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2019 – РІК ОБ’ЄДНАННЯ У 2019 – РІК ОБ’ЄДНАННЯ У 
ПОСТІ І МОЛИТВІ ЗА УКРАЇНУПОСТІ І МОЛИТВІ ЗА УКРАЇНУ

МІСІЯ «АГАПЕ» ПРОДОВЖУЄ МІСІЯ «АГАПЕ» ПРОДОВЖУЄ 
ЗАВОЙОВУВАТИ ДИТЯЧІ СЕРЦЯ ДЛЯ БОГАЗАВОЙОВУВАТИ ДИТЯЧІ СЕРЦЯ ДЛЯ БОГА

У МОЗ РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО МЕДИЧНЕ КАПЕЛАНСТВО В ЛІКАРНЯХ

Згідно з рішенням Ради Євангельських Протестант-
ських Церков України (РЄПЦУ) та Української Міжцер-
ковної Ради (УМР) 2019 рік оголошено Роком об’єд-
нання у пості і молитві за Україну.

Глави Церков закликають вірян усіх євангельсько-протестантських 
громад щоп’ятниці з постом та молитвою однодушно звертатися до 
Бога з проханнями:
– за покаяння людей та реформацію в Україні;
– за охорону від ворога та перемогу у протистояннях;
– за працівників на нивах Господніх;
– за обрання благочестивих лідерів держави.
«… І впокоряться люди Мої, що над ними кличеться Ім’я Моє, і помо-

ляться, і будуть шукати Ім’я Мого, і повернуть зо злих своїх доріг, то Я ви-
слухаю з небес, і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній Край!» (2 Хронік 7:16).
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Міжнародна місія «Агапе» – одна 
з найпотужніших в Україні місій, 
яка працює з дітьми-сиротами. 
Минулий рік для «Агапе» був до-
сить насиченим і благословен-
ним. Сьогодні місія несе служін-
ня у 17 областях України та охо-
плює своєю працею 73 інтернати. 
6367 вихованців на 18263 біблійних 
уроках вже почули Добру Звістку 
про Спасителя та отримали мож-
ливість доторкнутися до мудро-
сті й цілющої сили Божого Слова.

«Церкви – наша опора. Служіння несуть по-
над 600 волонтерів з 74 церков України» 
– підкреслює засновник і президент місії 

Олександр Федорчук.
За його словами, церкви працюють з випус-

книками інтернатів, залучаючи їх до участі в що-
тижневих молодіжних християнських клубах, а 
також забезпечують проживання 113 підлітків у 
12 християнських адаптаційних центрах. За ос-
танній рік завдяки такій співпраці нове життя в 
Ісусі Христі почалося для 31 вихованця центрів.

Успішно продовжує свою діяльність Біблійна 
школа «Агапе» для вчителів. У 2018-му пройшли 
навчання 22 студенти. Понад 400 волонтерів місії 
провели 29 таборів для майже 2,5 тис. дітей з ін-
тернатів та училищ, а також для дітей із зони АТО.

Співробітники місії продовжують проект «Моя 
фотоісторія». Торік волонтери зробили фотографії 

для 1200 дітей з 11 інтернатів.
Продовжує розвиватися проект наставни-

цтва, який передбачає співпрацю двох людей: 
дорослого і підлітка. Таке служіння необхідне й 
актуальне для старшокласників, які потребують 
настанов, допомоги та підтримки. Ключовий мо-
мент цього проекту – підготувати підлітка до са-
мостійного життя та привести його до спасіння.

«Ми щиро віримо, що служіння дітям з інтер-
натів – це один із найважливіших напрямків ду-
ховного виховання покоління, що підростає. Крім 
того, це заповідь Божа», – говорять служите-
лі місії «Агапе». І продовжують торувати шля-
хи до дитячих сердець та запрошують усіх не-
байдужих християн молитися за долю дітей та 
служителів місії.

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій 
звернулася до низки інституцій з закликом спри-
яти звільненню полонених українців, політв’язнів 
та інших заручників, які утримуються в Росії та 
на окупованих територіях Криму, Донецької та 
Луганської областей.

Листи за підписом Головую-
чого у ВРЦіРО рабина Якова 
Дов Блайха спрямовані як до 

керівництва Російської Федерації, 
так і до Всесвітньої Ради Церков, 
Міжрелігійної ради Росії та інших 
міжконфесійних інституцій.

«Всеукраїнська Рада Церков і 
релігійних організацій закликає вас 
зробити все можливе, аби процес 
звільнення ув’язнених з політичних 
мотивів громадян України, полоне-
них і заручників був розблокований, 

щоб вони були звільнені найближ-
чим часом», – наголошується у 
зверненнях.

Рада Церков наголошує, що 
йдеться про людей, які, згідно з чис-
ленними свідченнями і висновками 
міжнародних організацій,  перебу-
вають у дуже важких умовах утри-
мання, а у деяких випадках навіть 
зазнають катувань, не мають до-
ступу до медичної допомоги. Кожен 
день їхнього перебування в ув’яз-
ненні завдає тяжкої шкоди їхньому 

здоров’ю і глибокого горя їхнім рід-
ним і близьким людям.

«Не меншу стурбованість ви-
кликає доля групи засуджених з 
політичних мотивів громадян Укра-
їни, що перебувають тепер в росій-
ських тюрмах. Сам факт їхнього за-
судження свідчить про порушен-
ня принципу верховенства права 
з політичних мотивів», – наголо-
шує ВРЦіРО.

Всеукраїнська Рада Церков і 
релігійних організацій заявила, 
що поділяє позицію багатьох між-
народних організацій, у тому чис-
лі неурядових, щодо необхідності 
найшвидшого звільнення полоне-
них українців, інших бранців Крем-
ля та заручників на окупованих 
територіях України. Релігійні дія-
чі закликали також до моменту їх 
звільнення забезпечити гідні умо-
ви утримання відповідно до норм 
міжнародного гуманітарного пра-
ва і поваги до людського життя, 
заповіданої Творцем.

Нагадаємо, що раніше Рада Цер-
ков запропонувала всім віруючим 
і всім місцевим релігійним грома-
дам під час богослужінь звершити 
молитви за звільнення українських 
моряків та інших бранців Кремля.

ІРС.

Громадська рада при МОЗ по 
співпраці із Всеукраїнською 
Радою Церков і релігійних ор-
ганізацій розробила проект 
«Положення про організацію 
душпастирської опіки у сфе-
рі охорони здоров’я».

За інформацією голови Громадської ради 
Сергія Убогова, проект наразі узгод-
жується з представниками конфесій 

та незабаром буде переданий в МОЗ для 
техніко-юридичного доопрацювання та за-
твердження, повідомляє Інститут релігій-
ної свободи.

На попередньому засіданні Громадської 
ради підтримку ініціативі законодавчого 
запровадження медичного капеланства 
в Україні висловила в. о. Міністра охорони 
здоров’я Уляна Супрун. Вона наголосила, 
що медичне капеланство – невід’ємна скла-
дова діяльності лікарень у розвинутих за-
хідних країнах, адже душпастирської опіки 
потребують не лише пацієнти, але й ліка-
рі та інший медичний персонал, особливо у 
стресових ситуаціях, перед складними опе-
раціями або в разі безуспішного лікування 
з летальними наслідками.

Проект Положення, розроблений 
Громадською радою МОЗ по співпраці з 
ВРЦіРО, спрямований на забезпечення 
релігійних та духовних потреб пацієнтів, 
їхніх сімей, а також працівників закладів 
охорони здоров’я незалежно від їх відомчого 
підпорядкування, форми власності, профілю 
та рівня надання медичної допомоги. 

Наголошується, що душпастирська 
опіка – це складова комплексного, 
мультидисциплінарного підходу до охорони 

здоров’я. І передбачається, що капелани 
зможуть здійснювати душпастирську 
діяльність в закладах охорони здоров’я як 
штатні працівники (професійні капелани) 
або на волонтерських (громадських) 
засадах. Відповідальність за організацію 
медичного капеланства буде покладено на 
Душпастирську раду при МОЗ.

Душпастирську опіку в медичних закла-
дах будуть здійснювати капелани, запропо-
новані зареєстрованими релігійними орга-
нізаціями та затверджені Душпастирською 

радою при МОЗ, які мають відповідати за-
твердженим освітньо-кваліфікаційним ви-
могам, пройти відповідне навчання чи під-
вищення кваліфікації.

У свою чергу МОЗ сприятиме забезпе-
ченню свободи совісті і віросповідання, ко-
ординації міжконфесійної співпраці, розвит-
ку душпастирської опіки у сфері охорони 
здоров’я, організації матеріально-техніч-
ного забезпечення діяльності медичних 
капеланів та місць для відправлення релі-
гійних обрядів.

РРЕЛІГІЙНІЕЛІГІЙНІ  ДІЯЧІДІЯЧІ У УКРАЇНИКРАЇНИ  ЗАКЛИКАЛИЗАКЛИКАЛИ  ЗВІЛЬНИТИЗВІЛЬНИТИ  
ПОЛОНЕНИХПОЛОНЕНИХ  УКРАЇНЦІВУКРАЇНЦІВ  ТАТА  ІНШИХІНШИХ  БРАНЦІВБРАНЦІВ К КРЕМЛЯРЕМЛЯ
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУВиклики часу 

РЕЛІГІЙНА СВОБОДА ПІД ЗАГРОЗОЮ: ВР ПРИЙНЯЛА РЕЛІГІЙНА СВОБОДА ПІД ЗАГРОЗОЮ: ВР ПРИЙНЯЛА 
ПРОЕКТ №4128-Д БЕЗ ОБГОВОРЕННЯ З ЦЕРКВАМИПРОЕКТ №4128-Д БЕЗ ОБГОВОРЕННЯ З ЦЕРКВАМИ

290 290 ЦЕРКОВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ ЦЕРКОВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ ПІДТРИМАЛИ ОЛЕКСАНДРА ОРГАНІЗАЦІЙ ПІДТРИМАЛИ ОЛЕКСАНДРА 

ТУРЧИНОВА У ЗАХИСТІ СІМЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙТУРЧИНОВА У ЗАХИСТІ СІМЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ

МІСЦЕ, ДЕ ПРАЦЮЄ ЗАКОН ВІДДАЧІМІСЦЕ, ДЕ ПРАЦЮЄ ЗАКОН ВІДДАЧІ

Після резонансу, який викликала стаття Олексан-
дра Турчинова, 160 церковних громад та 130 громадських 
організацій публічно заявили про підтримку позиції се-
кретаря РНБО, який виступив на захист сімейних цін-
ностей і проти нав’язування гендерної ідеології.

Приводом до цієї суспільної диску-
сії стали звернення до керівництва 
держави про демографічні загро-

зи, необхідність захисту дітей від роз-
бещення та пропаганди одностатевих 
стосунків, доцільність формування дер-
жавної сімейної політики, які ухвалили 
66 місцевих рад різних рівнів, у тому 
числі 12 обласних рад.

Ці ради представляють інтереси 
понад 20 млн. українських громадян, 
тому зневажати цю позицію керівниц-
тво держави не може.

Однак такий просімейний рух обу-
рив прихильників гендерної ідеології, 
а також Урядового уповноваженого 
з питань гендерної політики Катери-
ну Левченко, яка вирішила залучити 
СБУ, щоб покарати депутатів місце-
вих рад у зв’язку з тим, що їхня пози-
ція суперечить гендерній ідеології, що 
лобіюється в Україні та в багатьох ін-
ших країнах світу.

Після цього на захист громадян, 
які боронять сімейні цінності, виступив 
Олександр Турчинов у своїй статті «Не-
омарксизм, або Подорож у безодню», 
яку передрукували багато засобів ма-
сової інформації.

За цю статтю він зазнав критики та 
цькування з боку деяких правозахисних 
організацій та прихильників гендерної 

ідеології, які вважають неприпустимим 
обмежувати пропаганду гомосексуаліз-
му, проте водночас підтримують закли-
ки щодо застосування репресій проти 
захисників сімейних цінностей, вислов-
лені Катериною Левченко.

У відповідь на це 290 церковних і гро-
мадських організацій спрямували звер-
нення до керівництва держави щодо не-
обхідності захисту сімейних цінностей та 
заявили про солідарність з відповідни-
ми рішеннями місцевих рад і християн-
ською позицією Олександра Турчинова.

Підписанти звернення наголосили на 
підтримці заявлених у статті Турчино-
ва тез, зокрема: «Одна з реальних за-
гроз сучасності для нашої країни – ка-
тастрофічне скорочення населення, а 
міцна повноцінна сім’я, що здатна на-
родити, захистити та виховати дітей, – 
сьогодні один із найважливіших фак-
торів національної безпеки».

Лідери релігійних та громадських ор-
ганізацій закликали Президента України 
та Уряд зупинити нав’язування суспіль-
ству гендерної ідеології та сприяти ство-
ренню центрального органу виконавчої 
влади, відповідального за формування 
та реалізацію державної сімейної полі-
тики. Раніше з такою ініціативою висту-
пила також Всеукраїнська Рада Церков 
і релігійних організацій.

Парламент поспішно при-
йняв законопроект № 4128-д 
без розгляду у другому читан-
ні, ігноруючи численні заува-
ження Церков та експертів.

На засіданні 17 січня Верховна Рада 
вирішила ухвалити нову редакцію 
законопроекту № 4128-д одразу як 

закон – без другого читання, відтак за-
провадила новий порядок реєстрації ре-
лігійних організацій без проведення жод-
них консультацій із ними, повідомляє Ін-
ститут релігійної свободи.

З третьої спроби за законопроект про-
голосували 229 парламентарів, зокрема: 
86 – з фракції Блоку Петра Порошенка, 
65 – з «Народного фронту», 17 – з фрак-
ції Радикальної партії, 16 – з фракції «Са-
мопоміч», 9 – з фракції «Батьківщина», 5 
– з групи «Воля народу». При цьому фрак-
ція Опозиційного блоку та групи Партії 
«Відродження» не підтримали ініціативу.

Прийнятий Закон вносить доповнен-
ня до статей 8, 14 та 18 Закону України 
«Про свободу совісті та релігійні органі-
зації», запроваджуючи нові вимоги для 
реєстрації та перереєстрації релігійних 
організацій, а також створюючи «єдине 
вікно» для подання документів.

Одна з найбільших проблем при-
йнятого Закону – запровадження нової 

перереєстрації всіх релігійних організа-
цій через вимогу привести їхні статути у 
відповідність до нового Закону впродовж 
року з моменту набрання ним чинності. 
При цьому така перереєстрація коштува-
тиме віруючим чималих витрат, адже ко-
жен підпис на новій редакції статуту та 
протоколі загальних зборів релігійної орга-
нізації має бути нотаріально засвідчений.

Напередодні голосування до Голови 
Верховної Ради, керівництва профільного 
Комітету та парламентських фракцій був 
надісланий перелік суттєвих зауважень 
до законопроекту № 4128-д, однак пар-
ламентарі його проігнорували.

Звернення з закликом доопрацюва-
ти закон у другому читанні до Верховної 

Ради спрямували голова правління Інсти-
туту релігійної свободи Олександр Заєць, 
президент Об’єднання юдейських релігій-
них організацій України, Головний рабин 
Києва та України, головуючий у Всеукра-
їнській Раді Церков і релігійних організа-
цій Яків Дов Блайх та інші Церкви і релі-
гійні організації.

Прикметно, що під час виступу з пар-
ламентської трибуни голова Комітету з 
питань культури і духовності Микола Кня-
жицький заявив, що звернення з заува-
женнями до проекту № 4128-д нібито є 
фейковими і містять безпідставну крити-
ку пропонованих змін.

Слід зауважити, що доопрацьована ре-
дакція законопроекту № 4128-д з’явилася 

на сайті Верховної Ради лише вночі пе-
ред днем голосування (автори – М. Кня-
жицький, І. Подоляк, В. Єленський). Не-
зважаючи на це, ще до оприлюднення 
тексту законопроекту Комітет розглянув 
його на засіданні у середу та рекоменду-
вав парламенту прийняти його одразу як 
закон – без другого читання, без прове-
дення консультацій з релігійною спільно-
тою та експертами.

