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Стародавні єв-
рейські мудреці 
та юдейські ко-
ментатори Святого 
Письма особливо 
ретельно вивчали 
значення біблійних 
імен, намагаючись 
розгадати прихова-
ний в них натяк на 
час майбутнього 
визволення, на Ме-
сію. На думку ра-
бинів, імена Месії 
описують сутність 
Його місії.

ІМЕНА МЕСІЇ ІМЕНА МЕСІЇ КРАЩА
 ДОРОГА
Як не помітити парадоксаль-

ність стану справ у християнстві. 
Серед віруючих багато талано-
витих і обдарованих людей, які 
беруть активну участь в житті 
громади, однак разом з тим міс-
цева церква перебуває в стані гли-
бокого конфлікту, причина якого 
— взаємостосунки віруючих.

Стосунки свекрухи 
і невістки давно ста-
ли класикою «жанру 
людських взаємин». 
Згадаймо хоча б Кай-
дашиху. До речі, згідно 
з останніми соціологіч-
ними дослідженнями, 
саме свекрухи найчас-
тіше стають джерелом 
і рушієм конфліктних 
ситуацій.

СВЕКРУХА І НЕВІСТКА: 
МАЖОР ЧИ МІНОР?

ВІДБУЛАСЯ УСТАНОВЧА ЗУСТРІЧ ВІДБУЛАСЯ УСТАНОВЧА ЗУСТРІЧ 
ОБ’ЄДНАННЯ ОБ’ЄДНАННЯ 
ХРИСТИЯН-ХРИСТИЯН-
НАУКОВЦІВНАУКОВЦІВ

6 жовтня у приміщенні 
Львівської богословської се-
мінарії зустрілися християни-
науковці з усієї України.

ВИДІННЯ ПЕКЛА І РАЮ: 
ВАРТО ЗАДУМАТИСЯ

«Як Мойсея й пророків не слухають, то коли хто й із мертвих 
воскресне — не йнятимуть віри!» (Лк. 16:31).

Якось наприкінці 80-х у кіоску «Союздруку» я побачив газету, 
де на першій сторінці виднілася фотографія, а під нею був підпис: 
«Нарешті вчені змогли сфотографувати Царство Небесне!». Це 
був пік горбачовської гласності, коли почали писати і говорити 
про все. ст. 4

ЕФЕКТИВНА ПРОПОВІДЬ:ЕФЕКТИВНА ПРОПОВІДЬ:
УРОКИ З ДНЯ 

П'ЯТИДЕСЯТНИЦІ
Михайло МокієнкоМихайло Мокієнко

Кандидат
 історичних наук

ст. 3

Швидкі трансформації сьо-
годення, що не оминули й 
духовної сфери, зумовили 
необхідність перегляду мето-
дології служіння церкви ХХІ 
ст. Утім, вони вкотре підкрес-
лили важливість орієнтації 
сучасного християнства на ті 
принципи, які застосовувала 
першоапостольська церква. 

У церкві важливі всі напрямки роботи У церкві важливі всі напрямки роботи 
– і євангелізація, і відкриття нових церков, і – і євангелізація, і відкриття нових церков, і 
душеопікунство, і соціальна робота, й освіта. душеопікунство, і соціальна робота, й освіта. 
Але який із них найважливіший?Але який із них найважливіший?

Михайло ПаночкоМихайло Паночко
Старший єпископ ЦХВЄУ

НА ШЛЯХУ НА ШЛЯХУ 
ДО ЄДНОСТІДО ЄДНОСТІ

ст. 2

П'ЯТЬ П'ЯТЬ 
ХВИЛИН ДЛЯ ХВИЛИН ДЛЯ 
ВДЯЧНОСВДЯЧНОСТІТІ

Декілька років тому в моєму 
житті відбулася зустріч, яку я 
пам’ятатиму, ду-
маю, до останку
днів.

Микола Синюк.Микола Синюк.    
Єпископ
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУБЛАГОВІСТ У ХХI СТОЛІТТІ

Михайло Паночко
Старший єпископ ЦХВЄУ

Якось Господь промовив 
мені в серце: перш за все, по-
трібна єдність Мого народу. У 
єдності захована велика сила, 
це великий потенціал для 
впливу на світ. А церкву тільки 
тоді можна назвати церквою, 
коли вона впливає на довкіл-
ля. Інакше це не церква.

Церква в Україні має сьогодні всі мож-
ливості для того, щоб єдиним фронтом 
виступити проти гріха, проти зла, по-

ставити перед собою ціль, яку ставив Ісус 
Христос, – знайти і спасти тих, хто гине.

Єдність починається з одної віри. Якщо 
ми віруємо в Христа, ми стаємо на шлях 
єдності. Ми обрали єдину дорогу, нас спа-
сає одне Ім'я – саме це формує нас в одне 
тіло, один народ.

