак слави хоч на 

кінчику язика. У соціальних мережах дріб’язкові 
мотиви розгледіти дуже просто. І ми їх бачимо. 
Як я виглядаю на фотознімках? Скільки лайків 
зібрав мій останній пост?

Люди у всі віки гналися за славою. І ми не ви-
няток. Наприклад, я не часто кличу гостей. Але 
якщо вже кличу... Не дай Боже, щоб кому-небудь 
здалося, що я погана господиня.

Увійшовши до кімнати, ми мимоволі думаємо, 
як виглядаємо на фоні інших. Підсвідомо. Якщо 
хтось зробив комплімент — дуже добре. Хтось 

ГРІХ НА СМЕРТЬ
У Першому посланні Івана знаходимо 

один із найскладніших для тлумачення 
віршів Нового Заповіту: «Коли хто бачить 
брата свого, що грішить гріхом не на 
смерть, нехай молиться за нього — і Він 
життя йому дасть, тим, хто грішить не на 
смерть. Є й гріх на смерть, — не про нього 
кажу, щоб молився» (1 Ів. 5:16).

Жодне з тлумачень не в змозі ви-
черпно відповісти на всі запитання щодо 
цього вірша. Мабуть, найкраще розуміння 
можна отримати, порівнюючи цей вірш з 
тим, що сталося з Ананієм і Сапфірою 
(Дії 5:1-10).

«Гріх на смерть» є свідомим, навмис-
ним, тривалим і невисповіданим гріхом. 
Бог за Своєю благодаттю дозволяє Своїм 
дітям грішити, не караючи їх негайно. Та 
все ж настає момент, коли Він більше не 
буде дозволяти віруючому жити з неви-
сповіданим гріхом. Коли ця мить настає, 
Бог іноді вирішує покарати християнина, 
навіть до тої міри, щоб забрати його 
життя.

Саме про це читаємо у Діях 5:1-10 і 
1 Кор. 11:28-32. І, можливо, саме про це 
говорить Павло в 1 Кор. 5:1-5. Ми повинні 
молитися за християн, які грішать. Однак 
може настати час, коли Бог більше не 
буде вислуховувати молитви за віруючо-
го, що грішить, і покарання неминуче.

НАЙКРАЩИЙ АНТИДЕПРЕСАНТ
Чи можна християнам приймати антидепресанти?
Канадський ведучий брав інтерв’ю в одного 

знаменитого в християнському світі чоловіка. 
Вони навперебій обговорювали цю тему. Тема, що 
обговорювалась, називалася «Депресія і христи-
яни». Чоловік розповідав, що протягом багатьох 
років перебував у великій депресії, і лікар порадив 
йому приймати піґулки. Зауважте — то був вельми 
успішний, багатий і впливовий чоловік.

Отже, успіх, багатство та інші життєві досягнення — не гарантія 
того, що вам не доведеться боротися з депресією. В одній книзі 
пастора Варнетта з Лос-Анджелеса я прочитав цікаву історію. Якось 
до нього приїхав відомий чоловік, який довго боровся з депресією та 
думками про суїцид.

За щоденним розкладом команда з цієї церкви йшла на вулиці 
служити людям. Пастор порадив тому чоловікові піти з ними. Вони 
годували голодних, свідчили про Ісуса, роздавали брошури. І так 
тривало цілий місяць. А потім той чоловік пішов до пастора і сказав: 
ви мене вилікували, тому що коли я сидів на самоті, усі мої думки були 
про мене, але коли я переключився на інших, почав їм допомагати 
— мені захотілося жити.

Недавно я їхав з донькою на своєму авто. Погода була дощова, 
настрій пригнічений. Бачу — на узбіччі стоїть жінка біля автомашини. Я 
зупинився і запитав, чи не потрібна їй допомога. З’ясувалося, що в неї 
спустило колесо, а домкрата не було. Та й якби він був, не думаю, що 
вона знала, як ним користуватися. Я поміняв їй колесо і поїхав. Настрій 
змінився миттєво. І я зрозумів: допомога іншим — найкращий анти-
депресант, здатний допомогти миттєво відволіктися від своїх проблем.

А. Н.