З-поміж 16 суттєвих зауважень до 
прийнятого Закону можна виділити такі:

* положення Закону про те, що «рі-
шення про зміну підлеглості та внесення 
відповідних змін до статуту ухвалюються 
не менш як 2/3 кількості членів релігійної 
громади» неможливо буде реалізувати на 
практиці у тих релігійних громадах, які не 
мають фіксованого членства, а функції 
загальних зборів виконують парафіяль-
ні ради чи інші подібні керівні органи;

* вимога Закону про те, що «рішення 
про зміну підлеглості та внесення відповід-
них змін до статуту  засвідчується підпи-
сами членів відповідної релігійної грома-
ди, присутніх на таких загальних зборах», 
неможливо буде реалізувати на практи-
ці у числених релігійних громадах із де-
сятками, сотнями або тисячами членів, 
оскільки їхні підписи треба буде засвідчу-
вати нотаріально, що передбачає внесен-
ня плати за засвідчення кожного підпису.

Вимога Закону подавати на реєстра-
цію разом із новою редакцією статуту ре-
лігійної громади також список усіх учас-
ників загальних зборів є, з одного боку, 
невиправданим втручанням у внутріш-
ні справи релігійної громади, порушен-
ням права віруючих на конфіденційність 
щодо їхніх релігійних поглядів та, з друго-
го боку, надмірною обтяжливою умовою 
збереження статусу юридичної особи.

Безальтернативна вимога для монас-
тирів, релігійних братств, місій, духовних 
навчальних закладів подати документи 
про підтвердження права власності чи 
користування приміщенням, за адресою 
якого вказується їхнє місцезнаходжен-
ня, є невиправданою обтяжливою пе-
репоною для їхньої релігійної діяльності.

Вимогу законопроекту подавати «ори-
гінал чи належним чином засвідчену ко-
пію чинної на дату подачі документів ре-
дакції статуту» неможливо виконати тим 
релігійним організацям, статути яких дер-
жавний реєстратор оприлюднив в елек-
тронній версії на порталі Міністерства юс-
тиції без надання засвідченого оригіналу.

Після голосування у парламенті низка 
народних депутатів зареєстрували проект 
Постанови № 4128-д-П про скасування рі-
шення Верховної Ради про прийняття за-
конопроекту № 4128-д в цілому як закон.

ІРС.

Щаслива гармонійна сім’я – це здійснення початково-
го задуму Небесного Отця. У щойно створеної людини не-
має жодної вади, вона безгрішна. Проте через відсутність 
в Адама відповідної йому жінки Творець виносить безком-
промісне рішення: «... не добре…» (Бут. 2:18). Тільки ство-
рення Єви привело до задуманої гармонії: «... і будуть обоє 
одним тілом» (Бут. 2:24). Так виникла перша сім’я.

Двоє, або пара, – це феномен, який 
багато разів зустрічається в Писан-
ні. Премудрий Еклезіяст стверджує: 

«Двом краще, як одному, бо мають хоро-
шу заплату за труд свій» (Екл. 4:9). На-
парник підтримає того, хто падає, двоє 
зігріють один одного, плечем до плеча 
можна вистояти під час нападу.

Ісус теж посилає Своїх учнів на про-
повідь по двоє. Він вчить, що двоє, пого-
дившись просити Всевишнього про щось, 
неодмінно отримають це. Його Царство 
виникає і поширюється серед Його учнів, 
і починається це з двох людей. Де двоє 
зберуться в ім’я Христа, там буде і Сам 
Христос. Сім’я також починається з єд-
нання двох. Ось чому християнська сім’я 
стає місцем, де небеса сходять на зем-
лю, місцем Царства Небесного, місцем, 
де присутній Сам Христос.

Звичайно, щоб сім’я була такою, по-
трібно, щоб чоловік і дружина шукали 
Господа з раннього ранку. Пізнавали і 
прагнули виконувати Його волю, щоден-
но читаючи Святе Письмо. Разом моли-
лися, однодушно погодившись просити 
Господа про спільні потреби. Така сім’я 
– найкраще середовище для реалізації 
закону віддачі, бо і Сам Христос віддав 
Себе, залишивши нам приклад…

Дух нашого часу полягає у прагненні 
отримати від життя усе. Ті, хто піддався 
його впливу, думають, що вони – центр 
світу і все існує заради них. Але рано 
чи пізно таке розуміння веде до розча-
рування. І підсумок такого життя зако-
номірний – розбите корито: «Дві дочки в 
кровожерця: «Дай, дай». Оці три не на-
ситяться, чотири не скажуть: «Досить!..» 
(Прип. 30:15). Бог замислив цей світ так, 
щоб ми насолоджувалися даванням: от-
римуємо, щоб розділити з іншим.

За задумом Творця людина не створена 
самодостатньою, вона потребує постійно-
го притоку енергії і ресурсів. Отримуючи 
необхідне, вона має розділити це з іншими 
людьми. І гармонійне життя полягає в ба-
лансі енергії здобуття і енергії віддачі: от-
римуючи, віддаєш і, віддаючи, отримуєш.

Якщо ми не віддаємо, то тим самим 
перекриваємо собі можливість отримува-
ти. І якщо не приймаємо, то позбавляє-
мося можливості давати. Щоб отримати, 
маємо віддавати. Тому важливо дозво-
ляти Богу благословляти нас і через нас 
благословляти інших людей. 

Насправді, якщо ми робимо щось ко-
рисне для інших, то робимо щось дуже 
важливе і для себе. Чим більше радості 
даруємо іншим, тим щасливішими стаємо 
самі. Якщо ви помітили, що ваші справи 
зупинилися і, як ви не стараєтеся, усе за-
лишається на місці, терміново почніть від-
давати. Христос каже: «Не так буде між 
вами, але хто з вас великим бути хоче, – 
нехай буде він вам за слугу» (Мр. 10:43).

Хочеш більше мати? Більше віддавай! 
Більше служи тим, хто поруч, роби для 
них щось корисне, потрібне.

Жадібність не дозволяє віддавати, 
гордість не дозволяє приймати

Ніхто не зможе з’їсти за один раз ка-
струлю борщу і носити дві сорочки відра-
зу. Христос навчає: «У кого дві сорочки, 
нехай дасть немаючому, а хто має пожи-
ву – нехай робить так само» (Лк. 3:11). 

Якщо можемо подолати страх позбу-
тися чогось, що нам потрібне, то поба-
чимо, що чим більше віддаємо з чистим 
серцем, тим більше отримуємо. 

Давати потрібно з радісним серцем, 
без сумніву і страху. Вміння віддавати 
– це дар Божий. Буває, намагання ро-
бити добро не приносить результату. «Я 
стільки добра роблю, а вони не зауважу-
ють», «Я стільки говорю з ними, а вони 
стають ще гіршими». Такого роду думки 
вказують, що насправді ви більше хоче-
те отримати, ніж дати. У будь-якій сфері 
життя старайтеся віддавати трохи біль-
ше, ніж отримали.

Сім’я – найкраще середовище     
для реалізації закону віддачі

Дитина бере – від батьків, від оточен-
ня – все, що потрібне для росту і розвит-
ку. Ставши дорослою, вона віддає – у 

вигляді вчинків, професійної діяльності, 
ставлення до оточення і поведінки в ціло-
му. Батьки недостатньо виконують свої 
зобов’язання, якщо навчають дітей лише  
їсти, пити, ходити, розмовляти, догляда-
ти за собою, бо все це служить для тіла, 
яке не є людиною, а слугує наметом для 
людини, як вважає Ян Амос Коменський.

Буває, що батьки жертвують усім за-
ради дітей, і коли діти все отримали, вони 
не здатні віддавати, бо від початку був 
порушений баланс віддачі і отримання 
у стосунках із дітьми. Не варто чекати 
вдячності від дітей, яких батьки навчи-
ли лише брати.

Сімейний човен піде на дно, якщо в 
подружніх стосунках хтось надає пере-
вагу тому, щоби брати, і забуває відда-
вати. Порушений баланс призводить до 
невдоволення, конфліктів.

Віддавати потрібно вміти! По-перше, 
щиро, від усього серця, без жалю. Діліть-
ся не лише матеріальним. Діліться знання-
ми, вміннями, добрими словами і підтрим-
кою. При цьому вчинки добра не потрібно 
афішувати – «хай не знатиме ліва рука 
твоя, що робить правиця твоя» (Мт. 6:3).

По-друге, давайте на благі цілі. Саме 
на це вказує слово «благодійність». Чим 
вища мета, тим сильнішою буде радість 
від давання.

По-третє, дякуйте всім, хто вам допо-
міг або зробив ваше життя кращим, чисті-
шим, світлішим. І ця вдячність має бути 
щирою і правдивою. 

Потрібно навчитися бути вдячним за 
можливість жити, дихати, насолоджува-
тися природою.

Приймати теж треба навчитися – при-
ймати безкорисливо. Пригадаймо слова 
апостола: той, хто має, має бути як той, що 
не має. Усе, що маємо, дане нам на тим-
часове користування. Отримуючи, маємо, 
у свою чергу, віддавати, і не обов’язково 
тому, хто нас благословив. Краще, якщо 
це буде людина, яка не може нічим віддя-
чити. Давання має бути безкорисливим.

Коли людина спілкується переважно 
з метою отримати що-небудь від співроз-
мовника, вона створює про себе негатив-
не враження, відштовхує від себе. Щастя 
можливе у тих відносинах, де є віддача. 
Де люди віддають, там є емоційний кон-
такт, є спілкування, є щастя. 

Будьмо вдячні Господу за те, що Його 
Слово вчить нас жити за законами Його 
Царства.

Сергій Сіпко.
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ
НА ВОЛЮ НА ВОЛЮ 

ПОКЛИКАНІ...ПОКЛИКАНІ...МОЛИТВАМОЛИТВА
ЛЮДИНА І ВІРА

Всесвітній історії відомо безліч воєн за неза-
лежність, на її сторінках вписані імена провід-
ників національно-визвольних рухів в багатьох 
державах. Тарас Шевченко, Мартін Лютер Кінг, 
Ян Гус, Джон Вікліф назавжди увійшли в літопи-
си народів як поборники прав та свобод людини.

Усім відома статуя Свободи в 
США є національним пам’ят-
ником, символом свободи, де-

мократії та справедливості. 
Бог створив людину вільною 

в поглядах, мисленні та вчинках. 
І підсвідоме прагнення бути віль-
ним супроводжуватиме кожного 
усе його життя. 

Адам і Єва, яких Бог поселив 
в Едемському саду, були вільні в 
рішенні вірити Божим словам чи 
ні. Їх звело бажання переступити 
межі дозволеного та переверши-
ти можливості, якими їх наділив 
Бог. У цьому й була трагедія, яка 
ввела у неволю не тільки їх, а й 
увесь людський рід. Бо по-справж-
ньому людина може бути вільною 
лише в єдності з Богом. Лише Той, 
Хто є абсолютно суверенним та 
створив людину за Своїми обра-
зом і подобою, знає, у чому суть 
справжньої незалежності.

У притчі про блудного сина 
яскраво показано образ людини, 
котра захотіла жити на свій роз-
суд, за своїми поглядами. Сина вто-
мили батьківська увага та любов. 
Зажадавши частину батьківського 
маєтку, він пішов у світ. І невдов-
зі потрапив в соціальну та еконо-
мічну залежність, бо «… розтра-
тив там майно своє, живучи роз-
путно» (Лк. 15:13). 

Як часто таку картину мож-
на спостерігати в житті багатьох 
сучасних християн, яким Бог ще-
дро вділяє зі Свого достатку, але 
вони не усвідомлюють, що те, чим 
володіють, має не лише служити 
для їхнього особистого блага, а й 
стати благословенням для інших.  

Павл писав: «Бо ви, браття, 
на волю покликані, але щоб ваша 
воля не стала приводом догоджа-
ти тілу, а любов’ю служити один 
одному!» (Гал. 5:13). Воля, перед-
бачена для нас, не позбавляє від 
відповідальності, а посилює її, не 
допускає вседозволеності, а по-
глиблює самоконтроль.

У цьому ж посланні апостол 
зазначав: «Христос для волі нас 
визволив. Тож стійте в ній та не 
піддавайтесь знову в ярмо раб-
ства» (Гал. 5:1). І ще: «…живіть 
за духом, і ви не будете задоволь-
няти бажань вашої гріховної на-
тури» (Гал. 5:16).

Можна тільки уявити наміри  
наших попередників, котрі жили 
мрією про свободу віросповідан-
ня. Проте коли вона прийшла, змі-
нилося ставлення до того, заради 
чого її чекали: Слово Боже не ви-
кликає особливого інтересу, єван-
гелізації не сприймаються із захо-
пленням, віра в Бога все більше 
сприймається як формальність, 
дотримання відповідних етичних 
правил, а не переживання глибоких 

стосунків із Ним… 
Одного разу «… промовив Ісус 

до юдеїв, що в Нього ввірували: 
«Як у слові Моїм позостанетеся, 
тоді справді Моїми учнями буде-
те, і пізнаєте правду, – а правда 
вас вільними зробить! Вони від-
казали Йому: «Авраамів ми рід 
і нічиїми невільниками не були 
ми ніколи. То як же ти кажеш: 
«Ви станете вільні?». Відповів їм 
Ісус: «Поправді кажу вам, що ко-
жен, хто чинить гріх, той раб грі-
ха» (Ів. 8:31-34).

Характерно, що ці слова звер-
нені не до поган, а до юдеїв, тих, 
що в Нього уже ввірували. Отже, 
віра повинна бути дієвою, резуль-
тативною, вести до визволення 
від неволі гріха шляхом пізнан-
ня істин Слова Божого, в яке по-
трібно вникати та в ньому постій-
но перебувати.

Ісус Христос Сам сказав: «Сло-
ва, які Я говорив вам, є дух і жит-
тя» (Ів. 6:63). За словами Божи-
ми потрібно відчувати подих Його 
уст, дію Його непереборної сили. І 
тільки при такому сприйнятті при-
ходить свобода. Адже «де Дух Го-
сподній – там воля» (2 Кор. 3:18).

Правда Божа в тому, щоб лю-
дина була вільною і незалежною, 
повертаючись до становища Ада-
ма, який носив образ Божий та був 
подібний до Нього. Апостол Павло 
продовжує цю істину: «Ми ж від-
критим обличчям, як у дзеркало, 
дивимося всі на славу Господню 
і зміняємося в той же образ від 
слави на славу, як від Духа Го-
споднього» ( 2 Кор. 3:18).

Світ заполонив гріх, віддаю-
чись якому, людина впадає в різ-
ні залежності – наркотичну, алко-
гольну, сексуальну, комп’ютерну, 
любов до сріблолюбства тощо. І 
багатьом потрібно визволення від 
дії демонічних духів, які схиляли 
до того чи іншого гріха. 

Ісус Христос розпочав Своє мі-
сійне служіння словами: «На Мені 
Дух Господній, бо Мене Він пома-
зав, щоб Добру Новину звіщати 
вбогим. Послав Він Мене пропо-
відувати полоненим визволення, 
а незрячим прозріння, відпусти-
ти на волю помучених, щоб про-
повідувати рік Господнього зми-
лування» (Лк. 4:18-19).

Чи ж не до такого самого слу-
жіння покликані ми, християни, 
Його послідовники, помазані тим 
же Духом від Господа. І це до нас 
Бог звертається через Своє Сло-
во: «Чи ж ось це не той піст, що Я 
вибрав його: розв’язати кайдани 
безбожності, пута ярма розв’яза-
ти й пустити на волю утиснених, і 
всяке ярмо розірвати?» (Іс. 58:6).

І. К.

Зазвичай усі ми молимося хоча 
б раз на день, хоча б уранці у 
своїй «таємній кімнаті». Та 
хай там як, мабуть, не тільки 
в мене в процесі молитви вини-
кають запитання. Відповіддю 
на деякі з них хочу поділитися.