А на шляху до єдності на перше місце 
я би поставив особисті відносини з Богом. 
Коли з ними все гаразд, ми будемо готові 
йти на все, платити будь-яку ціну заради 
єдності в Божому народі.

Єдине, на що не можна піти, – на комп-
роміс із гріхом. А в усіх інших незначних 
деталях, догматично не важливих, зупи-
нятися не треба. Християнин не повинен 
бути надто жорстким: якщо не так, то я не 
з вами, якщо не по-моєму, я йду геть... Такі 
люди не зрозуміли Євангелія.

Любов, яка перевищує все, не зупи-
няється на непринципових моментах. 
Любов здатна вміщати, приймати тих, хто 
дивиться не так, як я.

Погляньмо на апостолів. Коли вони не 
мали єдності духа, їх цікавило, хто буде 
першим, хто буде більшим. Але з цих риба-
ків, митарів, із цих простих людей Христос 
формував єдине ціле. Він їх терпів, за них 
молився, прощав їм. Вони падали – Він їх 
піднімав. Вони сумнівалися – а Він утвер-
джував їхню віру. І все це Він робив заради 
єдності. Вони пройшли одну школу, мали 
одного Вчителя, але потребували одного 
Духа. І отримали Його.

Процес єднання непростий і для людей 

майже неможливий, але можливий для 
Бога. Він заплатив за нього найбільшу ціну. 
Ми іноді хочемо досягти єдності, не запла-
тивши ціни, – а це неправильна дорога.

Ми повинні платити ціну – перш за 
все, щирою молитвою за єдність. А ще 
ціну терпіння, любові, смирення. Заради 
єдності ми, як служителі, повинні бути го-
тові залишити свою посаду, свою позицію 
в церкві. Бо це все тимчасове, а єдність 
має вічні наслідки.

Я не раз переносив душевні болі, коли 
мені в лице кидали брехливі звинувачення, 
завдавали ран. Я переніс насмішки і знева-
ги. І єдине, що тримало мене, – це молитва. 
Коли ти йдеш до Господа, Він зціляє всі рани. 

І ми готові пройти все заради Господа і 
заради єдності. Кожен християнин повинен 
усвідомлювати важливість єдності. Він по-
винен молитися за неї і робити задля неї 
практичні кроки.

І я вірю, що в Україну ще прийде про-
будження. Коли народ Божий усвідомить 
важливість єдності, прийде велике Боже 
благословення, якого в історії нашої країни 
ще не було. Я вірю, що Бог хоче нам це 
дати. Його комори повні благ, які Він хоче 
виливати на єдиний Божий народ. Народ, 
який об'єднався навколо Бога, навколо 
Його Слова, навколо єдиної місії – спасати 
людей, проповідувати Христа – не себе, не 
різні думки, бо саме це завжди було пере-
шкодою для Божих дій.

Для розколів диявол вигадав більше 
причин, ніж рибак гачків для риби. І нам 
треба пильнувати, щоб не пійматися на 
його пастки. Бо є такий вірус – я називаю 
його вірусом КВК: дорога Каїна, Валаама 
і Корея (Юда 1:11). Поміркуймо над при-
чинами падіння цих людей, і це допоможе 
нам крокувати правильною дорогою.

Заради єдності Ізраїлю Давид поко-
рився Саулу, терпів приниження і переніс 
загрозу смерті. Володіючи авторитетом, 
помазанням, здібностями, користуючись 
величезною пошаною людей і маючи всі 
дані для того, щоб посісти царський пре-
стол, він заради єдності Ізраїлю вибирає 
приниження і самотність. Це приклад 
правильної позиції мужа Божого. На жаль, 
розуміють це не всі. Але хто має вухо, хай 
чує, що Дух говорить церквам.

4 жовтня студенти складали усний 
комплексний екзамен, на якому показали 
відповідний рівень знань біблійних, бого-
словських та практичних дисциплін.

На урочистій церемонії випуску бакалав-
рів з привітальними словами до випускників 
звернулися ректор КБІ Сергій Манелюк,  
регіональний заступник, старший пресвітер 
об’єднання церков ХВЄ Херсонської області 
єпископ Олександр Бабійчук, відповідаль-
ний за місіонерську діяльність Асамблей 
Божих США у Північно-Західній Євразії 
Норм Едвардс, президент Євангельської 
теологічної семінарії  Арнольд Ластінгер.  

Від імені випускників очно-заочного від-
ділення староста групи Олександр Савчук 
виголосив подячне слово. 

Старший єпископ ЦХВЄУ Михайло 
Паночко підкреслив важливість сліду-
вання за Ісусом в практичному житті та 
служінні на прикладі 12 учнів Христа. 
Після вручення дипломів  старший єпископ 
ЦХВЄУ Михайло Паночко та президент 
Євангельської теологічної семінарії Ар-
нольд Ластінгер звершили молитву бла-
гословення  за випускників на подальшу 
працю на Божій ниві.

www. kbi.org.ua

Місто Острог на Рівненщині, на-
зивають волинськими Афінами. Тут у 
XVI столітті формувалися підвалини 
української національної культури. 
І саме тут 16 жовтня в приміщенні 
молитовного будинку відбулося свят-
кування 85-річчя заснування церкви 
християн віри євангельської.