ханням допомоги у відновленні розуму. 
Лише Дух Святий має силу відкрити нові, 
чисті канали для наших думок. Другий 
– власні старання людини, скеровані у 
бік перемін: «Накінець, брати, що тільки 
правдиве, що тільки чесне, що тільки 
справедливе, що тільки чисте, що тільки 
любе, що тільки гідне похвали,  що тільки 
чеснота і похвала, – про те думайте» 
(Фил. 4:8). Дух Божий, наш дух та наш 
людський розум, об’єднавшись у потужну 
духовну силу, здатні відновити порядок, 
закладений Творцем в єство чоловіків та 
жінок: дух, душа, тіло, а не навпаки, як це 
є у людей світу цього. 

Творець через Духа Святого сповіщає 
Свою волю духові людини, дух через 
оновлений розум передає волю Божу 
упокореному  тілу. Дух людини – найменш 
доступна для свідомості ланка, як для 
невіруючих, так і для віруючих. «Я дам 
вам нове серце і новий дух вкладу у ваше 
нутро» (Єз. 36:26), – каже Господь. Це акт 
виключно Його дії. Міцний зв’язок Духа 
Святого, духа людини та її оновленого 
розуму відкриває надійний канал для 
проходження Божих повелінь, настанов, 
одкровень тощо у єство святого. 

Віруючі, котрі досягнули значних висот 
у своєму освяченні, вже не потребують 
допомоги пророків, не очікують віщих 
снів, не шукають у Біблії рему для себе, 
вони завжди отримують відповіді на свої 
запитання безпосередньо від Господа й 
без особливих труднощів.

«… Щоб ви пізнали, що воля Божа 
– добра, приємна і досконала». Ще раз 
підкреслимо: знання й пізнання – це не 
одне й те  саме, хоча й мають вони одну 
мету. Процес пізнання буває довгим і 
дуже нелегким. 

Місія Йосипа
Йосип, ще будучи юнаком, побачив 

віщий сон, де Господь сповістив хлопцеві 
сенс його життя та місію стосовно свого 
народу (Бут. 37:5). Звичайно ж, він не 
зрозумів тоді справжнього значення сну, 
а сприйняв його як привід для ще більшої 
гордості й марнославства. Далі були раб-
ство, служба у Потіфара, в’язниця та інші 
важкі пригоди й поневіряння. І хоча Все-
вишній рясно благословляв Свого улю-
бленця, оберігав його й захищав, волю 
Свою в кінцевому її сенсі достеменно не 
відкривав. Для виконання відповідальної 
місії обранець Божий мав бути ґрунтовно 
підготовлений. Господь випробовував 
його вірність, гартував його волю, при-
множував мудрість, поглиблював духовні 
дари, а коли навчання практикою життя 
успішно завершилося, відкрив Свою волю 
у всій повноті. І Йосип, виконуючи її, щиро 
простив своїм братам, сказавши: «Бог 
послав мене перед вами, щоб зберегти 
на землі решту вас і врятувати життя 
ваше великим рятунком. Отож, не ви 
мене сюди послали, а Бог…» (Бут. 45:8). 

ВОЛЯ БОЖАВОЛЯ БОЖА
Ось так протягом  багатьох років, прой-
шовши через важкі обставини життя, 
Йосип пізнав волю Божу і, врешті-решт, 
переконався, що вона добра, приємна й 
досконала.   

Твоє місце у церкві
 У наших церквах чимало братів і 

сестер, яких не задовольняє роль неділь-
них «прихожан», вони бажають робити 
для Господа щось значне, нести якесь 
серйозне служіння, виконувати важливі 
духовні доручення. Вони готові заради 
цього пройти випробування, принести 
необхідні жертви.  

Одним Бог визначає місце служіння у 
церкві з перших місяців їхнього покаяння, 
іншим таке місце відразу не знаходиться. 
Часто доводиться чути: «Я би з радістю 
послужив Богові, але ніяких дарів не 
маю й не знаю, куди мені прикласти свої 
сили…» 

Один брат розповів, як пізнав для себе 
волю Божу. Покаявся він перебуваючи 
на службі як кадровий військовий. Після  
виходу в запас йому відкрилося, як він 
собі гадав, безмежне поле для духовної 
діяльності, й він став шукати місце у храмі 
Божому. Та виявилося, що всі важливі 
місця вже зайняті, тож довелося впокоря-
тися. До  особливих висот він не рвався, 
брався то за те, то за інше. Вивчив мову 
жестів і деякий час служив глухим, возив 
гостей церкви, співав у церковному чо-
ловічому хорі, допомагав будівельникам 
на будівництві дому молитви... Усе не 
те. Вирішив узятися за найголовніше: 
виконання Великого доручення Христа. 
З євангелізаційною групою їздив по від-
далених селах. Було задоволення від цієї 
праці, був певний успіх, та все ж...