Чому іноді молитва ллється легко, а 
іноді доводиться просто примушувати 
себе молитися? 

І чи потрібна така молитва, до якої йдеш, 
як на панщину? Бог показав мені відповідь у 
34-му розділі Книги Буття. 

  «І промовив Господь до Мойсея: Ви-
теши собі дві кам’яні таблиці, як перші, і 
Я напишу на цих таблицях слова, що були 
на перших таблицях, які ти розбив. І при-
готовся на рано. І вийдеш рано вранці на 
гору Сінай, і станеш Мені там на верхів’ї 
гори…І витесав він дві кам’яні таблиці, 
як перші. І встав Мойсей рано вранці та 
й вийшов на гору Сінай, як Господь зве-
лів був йому. І взяв він у руку свою дві та-
блиці кам’яні. А Господь зійшов у хмарі, 
і став там із ним, та й покликав Ім’ям Го-
спода…» (Вих. 34:1-5).

 Цікаво, що Бог давав Свої заповіді Мой-
сею тричі. Спершу вони були озвучені усно. 
Коли ж народ Божий погодився з ними, Бог 
запросив Мойсея на гору Сінай для зустрі-
чі на найвищому рівні і дав йому дві кам’я-
ні таблиці, на яких Божим пальцем були ви-
різьблені ці слова. Але, коли Мойсей сходив 
з гори й побачив, що ізраїльтяни поклоня-
ються золотому теляті, то спересердя роз-
бив ці таблиці. І нарешті, Бог втретє запро-
шує його на гору, про що і йдеться в уривку 
з 34-го розділу. Але цього разу Господь не 
дав Мойсею готові кам’яні таблиці. Мойсей 
мусив сам їх витесати і сам вирізьбити на 
них слова заповідей.

Тобто першого разу пророк, грубо кажу-
чи, отримав їх без жодних зусиль. Бог дав ці 
скрижалі легко й просто. А тепер Мойсей му-
сив добряче потрудитися.

 Ось відповідь на запитання, чому іно-
ді молитися легко, а іноді – тяжко. Першого 
разу Мойсей легко отримав таблиці й легко 
з ними попрощався – розбив спересердя. А 
коли йому довелося чимало помучитися, щоб 
витесати нові таблиці, пророк, хоч і не раз ще 
гнівався на свій народ, більше скрижалями 
не розкидався.

Коли Бог дає щось легко, це в якийсь мо-
мент починає сприйматися як належне, десь 
навіть на рівні фамільярності з Богом. А коли 
стосунки з Ним вимагають дисципліни, само-
пожертви, зусиль – як це цінно! За що запла-
чено, те цінується більше.

 Тому буде і так і так: іноді як тільки за-
чиниш за собою двері молитовної кімнати – 
небо прихилиться до тебе; а іноді молитва да-
ватиметься надзвичайно тяжко. Але це аж 
ніяк не означатиме, що така молитва Богові 
не потрібна. Навпаки, коли ти переступати-
меш через свою плоть, це буде найціннішим, 
і ти отримаєш найважливіші відкриття у та-
кій тяжкій молитві, зможеш прийняти рішен-
ня, які запам’ятаєш назавжди. 

Коли молитва дається тяжко, пам’ятайте: 
що більша ціна, то більша цінність. Головне 
– не зупинятися.

 Чому іноді відчуваєш, що Бог близь-
ко, а іноді – що Він далеко? 

Аби зрозуміти принаймні один із аспектів 
цього явища, пропоную вам поглянути ще на 
одну історію – про пророка Іллю.

 «І він устав, і попоїв та напився. І він 
ішов, підкріплений тією їжею, сорок день 
та сорок ночей аж до Божої гори Хорив. І 

прибув він туди до печери, і переночував 
там, аж ось Господнє слово до нього… А 
Він відказав: Вийди, і станеш на горі пе-
ред Господнім лицем. Аж ось переходити-
ме Господь, а перед Господнім лицем ві-
тер великий та міцний, що зриває гори та 
скелі ламає. Та не в вітрі Господь. А по віт-
рі трус землі, та не в трусі Господь. А по 
трусі огонь, і не в огні Господь. А по огні 
тихий лагідний голос…» (1Цар. 19:8-12). 

Ілля йшов молитися до Бога в критичний 
момент свого життя – йому загрожувала не-
безпека. Ішов він сорок днів і ночей – так само 
й Мойсей був на горі сорок днів і ночей. А на 
яку це гору йшов Ілля? На гору Хорив, друга 
назва якої – Сінай. Тобто він ішов на ту саму 
гору, на якій був Мойсей.

Що відбувалося на тій горі, коли там був 
Мойсей? Був великий землетрус, було вели-
ке сходження вогню, чути було великі шуми, 
як від сильного вітру. І Ілля, йдучи на цю гору 
в критичний момент свого життя, був підсві-
домо налаштований на те саме, що колись 
пережив Мойсей. 

Чи ми, коли нам погано, не шукаємо опо-
ри в попередньому досвіді, коли нам було до-
бре? Дуже часто ми не відчуваємо, що Бог 
близько, не тому, що Він від нас ховаєть-
ся. Це ми заганяємо Бога в рамки своїх очі-
кувань: якось я відчув присутність Бога так 
(або знаю, що хтось так відчув), і тепер ду-
маю, що так має бути постійно. 

Це спокуса всіх груп прославлення: «Ми 
заспівали цю пісню – і така присутність була. 
Треба знову її співати». І – пустота. Тому що 
не можна покладатися на пісню.

Або: «Колись я відчув присутність Бога, 
коли стояв на колінах! Тепер завжди молити-
муся так!». Схиляєшся на коліна – нічого нема. 

Дехто так прив’язується до форми молит-
ви, що вже не сприймає ніякої іншої форми. 
Проблема в тому, що ми намагаємося втисну-
ти Бога в якийсь формат. Думаємо, що коли 
Він діяв так вчора, то й сьогодні діятиме так 
само. Так метод підміняє суть, а форма стає 
замість змісту. Ми їх обожнюємо. І коли Бог 
проявляється інакше, ми просто не хочемо 
цього помічати. Нам здається, що Він десь 
далеко, не з нами. А Він просто поміняв «точ-
ку доступу», щоб ти до цієї форми не призви-
чаївся. Щоб форма не стала для тебе ідолом, 
щоб ти не закостенів.

Дух – це Пневма, це Вітер, це Дихання, 
Він не стоїть на місці. Шукати Бога – це оз-
начає бути чутливим до Його проявів. Що-
разу починати з чистого аркуша: «Господи, 
як Ти захочеш проявитися сьогодні? Куди Ти 
мене поведеш сьогодні? Що мені говорити-
меш? Я відмовляюся від усього попередньо-
го досвіду. Я – немовля перед Тобою! Ось я 
перед Тобою. Відкрийся мені!». І так щодня.

 Мені розповідали про одну жінку, котра 
помирала від ВІЛ-інфекції та гепатиту С. І, 
перебуваючи в такому стані, вона покликала 
до Бога, і Він моментально зцілив її від ВІЛ. А 
потім, коли вона прийшла до церкви, вчинив 
друге чудо: миттєво зцілив від СНІДу. Вона 
очікувала, що таким же чудесним чином зці-
литься і від гепатиту. Але скільки молилася 
– зцілення не відбувалося. Й одного разу Бог 
промовив до неї, що така Його воля: зціли-
ти її від цієї хвороби через лікарів. Вона була 
у відчаї, бо не мала грошей на це дороге лі-
кування. Але наступного дня їй подзвонив 
один чоловік і сказав, що не може позбути-
ся нав’язливої думки, що має дати їй тисячу 
доларів. Це був перший внесок за лікуван-
ня. І те, що кожного разу, коли їй треба було 
йти на наступний курс лікування від гепати-
ту, у неї знаходилися гроші, було не меншим 
чудом, ніж два попередні.

 Бог може діяти у різний спосіб. Я вірю в 
надприродні сили. Мене самого було зцілено 
від туберкульозу кісток за одну мить 25 ро-
ків тому. Але я вірю й у те, що Бог набагато 
більший за наше розуміння і діє так, як хоче. 
Інколи я кажу: те, що ти потрапив одразу до 
нормального лікаря, – вже чудо.

 На превеликий жаль, мені доводилося 
ховати людей, які вважали, що Бог має зці-
лити їх тільки в надприродний спосіб, бо так 
Він зцілив когось іншого. Але то був інший, 
а не ти. У Бога на тебе можуть бути зовсім 
інші плани. Кожного разу запитуй Бога, як 
Він хоче діяти у твоєму житті. Не обмежуй 
Його тим, що було вчора, бо це може втри-
мати тебе ідв близькості з Богом.

  Від чого залежать глибина і рівень 

духовних відкриттів? 
Чому в одних людей вони глибокі й сер-

йозні, а в інших – поверхневі? Третя історія зі 
Святого Письма, яка об’єднує дві попередні,– 
це розповідь з 9-го розділу Євангелія від Луки.

 «І сталось після оцих слів днів за ві-
сім, узяв Він Петра, і Івана, і Якова, та й пі-
шов помолитись на гору. І коли Він молив-
ся, то вигляд лиця Його переобразився, 
а одежа Його стала біла й блискуча. І ось 
два мужі з Ним розмовляли, були то Мой-
сей та Ілля, що з’явилися в славі, і говори-
ли про кінець Його, який в Єрусалимі Він 
мав докінчити. А Петро та приявні з ним 
були зморені сном, але, пробудившись, 
бачили славу Його й обох мужів, що сто-
яли при Ньому. І сталось, як із Ним розлу-
чались вони, то промовив Петро до Ісуса: 
Учителю, добре нам бути отут! Поставмо 
ж отут три шатрі: задля Тебе одне, і Мой-
сею одне, і одне для Іллі! Він не знав, що 
говорить. А як він говорив це, насунула 
хмара та їх заслонила. І вони полякались, 
як стали ті входити в хмару. І почувся ось 
голос із хмари, який промовляв: Це Син 
Мій Улюблений, Його слухайтеся! А коли 
оцей голос лунав, Ісус Сам позостався. А 
вони промовчали, і нікому нічого тих днів 
не казали, що бачили. А наступного дня, 
як спустились з гори, перестрів Його на-
товп великий. І закричав ось один чоло-
вік із народу й сказав: Учителю, благаю 
Тебе, зглянься над сином моїм, бо одинак 
він у мене!» (Лк. 9:28-33). 

Христос на горі зустрічається зі Своїм От-
цем. З’ являються Мойсей та Ілля і говорять 
про страждання й смерть, які чекають на Хри-
ста. Здається, такого рівня духовних пережи-
вань не мав ніхто й ніколи ні до, ні після того.

Чому Бог дав Ісусу таке глибоке пережи-
вання, що навіть Мойсей та Ілля повернули-
ся? Від чого залежить глибина переживання? 
Від глибини місії, яку Бог довіряє цій людині. 

Дуже часто ми не хочемо брати на себе на-
вантаження, але хочемо отримувати відкрит-
тя. А відкриття завжди будуть дорівнювати 
рівню навантаження, яке ти несеш. Якщо ти 
– лідер домашньої групи, то й відкриття бу-
дуть на рівні лідера домашньої групи, якщо 
пастор – на рівні пастора, якщо єпископ – на 
рівні єпископа. Якщо простий християнин – 
Бог даватиме відкриття на рівні тієї відпові-
дальності, яку ти взяв. Через те мене дуже 
лякають люди, які не беруть ніякої відпові-
дальності, але мають відкриття про те, що 
буде із всесвітом у наступні 150 років.

Мета літака – не набрати висоту, а доле-
тіти до місця призначення. Так само й мета 
молитви не в тому, щоб набрати духовну ви-
соту, а в тому, щоб взяти на себе відповідаль-
ність виконати своє покликання.

Якось я сидів в ресторані зі своїм другом 
зі США Джорджем Давидюком. Розмовляли 
про різні високі матерії. Раптом він встав і ку-
дись пішов. У мене закралася підозра, що він 
вирішив розплатитися за вечерю. Тож коли 
він повернувся, я дорікнув, що це я мав би 
заплатити, бо я його запросив. А він відпо-
вів, що Бог сказав йому запросити офіціант-
ку, яка нас обслуговувала, до церкви, проте 
спочатку Джордж мав розплатитися за вече-
рю і дати їй гарні чайові. І ось коли вона знову 
підійшла до нашого столика, Джордж у неви-
мушеній розмові свідчив їй про нашу церкву.

Коли ми їхали додому, він всю дорогу про-
славляв Бога. Я запитав, за що він славить 
Бога, і Джордж сказав:«Як подумаю, що Бог 
так любить цю жінку, що запалив моє серце 
їй сьогодні засвідчити, то хочу славити Ісуса 
ще й ще. Побачиш, вона буде у вашій церкві!».

 У мене досі сльози на очах, коли я згадую 
цю історію. Я стільки молився до Бога, щоб 
мати пильність, а Джордж, хоча й вів ті самі 
теревені, що і я, та серце його могло спусти-
тися з духовних висот і мудрувань про висо-
кі матерії на землю.

Ось від чого залежить рівень духовних 
відкриттів! Не стільки від того, як високо ти 
вмієш злітати, як від того, що ти вмієш при-
землятися, щоб служити людям. 

Ісус, спустившись з гори, де мав великі ду-
ховні переживання, повернувся до служіння 
людям. Він побачив батька, що мав одержи-
мого сина, і взявся розбиратися з демонами. 
Ісус як ніхто вмів набирати духовну висоту, до-
літати до пункту призначення й приземлятися.

 І я сказав: «Господи, дай мені таке сер-
це, щоб, хай би на яку висоту я не піднявся, 
завжди розумів, що духовне зростання – не 
самоціль. Це засіб долетіти до потрібної точ-
ки, до покликання, і там приземлитися й по-
служити людям».

Микола Савчук.
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗЕМНЕ І ДУХОВНЕ

 КИЇВСЬКА ЦЕРКВА «СКИНІЯ» ПОДАРУВАЛА 
СВЯТО ДІТЯМ З РІЗНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА ЦЕРКВА «ВІРА, ОДЕСЬКА ЦЕРКВА «ВІРА, 
НАДІЯ ,  ЛЮБОВ» ПОДАРУВАЛА НАДІЯ ,  ЛЮБОВ» ПОДАРУВАЛА 

ДІТЯМ МІСТА СВЯТОДІТЯМ МІСТА СВЯТО

ЧАС ВІДКРИТТІВ

Росія в ньому виявилася на 41-
му місці, між Кенією і Малайзією.

Автори доповіді відзначають, що в 
той час, як Російську Православ-
ну Церкву держава підтримує, інші 

християнські групи стикаються з проти-
дією влади.

Християни на Північному Кавказі – осо-
бливо якщо вони раніше сповідували іс-
лам – зазнають утисків та дискримінації 
з боку родичів і суспільства.

Список в 16-й раз поспіль очолила Пів-
нічна Корея.

На різдвяний мюзикл зібралося 
близько 200 дітей!

Яскрава вистава була підготовле-
на для дітей з багатодітних сімей 
та дітей учасників АТО. Маленькі 
гості разом з батьками насолод-
жувалися дійством: самодіяль-
ним акторам вдалося передати 
послання про те, що Бог, торкаю-
чись серця навіть дуже жорсто-
ких людей, може змінювати їхнє 
життя на краще.

Частиною програми став виступ дитячого хору, 
який виконував відомі різдвяні пісні. Запро-
шені на свято діти брали участь у веселих 

конкурсах, співали разом з групою прославлен-
ня та гарно проводили час.

Наприкінці програми пастор церкви Віктор Мар-
ченко привітав усіх зі святом Різдва та поблагосло-
вив у молитві маленьких гостей та їхніх батьків.

Найулюбленіша частина свята кожної дитини 

– це, звісно, отримання подарунків! І всі отрима-
ли свій подарунок.

Хоча період підготовки був нелегким, наго-
родою за це стали вдячні дитячі очі та щасливі 
усмішки. Цей день став великим благословенням 
для усієї команди.

Юлія Казневська.
м. Одеса.