Три події поєдналися цього дня: 
85-та річниця церкви, свято подяки 
за врожай, а також 15 років з часу 
побудови молитовного будинку. Серед 
запрошених гостей були: старший 
єпископ ЦХВЄУ Михайло Паночко, за-
ступник єпископа Рівненщини Степан 
Євтушенко, старший пресвітер церков 

привітав усіх з «потрійним» святом. Він на-
голосив, що до цього місця нам допоміг Гос-
подь. «Хоча нелегкий шлях пройшла міс-
цева громада, але Бог завжди був нашою 
поміччю», – зазначив Микола Макарович.

Вітали церкву з ювілеєм і гості. Вони 
підкреслювали про значимість церкви як 
інструменту Божого впливу на суспільство. 
Цю думку підтвердив у своєму виступі і 
міський голова Острога Олександр Шикер. 
Він, користуючись можливістю, подякував 
членам церкви за допомогу в упорядку-
ванні міста.

Служили в святковому богослужінні і 
представники баптистської церкви Остро-
га. Зворушив слухачів вірш «Бог не робить 
помилок» у виконанні «довгожительки» 
місцевої громади Олександри Ліщук, якій 
уже за 80.

Продовжили програму діти. А потім 
після молитви подяки за врожай був 
короткий огляд історії церкви, який по-
дали Олександр Топінко та Діана Гуріна, 
демонструючи на проекторі фото. 

Після гімну «Вірую» старший єпископ 
ЦХВЄУ Михайло Паночко мав заключне 
слово. Він розпочав з того, що кожен з нас 
має жити не для себе, а для ближнього.

«Яблуко виростає не для яблука», 
– говорив Михайло Степанович. Єпископ 
прочитав притчу про сіяча і детально оха-
рактеризував кожен вид грунту. Особливо 
акцентував на речах, котрі заважають 
принести плід.

Натхненна проповідь завершилася мо-
литвою вдячності за пройдений 85-річний 
шлях. Після урочистого богослужіння всіх 
присутніх було запрошено на святковий обід.

www.chveostrog.org.ua.

Декілька років тому в моєму житті відбулася зустріч, яку 
я пам’ятатиму, думаю, до останку днів.

Жінка, на обличчі якої були написана біль і скорбота, з 
гіркотою і відчаєм розповіла про свою трагедію. Її 18-річна 
донька навчалася в університеті у Москві. Рік до того вона 
щиро покаялася і ревно служила Господу. Але трапилося 
непоправне – вона разом із подружкою виявилася забло-
кованою у ліфті, який зупинився між поверхами. Внаслідок 
короткого замикання кабіна ліфта загорілася, і їх врятувати 
не вдалося… «Чому, чому так сталося? Я вже рік не маю 
спокою. Що мені робити? Я відчуваю, що втрачаю розум від 
горя і болю…» – плакала моя співрозмовниця.

Вона ще продовжувала говорити, не втираючи сліз, а я 
гарячково роздумував, що сказати у відповідь. Думаю, бага-
тьом служителям знайома така ситуація. «Боже, – благав я в 
думках, – що порадити цій зраненій душі?». Я шукав біблійні 
аналогії страждань – може, сказати про 10 загиблих дітей 
Йова, може, про смерть пророка Івана, якому відрубали 
голову, може, про страждання Ісуса на хресті?..

Божий Дух тихо проговорив у моєму серці: «Запитай, чи 
вона дякувала Мені»…

Я не боявся її відповіді – я боявся задавати питання!
Потім була молитва, у якій ця жінка, ніби читаючи власний 

вирок, говорила: «Дякую, Боже, Ти все знаєш…»
Я більше не зустрічав цю людину, але пам’ятаю вираз 

очей, у яких ожила надія…
У ці дні в багатьох церквах відбуваються служіння по-

дяки Богу: за хліб, за воду, за свободу. Біблія вчить бути 
вдячними. Невдячність передбачає незалежність у гіршому 
значенні цього слова. Я не дякую – я не помітив добро-
дійство, я обійдуся без посторонніх, я коваль свого щастя, 
я знаю, я можу…

Проте Бог добрий до невдячних і злих (Лк. 6:35). Вони 
Ним живуть, рухаються, існують. Злодії, убивці, терористи, 
розпусники, нечестивці живуть тому, що Він посилає дощ 
на злих і добрих.

«… Вони приносили жертву Ваалам і кадили ідолам… А Я 
був для них ніби той, хто піднімає ярмо… і ласкаво підкидав 
їжу для них» (Ос.11:2-4).

Він – Бог, усе Ним, через Нього і для Нього (Рим. 
11:36).