Одного разу приїхали вони з неве-
личким концертом у військову частину. 
Служіння їхнє так сподобалось коман-
дуванню, що вони запросили нашого 
брата на посаду капелана. Він погодився. 
Спочатку не все було гладенько, але 
з часом, здолавши певні труднощі, він 
усе більше утверджувався на думці, що 
знайшов саме те, чому можна посвятити 
своє життя. Коли почалася війна, він 
перевівся в частину, що перебувала на 
передовій. Там йому воля Божа й від-
крилася остаточно. І коли він пригадував 
своє минуле життя, свої не зовсім вдалі, 
як йому здавалося, пошуки себе в Ісусі 
Христі, то виявилося, що весь його ми-
нулий досвід саме тепер і потрібний, що 
саме він і є тою базою, на якій будується 
його нове служіння. 

«Стукайте, і відчинять вам» (Лк. 
11:9), – сказав Христос. Отож треба 
стукати – наполегливо, невідступно, і тоді 
пізнаєш волю Божу, незважаючи на всі 
труднощі, твердо переконаєшся, що вона, 
в кінцевому наслідку, – добра, приємна й 
досконала.

В. К.

ЧОРНІ КОПАЧІ СЛАВИ
косо подивився — і настрій зіпсований.

Ми хочемо подобатися людям. Чоловікам, 
жінкам. Навіть дітям. Знайомим і незнайомим. 
Навіть якщо ми бачимо людину вперше і ніколи 
більше не побачимо — хочемо їй подобатися. Ми 
шукаємо слави або принаймні прихильності. Тому 
так кривдно, коли нас проігнорували, «забули» 
запросити на важливу подію, не похвалили за 
гідне діло, просто не помітили, не привіталися. І 
саме тому нам дуже цікаво, що про нас сказали і 
чому (або не сказали і також чому). І всюди вилі-
зає монстр — ненаситне «я». Найстрашніше, що 
скільки його не годуй захопленнями і хвальбою, 
йому завжди мало. І воно буде пожирати наш 
дух доти, поки не кине його в чорну депресію 
гордості, невдоволення і нарікання.

А слава належить лише Богові. Йому Одному. 
І що ж тепер робити? Адже ми створені з цим 
глибоким прагненням бути носіями слави. Де 
знайти задоволення для цієї глибинної потреби? 
А ось де: чим більше я буду віддзеркалювати сла-
ву Бога, тим більше буду забувати про себе. 

Якщо люди бачитимуть у мені щось добре, 
приємне, гарне — вони будуть славити Бога, 
і значить, моє призначення виконане. І я буду 
задоволена. По-справжньому. Саме тому «слава 
Богу» у відповідь на комплімент — не пафос 
і не пусті слова. Хай воно так і буде — слава 
Богу! І наші душі знайдуть повне задоволення 
і спокій.

Маргарита Коломійцева.
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУ

ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУКОРИСНЕ І ЦІКАВЕ

РЕАЛЬНЕ ЧУДО
Того суботнього дня я їхала по 

шосе Пасифік Коуст. У машині 
грала тиха музика, мій маленький 
син Елі мирно спав на задньому 
сидінні.

Я про щось задумалася і витала в 
хмарах, коли водій автомобіля, що 
їхав попереду, різко загальмував! Я 
одразу ж натиснула на гальма, але 
дистанція була надто маленькою, 
щоб уникнути зіткнення.

У голові майнуло: «Господи, невже мені суди-
лося так померти? А як же Елі? О Боже, ні, 
будь ласка, ні!». І тут я врізалася в машину. 

Удар був таким сильним, що мене різко затрясло, 
тільки ремінь безпеки втримав мене на місці. 
Я боялася оглянутись, але розуміла, що мушу 
це зробити.

Замість картини жахливої трагедії, яку 
вже малювала моя уява, я побачила чудо. Мій 
синочок Елі продовжував безтурботно спати 
на задньому сидінні. На мені не було жодної 
подряпини, що здавалося зовсім неможливим 
при такому сильному зіткненні.