12 січня 2019 р. в церкві Святої Трійці м. Рівного відбулася обласна звітна 
конференція служителів Рівненського обласного об’єднання церков ХВЄ. На 
конференцію завітали старший єпископ Михайло Паночко, старші пресві-
тери церков Волинської області Михайло Близнюк та Хмельницької – Рос-
тислав Мурах. Участь у конференції взяли близько 500 пресвітерів, дия-
конів та керівників молоді з Рівненщини.

На початку старший пресвітер церков ХВЄ Рів-
ненської області Олександр Коток закликав 
присутніх до молитви. В основу своєї промо-

ви він поклав текст з  Мт. 21:33-34.
«Власник виноградника – Господь! За Його ініці-

ативою цей виноградник посаджений, за Його під-
тримки він розростався, і завдяки Його охороні він 
збережений. Власник Церкви також Господь! Він на-
був її власною кров’ю (Дії 20:28). З Його ініціативи 
вона була створена, завдяки роботі Святого Духа 
вона існує, і завдяки Божій охороні існуватиме на-
далі… Господь довірив Свій виноградник винарям. 

Це означає, що Бог довіряє людям, наділяє їх певни-
ми повноваженнями. З одного боку, це великі при-
вілеї, а з другого – велика відповідальність. Адже 
обов’язково настане час збору врожаю», – наголо-
сив Олександр Адамович.

Звітна частина конференції пройшла під голо-
вуванням Михайла Паночка. Секретарем було об-
рано Олександра Третяка.

Звітуючи про  роботу обласного об’єднання цер-
ков, Олександр Коток зазначив, що наразі у Рівнен-
ській області функціонують 309 церков УЦХВЄ, які 
налічують 33 209 членів – це найбільша кількість 

в Україні. Лише за звітний період водне хрещення 
прийняли 1240 нових членів. Сьогодні в області слу-
жать Господу 231 рукопокладений пресвітер, 542 ру-
копокладені диякони та ще 161 не рукопокладений 
пресвітер і диякон. У церквах – понад 10 тисяч мо-
лоді, якій служать 200 керівників молоді. Крім того, 
громади активно підтримують місіонерську роботу 
і надають підтримку 188 місіонерам. При церкві ді-
ють 392 хорових колективи.

Упродовж минулого року кілька служителів Рів-
ненщини, закінчивши свою земну мандрівку, пере-
йшли у вічність. Згадуючи про це, Михайло Сте-
панович закликав усіх присутніх заспівати псалом 
«Гора Сіон, гора святая»: 

Там бур нема: то край спокою, 
Там радості лунає спів,
Там всі в красі, у сяйві щастя, 
Там вже нема похмурих днів…
О, скоро, скоро я там буду 
З Христом на тій горі святій.
Він спас мене Своєю кров’ю, 
Він – Відкупитель, Пастир мій.
А далі знову повернулися до практичних питань 

земного служіння. Віталій Зозуля зачитав звіт ре-
візійної комісії.

Ростислав Мурах поділився проповіддю під наз-
вою «Прийди, вогонь Святого Духа». На прикла-
ді служіння Іллі (1Цар.18:37-39) він сформулював 
ряд актуальних тез: «Ми всі потребуємо дії Святого 
Духа. Він може зробити те, що не можуть зробити 
ані докори, ані застереження. Ваал цього світу не 
дасть відповідь на потреби людей. Те, що робить 
Церква, у світі не робить більше ніхто!

Ілля полив жертву водою тому, що вода була най-
дорожчою в той час засухи. Жертвуймо для Бога 
найдорогоцінніше, і зійде вогонь на нашу жертву. 
Люди кричали: Господь – то Бог, Господь – то Бог! 
Коли в наше життя приходить Святий Дух, пиль-
нуймо, щоб було видно Христа, щоб слава відда-
валася Йому».

Слово до молитви мав перший заступник стар-
шого єпископа УЦХВЄ Анатолій Козачок. Він зачи-
тав текст із Дій 3:1-8 та поділився деякими думками. 
«Ми маємо навчитися використовувати Божу бла-
годать, показувати людям надію – Ісуса Христа».

Старший пресвітер області розповів про пев-
ну реорганізацію структури Рівненського обласно-
го об’єднання, згідно з якою уся область поділена 
на чотири регіони, на чолі кожного регіону призна-
чений відповідальний служитель.

У другій частині конференції відбулась панельна 
дискусія: «Українська Церква Християн Віри Єван-
гельської: виклики сьогодення, стратегія майбут-
нього», у які взяли участь Олександр Коток та Ми-
хайло Паночко.

Перше запитання стосувалося зміни назви Цер-
кви (чому забрано слово «п’ятидесятники»). Далі 
говорили про загрозливі виклики у національному 
та регіональному масштабах: виїзд молоді за кор-
дон, пасивність багатьох членів, секуляризацію 
тощо. Говорили про збереження єдності поглядів, 
про мудре використання свободи, збереження мо-
лодого покоління. Не обійшли і теми війни на cхо-
ді, участь християн у політиці та ін. Розглянули по-
гляд п’ятидесятників на Томос та про співпрацю з 
іншими п’ятидесятницькими об’єднаннями, найпер-
ше – з нереєстрованим братством.

У заключному слові Михайло Паночко дав кіль-
ка актуальних для церкви рекомендацій, а також 
залишив побажання: «Нехай кожного часу одежа 
твоя буде біла, і нехай на твоїй голові не бракує 
оливи!» (Екл. 9:8).

А потім служителі звершили спільну молитву. Ок-
ремо молилися за служителів, котрі хто за віком, а 
хто – за станом здоров’я передали служіння:  прес-
вітера з с. Повчі Марка Терентійовича Хомича та 
пресвітера з с. Березова Петра Миколайовича Хо-
мича та за тих, кого обрали на різні служіння впро-
довж звітного року.

Олександр Геніш.

12 і 2019 і С ї Т ій і Рі і б б і У ї і Л і й і С й

ПОНАД 1200 НОВИХ ЧЛЕНІВ ПОНАД 1200 НОВИХ ЧЛЕНІВ 
ОХРЕСТИЛИ ЗА РІК НА РІВНЕНЩИНІОХРЕСТИЛИ ЗА РІК НА РІВНЕНЩИНІ

Це було яскраве свято для гостей: мам з діть-
ми, які втратили своїх батьків під час бойових 
дій на сході України, дітей з малозабезпечених сі-
мей та тих, чиї батьки відбувають покарання в 
місцях позбавлення волі. Були запрошені також 
діти співробітників пенітенціарної системи, 
Мін’юсту, медичних і соціальних установ, вій-
ськовослужбовців в зоні ООС. Всього п’ята благо-
дійна акція «Різдво в кожен дім» об’єднала май-
же 300 осіб з різних областей України.

Традиційно це свято церква ор-
ганізовує спільно з ГО «Укра-
їно, живи» та мережею рес-

торанів «МакДональдс» – вони на-
дають дітям безкоштовні набори 
«Хеппі Міл».

Цирк, вертеп і свідчення
Із самого ранку під будівлею Ки-

ївського цирку зібралася натхне-
на дітвора з батьками в очікуван-
ні чогось особливого, що обіцяла 

програма. Вистава «Краплі жи-
вої води» викликала захват. Де-
які діти вперше в житті побували 
в цирку і побачили диких тварин.

Після цирку діти з наставника-
ми поїхали до «МакДональдсу», де 
на них чекали смачний обід та роз-
повідь про Різдво, про те, Хто та-
кий Ісус і для чого Він народився. 
Разом з наставниками діти змай-
стрували міні-вертепи. 

А батьки разом зі служителями 

церкви завітали до кафе церкви 
«Скинія», де, окрім обіду, мали гар-
не спілкування: служителі ділили-
ся своїми свідченнями, усі разом 
співали різдвяні пісні.

Вистава «Різдвяна пісня»
Після обідньої програми батьки 

зустрілися зі своїми дітьми у цер-
кві. Фінальною подією свята стала 
чудова різдвяна вистава за моти-
вами Чарльза Діккенса «Різдвяна 
пісня», яку підготувала  театраль-
на група церкви.

Старший пастор церкви «Ски-
нія» Рустам Фатуллаєв привітав 
усіх гостей з Різдвом Христовим 
і в молитві благословив дітей та 
батьків. А на завершення, звичай-
но ж, усі, і дорослі, і діти, отрима-
ли подарунки.

Підстава для віри в чудо
Упродовж кількох днів після 

свята служителі церкви отрима-
ли багато дзвінків із щирими по-
дяками. Адже були сім’ї, де дити-
ні нема за що купити зимову кур-
точку, а про квитки у цирк і похід 
в «МакДональдс» вона могла тіль-
ки мріяти.

«Я бачив радісні усмішки і ді-
тей, і батьків, – каже пастор В’я-
чеслав Когут. – Через таке свято 
люди можуть почати вірити у чу-
деса, які Бог здатний зробити в 
житті кожної людини. Таким чи-
ном, ми намагаємося принести цю 
радість якомога більшій кількості 
людей. Нехай Христос народить-
ся в кожному серці!».

Для служителів команд цей 
день був складний, повний стре-
сів і переживань, але водночас і 
благословень.

chve.org.ua.

«РІЗДВО У КОЖЕН ДІМ»«РІЗДВО У КОЖЕН ДІМ»

ММІЖНАРОДНАІЖНАРОДНА  ПРАВОЗАХИСНАПРАВОЗАХИСНА  ОРГАНІЗАЦІЯОРГАНІЗАЦІЯ  
OOPENPEN D DOORSOORS  ПРЕДСТАВИЛАПРЕДСТАВИЛА  ЩОРІЧНИЙЩОРІЧНИЙ  СПИСОКСПИСОК  

ЗЗ 50  50 КРАЇНКРАЇН, , ДЕДЕ  ПЕРЕСЛІДУЮТЬПЕРЕСЛІДУЮТЬ  ХРИСТИЯНХРИСТИЯН
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ АКТУАЛЬНЕ

ОСТАННІ ГОДИНИ
У людей різні інтереси. 

Одні зайняті вивченням і 
розкриттям секретів неба. 
Розчарувавшись у місяці, 
тепер шукають шляхів до 
Марсу. Інші, навпаки, на-
магаються упорядкувати 
життя на землі, задоволь-
нити свої апетити, купу-
ють машини, будують бу-
динки, освоюють землю.

І так було завжди. Така природа люди-
ни. Але чи буде так завжди? Писання 
відповідає: «Ні!». Перше послання до 

солунян (4:16-17) говорить про раптове 
пришестя Господа за Своєю Церквою. 
Тут не йдеться про друге пришестя Хри-
ста, а про те, що Господь забере Цер-
кву – тих, хто до цього приготований.

У наш час дуже багато проповідни-
ків і пасторів намагаються обходити це 
питання – занадто багато теорій і тлу-
мачень наводнює християнський світ. 
А це саме те, чого бажає антухрист: за-
лишати людей у невіданні, коли Слово 
Боже висвітлює це питання з гранич-
ною ясністю.

Слово Боже також говорить, що 
тільки вірити у друге пришестя Хри-
ста – недостатньо. Якщо ви тільки ві-
рите, ви ніколи не будете готові. Віру-
ючи у вознесіння Церкви, християнин 
повинен готуватися до цієї події, очіку-
вати, бажати її.

Друге пришестя Христа буде доко-
рінно відрізнятися від першого. Хри-
стос прийде не в образі безпорадного 
Немовляти, а як Цар слави, Якому дана 
вся влада на небі й на землі. Першому 
пришестю передувала проповідь Івана 
Хрестителя. Другому пришестю буде пе-
редувати раптове підхоплення Церкви.

Явлення Ісуса Христа за Церквою 
гарантує нам Писання. При вознесін-
ні Ісуса з гори Оливної ангели спові-
стили учням: «Той Ісус, що вознісся 
на небо від вас, прийде так, як бачили 
ви, як ішов Він на небо!» (Дії 1:11). Та 
й Сам Ісус сказав: «Я прийду знову» 
(Ів. 14:3). Немає жодної підстави не ві-
рити такій авторитетній і цілком ясній 

заяві Ісуса Христа.
Крім тверджень Писання, ми бачимо 

всі ознаки, що передують другому при-
шестю. Ці ознаки збуваються на наших 
очах, і головна з них – Ізраїль.

У Євангелії від Луки, 21:9-11, йдеть-
ся про війни між націями. У Лк. 21:25 
йдеться про «зневіру народів і здиву-
вання». Що це означає? Це означає: 
«Виходу нема».

Сьогодні людство не бачить виходу 
з такого критичного становища на всіх 
континентах землі. Укладені перемир’я 
не дають нікому гарантії безпеки, і це 
ще більше наводить на людей страх за 
своє майбутнє.

Увесь світ схвильований подіями на 
Близькому Сході. Усе, що відбувається 
сьогодні в Ізраїлі, – особлива характер-
на ознака другого пришестя Христа.

Моральний стан усього людства, а 
також моральне виродження тих націй, 
де особливо проповідується Євангеліє, 
говорить про останні строки дії благо-
даті Божої: Господь близько!

Ось чому вознесіння Церкви може 
відбутися в будь-який момент. Як важ-
ливо не спізнитися і приготуватися до 
цієї події!

Велика війна (не Армагедон) між 
північними народами та Ізраїлем з його 

союзниками, згідно з пророцтвом Єзе-
кіїля, 38:15-18, підготує престол для ан-
тихриста. Храм у Єрусалимі може бути 
побудований в першій половині семиріч-
ного періоду «важких часів». Тоді анти-
христ оголосить: «Я – бог, а не Ягве».

Євреї, які сьогодні відкидають Хри-
ста як Месію, змушені будуть підкори-
тися антихристові. Вони не будуть мати 
силу чинити опір. Антихристу буде дано 
силу і владу на сім років.

Щасливі ті люди, які будуть взяті 
від землі до цього моменту. Щасливі 
ті віруючі, які, подібно до п’яти розум-
них дів, матимуть олію у своїх світиль-
никах при зустрічі Небесного Жениха.

У дні великої скорботи буде дано 
можливість врятуватися деяким лю-
дям, але ціною великих страждань. Не-
хай мине ця чаша вас, читачу!

Слава Богові, сьогодні для всіх від-
криті двері до спасіння. Сьогодні є мож-
ливість кожному віруючому наповнити 
свій світильник олією та приготуватися 
до зустрічі Небесного Жениха.

Тільки б не спізнитися!
Події в Ізраїлі – це третій дзвінок. 

До відходу поїзда залишилися ліче-
ні хвилини.

М. Водневський.

Мені не раз доводилося здавати кров для 
людей, які потрапляли до лікарні з важ-
кими хворобами. Добре відомо, що наша 
«доблесна» пострадянська медицина жод-
ним чином не може лікувати людей без 
свіжої крові.

Я нічого не маю проти здачі крові. Своєї. Вірю, якщо Хри-
стос віддав Свою кров – усю до останньої краплини, 
за нас, грішних та недостойних (вічна слава Тобі, Го-

споди!), то хто я, щоб не допомогти братам і сестрам по ря-
тівній євангельській вірі?

Мене бентежило тільки одне – антисанітарія в лікар-
нях, бич нашої медицини. Читати вмію, знаю про числен-
ні випадки зараження страшними хворобами донорів, які 

благородно жертвували кров людям. Один випадок із моїх 
«здач» запам’ятався особливо.

Була у нашій громаді молода сестра, щира християнка. 
Вона була при надії, готувалася стати матір’ю. Пологи ви-
далися важкі. Сестра втратила багато крові, але придба-
ла синочка. Терміново потрібні були донори. Кинули заклик 
у нашій євангельській громаді. Багато відізвалися, у тому 
числі і я. Упевнений – пресвітер повинен бути першим у та-
ких ситуаціях.

Уранці, помолившись Господу, я поїхав до клініки «зда-
ватися». Помитий, поголений, напахчений, добре одягнений.

На подив, станція переливання крові в нашому містеч-
ку виявилася доволі акуратною і доглянутою. Мені відразу 
принесли стерильний білий одяг і переконливо попросили 
переодягнутися. Навіть білий ковпак на голову начепили!