Помолися до Нього сьогодні хоча б п’ять хвилин, нічого не 
прохаючи, а дякуючи... Це надзвичайно складно, це майже 
не під силу. Переконайся на особистому досвіді.

Микола Синюк.
Єпископ.

НА ШЛЯХУ ДО ЄДНОСТІ

Неділя, 16 жовтня, для 
християн смт. Петропавлівки 
Дніпропетровської області 
стала по-особливому свят-
ковим днем – там відкрилася 
церква ХВЄ «Нове життя».

На урочисте богослужіння приїхали гос-
ті – старший пресвітер обласного об'єднан-
ня церков ХВЄ Дніпропетровщини єпископ 
Михайло Мокієнко, пастор Дніпропетров-
ської церкви «Світло Євангелія» Олек-
сандр Журавель і його заступник Борис 
Тельних, хор церкви «Світло Євангелія».  

 Служитель Артур Романенко згадує: 
«Після закінчення місіонерської школи я 
поїхав на практику у Карпати, після чого 
мав повертатися у Джанкой. Але Михайло 
Михайлович (Мокієнко. – Ред.) запропо-
нував мені поїхати у Петропавлівку. І я 
переконався, що на це була Божа воля. 
Мета мого служіння – сформувати тут 
сильну команду і навертати людей до 
Христа».

Більше п'яти місяців тут працювала 
також група місіонерів – Віктор Кли-
мець, Віктор Рункевич, Руслан Марко, 
Вікторія Чілій, Тетяна Рункевич та Інна 
Животкова. «Ми приїхали на запрошення 
Олександра Мокієнка. Люди тут закриті 
для Слова Божого. Тому ми просили в 
Бога нових ідей для благовісту. Сьогод-
ні тут свято, отже, ми досягли мети», 

– говорить керівник групи Віктор Климець.
Розпочинаючи урочисте служіння, 

Артур нагадав присутнім, що ми, як 
християни, маємо виконувати Велике До-
ручення Христа.

Пастор Олександр Журавель розпо-
вів про історію Пересопницького Єван-
гелія, а також звернув увагу на на-
зву селища, яка складається з імен 
«Петро» і «Павло», – «сама назва за-

свідчує, що тут живуть християни».
Єпископ Михайло Мокієнко наголосив 

на тому, що «настав час для Петропав-
лівки». І нагадав, що наші пріоритетні 
завдання – «проповідувати Євангеліє та 
утворювати церкви».

А потім були звершені молитви за 
новоутворену церкву, а також за Петро-
павлівку.

www. uupc.org.

«НОВЕ ЖИТТЯ» РОЗПОЧАЛОСЯ «НОВЕ ЖИТТЯ» РОЗПОЧАЛОСЯ 
В ПЕВ ПЕТРОТРОПАВЛІВЦІПАВЛІВЦІ

ЦЕРКВІ ХВЄ В ОСТРОЗІ – 85

ХВЄ Острозького району Павло Цинко, 
мер Острога Олександр Шикер, а також 
служителі та члени з навколишніх 
церков.

Урочисте богослужіння розпочав за-
відувач відділу освіти ЦХВЄУ Віктор 

Вознюк. Разом із дружиною Аллою вони 
були ведучими цього заходу. Першою 
піснею був гімн «Алілуя» у виконанні гурту 
«Вефіль» і хору місцевої громади. Відомий 
у братерстві єангелізаційний гурт «Ве-
філь» був заснований саме на базі церкви 
м. Острога. Хором керувала Діана Гуріна, 
яка також є диригентом всеукраїнського 
молодіжного хору, що служить в Малині.

Пастор місцевої церкви Микола Гурін 

У КИЇВСЬКОМУ БІБЛІЙНОМУ 
ІНСТИТУТІ – ВИПУСК СТУДЕНТІВ

5 жовтня відбувся випуск студентів очно-заочного відділення Київ-
ського біблійного інституту за програмами пасторського служіння та 
християнської освіти. Протягом чотирьох років студенти з Київської, 
Рівненської, Волинської, Херсонської,  Чернівецької, Вінницької облас-
тей, здобуваючи богословську освіту, мали можливість застосовувати 
отримані знання в практичному служінні в місцевих церквах.

П'ЯТЬ ХВИЛИН ДЛЯ ВДЯЧНОСП'ЯТЬ ХВИЛИН ДЛЯ ВДЯЧНОСТІТІ
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Гріх — це беззаконня, непо-
слух Богові. Скільки горя, сліз 
і страждань завдає він людям! 
«Бо зсередини, із людського 
серця виходять лихі думки, 
розпуста, крадіж, душогуб-
ства, перелюби, здирства, лу-
кавства, підступ, безстидства, 
завидющеє око, богозневага, 
гордощі, безум. Усе зле це ви-
ходить зсередини — і людину 
опоганює!» (Мр. 7:21-23).