Поки я роздумувала про те, що сталося, до 
мене підійшла якась темноволоса жінка. Від-
чинивши двері мого авто, вона вивела мене з 
нього, обняла і промовила: «Усі люди їдуть надто 
швидко. Тепер з вами все гаразд, але, все ж, 
не забувайте про те, що треба бути пильною 
на дорозі». І додавши: «Хай благословить вас 
Господь!», зникла. 

Я стояла на узбіччі в шоковому стані. На моєму 
автомобілі не було жодної подряпини, хоча аварія 
була серйозна. Більше того, виявилося, що авто 
якимось чином акуратно припарковане на узбіччі 
справа, куди я абсолютно точно не з’їзджала!

Я нікуди не переставляла машину після 
зіткнення. За логікою речей, мій автомобіль 
мав стояти розбитий вщент посеред дороги, 
змушуючи інших водіїв маневрувати, щоб 
об’їхати нас.

Що це було? Чудо? Ангел? Я сіла в машину і 
поволі поїхала додому. Того дня Бог врятував Елі 
і мене — я нітрохи не сумніваюся в цьому.

Сьюзан Дейлі.

Я, здавалося, народився злодієм. 
Чому — не знаю, у нашій родині ніколи 
не було злодіїв. Після того, як я обікрав 
кілька віруючих сімей, я помітив, що 
відбувається якесь чудо. Якщо вкрасти 
у невіруючої сусідки трилітрову банку, 
то одразу ж приїжджає міліція, так, 
ніби в тій банці лежали три мільйони. 
А коли пограбувати віруючих людей, то 
про міліцію ні слуху ні духу. Віруючих 
переслідували, і вони боялися міліції, 
тому й не доносили на нас. І я вирішив, 
що натрапив на золоту жилу. Мені дуже 
хотілося пробратися в молитовний дім, 
щоб пограбувати його. 

Але як мені туди потрапити, якщо я завжди 
п’яний? Та сталося так, що мене туди повів 
чоловік з тієї сім’ї віруючих, яку я колись обі-

крав, але він цього тоді ще не знав.
Уже лежав сніг, і люди розчищували тротуари. 

Той чоловік звернувся до жінки, яка відкидала 
сніг, сказавши: «Цей друг сьогодні виявив бажан-
ня побувати в нас на зібранні». Він не знав, що 
я вирішив вночі обікрасти молитовний дім. Але 
щоб переконатися, що там є щось вартісне, треба 
спершу добре все роздивитися. З цією метою я й 
напросився до церкви.

Та коли той чоловік  назвав мене своїм другом, 
уперше за 26 років у мене пробудилася совість. Досі 
я й не знав, що це таке... Коли увійшов досередини, 
у мене було одне бажання — забитися в якийсь 
куток, щоб мене не бачили люди: темрява шукає 
своє місце. 

Але тут до дому молитви зайшла та жінка, що 
відкидала сніг. Вона підійшла до піаніно, відкрила 
кришку і почала грати. Та раптом зупинилася, 
підійшла до мене і, простягнувши руку, сказала: 
«Друже, вам не треба тут сидіти. Ходіть-но сюди, на 
першу лавку». Мене кинуло в піт від переляку і поди-
вування: та що ж це твориться, який я їм друг?..

Почалося служіння. І що за диво?! Усі проповід-
ники, немов змовившись, говорили про злодійство. 
Мені важко було всидіти на місці: я думав — хто ж їм 
все розповів, я ж нікому не відкривав своїх планів, 

ніхто й не здогадувався, з якою ціллю я прийшов у 
молитовний дім. 

І ось встає молодий брат, розгортає Біблію і в 
благодаті, як я тепер розумію, зі сльозами на очах 
говорить: «Я хочу дещо додати до того, про що го-
ворили наші брати». І розповів про випадок з життя 
одного старця з нашої місцевості, який був Божою 
посудиною. Дружина його померла, і в нього зали-
шилася одна корова. Він не мав змоги ні доглядати 
за нею, ні доїти. Покупців, щоб продати її, в селі не 
знайшлося. Треба було добиратися до районного 
центру, який був досить далеко. А де гарантія, що 
вдасться продати корову одразу?

Він почав ревно молитися Богові і просити, 
щоб Господь благословив його і допоміг продати 
корову. Його молитва була почута: він продав ко-
рову з першого разу і за добру ціну. Коли старець 
повернувся додому, то схилився на коліна, щоб 
подякувати Богові. І тут почув голос: «Ці гроші 
сьогодні заберуть в тебе негідні люди. І коли вони 
прийдуть, ти не опирайся, тому що це Мій промисел. 
Вони лізтимуть через вікно, а ти відчини їм двері. 
Але не переживай, це Моя справа».