О, думаю, урок для нас, християн. Ми, навіть віруючі, у 
своїх шатах на небо не потрапимо. Хоч і здається нам іно-
ді, що ми вже такі білі та пухнасті. Однак в очах Бога наша 
праведність – як «забруднена одіж». Потрібні інші шати: 
вірою зодягнутися в Христа, в одяг праведності й свято-
сті нашого Господа.

З такими думками віддався владі медсестер. Поклали 
мене на спеціальний стіл, встромили голки у вену на руці, 
і... краєчком ока бачу, що молоденькі медсестри, лукаво по-
сміхаючись, переглядаються одна з одною. Я також помі-
тив, як вони непомітно прикрили тканиною посудину, куди 
стікала моя кров.

Спочатку я не зрозумів причини їхніх веселощів – дійшло 
потім. Почав помічати, що донори поруч зі мною вже дав-
но залишили нашу палату. Нарешті мені дозволили підве-
стися. Я встав, і мене так захитало, що мало на підлогу не 
гепнувся. Мене під ручки підхопили перелякані медсестри. 
І я зрозумів, скільки кровиночки вони з мене викачали. Усі 
здавали грамів по 200, а з мене скачали, напевно, літрів 
зо два! Видно оцінили, що чоловік я міцний, здоровий і вго-
дований. А кров була потрібна, тож вони й раді старатися.

Проте я не засмутився, на серці було добре.
Павло Минаєв.

«Він після того проходив містами та селами, проповідую-
чи та звіщаючи Добру Новину про Боже Царство. Із ним Два-
надцять були та дехто з жінок, що були вздоровлені від злих 
духів і хвороб: Марія, Магдалиною звана, що з неї сім демонів 
вийшло, і Іванна, дружина Худзи, урядника Іродового, і Сусан-
на, і інших багато, що маєтком своїм їм служили» (Лк. 8:1-3).

Євангеліст Лука особливо підкреслює 
роль жінок у служінні Ісуса. У вось-
мому розділі він називає їх по іменах. 

Ставлення Ісуса до жінок було нетиповим 
для Його часу та культури. Господь цінував 
їх, поважав, розумів їхні потреби, почуття, 
спілкувався з ними, допомагав і приймав 
від них допомогу. Жінки супроводжували 
Його та учнів у подорожах – що, знову ж 
таки, дуже нетипово. Цінувати й поважа-
ти жінку – це по-євангельськи.

Перелічуючи жінок, які супроводжували 
Ісуса, Лука підкреслює їхнє соціальне ста-
новище. Іванна, дружина Худзи, урядни-
ка Ірода, явно належала до еліти суспіль-
ства. Служіння Ісуса було спрямоване, го-
ловним чином, на бідних, малоосвічених 
людей. Але багаті та освічені теж знахо-
дили в Ісусові те, чого шукала їхня душа. 
Завдяки їхній фінансовій підтримці і три-
вало служіння Ісуса та апостолів.

Вони «маєтком своїм їм служили» – це 
про жертовність і смиренність. Як нормаль-
ному чоловіков жити на утриманні жінки? 
Є такі, яким так навіть дуже комфортно. 
Але нормальному чоловікові – як воно?

Ісус звик багато працювати й утриму-
вати матір і молодших братів. Оскільки Йо-
сип згадується в Євангеліях тільки в опи-
сі дитячих років Ісуса, розумно припусти-
ти, що він помер, коли Ісус був ще зовсім 
молодим, і Ісус відразу став головним го-
дувальником сім’ї.

Тепер же Йому Самому довелося стати 
утриманцем. Йому, Якому належав увесь 
світ, довелося стати мандрівним проповід-
ником, що живе на пожертвування. Але 
ці жінки не стали поважати Його менше. 
З власного досвіду знаю: коли ти робиш 
правильну, потрібну справу, Бог налаш-
товує серця людей – тих, від кого ти на-
віть найменше очікуєш, і необхідні ресур-
си приходять. Той, хто потребує, і той хто 
допомагає, – обидва потрібні один одному.

Багато інших жінок
«Були ж і жінки, що дивились здале-

ка, між ними Марія Магдалина, і Марія, 
мати Якова Молодшого та Йосії, і Соло-
мія, що вони, як Він був у Галілеї, ходили 
за Ним та Йому прислуговували; і інших 
багато, що до Єрусалиму прийшли з Ним» 
(Мр. 15:40-41).

Євангеліст Марко приділяє два вірші 
жінкам, які були поруч з Ісусом у момент 
страти. Учні-чоловіки здебільшого розбіг-
лися. Жінки залишилися. У чоловіків не 
вистачало сил. Жінки витримали все до 
кінця. Це жінки потім принесуть переля-
каним і дезорієнтованим чоловікам звіст-
ку про воскресіння Христа.

Коментатори Біблії бачать у цьому від-
новлення Божого плану. Жінка була ство-
рена помічницею чоловікові. І саме жінка 
штовхнула чоловіка на гріх. У Євангелії 
відновлюється те, що порушилося в Бут-
ті. І це якраз те, що об’єднує пасхальні та 
різдвяні події. Єва зірвала плід і з’їла й чо-
ловікові дала, щоб він з’їв, порушивши за-
повідь, яку щойно так палко захищала. А 
Марія сказала: «Я ж Господня раба: нехай 
буде мені згідно з словом твоїм!» (Лк. 1:38).

Непокора жінки призвела до того, що 
у світ увійшов гріх. Послух жінки призвів 
до того, що у світ прийшло спокутуван-
ня. Вірність багатьох жінок, на противагу 
невірності багатьох чоловіків, допомогла 
спокуті здійснитися.

У більш широкому сенсі: поруч із Хри-
стом – і в Різдво Христове, і у Великдень 
– виявляються не ті люди, яких ми очіку-
вали там побачити. Народженого Царя 
приходять вітати вифлеємські пастухи 
й якісь незрозумілі мудреці. З Єрусали-
ма надсилають не богословів і вельмож, 
а ескадрон смерті... Усе життя Ісус про-
повідував звичайним людям, хліборобам 

і рибалкам, дистанціюючись від релігійно-
го істеблішменту.

Але хто надає Йому останні почесті, 
жертвуючи репутацією та коштами? Не ри-
балки й селяни, а багатії – фарисеї і члени 
синедріону Никодим та Йосип із Ариматеї.

Хто допомагає Ісусові нести хрест? Не 
земляк-галілеянин, а африканець Симон.

Хто бачить у Ньому, зганьбленому й зра-
неному, вмираючому на хресті, як злочи-
нець, Сина Бога? Римський сотник, який, 
мабуть, бачив чимало смертей розіпнутих, 
але вражений саме цією смертю.

Не раз буває, що добро й допомога 
приходять найчастіше від тих, від кого це 
найменше очікують. Різдво Христове та 
Великдень – про це. Бог виявився поруч, 
хоча ми не чекали Його й у нас навіть не 
було прав на Його близькість. Бог пові-
рив у нас раніше, ніж ми повірили в Ньо-
го. Різдво й Великдень – про це: у нас є 
шанс опинитися поряд із кимось, хто мало 
кому потрібний. Повірити в когось, у кого 
мало хто вірить. Допомогти комусь, кому 
немає звідки чекати допомоги.

Він любить народ наш
«Вони ж прибули до Ісуса та й ревно 

благали Його й говорили: «Він достойний, 
щоб Ти це зробив йому. Бо він любить на-
род наш, та й для нас синагогу поставив» 
(Лк. 7:4-5).

Зцілення слуги сотника – одна з небага-
тьох євангельських історії, в якій Христос 
має справу з не євреєм. Ісус не тільки до-
поміг цій людині, але й похвалив, чого теж 
небагато хто удостоївся. Хвалили його та-
кож юдейські старійшини, які й прийшли 
просити Ісуса про нього. Загалом, унікаль-
на ситуація, і людина теж була унікальною.

Політично все складно: сотник був пред-
ставником окупаційної влади. Він і його сол-
дати були там, щоб у разі, якщо євреї вчи-
нять заколот, придушити бунт і вбити бун-
тівників. Євреї очікували Месію, Який, як 
вони вірили, допоможе їм підняти цей са-
мий заколот, вигнати римлян і відновити 
незалежність країни. У принципі, не було 
жодного шансу на те, що між цією грома-
дою і сотником можуть виникнути добрі 
взаємини. Але цій людині вдалося дове-
сти зворотне.

Ні, він не кинув зброю і не зняв форму. 
Але він пожертвував особисті кошти, щоб 
побудувати для них синагогу. Ось вона, ця 
синагога, – стіни, дах... Євреї дивилися на 
неї та говорили: «Він любить народ наш». 
Справи говорять про любов красномовні-
ше за слова.

За статусом сотник був ворогом, а по 
життю – другом. Він розумів, що для Ісуса, 
як єврея, зайти під дах його будинку озна-
чатиме стати ритуально нечистим, і сотник 
не протестував проти цього порядку. Його 
віра виразилася у практичних справах, а 
також у глибокій повазі до обраного Бо-
гом народу. Саме таку віру вшанував Ісус.

Ми живемо в епоху, коли етнічні, міжна-
ціональні та міжконфесійні конфлікти ста-
ють реальністю повсякденного життя. Усе 
складно між країнами, народами, церква-
ми. Усе жорсткіші грані, що розділяють на 
своїх і чужих. І навряд чи вдасться стер-
ти ці грані. Ми також не можемо вдавати, 
ніби цих граней не існує або вони не ма-
ють до нас відношення. Мають. Якби в Ка-
пернаумі спалахнув заколот, сотник, мож-
ливо, опинився б перед складним мораль-
ним вибором. Скоріше за все, він виконав 
би свій професійний обов’язок. Однак його 
історія про те, що грані, які нас розділя-
ють, – це ще не все. Любити чи ненави-
діти людей по той бік грані – це лише ви-
бір, мій і твій вибір.

Отче, допоможи нам бути людьми, ко-
трим не все одно.

Ігор Райхельгауз.

ПРО ТИХ, КОМУ ПРО ТИХ, КОМУ 
НЕ ВСЕ ОДНОНЕ ВСЕ ОДНО

ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУПрактичне християнство

ВТРАЧЕНА КНИГАВТРАЧЕНА КНИГА
З усіх сибірських народів 

алтайці мають найбагатшу 
фольклорну традицію. В іс-
торичних переказах алтайців 
часто зустрічається сюжет, 
в якому люди, яких гонять на 
чужину, вішають люльку з не-
мовлям на суку дерева в на-
дії, що хтось знайде та ви-
ховає дитину.

Важко не згадати захований в очереті Нілу 
кошик із майбутнім великим пророком 
Ізраїлю. В алтайському ж варіанті саме 

так починається земне життя Когюдей-Мер-
ге з національного епосу «Маадай-кара». 
Далі, за сюжетом епосу, Когюдей-Мерген 
кидає виклик самому Ерліку (алтайський 
варіант диявола), який тримав народ у 
рабстві підземного світу. Когюдей-Мерген 
сходить у пекло, щоб битися з Ерліком, і 
перемагає його. Народ дякує герою, і ось 
тут у словах епосу ясно звучить віра у виз-
волення саме від рабства смерті та тліну.

Що це? Стародавнє народне сподівання 
чи передчуття Царства, що прийшло у світ? 
А можливо, відгомін християнської пропові-
ді здавна дійшов до гір Алтаю, і його пере-
осмислили народні оповідачі-співаки? Адже 
епос цей склався уже в християнську епо-
ху, не раніше VI-VIII ст. н. е., як відзнача-
ють дослідники.

Вогонь згаслий ти запалив,
Померлих нас ти воскресив,
Із царства похмурого витягнув,
Ерліка злого переміг.
Звільнені з темряви –
Ми врятовані, вільні ми!
На квіти перетворили прах,
Нехай ім’я славиться твоє,
Незабутній будь у віках –
Руйнівник небуття,
Що до життя відродив тлін –
Великий Когюдей-Мерген!
Після здобутої перемоги над смертю і 

силами зла Когюдей-Мерген не залиша-
ється з народом, а підноситься на небеса і 
стає зіркою, щоб світити людям.

«Ось така в нас є історія, дуже схожа 
на Євангеліє. Ідея Месії, визволителя на-
шого народу від рабства й темряви,тут про-
глядається цілком очевидно», – розповідає 
юна алтайка, що створила сайт рідною мо-
вою. Ідея створення сайту почалася з того, 
що дуже вже хотілося їй поділитися зі сво-
їм народом, особливо з алтайською молод-
дю, перекладеним на алтайську мову Но-
вим Заповітом. Але як? Готова нова ре-
дакція тексту, готовий аудіозапис – але не 

готова аудиторія. Перше, до чого вдають-
ся люди, що перебувають у духовному по-
шуку, – це традиційна віра предків: алтай-
ська «біла віра», бурханізм. Є ще шама-
нізм, тенгріанство. 

Дівчина задумалася: «Як зробити Бі-
блію рідною для алтайського народу? Адже 
і справді, не тільки окремі сюжети, але й на-
віть саме алтайське ім’я Мадай, яке дало 
назву вищезазначеному епосу, є в книзі 
Буття! Його можна знайти там, де перелі-
чуються засновники племен (Бут. 10:2). Ну 
а що вже до споконвічного побуту кочівни-
ків, до стародавньої практики жертвоприно-
шень, то це дуже добре упізнається в Ста-
рому Заповіті. Як жили патріархи, так жи-
вуть і сьогодні в гірських селищах Алтаю».

На допомогу в розвитку ідеї юній розроб-
ниці сайту прийшов її рідний дядько, май-
стер горлового співу й творець сучасного 
авторського епосу алтайською мовою, у 
тому числі епосу біблійного – «Ешуа», в яко-
му переказується біблійна історія від книги 
Буття до книги Об’явлення, причому в сти-
лі кай – високої поезії Алтаю. 

Дядько порадився з друзями з числа ал-
тайських християн, і народилося ім’я для 
нового сайту, ясне, таке саме собою зро-
зуміле для кожного алтайського вуха, що 
на його племінницю відразу повіяло дитин-
ством, згадався старовинний переказ, по-
чутий від матері, а потім забутий. Сайт ви-
рішено було назвати «Судур Бічік», що оз-
начає «Пророча книга».

Стародавня легенда свідчить, що спо-
конвіку була в алтайців якась пророча книга: 
хто її прочитає, той зможе знайти відповіді 
на всі запитання й зрозуміти всі причини та 
наслідки, осягнути всі таємниці світобудови. 
Але книгу було втрачено. Скотарі-алтайці 
жартують, що книгу з’їла корова, тому ще 
один із внутрішніх органів корови, що вхо-
дить до національної кухні, схожий на кни-
гу. А ось куди поділась мудрість «Пророчої 
книги» – ніхто не знає...

Тільки-но народилася назва сайту, ста-
ла очевидною й уся його концепція: «Ми 
знайшли загублену книгу!». Адже Біблія, за 
самою своєю суттю, ніщо інше, як та сама 
загублена «Пророча книга», яку шукають 
алтайці, та й будь-який інший народ. Чита-
ючи її разом, можна відтворити вікову му-
дрість, знайти відповіді на найбільш хви-
люючі питання сьогодення.

Вивчення біблійного тексту в формі від-
творення давньої пророчої книги «Судур Бі-
чік» – це спільна творчість, відкрита як для 
традиції, так і для живого обміну думками. 
На сайті неодмінно знайдеться місце для ві-
део з виконанням епосу «Ешуа» на тлі пер-
винної у своїй красі алтайської природи; на 

ньому вже доступний Новий Заповіт у но-
вому алтайському перекладі з аудіозапи-
сом і з паралельним російським текстом 
у найрізноманітніших форматах, придат-
них, у тому числі, для мобільних пристро-
їв, а крім того, запропоновано кілька форм 
зворотного зв’язку з відвідувачами: можна 
вивчати Біблію онлайн, можна пропонува-
ти власну поезію, музику, живі історії ал-
тайською мовою.