Гріх чатує біля дверей кожного серця 
і шукає щілинки, щоб прослизнути 
всередину (1 М. 4:7). Варто тільки при-

йняти якусь гріховну думку — він тут же 
вривається, забруднює совість і розлучає 
з Богом.

Біля дверей серця Ахана гріху, очевид-
но, недовго довелося стояти. Він широко 
відчинив йому вхід і навіть полюбив його 
присутність. Ахан йшов до загибелі поетап-
но: побачив, сподобалось, взяв і заховав 
(Єг. 7:21).

Найперше, що робить гріх, — він оволо-
діває нашою увагою, приваблює побаченим 
і почутим — і наш погляд вже полонений. 
На цій стадії ще можна зупинитися, відвер-
нутися і піти геть. Апостол Павло закликає: 
«... ненавидьте зло та туліться до доброго!» 
(Рим. 12:9). Але якщо ми замилувались 
гріхом, починаємо його розглядати, обмір-
ковувати: чи насправді він такий грішний, 

це значить, що гріх уже увійшов у серце. 
Це друга стадія.

Даремно деякі думають, що гріх за-
вжди огидний. Якби це було так, люди 
не тягнулись би до нього з жадобою. Гріх 
несе тимчасову насолоду. Спочатку він 
зачаровує, доводить до найвищої точки 
бажання і тільки потім жалить, як змія, 
руйнує здоров’я і губить.

«Взяв» — третя стадія. Боротьба за-
кінчена, у серці Ахана гріх взяв гору, йому 
надано перевагу, страх Божий відкинутий 
— душа розділена з Богом. Після цього 
людині не залишається нічого іншого, як 
ховатися від всевидющого ока Господнього. 
Це найстрашніший ступінь — «я заховав».

Гріх має силу доти, поки про нього мов-
чать, бережуть у таємниці. Людина, що при-
ховує гріх, ніколи сама не переможе його, 
скільки би зусиль не докладала. «Людина, 
обтяжена за душогубство, втікає до гробу, 
— нехай її не підпирають!» (Прип. 28:17).

«Гріхи мої завжди передо мною», 
— говорить Давид. Річ у тому, що людина 
не може забути своїх злочинів. То тим, то 
іншим чином гріх знову й знову випливає і 
пече зганьблену совість.

Дух людини належить Богові від само-
го народження. Коли ж гріх розділив нас з 
Богом, ми сумуємо в розлуці. Світ з його 
розвагами не задовольняє нас. Лише в 
Бозі може заспокоїтися душа. Поки ми 
приховуємо свої гріхи, ми перебуваємо в 
жахливому стані: старіють кості від повсяк-
денного утиску, зникає свіжість, як у літню 
засуху, тому що гнів Господа тяжіє над 

нами. У Давида, коли він відкрив Богові 
свій гріх, появилось бажання молитися, 
дякувати Богові, переживати покарання, 
терпіти приниження.

Слово Боже говорить, що «всі згрішили, 
і позбавлені Божої слави» (Рим. 3:21). Усі, 
хто пережив важку боротьбу з гріхом, гото-
ві повторити разом з апостолом Павлом ці 
гіркі слова: «Нещасна я людина! Хто мене 
визволить від тіла цієї смерти?» (Рим. 7:24).

До 23 років я не знав живого Бога, 
мучився в рабстві гріха. Пияцтво, куріння, 
гордість та інші гріхи роз’їдали мою душу, я 
сумував, не знаходив спокою, ніщо світське 
мене не задовольняло. Особливо мучило 
п’янство. Незважаючи на обіцянки, клятви, 
я не міг одержати перемоги: ввечері каюся 
і караюся, а вранці знову те саме. Мені так 
набридло таке життя, що я вирішив вчинити 
самогубство. Слава Господу, що в цей гір-
кий час я зустрівся з віруючими, які вказали 
на єдиний шлях визволеня від гріха — через 
віру в живого Бога, Господа нашого Ісуса 
Христа. Ця віра принесла свободу від влади 
гріха, від вини гріха, і душа моя заспівала 
Богові пісню хвали.

Відтоді варто мені побачити п’яну люди-
ну — і моє серце переповнюється співчут-
тям до нещасного грішника, що перебуває 
в рабстві гріха; скільки лиха він завдає собі, 
сім’ї, не знаючи, що можна позбутися цього 
гріха, омившись кров’ю Ісуса Христа.

Людина несе покарання за вчинений 
гріх, над нею тяжіє влада гріха, її мучить 
присутність гріха. Щоб позбутися покаран-
ня за гріхи, треба покаятися перед Богом. 
Але позбутися влади гріха неможливо без 
глибокої віри в Христа. Від присутності гріха 
ми будемо позбавлені тільки на небі.

В Євангелії від Матвія читаємо: «Ісус... 
спасе ... людей Своїх від їхніх гріхів» (Мт. 
1:21). Пророк Ісая говорить: «А Він був ране-
ний за наші гріхи, за наші провини Він муче-
ний був... Його ж ранами нас уздоровлено!» 
(Іс. 53:5). Ось де перемога над гріхом! Ось 
у чому зцілення від гріха — у Голгофській 
жертві Спасителя нашого Ісуса Христа.