Проповідник продовжував: «Ви знаєте вже двох 
із тих трьох злодіїв, тому що Бог дарував їм покаян-
ня. Вони самі засвідчили, що взяли ці гроші і що ці 
гроші пекли їм руки і серце, поки вони не покаялися. 
А тепер вони служать Богові...»

І раптом брат піднімає руку і говорить: «Мож-
ливо, і нині в молитовному домі Бог шукає такого 
чоловіка...»

Так вперше відбулася моя зустріч з Богом. 
Коли наступного разу я зібрався на служіння, мати 
запитала мене: «Куди ти, синку, поспішаєш так 
зранку?». Я відповів, що йду в дім молитви. Коли 
вона почула це, то розбудила батька, і вони удвох 
почали благати мене: «Не йди туди — ти хочеш нас 
ще більше зганьбити? Адже тільки віруючі люди 
ставляться до нас добре. А ти хочеш залізти і в 
їхні кишені?!». 

Я усміхнувся і твердо сказав: «Не для того я йду 
в дім молитви. Віднині моя рука не залізе в жодну 
кишеню!».

Коли Бог торкнувся мене Своєю благодаттю, я 
усвідомив, яким нужденним було моє життя... Нині я 
очищений, хрещений Духом Святим. Нині я спасен-
ний. Бог усе поставив на правильне місце...

Микола Семашко.

ЧИ ЗАВЖДИ БОГ 
ВІДПОВІДАЄ НА 

НАШІ МОЛИТВИ?
Ісус говорить: «Коли ж у Мені пере-

бувати ви будете, а слова Мої позоста-
нуться в вас, то просіть, чого хочете, 
— і станеться вам!» (Ів. 15:7). У Біблії 
також написано: «І оце та відвага, що 
ми маємо до Нього, — що коли чого 
просимо згідно волі Його, то Він слухає 
нас. А як знаємо, що Він слухає нас, 
чого тільки ми просимо, то знаємо, що 
одержуємо те, чого просимо від Нього» 
(1 Ів. 5:14-15).

Бог відповідає на наші молитви згідно зі Своєю 
волею (і відповідно до Своєї мудрості, святості 
і любові до нас).

Каменем спотикання для нас часто стає пере-
конання в тому, що ми знаємо Божу волю. Причому 
наше переконання зазвичай базується на наших 
почуттях. Ми припускаємо, що на нашу молитву про 
конкретну потребу Бог може відповісти одним-єди-
ним, правильним для нас чином. 

І тут можуть виникнути проблеми. Ми обмежені в 
часі і просторі, і наші знання також обмежені. Коли 
щось відбувається, ми не можемо оцінити ситуацію 
загалом, то тим більше не маємо уявлення про те, 
які наслідки вона матиме в майбутньому.

А мудрість Божа безмежна. Як та чи інша подія 
вплине на наше життя і взагалі на історію в цілому, 
знає тільки Він. І Його задуми простягаються дальше 
нашого розуміння і навіть уявлення. Тому Бог не буде 
робити щось саме так, як ми очікуємо, якщо у Нього 
інші плани на нас і наше життя. Бо Він все чинить за 
радою волі Своєї (див. Еф. 1:11).

Голландський служитель Вільямс 
Дірк жив у XVI столітті і належав до 
нового напрямку в протестантизмі, 
який мав зневажливу назву «ана-
баптизм», що буквально означає 
«перехрещені». Після Реформації 
Мартіна Лютера та Жана Кальвіна 
в реформаторських колах виникла 
полеміка – у якому віці треба при-
ймати хрещення? Такі лідери, як 
Якоб Аманн (від якого пішли аміші) 
та Мено Сименс (від якого пішли ме-
ноніти), наполягали на тому, що хре-
щення повинне бути тільки в зрілому 
віці. Більше того, вони вважали, що 
всі, хто був «охрещений» в дитинстві, 
повинні прийняти водне хрещення, 
досягнувши повноліття. Новий рух 
відкидав дане їм прізвисько «ана-
баптисти», оскільки вони вважали, 
що не перехрещують людей. Вони 
заявляли, що хрещення в дитинстві 
– не хрещення як таке.