Через вивчення Книги книг, і не в остан-
ню чергу саме через пророчі книги Біблії, 
для авторки нового сайту вже почали від-
криватися таємниці втраченої «Пророчої 
книги» алтайців. Ось що вона розповідає: 
«Для мене становить великий інтерес Кни-
га пророка Даниїла. Там ідеться про звірів, 
які уособлювали імперії. І в першому ж зві-
рі, якого побачив цар у своєму видінні, якщо 
уважно прочитати, можна впізнати герб Рес-
публіки Алтай! На нашому гербі зображений 
грифон. Це символ пазирикської культури, 
яка за часом збігається з вавилонською ім-
перією. До цієї ж культури належить наша 
знаменита «укокська принцеса», на якій 
були татуювання з грифонами, і не тільки 
вона, а й інші знахідки урочища Пазирик».

Ми звикли, що тільки з епохою вели-
ких географічних відкриттів людям поча-
ли відкриватися зовсім інші культури та 
цивілізації, а виявляється, люди в давнину 
мали зовсім не такий вже й вузький круго-
зір: «Для  мене стало одкровенням звер-
нення пророка Даниїла до Навуходоносора: 
«Царю, все на землі підпорядковане тво-
їй владі, всі границі землі – у твоєму воло-
дінні» (див. Дан. 2:37-38).

Часто це інтерпретують так, що йдеть-
ся про землю в розумінні людей того часу, 
відповідно до їхніх знань із географії, але 
ми можемо зрозуміти й інакше: що в той час 
дійсно існувала одна «золота голова» – ота 
єдина вавилонська імперія, яка ширилася 
до найвіддаленіших країв. Багато археоло-
гічних знахідок свідчать про те, наскільки 
пов’язаний був Алтай із Персією та Індією. 
В урочищі Пазирик був знайдений перський 
килим, а сорочка «укокської принцеси» ви-
явилася зробленою з індійського шовку».

Знайшлася в пророчих книгах і відпо-
відь на дуже конкретні потреби та запити 
авторки нового сайту: «Книгу пророка Огія 
я бачу тепер як цілком сучасне послання до 
моєї церковної громади – як заклик спря-
мувати наші зусилля на будівництво Божо-
го храму, а не тільки на будівництво свого 
власного будинку. І хоча в основному сайт 
присвячений самій Книзі, у нього вплетені 
і наша творчість, і наше життя, і наші роз-
думи та переживання, що навіяні нею».

Тетяна Прохорова.

У Дельфах дерев’яний храм Аполлона розламали й 
побудували кам’яний. Хети пішли війною на Єгипет. 
У Китаї йде з перемінним успіхом війна між давніми 
царствами. У Мікенах – будівельний бум. Але всі ці 
події, як і багато інших, – тільки тло, на якому від-
бувається найважливіше, що має відношення до Бо-
жого плану спасіння всього людства. На території 
Ханаану виникає держава Ізраїль. Її столиця – неве-
личке село, в якому стоїть храм-намет, духовний і 
адміністративний центр багатоплемінного народу.

Під керівництвом Мойсея ізраїль-
ський народ вийшов з Єгипту, 
отримав біля гори Синай закон, 

40 років мандрував пустелею, поки 
вимерли всі, звиклі до рабства, не-
покірні й невіруючі. Наступник Мой-
сея, Ісус Навин, ввів численний народ 
у землю, «де тече молоко і мед», з 
укріпленими містами, родючими по-
лями, густими лісами.

Але минуло чимало століть, перш 
ніж із розрізнених племен (по-біблій-
ному – колін) утворився один народ. 
Його об’єднанню сприяли численні 
вороги, які оточували Ізраїль і часто 
нападали на ще слабку державу. Бог 
давав народові суддів, які приноси-
ли йому в черговий раз визволення і 
якийсь нетривалий, з історичної точ-
ки зору, період миру та благополуччя. 
Однак головними ворогами Ізраїлю 
весь цей час були ідолопоклонство 
та забобони, що повсюдно поширю-
валися. Народ то повертався до віри 
в Бога, то знову впадав у безглузде 
ідолослужіння.

І ось Ізраїль перетворився з те-
ократичної держави на монархію: 
народу захотілося мати царя, «як і 
інші народи». Першому цареві необ-
межена влада, багатство й перемоги 
над ворогами запаморочили голову. 
Він навіть пам’ятник собі за життя 

побудував. Дійсно, як говорив Соло-
мон, немає нічого нового під сонцем.

Бог відкинув його й зробив ца-
рем Давида. Його піснями, псалма-
ми та пророцтвами надихаються по-
ети, композитори й проповідники ще 
й сьогодні, три тисячі років потому.

За тисячу років, що минули піс-
ля Давида, народ Божий пережив 
багато потрясінь. І тільки вавилон-
ський полон назавжди позбавив із-
раїльтян ідолопоклонства.

Імперії виникали й зникали: Ас-
сирійська, Вавилонська, Мідо-Персь-
ка, Македонська... Римляни встано-
вили на Близькому Сході свій поря-
док, утихомиривши супротивників. По 
всій імперії були прокладені дороги, 
налагоджений зв’язок між частина-
ми величезної держави, введені за-
гальні для всіх закони...

Сповнився час – і Бог послав у світ 
Спасителя. Не в Єгипті, не в Римі, не 
в Афінах, а в маленькому брудному 
містечку неспокійної провінції Юдеї, 
яка перебувала під пильним наглядом 
і контролем римлян за днів правління 
деспотичного царя Ірода, – Вифлеємі, 

Поля. Пастухи. І відразу війнуло 
на нас чимось світлим, радісним. Це 
віяння надії – Син Давидів!

Вальдемар Цорн.

Чарльза Сперджена називають одним із найбільших 
проповідників сучасності. Його проповідницька діяль-
ність, що припала на кінець XIX століття, зробила ре-
волюцію в духовному житті тодішнього Лондона і на-
віть Англії. Послухати «короля проповідників», як його 
стали називати, приходили десятки тисяч людей ра-
зом з найбільш високопоставленими чиновниками. Він 
залишив після себе тисячі проповідей, які навіть те-
пер, більш як через 100 років, не втрачають своєї акту-
альності й передруковуються мільйонними тиражами.

Але ця праця була нелегкою. Були 
вороги, які будь-що намагалися 
зірвати його служіння, були мо-

менти особистих розчарувань і на-
віть хвороб через фізичне та нерво-
ве перевантаження. Нелегко було й 
готуватися до проповідей, які слуха-
чі вважали шедевром ораторського 
мистецтва і які торкалися найпотаєм-
ніших сторін їхнього духовного життя.

Суботніми вечорами Сперджен з 
дружиною часто запрошував друзів 
на чай та спільну молитву. Було пра-
вило, що гості до сьомої години ро-
зійдуться. Тоді проповідник сідав го-
туватися до проповіді. 

Нерідко справа йшла важко. Чарльз 
признавався: «Я годинами сиджу й 
молюся, чекаючи, що в голову при-
йде тема для проповіді». Свої вечірні 

проповіді він готував у неділю вдень. 
Якось він склав конспект проповіді 
вже по дорозі в церкву.

Але секрет успіху проповідника по-
лягав не в ретельній підготовці до чер-
гової проповіді безпосередньо перед 
служінням. Усе його життя було підго-
товкою, постійне перебування у Слові 
Божому дозволяло проповіднику зна-
ходити теми найдивовижнішим чином.

Одного разу в суботу ввечері 
Чарльз просидів декілька годин над 
чистим аркушем паперу, молився, пе-
редивлявся богословські коментарі, 
починав робити замітки й розумів, 
що почата думка веде в нікуди. Він 
все більше й більше впадав у паніку. 
«Мені було так же важко, як і йому, – 
згадувала його дружина Сюзі. – Але 
я нічим не могла йому допомогти...»

Нарешті Сюзі порадила йому лягти 
спати й встати наступного ранку рані-
ше. Вона пообіцяла, що сама розбудить 
його на світанку. На свіжу голову буде 
легше щось написати, вирішила вона.

Але під ранок наступного дня Сюзі 
почула, що Чарльз розмовляє уві сні. 
Вона прислухалася і зрозуміла, що 
це не було безглуздим бурмотінням. 
«Незабаром у чоловікових словах я 
вловила тему проповіді... Вона була 
викладена чітко, послідовно, з вели-
кою силою й свіжістю... Якби я мог-
ла вловити основні моменти, то лег-
ко б переказала її Чарльзу...»

Лежачи в постелі, вона знову й 
знову повторювала, щоб запам’ята-
ти, головні думки. Нарешті вона за-
снула саме перед тим, коли потрібно 
було розбудити чоловіка.

Він прокинувся і, побачивши, котра 
година, розсердився на Сюзі. Він не 
знав, що робити. Перспектива прове-
сти богослужіння без проповіді в при-
сутності кількох тисяч слухачів його 
аж ніяк не захоплювала.

Тоді дружина розповіла йому, що 
чула вночі. «Ти хочеш сказати, що я 
проповідував уві сні? – він не міг по-
вірити в це. – Але це саме те, що мені 
потрібно!». Накидавши план пропові-
ді зі слів дружини, Чарльз Сперджен 
проголосив того дня одну з найбільш 
сильних проповідей у своєму житті.

За книгою В. Петерсона «25 
дивовижних шлюбів».

Слово «любов» люди здебільшого розуміють як чуттєві сто-
сунки між протилежними статями. Гарні відносини між людьми 
найчастіше називають дружбою, порядністю, чуйністю, рідше 
– співчуттям і майже ніколи – людяністю. Христос же називав 
добрі відносини між людьми не інакше, як любов’ю.

Одного разу Ісус Христос процитував зі 
Старого Заповіту такі слова: «Ви чули, 
що сказано: «Люби свого ближнього, і 

ненавидь свого ворога» (Мт. 5:43). Напевно, у 
цьому світі вважається, що це прекрасне пра-
вило для взаємин. Якщо люди відповідають 
добрістю на добро, якого вони зазнали від сво-
їх ближніх, це прекрасно. Погано, коли люди 
не відповідають добром на отримане добро.

А що відбувається, коли нам спричиняють 
зло? Багато хто беззастережно погодить-
ся зі словами «і ненавидь свого ворога». За 
цими правилами живе світ. Часом ненависть 
вихлюпується такою мірою, що нам стає мо-
торошно. Але світ не знає Бога.

А як із цим справи у нас, у християн? На 
жаль, ми теж часом живемо за тими ж прин-
ципами, що й світ. Ми відповідаємо добрі-
стю на отримане добро. А коли стикаємося 
зі злом, то в кращому разі: «Я з цією люди-
ною не хочу мати нічого спільного». 

Але чого вчить нас текст із Першого по-
слання Івана? Автор говорить про сутність 
Божої любові: «Не в тому любов, що ми по-
любили Бога, а що Він полюбив нас і послав 
Свого Сина вблаганням за наші гріхи» (1 

Ів. 4:10). Чи могла якась наша добра спра-
ва спонукати Бога віддати на хрест Ісуса 
Христа? Ні! Навпаки, ми вчинили безліч 
гріхів. У відповідь на ці злочини Бог вика-
зав Свою любов! Він віддав на хрест Свого 
Сина! На зло, учинене нами, Він відповів до-
бром – в Євангелії це названо «благодаттю».

Який висновок має зробити віруючий? Іван 
пише: «Улюблені, коли Бог полюбив нас отак, 
то повинні любити і ми один одного!» (1 Ів. 4:11).

Коли ми стикаємося в житті зі злом або 
неприємностями, ми повинні (і навіть зобов’я-
зані), як люди, котрі пізнали Бога, відповісти 
добром! Адже слова «повинні любити і ми 
один одного» – це не рекомендація і не по-
рада, для нас це – заповідь! Ніяк не менше!

«Улюблені, любім один одного, бо від Бога 
любов, і кожен, хто любить, родився від Бога 
та відає Бога! Хто не любить, той Бога не пі-
знав, бо Бог є любов!» (1 Ів. 4:7-8). Якщо ми 
відповідаємо на зло добром, то ми народже-
ні від Бога і знаємо Його! Якщо так не чини-
мо, то, скоріше за все, ми не народжені від 
Бога і не знаємо Його. І не інакше!

Петро Пасека.

НЕСПОКІЙНЕ НЕСПОКІЙНЕ 
ТИСЯЧОЛІТТЯТИСЯЧОЛІТТЯ
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ СЛІДАМИ ВІРИ

Якось їхав маршруткою на християнський молодіжний з’їзд. Від зу-
пинки потрібно було йти певну відстань. І раптом згадав, що забув 
купити пластир для натертої взуттям ноги. А з’їзд – за містом!

«Це ж тепер весь день буду мучитися», – промайнуло в голові… У цей мо-
мент я глянув на стежку, і по шкірі побігли мурахи: прямо переді мною на 
землі лежав… пластир! У голові пронісся рій думок – я вже й очі протирав, і 
розглядався навсібіч. Та ні – і з вигляду, і на дотик справжній пластир, чистий, 
запечатаний. Як це можливо?! Я ж навіть нічого не сказав – тільки подумав!

Напевно, дехто скаже, що це просто випадко-
вість. Особисто я називаю випадковості тако-
го рівня маленькими чудесами. Таких малень-

ких, буденних чудес ми іноді навіть не помічаємо. 
Однак Бог часто промовляє до нас саме через них. 
Це – один зі способів Його присутності.

Бог, Який хоче дружити
Ми забули про дружбу з Богом. Утім, ми забули 

про дружбу взагалі. Сьогодні вона мало не архаїзм 
з абстрактним змістом. Подумайте прямо зараз про 
тих людей, яких ви називаєте Друзями (так, саме з 
великої літери). Чи багато таких у вашому житті? 
В Ісуса Христа були Сімдесят – учні, які відійшли, 
спокусившись Його словами про тіло і кров. Було 
ближче коло – Дванадцять, які довіряли, навіть не 
до кінця розуміючи (одна з ознак дружби). І най-
ближчі – Іван, Яків і Петро, які були з Ним в сокро-
венні й важкі хвилини.

До Ісуса підійшли учні Івана Хрестителя з про-
стим питанням: «Де живеш?». Схоже на звичай-
не знайомство, коли ми запитуємо: «Як тебе зва-
ти, ким працюєш…» Він міг просто назвати їм ву-
лицю, номер будинку, але натомість – запрошує в 
гості: «Ідіть і побачите!».

Ми не впускаємо абикого у власне житло, адже 
це глибоко особистий простір. Зайшовши до когось 
у дім, можна побачити характер людини, чим вона 
живе, які має звички…

Про що говорить цей жест довіри з боку Божо-
го Сина? Він із самого початку Свого служіння на 
землі хотів близького спілкування з людьми! Хотів 
їм відкритися, стати зрозумілим. Учні провели той 
день у гостях у Ісуса. Та найцікавіше сталося далі! 
Один із них, Андрій, приходить до свого рідного 
брата Петра й каже: «Ми знайшли Месію!». Пізні-
ше Пилип знаходить свого друга, Нафанаїла, і пе-
реконує: «Ми знайшли Того, що про Нього писав 
Мойсей і Пророки!». Мені важко уявити, ніби Ісус 
їх цілий день переконував, що Він Той Самий! Уч-
ням вистачило просто побути в присутності Божо-
го Сина, побачити Його оселю, спосіб життя, щоб 
зрозуміти: це справді Месія, Пророк!

Наприкінці Свого шляху, коли наближався час 
розлуки з учнями, Ісус наголошує: «Ви друзі Мої!». І 
далі відкриває дві обов’язкові умови взаємної друж-
би. Перша – «якщо чините все, що Я вам заповідую», 
тобто дружба передбачає взаємоповагу: не мож-
на не рахуватися з потребами, бажаннями друга. І 
друга – «бо Я вам об’явив усе те, що почув від Мого 
Отця», тобто дружба передбачає відвертість: друзі 
довіряють один одному сокровенні думки.

Бог пропонує нам дружбу! Ісус Христос закарбував 

на хресті найвищу дружбу на цій землі – дружбу лю-
дини й Бога: «Ніхто більшої любові не має над ту, 
як хто свою душу поклав би за друзів своїх!». Але 
чи можна назвати наші стосунки з Богом дружніми?