Христос прийшов спасти п’яниць, роз-
пусників, гордих — всіх нещасних грішників. 
«Лікаря не потребують здорові, а слабі!» 
(Мт. 9:12). Тільки той, хто усвідомлює 
себе безнадійно хворим грішником, той 
одержить прощення гріхів. Яка переміна 
сталася з товстошкірим, скупим Закхеєм 

після того, як він усвідомив себе грішником: 
«Господи, половину маєтку свого я віддам 
ось убогим, а коли кого скривдив був чим, 
— верну вчетверо» (Лк. 19:8). Це не лише 
красиві слова. Без сумніву, Закхей так і 
вчинив — ось яке переродження спричиняє 
віра в Ісуса Христа.

Бог звільняє нас не тільки від вини гріха, 
а й від влади гріха, від наших жахливих 
характерів. Гордовитих він перетворює на 
смиренних, скупих робить щедрими, за-
здрісних — задоволеними, роздратованих 
— спокійними.

Хто хоче, щоб влада гріха була цілком 
переможена в ньому, той повинен розп’яс-
тися з Христом, як казав апостол Павло 
(Гал. 2:19). Гріхи нашого характеру Христос 
підніс на Голгофський хрест. Як від вини, 
так і від влади гріха може звільнити лише 
жива віра в Ісуса Христа. Не буде цієї віри 
— ви не можете розп’ястися з Христом, 
і тоді гріх буде жити у вашому серці. Гріх 
покидає серце людини, яка розіп’ята з 
Христом, тоді ця людина не має потягу ні до 
якого гріха, серце її переповнене молитвою 
вдячності Богові за перемогу.

Але треба пам’ятати про неправильне ка-
яття, котре не приносить людині ніякої користі: 
ні прощення, ні духовної свободи, ні спокою.

Адам визнав, що згрішив, але не осудив 
себе, а звинуватив Єву і Бога, Котрий дав 
йому таку дружину. Бог виявився винним 
у гріху Адама — ось до чого призводить 
неправильне каяття

Той, хто у своєму гріху звинувачує об-
ставини, ближніх, не знає, що таке істинне 
покаяння, і не покаявся ще взагалі. Чи 
можна сказати, що Ахан покаявся у своєму 
гріху, хоч він і промовив: «Дійсно, згрішив я 
Господеві... і зробив так та так» (Єг. 7:20). 
Того, хто кається щиро, Бог милує, Ахана 
ж із сім’єю побили камінням, спалили і на-
кидали на них велику купу каміння.

Чому сповідання не принесло Ахану ви-
зволення? Чому суспільство так жорстоко 
осудило його? Злодій, коли його зловлять 
на місці злочину, не відмовляється від 
вчиненого, але це зовсім не означає, що він 
кається. Ахан не осудив себе і сподівався, 
що все обійдеться.

Даремно приховувати гріх. Скільки б 
його не ховали, він спливе наверх. Давид 
намагався замаскувати гріх, але даремно. 
Ананія з Сапфірою обміркували, здається, 
все до деталей, але не змогли ввести в 
оману апостолів.

А ось ще один приклад: Саул не при-
ховував свого гріха, і все ж загинув, не 
покаявшись. Він також не осудив себе, не 
усвідомив свого падіння. Він звинуватив 

народ, що почав розбігатися, дорікав Саму-
їлові за його тривалу відсутність. До того ж 
власний авторитет для Саула був дорожчий 
за спасіння і життя вічне. Яка користь, що 
він залишився царем до смерті, але без 
Бога? Скільки він переслідував Давида!

Люди, сповнені пихи, часто не можуть 
стати на дорогу щирого покаяння. Важко 
покаятися тим, хто посідає високі духовні 
посади — диявол лякає їх втратою авто-
ритету. Один чоловік справедливо сказав: 
«Ніколи людина не буває такою геніальною, 
як тоді, коли вона виправдовує себе». 
Пам’ятаймо, якщо ми виправдовуємо себе, 
то Бог звинувачує нас. Блаженні і воістину 
щасливі ті люди, котрі осуджують себе!

Нагадаю ще про жахливе покаяння 
Юди. Три з половиною роки день у день 
він ходив з Самим Спасителем, але не міг 
признатися в задуманому гріху. Скільки 
разів Христос торкався його совісті від-
вертим словом докору, але в Юди не було 
усвідомлення вини. Коли ж він зрадив Сина 
Божого, «... побачив, що Його засудили, роз-
каявся і вернув тридцять срібняків перво-
священикам і старшим та й сказав: «Я згрі-
шив, невинну кров видавши» (Мт. 27:3-4).