Що цікаво, не тільки Католицька Церква, 
але й усі головні протестантські рухи того 
часу оголосили нове вчення єрессю. Але, 

незважаючи на це, водне хрещення у зрілому віці 
набувало все більшої популярності.

Офіційна Церква стала боротися з цією «за-
разною єрессю». Було оголошено, що кожного, 
хто перехрещуватиметься, буде взято під варту, 
а лідерів та пасторів, які проповідують це вчення, 
буде страчено. Але, незважаючи на всі заборони 
та залякування, тисячі людей, «охрещених» у 
дитинстві, знову входили у воду й приймали вод-
не хрещення з повним зануренням. Інквізиція не 
змусила себе довго чекати. Служителів та простих 

людей стали масово ув’язнювати як відступників 
від християнської віри. Багатьох лідерів спалюва-
ли на вогнищах або ж топили у воді.

За свої переконання був засуджений і пастор 
Дірк. Він очікував смертної кари в тюрмі. Тюремне 
приміщення стояло на березі озера. Коли настала 
зима й озеро стало замерзати, йому вдалося ви-
стрибнути з вікна й утекти з в’язниці.

Історики кажуть, що через тривале пере-
бування у в’язниці він схуд до 40-50 кг, тому, не-
зважаючи на крихкий лід, зміг пробратися через 
нього. Побачивши це, один із наглядачів взявся 
переслідувати його, але, маючи на собі важку ме-
талеву кольчугу, провалився під лід і став тонути. 
Втікаючи, Дірк побачив, як його переслідувач, 
борсаючись, іде під воду. І прийняв рішення по-

Я ПІШОВ У ЦЕРКВУ КРАСТИБІБЛІЯ ПРО ПЕРЕЇДАННЯ
Християни часто ігнорують цей гріх. 

Ми з легкістю навішуємо ярлик гріха 
на куріння і вживання алкоголю, а 
переїдання з певних причин ми при-
ймаємо або допускаємо. Багато з ар-
гументів, що використовуються проти 
тютюну і алкоголю, — такі, як шкода 
здоров’ю і залежність, точно так само 
стосуються і переїдання. Віруючі без 
вагання відкидають пропозицію ви-
пити келих вина чи викурити сигарету, 
але за обіднім столом об’їдаються без 
будь-яких докорів совісті.

Так не повинно бути!

Премудрий Соломон у Приповістях попереджає: 
«Не будь поміж тими, що жлуктять вино, поміж 
тими, що м’ясо собі пожирають, бо п’яниця й же-

рун збідніють, а сонливий одягне лахміття» (23:20-21). 
«Хто Закон береже, розумний той син, а хто водиться 
із гультяями, засоромлює батька свого» (28:7). «... і по-
клади собі в горло ножа, якщо ти ненажера» (23:7).

Наша здатність контролювати себе проявляється 
у володінні своїм фізичним апетитом. Якщо ми не в 
змозі приборкувати свої звички щодо харчування, 
то, швидше за все, не зможемо керувати й іншими 
шкідливими звичками — такими, як пристрасть, 
жадібність, гнів тощо і не зможемо стриматися від 
наклепів і суперечок.

Ми повинні контролювати свій апетит, а не навпаки 
(див. Повт. Зак. 21:20; Прип. 23:2; 2 Петр. 1:5-7; 2 Тим. 
3:1-9). Здатність сказати «ні» всьому зайвому, тобто 
здержливість — один із плодів Духа (Гал. 5:22).

НЕВДАЛА ВТЕЧА З ТЮРМИ

вернутися й допомогти своєму переслідувачеві…
Поки в’язень діставав свого наглядача, на 

допомогу підійшла гвардія – і його знову кинули 
у в’язницю. Через декілька днів, 16 травня 1569 
року, над ним був звершений суд, його оголосили 
єретиком і спалили на багатті.

Життєва історія Дірка Вільямса ілюструє, як 
важко християнству давалася Реформація і яка 
велика ціна була заплачена за кожну доктрину, 
яку ми сьогодні сповідуємо.

На жаль, часто цією ціною ставало людське 
життя. Скільки було сміливців, таких, як Дірк Ві-
льямс, завдяки яким ми сьогодні можемо вільно, 
спираючись на Боже Слово (1 Петра 3:21), укла-
дати Заповіт з Господом.

Роман Савочка.