Ми не раз чули, що нас розділяє з Богом гріх. Хочу 
сказати дещо глибше. Власне, навіть не гріх (ця пе-
репона була знищена жертвою Христа), а наша не-
щирість, небажання йти Йому назустріч. У дитинстві 
в мене був друг, найближчий, нас називали нероз-
лийвода. Якось я став помічати, що він каже мені 
неправду, лукавить. Згодом довелося переконати-
ся в цьому, переживши болісну зраду. Після цього 
ми стали практично чужими. Майже не спілкува-
лися й бачилися дуже рідко. Роздумуючи про цей 
випадок, завжди ловив себе на думці: якби він ви-
знав свою неправоту, я пробачив би (ми всі поми-
ляємось) – і наші стосунки могли б налагодилися. 
Та він зробив вигляд, ніби нічого не сталося. Іноді 
ми займаємо таку ж позицію в стосунках із Богом. 
Забуваємо, що наші вчинки завдають Йому болю, 
живемо своїм життям, роблячи вигляд, що все нор-
мально, ігноруючи Його.

Християнство без дружби
У дитинстві одна зі стін моєї кімнати була заві-

шана плакатами спортсменів і співаків, якими я за-
хоплювався. Я знав їхні біографії, знав напам’ять 
пісні, кількість виграних боїв або забитих голів. Та, 
зустрівшись зі мною на вулиці, ніхто з них не впі-
знав би мене.

Є категорія людей, які скажуть: «Господи, Го-
споди, хіба ми не Ім’ям Твоїм пророкували, хіба не 
Ім’ям Твоїм демонів виганяли, або не Ім’ям Твоїм 
чуда великі творили?». А Бог відповість: «Я ніколи 
не знав вас...» Тому що не було стосунків!

Знання про Бога – це ще не стосунки. Служіння 
Богу  ще не означає наявність стосунків. І навіть мо-
литва (!) не завжди засвідчує наявність стосунків. 

Іноді люди переживають справжнє осяяння, по-
дібне до того, яке пережив Савл, майбутній апостол 
Павло. Усе життя він, здається, ревно служив Богу. 
Та, побачивши видіння на дорозі в Дамаск, промо-
вив: «Хто Ти, Господи?». Таким чином без стосун-
ків віра перетворюється або на формальну обря-
довість, або, ще гірше, на войовничий фанатизм…

Іноді люди кажуть: «Я не розумію Бога, Він для 
мене далекий!». Часто причина в тому, що вони зна-
ють про Нього тільки з чужих розповідей, пропові-
дей. І ніколи самі не спробували Його пізнати – че-
рез молитву, читання Божого Слова.

Дехто каже: «Я не можу читати Біблію, вона 
для мене незрозуміла!». Мені це нагадує такий ви-
падок. В університеті я мав нагоду спілкуватися з 

письменником Василем Слапчуком і навчатися від 
нього. Пам’ятаю, що його твори здавалися мені 
складними й незрозумілими. Та, познайомившись із 
ним особисто, я став краще розуміти його творчість.

Буває, читач не може сприйняти Біблію, бо не 
спробував спочатку пізнати її Автора, усвідомити 
Божу любов до нього.

Ще одне: немало людей (навіть у церкві) вага-
ються дати ствердну відповідь на питання, чи впев-
нені вони у своєму спасінні. Чому? Одна з причин – 
вони не знайомі з Ісусом особисто. Христос сказав 
одному з розбійників, які були розп’яті біля Нього: 
«Поправді кажу тобі: ти будеш зо Мною сьогодні в 
раю!». Чи міг цей злочинець після слів Христа бути 
впевненим у своєму спасінні? Звичайно, так! Чому? 
Тому що він почув це особисто від Божого Сина!

У церкву вперше прийшов один юнак, познайо-
мився з молоддю. Прощаючись, він сказав: «Мені у 
вас подобається! Але я не зможу так жити. Адже, 
якщо стану християнином, мені не можна буде пити, 
курити, ходити на дискотеки…» Ось таке уявлення 
в багатьох людей: ніби віра в Бога – це список ви-
мог і заборон, дитяча гра в «можна – не можна»… 
Дорослі стосунки передбачають відповідальність за 
свої вчинки, якої не дуже хочеться на себе брати.

Божі друзі
Авраам – перший, кого названо другом Божим. 

Ця дружба йому непросто далася. Спочатку – зали-
шити свою землю, народ. Не мати пристановища, 
бути вічним мандрівником. Поневірятися й сумніва-
тися, зазнати голоду, війни й небезпек. Усе життя 
сподіватися на нащадка, а потім…

Те, що попросив у Авраама Бог, досі здається 
незрозумілим і жорстоким. Так, це було випробуван-
ня, так, Бог не допустив принесення Ісака в жер-
тву. Але… Чи міг Друг просити таке?! Якщо ми цьо-
го не розуміємо, то, напевно, просто ще не досягли 
такого рівня дружби! Авраам настільки довірився 
своєму Другу в особі Бога, що був готовий відда-
ти Йому свого сина… Бог настільки полюбив люд-
ство в особі Свого друга Авраама, що віддав Єди-
нородного Сина для його спасіння…

Шадрах, Мешах, Авед-Него… Знаєте, чому 
нам відомі їхні імена тисячі років потому? Бо вони 
по-справжньому дружили з Богом. І за цю дружбу 
довелося стояти перед лицем смерті. 

Найцікавіше в цій історії – розгубленість царя: 
«Вони, мабуть, просто не почули, не зрозуміли на-
казу, тож їм ще раз пояснимо!». Але пояснення не 
діють, і тоді розгубленість перетворюється на гнів: 
«Ви що собі дозволяєте?! Я взяв вас у свій двір, го-
дую зі свого столу, подивіться на свій одяг коштов-
ний! А що вам дав Бог? Як живе ваш народ! Ви що, 
проміняєте це прекрасне життя на вогненну піч?».

Таке воно – примітивне розуміння людей, які по-
клоняються бовванам: «Буду тобі служити – бо бо-
юся, що покараєш. Вирішиш мою проблему – буду 
тобі поклонятися». Але ці троє хлопців мали з Богом 
стосунки: «Царю, ти нічого не зрозумів! Бог нам по-
трібен не для багатства, удачі, слави...» Вони люби-
ли Його. І Друг був поряд із ними в печі!

У якийсь момент Ілля не витримав і став просто 
сміятися з пророків Ваала: «Кличте голосом сильні-
шим, бо він бог! Може, він роздумує або відлучив-
ся, або в дорозі! Може, він спить, то прокинеться!». 
Деякі люди думають: щоб догодити Богові, потрібно 
кричати, колоти себе (виснажувати постами й мо-
литвами?)… Але Ілля знав: коли ви з Богом друзі, і 
ти все зробив за Його словом, то достатньо однієї 
молитви – і зійде вогонь!

Серед учнів Ісуса Христа було двоє дуже різних 
за характером, але однаково щирих у любові – Пе-
тро та Іван. Перший рубав мечем за Ісуса! Другий 
лежав на Його лоні. Перший був запальним і поква-
пливим. Другий знав про Христа те, чого не знали 
інші. Перший, не розуміючи, відрікся, утік. Другий 
навіть під час розп’яття був близько біля Учителя. 
У кожного були свій шлях і своя дружба з Ісусом. 
Петру потрібно було пережити Тиверіаду, пізнати, 
що Друг любить навіть після зради. Друг любить 
не за те, що ти не помиляєшся, а тому, що спішиш 
до Нього – по воді чи вплав! Іван пережив інше – 
він став свідком останніх годин Ісуса й прийняв від 
Нього піклування про Його матір. Петро отримав 
жереб – постраждати за Христа. А Іван – єдиний 
із учнів, хто не зазнав мученицької смерті, проте 
передав пророчі видіння про останній час. І тепер 
немає сенсу порівнювати себе з іншими, тому що в 
кожного – своя дружба з Богом. «Що тобі до того? 
– сказав Ісус. – Ти йди за мною!».

Як дружити з Богом?
Прийшовши до церкви, я ще досить довго жив 

під почуттям вини, вважаючи себе недостойним Бо-
жої любові. Не в останню чергу – і через відповід-
ний настрій церковних проповідей… Переживаючи 

певну невдачу в житті, завжди сприймав її за по-
карання і уявляв, що в цей момент Бог дивиться 
на мене зверхнім поглядом Судді. В один із таких 
вечорів, коли навіть молитися було важко під тяга-
рем «караючого Божого перста», я раптом пережив 
одне з надприродних осяянь: Бог зовсім не такий, 
Він – Друг, Який завжди поряд, щоб підтримати й 
допомогти! Після цього зрозумів, що з Богом мож-
на спілкуватися не тільки на колінах, і не тільки в 
горливих молитвах. А найбільш сокровенні хвили-
ни став переживати, коли, сидячи на ліжку, просто 
розказував Йому щось як земному другу, чув Його 
поради, докори й похвалу. Я навчився цінувати ран-
ки, коли вдосвіта можна молитися в живій тиші при-
роди й переживати неймовірну Божу присутність.

Років п’ять тому трапився ще один переломний 
момент, який відкрив переді мною раніше неусві-
домлену важливу грань дружби з Богом. Це був 
докір Святого Духа, який змусив замислитися: за 
що я молюся? Відповідаючи чесно, 90% моєї мо-
литви – «дай», «допоможи», «влаштуй», «зціли», 
«прости»... Тобто в основному егоїстичні прохання. 
І тільки в кінці – кілька слів подяки. Мені стало над-
звичайно соромно й неприємно. Виходить, я схожий 
на того «друга», який приходить тільки тоді, коли 
йому щось потрібно. Який чекає уваги насамперед 
до себе й не готовий жертвувати заради іншого. Це 
– не дружба! Таке, на перший погляд, просте усві-
домлення кардинально змінило спочатку мою мо-
литву, а потім і загалом стосунки з Богом. Тепер я 
просто не можу вимовити в молитві слово «дай»!

Це фундаментальна думка моєї статті. Ми за-
були про те, що до Бога можна прийти просто так. 
Не для того, щоб каятися, не для того, щоб проси-
ти, навіть не для того, щоб дякувати (і це все по-
трібно у свій час). 

Ви запитаєте: а про що ж тоді ще говорити з 
Богом? А говорити й не потрібно. Справжня друж-
ба – коли ти можеш із другом просто помовчати. 
Або заспівати разом пісню. Або розказати, як про-
йшов твій день. Не пробували так? У тому й про-
блема, що багато людей просто не уявляють, про 
що можна поговорити з Богом, крім власних про-
блем! І це – трагедія…

Узагалі, наша віра визначається тим, наскіль-
ки ми ставимося до Бога як до реальної особисто-
сті. Один пастор розповідав, як одного разу в нього 
з’явилося величезне бажання зробити для Бога щось 
приємне! Він купив букет троянд, поставив вдома у 
вазу – це для Нього! І коли став молитися, то пере-
жив таку Господню присутність, як ніколи раніше.

На перший погляд, це звучить дещо божевіль-
но: навіщо так буквально все робити? Деякі речі 
нам легше сприйняти «образно» – тоді вони зву-
чать не так різко. Можливо, так ви сприйняли й за-
головок моєї статті? Мушу розчарувати: якщо не 
подивитися на дружбу з Богом настільки реаліс-
тично, наскільки це можливо, її не вдасться погли-
бити й зміцнити! Поставмо собі практичні запитан-
ня: чи був би я задоволений, якби мій друг спілку-
вався зі мною так, як я спілкуюся з Богом? Чи не 
був би він ображений, якби я ставився до його слів 
так, як я ставлюсь до Біблії. Чи хотів би він зі мною 
дружити, якби я проводив з ним стільки ж часу, як 
проводжу з Ісусом?

Бути нашим Другом – це рішення, яке прийняв 
Бог, пославши у світ Свого Єдинородного Сина Ісу-
са Христа. Від нас залежить тільки, чи робитимемо 
кроки назустріч Йому. Я зрозумів одне: якщо хочеш 
Його пізнати, іноді доведеться забути все, що знав 
про Нього раніше!

* * *
Пам’ятаю один ранок, коли я прокинувся дуже 

здивованим. Напередодні ввечері ледве дійшов до-
дому через гострий біль у нозі – розтягнув сухожил-
ля. На ногу не міг стати, вона боліла навіть тоді, коли 
до неї не торкався. Уночі кілька разів прокидався 
від болю. Втратив усяку надію потрапити на робо-
ту. Так-от, уранці не повірив – нога була здорова! 
Біль повністю зник. Якби не легке тепло в суглобі, 
то подумав би, що це все мені просто наснилося. 
Подивився на телефон – шоста година. Хоча й ля-
гав о першій, спати зовсім не хотілося. Один із тих 
чудових ранків, коли можна бути наодинці з Богом, 
гуляти парком і молитися. Я помітив, що після того, 
як став приходити до Бога не «за чимось», а про-
сто так – Він Сам піклується про все. 

Мабуть, це і є дружба, коли просити не потріб-
но... Справжній Друг близький у проблемі й завж-
ди знає, чи потрібна допомога. Я не просив Бога за 
зцілення сухожилля. Я тільки встиг подумати про 
пластир для натертої ноги… Це, напевно, здаєть-
ся наївним. Але я сприймаю це як невидиму турбо-
ту Друга, з Яким люблю проводити час.

Дмитро Довбуш.
«Благовісник», 3, 2017.

ДРУЖБА ДРУЖБА ЗЗ БОГОМ БОГОМ
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ

ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ
ЩОБ НЕ ВІДПАСТИ...ЩОБ НЕ ВІДПАСТИ...

ТРИ ВИДИ БОГІВТРИ ВИДИ БОГІВ

«ДУМКИ ПРО РЕЛІГІЮ»«ДУМКИ ПРО РЕЛІГІЮ»

ХТО БОРОНИТЬ?ХТО БОРОНИТЬ?

Блез Паскаль (1623-1662) 
відомий перш за все як вче-
ний, який здійснив багато 
відкриттів у сфері природ-
ничих наук, особливо фізи-
ки. Однак він також був до-
брим християнином і напи-
сав книгу роздумів про Бога 
і релігію, яка так і назива-
ється «Думки про релігію».

Вам варто зайнятися пошуком істи-
ни. Бо ви загинули, якщо помрете, 
не поклонившись істинному Нача-

лу. Але, скажете ви, якби Він бажав, 
щоб я поклонився Йому, Він дав би мені 
можливість пізнати Свою волю. Він так 
і зробив, та ви знехтували можливіс-
тю дізнатися її. Що доводять, атеїсти, 
як не втрату здорового глузду, ствер-
джуючи, немовби смертність душі ціл-
ком очевидна? Смертність чи безсмер-
тя душі – питання всього життя.

* Деякі люди ненавидять релігію і бо-
яться, що вона істинна. Щоб зцілити це 
зло, потрібно розпочати із того, що ре-
лігія зовсім не суперечить розуму; що 
вона – гідна поваги; вона заслуговує 
любові і гідна любові як така, що обі-
цяє істинне добро.

* Умови, найбільш зручні для життя 
світського, найбільш незручні для жит-
тя в Бозі. На думку світу, немає нічого 
важчого за релігійне життя, а по-Божо-
му, немає нічого легшого за це. Найлег-
ше у світському сенсі займати високу по-
сади і володіти багатством; немає нічо-
го важчого, аніж жити в таких умовах 
по-Божому, не прив’язуючись і не насо-
лоджуючись ними.

* Старий Заповіт включав в себе проо-
брази майбутньої радості, Новий Заповіт, 
у свою чергу, містить засоби її досягнення.

* Одна особа сказала мені якось, що 
відчувала велику радість і впевненість, 
йдучи після сповіді; інша – що залиши-
лася у страху. З цього приводу я поду-
мав, що з двох цих людей вийшла б одна 
хороша людина і що в кожному з них 
не вистачала того, що відчував інший.