Юда каявся не перед святим Христом, 
проти Якого тяжко згрішив, а перед тими, з 
ким був у змові, з ким чинив найбільший зло-
чин. Що дало це каяття Юді? Він повісився. 
Ось що означає відкладати покаяння, бути 
нещирим і боятися зізнатися в гріху.

Але Бог ніколи не буде насильно по-
збавляти нас від гріха. Він прощає, милує і 
спасає тих, хто добровільно йде до Нього 
з розтрощеним і розбитим серцем. Бог 
хоче повністю заволодіти нашим серцем, 
але якщо ми не захочемо очиститися від 
мерзоти тіла і духа, силою Він робити цього 
не буде. Якщо ж покличемо Ім’я Його, як це 
зробили Давид, Закхей, Бог звершить Свою 
очищуючу роботу і принесе в наші серця 
повний мир, радість, блаженство.

Люди, котрі одержали перемогу над грі-
хом через живу віру в Господа Ісуса Христа, 
переповнені хвалою Богові і проголошують 
разом з апостолом Павлом: «А Богові дяка, 
що Він Господом нашим Ісусом Христом 
перемогу нам дав» (1 Кор. 15:57).

Будемо завжди дякувати Богові за 
жертву Ісуса Христа! Апостол Павло розу-
мів, у чому істинна сила християнина, тому 
проповідував тільки Христа Ісуса розп’ято-
го. У боротьбі з гріхом ми можемо зазнати 
різних випробувань, труднощів, а можливо, 
навіть скорботи й гоніння, та все одно буде-
мо дивитись на нашого Спасителя, Котрий 
помер на хресті, щоб спасти нас.

І. А.

Особливо це стосується 
проповіді – стержневого 
елементу будь-якого хрис-
тиянського служіння.

  

Проповідь апостола Петра, описана в 
другому розділі Дій святих апостолів 
(Дії 2:14-41), довгий час перебуває під 

мікроскопічним поглядом богословів та 
проповідників. Вражають як її формальна 
побудова, так і змістове наповнення, і, 
зрештою, ефект. Тому вона актуальна і 
сьогодні. Не заглиблюючись в теологічні 
складові проповіді, спробуємо виокремити 
практичні уроки, необхідні в сучасному 
благовісті. 

Насамперед, дуже важливою в про-
повіді є особа проповідника. Проповідь 
– Божественну Звістку для людей виго-
лошують такі ж самі люди. Не можна не 
погодитися із влучним виразом Джорджа 
Вуда: «Перш ніж підготувати проповідь, 
Господь готує людину».

На формування проповідника витра-
чається значно більше часу, ніж на під-
готовку проповіді. До того, як виголосити 
проповідь, Петро пройшов складний шлях 
духовного утвердження. Не варто випус-
кати з уваги, що проповіді передували 40 
днів спілкування з Воскреслим Христом 
та 10 днів молитви.

Сучасний акцент на особистості про-
повідника часто зводиться до з’ясування 
імені, масштабу та ефективності його 
служіння. Враховуючи ці, без сумніву, 
важливі моменти, варто усвідомлювати 
необхідність попереднього спілкування 
з Богом для теперішнього проголошення 
Слова. Рівень духовної сформованості 
проповідника однозначно вплине на якість 
та ефект виголошеної проповіді.

Другий важливий чинник – сповнення 
Святим Духом. «Ставши ж Петро з Оди-
надцятьма свій голос підніс та промовив 
до них…» (Дії 2:14). 

Спроможність «піднести голос» 
та проголосити Слово появилася в 
апостола Петра завдяки дії Святого 
Духа. Про це свідчить вживання 
подібного дієслова у грецькій мові 
при описі злиття Святого Духа у 
четвертому вірші: «… як Дух про-
мовляти давав». Проповідь Петра 
під впливом свіжих відчуттів злиття 
Духа відзначалася ентузіазмом, уро-
чистою манерою виголошення. 

Звісно, тон голосу не варто вида-
вати за помазання, однак проповідь 
під дією Божою слухачі обов'язково 
почують (як почула багатотисячна 
аудиторія в Єрусалимі).

Історія свідчить, що потужний акцент 
на академізм, знання багатьох теологіч-
них течій, врахування культурного се-
редовища тощо ніколи не замінять для 
проповідника сповнення Святим Духом 
для ефективної проповіді. Перше – то 
пожива для розуму, друге – пожива для 
серця людини.

По-третє, важливе значення має акту-
альність змісту. «Бо не п’яні вони, як ви 
думаєте, – бо третя година дня, це те, що 
пророк Йоіль предрік» (Дії 2:15-16). 

Очевидці виказували власне нерозу-
міння того, що відбувалося, тому Петро, 

перш за все заперечивши здогадки, пе-
рейшов до пояснення події. Християнська 
проповідь має відповідати на актуальні 
питання людини – лише в такому разі 
вона приверне увагу слухачів. При цьо-
му найголовніше побудувати «місток» 
між людською потребою або інтересом 
і біблійним поглядом. Мова йде не про 
пристосування Священного Писання до 
сьогодення, а про показ його застосування 
в житті людини.