* Приємно бути на кораблі, який ви-
тримує шторм, коли ти впевнений, що 
він вистоїть. Переслідування проти Цер-
кви нагадують стихію, що хоче потопити 
незламний корабель Церкви.

* Історію Церкви варто, власне, наз-
вати історією істини.

* Усе, що у світі, – пожадливість тіла, 
пожадливість очей і пиха життєва (1Ів. 
2:16). Щасливі ті, хто посеред цих по-
токів зла не занурюються в них, не да-
ють їм затягти себе, але простягають 
руки до Того, Хто може підняти їх, по-
ставити на ноги і зміцнити. 

* Завдяки винайденню збільшуваль-
ного скла відкрито багато нових речей, 
раніше невідомих. До того філософи, 
читаючи у Письмі про велику кількість 
зірок, із зловтіхою вигукували: їх тіль-
ки тисяча двадцять дві, ми це знаємо!

* Людина створена так, що якщо по-
стійно казати їй, що вона нерозумна, то 
вона повірить цьому, як і тоді, коли буде 
повторювати собі це сама. Потрібно біль-
ше часу проводити в мовчанні і бесідува-
ти тільки про Бога, бо лише Він – істина.
Уривки із книги «Думки про релігію».

Нагадавши ізраїльтянам про їх 
поганську спадщину, Ісус Навин 
переходить до опису трьох ви-
дів хибних богів, застерігаючи 
від них народ:

«І сказав Ісус до всього народу: Так сказав 
Господь, Бог Ізраїлів: По тім боці Річки сиділи 
були ваші батьки від віків: Терах, батько Ав-
раамів та батько Нахорів, і служили іншим бо-
гам. І взяв Я вашого батька Авраама з того 
боку Річки, і водив його по всьому ханаансько-
му Краї, і розмножив насіння його, і дав йому 
Ісака. І дав Я Ісакові Якова та Ісава, і дав Іса-
вові гору Сеїр, щоб її посів, а Яків та сини його 
зійшли до Єгипту. І послав Я Мойсея та Ааро-
на, та й ударив Єгипет, як зробив Я серед ньо-
го, а потому Я вивів вас. І вивів Я ваших бать-
ків із Єгипту, і ввійшли ви до моря, а Єгипет 
гнався за вашими батьками колесницями та 
верхівцями до Червоного моря. І кликали вони 
до Господа, і Він поклав темряву між вами та 
між Єгиптянином, і навів на нього море, і воно 
покрило його, і ваші очі бачили те, що зробив 
Я в Єгипті. І сиділи ви в пустині багато днів. І 
ввів я вас до краю амореян, що сидять по тім 
боці Йордану, і вони воювали з вами, а Я дав 
їх у вашу руку. І ви посіли їхній край, і Я вигу-
бив їх перед вами» (Іс. Нав. 24:2-8).

Три види хибних богів пов’язані з трьо-
ма водоймами: на тому боці Євфрату зали-
шилися боги шумерів і вавилонян; на іншо-
му березі Червоного моря – божества Ста-
родавнього Єгипту, за Йорданом ізраїльтян 
очікували боги амореїв.

«А тепер бійтеся Господа й служіть Йому 
в невинності та в правді, і повідкидайте богів, 
яким служили ваші батьки на тому боці Річ-
ки та в Єгипті, та й служіть Господеві. А якщо 
зле в очах ваших служити Господеві, виберіть 
собі сьогодні, кому будете служити, чи богам, 

яким служили ваші батьки, що по тому боці Річ-
ки, та чи богам аморейським, що ви сидите в 
їхньому краї. А я та дім мій будемо служити 
Господеві» (Іс. Нав. 24:14-15).

«Обирайте! – каже до народу Ісус Навин. – 
Обирайте поміж богами Шумера, богами Єгип-
ту, богами Ханаану і – Господом!».

Ісус Навин підкреслює свій вибір: «А я та 
дім мій будемо служити Господеві». У пере-
кладі ми бачимо тут граматичну форму май-
бутнього часу, але єврейське дієслово передає 
більш повно значення – це слово продовженої, 
постійної дії, що включає не тільки майбутнє, 
але й минуле. Ісус Навин заявляє: «Я зробив 
свій вибір, і буду триматися його».

Його слова – не порожня похвальба, 
адже народ, який стояв перед помираючим, 
пам’ятав, які рішення він приймав раніше. 
Незабаром після переходу через Червоне 
море Ісус Навин управляв битвою проти 
амаликитян. Коли народ почав поклоня-
тися золотому теляті, Ісус відділився від 
ідолопоклонників. Він і Калев протистояли 
всьому народу, коли Ізраїль зробив хибний 
вибір. Ісус стверджував, що Слово Боже не-
погрішне, а значить, народ може оволодіти 
краєм обіцяним. Коли на межі нової країни 
помер Мойсей, багаторічний керівник наро-
ду, Ісус Навин добре знав, чому так стало-
ся: Бог ясно велів Мойсею чинити певним 
чином, а той обрав зробити по-своєму, і 
Ісус Навин бачив наслідки хибного вибору.

Таким був Ісус Навин. Він приймав рішен-
ня – і його рішення завжди було правильним. 
Він знав, що це таке – зробити вибір одного 
разу і що таке – підтверджувати його в пев-
ний момент. Його звернення до народу не було 
просто проповіддю, пристосованою до обста-
вин, вона повністю спиралася на уявлення Ісу-
са Навина про вимоги, які Бог висуває до об-
разу Божого. Людина покоряється Богу не ме-
ханічно і не несвідомо, немов тварина, а згідно 

з вільним вибором. Народ відгукнувся на про-
мову свого вождя:

«Борони нас, Боже, покинути Господа, щоб 
служити іншим богам! Бо Господь, Бог наш, 
Він Той, що вивів нас та наших батьків з єги-
петського краю, з дому рабства, і що зробив 
на наших очах ті великі знамена, і стеріг нас 
на всій дорозі, що нею ми ходили, і по всіх на-
родах, що ми перейшли серед них. І повиганяв 
Господь усі народи та амореянина, мешканця 
цього Краю, перед нами. І ми будемо служити 
Господеві, бо Він Бог наш» (Іс. Нав. 24:19-24).

Завдяки тому, що народ бачив в минуло-
му, він повторює вибір Ісуса Навина. І все ж 
рішення ізраїльтян принципово відрізнялося 
від вибору Ісуса Навина: вождь приймав ряд 
послідовних рішень, в яких корінився його кін-
цевий вибір, а ці люди змінювали свою дум-
ку. Ось чому Ісус Навин просить їх не робити 
поспішних рішень:

«І сказав Ісус до народу: Ви не здолієте слу-
жити Господеві, бо Він Бог святий, Бог заздріс-
ний Він. Не простить Він вашу провину та ва-
ших гріхів. Коли ви покинете Господа, і буде-
те служити чужим богам, то Він вернеться, і 
зробить вам зло, і вигубить вас по тому, як ро-
бив був добро вам. І сказав народ до Ісуса: Ні, 
таки Господеві будемо служити! І сказав Ісус 
до народу: Ви свідки на себе, що ви вибрали 
Господа служити Йому. І сказали вони: Свід-
ки! А тепер покиньте чужих богів, що серед 
вас, і прихиліть своє серце до Господа, Бога 
Ізраїлевого. І сказав народ до Ісуса: Господе-
ві, Богові нашому, ми будемо служити, а голо-
су Його будемо слухатися!» (Іс. Нав. 24:19-24).

Попри застереження Ісуса Навина народ 
переконався у своєму виборі. Ісус наполягає 
на тому, що цей вибір (правильний вибір) по-
винен бути абсолютним і проявлятися в їх-
ньому житті.
Уривок із книги Френсіса Шеффера «Ісус 

Навин і хід біблійної історії».

Російська мова (як і українська) – одна з най-
важчих у світі. Не легша для багатьох і росій-
ська манера висловлювати свої думки. Те, що 
росіянин зрозуміє якимось шостим чуттям, 
для іноземця, навіть знайомого з мовою, це 
залишиться за межами розуміння.

Пам’ятаю один діалог між 
представниками російсько-
мовної України та гостями 

зі Швеції. Не пригадую все коло 
питань, які обговорювалися, 
але у відповідний момент мова 
зайшла про можливість візиту 
у Швецію.

Чи наші брати висловлюва-
лися недостатньо чітко, чи про-
блеми були у перекладі, але гос-
ті ніяк не могли почути конкрет-
ної відповіді. Нарешті один із них 
запитав: «Так ви точно приїде-
те, чи просто так кажете?». Від-
повідь, яка прозвучала, можна з 
повним правом віднести до роз-
ряду перлів російської словесно-
сті: «Да нет, наверное, точно»!

Отримайте насолоду від цьо-
го шедевру: «Да нет, навер-
ное, точно»! Дві пари слів в од-
ній фразі, які взаємно виключа-
ють одна одну!

Але найсмішніше те, що ми 
досить добре зрозуміли сказане, 
що засвідчили схвальні кивки. 
Той, хто запитував, запитально 
дивився на перекладача, пере-
кладач – на нього. Якийсь час пе-
рекладач мовчав. Потім прире-
чено сказав англійською: «Мей-
бі», тобто «можливо».

Напевне, у шведській мові 
не знайшлося слова, яке б 

виражало усю глибину росій-
ської думки. Швед закивав го-
ловою і сказав теж англійською: 
«Добре…»

Погодитися було найкращим 
виходом із ситуації. Остання 
моя думка була, коли дивився 
на тих, що віддалялися: «Бід-
ний перекладач!».

Мені подумалося: а якби Бог 
розмовляв з нами подібним чи-
ном? «Господи, а якщо я увірую 
в Тебе, я точно спасуся, чи Ти 
просто так кажеш?». – «Та, ні, 
діти Мої, напевне, точно!».

Я подумав про те, як важли-
во, щоб нам відповідали точно 
та недвозначно. Як важко жити 
у світі, де немає чіткої межі між 
«так» та «ні», як легко обману-
тися напівтонами істини.

Ця історія навчила мене ви-
словлювати свої думки так, щоби 
в іншої людини не було жодної 
можливості зрозуміти мене не-
правильно. Так чинив Господь, 
так робили апостоли.

Ось що писав Павло: «Бо ін-
шого вам ми не пишемо, тільки 
те, що читаєте та розумієте, а 
сподіваюсь, що ви й до кінця 
зрозумієте» (2Кор. 1:13). Оце 
підхід! Нам би так! А втім… хто 
боронить?

Михайло Юнаковський,

Біля дому виросла дичка груші. Аби не знищувати її, вирішив 
навесні прищепити на ній сортову грушу способом копулю-
вання (латинське «сopulo» – сполучаю). Для цього довелося 
зрізати дичку майже під корінь. На залишку її поверхневої 
частини прищепив два живці. Не маючи досвіду у цій справі, 
не покладав особливої надії на те, що прищепи приживуться. 
Минуло кілька тижнів, і з бруньки однієї з них погнався пагін. 
Яким було моє здивування, коли згодом помітив, що дві при-
щепи почали розвиватися одночасно. Репродукція добірно-
го сорту груші відбулася шляхом приживання вітки гарного 
сортового дерева на корені дички, яку слід було викорчувати.

У садівництві щеплення – один із най-
цікавіших технологічних прийомів, 
який дозволяє зберігати найкра-

щі сорти дерев шляхом прищеплення їх 
живця на дикоросле молоде деревце.  
Спостерігаючи за цим садівничим проце-
сом, по-особливому задумався над тек-
стом з Послання ап. Павла до римлян: 
«… а коли святий корінь, то й віття свя-
те. Коли ж деякі з галузок відломилися, 
а ти, бувши дике оливне дерево, прище-
пився між них і став спільником товщу 
оливного кореня, то не вихваляйся пе-
ред галузками; а коли вихваляєшся, то 
знай, що не ти носиш кореня, але корінь 
тебе. Отже, скажеш: «Галузки відломи-
лися, щоб я прищепився». Добре. Вони 
відломились невірством, а ти тримаєшся 
вірою; не величайся, але бійся. Бо коли 
Бог природних галузок не пожалував, то 
Він і тебе не пожалує! Отже, бач добрість 
і суворість Божу, – на відпалих суворість, 
а на тебе добрість Божа, коли перебудеш 
у добрості, коли ж ні, то й ти будеш від-
тятий. Та й вони, коли не зостануться в 
невірстві, прищепляться, бо має Бог силу 
їх знов прищепити. Бо коли ти відтятий з 
оливки, дикої з природи, і проти природи 
защеплений до доброї оливки, то скільки 
ж більше ті, що природні, прищепляться 
до своєї власної оливки?» (Рим. 11:16-24).

Тут йдеться про те, що можливість 
спасіння для поган з’явилась внаслідок 
того, що ізраїльтяни, вибраний Богом на-
род, відпали від Нього через  невірство, 
непокору та невірність.  

У  природі на поганий корінь прище-
плюється добрий пагін, а в духовному 
світі все навпаки, бо людина з часу грі-
хопадіння постійно деградує. Тільки Го-
сподь Ісус, Який названий коренем Єссе-
євим («І вийде Пагінчик із пня Єссеєво-
го, і Галузка дасть плід із коріння його» 
(Іс. 11:1), може привести у гармонію ду-
ховного життя, повного добрих плодів.

Він Сам говорить про це так: «Пе-
ребувайте в Мені, а Я в вас! Як та віт-
ка не може вродити плоду сама з себе, 
коли не позостанеться на виноградині, 
так і ви, як в Мені перебувати не буде-
те! Я – Виноградина, ви – галуззя! Хто 
в Мені перебуває, а Я в ньому, той ряс-
но зароджує, бо без Мене нічого чини-
ти не можете ви. Коли хто перебува-
ти не буде в Мені, той буде відкинений 
геть, як галузка, і всохне» (Ів. 15:4-6).

Сьогодні існує ряд фальшивих вчень 
про те, що достатньо одного разу зустрі-
тися з Богом та покаятися перед Ним, – і 
спасіння гарантоване, втратити його не-
можливо навіть тоді, коли грішиш.  А Сло-
во Боже про це говорить зовсім не так.

Юда Іскаріотський був  у числі перших 
учнів Ісуса Христа, більше того – апосто-
лом. Проте його власний вибір визначив 
його долю. Злодійство, обман, зрада, бо-
говідступництво зробили своє – він втра-
тив своє обрання та покликання, внаслі-
док довелося обирати на це служіння ін-
шого (Дії 1:24-25).

Для того, щоб бути віткою на вино-
градній лозі, триматися святого кореня і 
не відпасти від Нього, потрібно:

* дослухатися до вимог та застере-
жень Божого Слова («... подобає нам 
більше вважати на почуте, щоб ми не 
відпали коли» (Євр. 2:1);

* не піддаватися неправді, шукати Бога, 
дізнаватися Його волю («…стережіться, 
щоб не були ви зведені блудом безбож-
них і не відпали від свого вгрунтування, 
але щоб зростали в благодаті і пізнанні 
Господа нашого й Спасителя Ісуса Хри-
ста» (2 Петр. 3:17);

* постійно утверджуватися (укоріню-
ватися) у своєму покликанні та обранні 
(«А що на кам`янистому ґрунті, – це ті, 
хто тільки почує, то слово приймає з ра-
дістю; та кореня не мають вони, вірують 
дочасно, – і за час випробовування від-
падають» (Лк. 8:13);

* формувати непорушність та стій-
кість своєї віри («І вас, що були колись 
відчужені й вороги думкою в злих учин-
ках, тепер же примирив смертю в люд-
ськім тілі Його, щоб учинити вас святими, 
і непорочними, і неповинними перед Со-
бою, якщо тільки пробуваєте в вірі твер-
ді та сталі, і не відпадаєте від надії Єван-
гелії, що ви її чули, яка проповідана всьо-
му створінню під небом» (Кол. 1:21-23).

Розвиваючись рік у рік, прищепа на-
стільки міцно зростається з коренем, що 
слід її приживлення стає непомітним, 
вона виростає в дерево, яке рясніє пло-
дами. Так само життя християнина, який 
міцно тримається Свого Господа, повне 
плодів праведності.

        Ігор Крощук.
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