Як вважає Рік Уоррен, приверну-
ти людську увагу спроможні наступні 
категорії: те, що людина цінує; те, що 

неповторне; те, що є небезпекою. Аналіз 
проповіді Петра та її слухачів підтвер-
джують наявність в день П’ятидесятниці 
цих складових.

Четверта складова – використання 
старозаповітніх пророцтв (Дії 2:17-21, 
25-28, 34-35). З 25 віршів доступної для 
нас проповіді апостола Петра 11 – ци-
тування фрагментів Старого Заповіту. 
Автор усвідомлював, яка аудиторія його 
слухала. Для євреїв цінними й авторитет-
ними були посилання на Давида та Йоіля. 
Тим більше, що використані пророцтва 
органічно поєднувалися з тематичними 
лініями, що їх проводить апостол у своїй 
промові.

Чимало сучасних проповідників не 
бажають переобтяжувати свою проповідь 
цитуванням Писання, замінюючи їх пере-
казом тексту, алегоричними оповідання-
ми, художніми замальовками. Натомість 
приклад Петра та багатьох інших пропо-
відників демонструє необхідність застосу-
вання біблійного тексту, бо саме він у своїй 
чистоті та могутності є першоджерелом, 
Божим відкриттям для людини.

Звісно, важливо збалансувати складо-
ві проповіді (приклад промови апостола 
Павла в Афінах), щоб Слово було зрозу-
міле слухачам, але відмовлятися від ви-
користання біблійного тексту не варто.

П'ята складова – безкомпромісність. 
«Того, що був виданий певною волею 
та передбаченням Божим, ви руками 
беззаконників розп’яли та забили» (Дії 

2:23). Петро, отримавши сміливість від 
Божого Духа (а зовсім недавно він не міг 
виявити твердість перед служницею), 
без остраху вказує на тих, хто розп’яв 
Христа. Проповідник не прагне викликати 
симпатію аудиторії порцією компліментів, 
а проголошує істину.

Нинішні заклики до толерантності, 
поваги до релігійних та моральних по-
чуттів людей часто орієнтують віруючих 
на компроміс. Слово «гріх» замінюється 
словом «помилка», конкретні його про-
яви – сучасними соціальними явищами. 
Водночас лише об’єктивність лікарського 
діагнозу дає можливість виписати кон-
кретний ефективний рецепт для хворого. 
Тільки неупереджене Слово Боже спро-
можне вилікувати сьогоднішнє гріховне 
суспільство.

Шостий чинник – концентрація пропо-
віді на особі Ісуса Христа. «Отож, нехай 
ввесь Ізраїлів дім твердо знає, що і Госпо-
дом, і Христом учинив Бог Його, Того Ісуса, 
що Його розп’яли ви» (Дії 2:36). Червоною 
ниткою в проповіді проходить тема Божого 
Сина, а в 36-му вірші Петро резюмує увесь 
текст. Різнобарвність тематичних напрям-
ків проповіді не повинна заперечувати її 
Христоцентричності. Інакше християнська 
проповідь, втрачаючи особу Христа, пере-
стає бути християнською.     

Згадані моменти не могли залишити 
байдужими слухачів, які задали логічне 
питання: «Що ж ми маємо робити, мужі-
браття?». Такий запит засвідчив іденти-
фікацію аудиторії з проповіддю апостола 
Петра, її практичне застосування. І, як 
результат заклику, три тисячі людей при-
єдналися того дня до Церкви.

Сьогоднішнє суспільство потребує 
живої християнської проповіді і свідчення. 
Використання практичних уроків, вине-
сених з проповіді Петра в день П'ятиде-
сятниці, дозволить віруючим не тільки 
привернути увагу слухачів, а й поставити 
їх перед питанням доленосного вибору.

ЕФЕКТИВНА ПРОПОВІДЬ:ЕФЕКТИВНА ПРОПОВІДЬ:
УРОКИ З ДНЯ П'ЯТИДЕСЯТНИЦІ

Михайло Мокієнко
Кандидат історичних наук

ГРІХ: ЯК ІЗ НИМ БОРОТИСЯ
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУВИКЛИКИ ЧАСУ

Ініціатором зустрічі став відділ 
освіти ЦХВЄУ за сприяння першо-
го заступника старшого єпископа 
Церкви Миколи Синюка.

На початку зустрічі старший пресвітер 
обласного об'єднання церков ХВЄ Рів-
ненщини єпископ Віктор Боришкевич 

звернувся до присутніх із вступним словом. 
«Те, що ми тут зібралися, – це чудо Боже, 
– сказав Віктор Дем’янович. – Особисто я 
в дитинстві любив математику, вчився в 
сільськогосподарському технікумі на бухгал-
тера, але під кінець навчання за віру в Бога 
мене вигнали. Нині інший час, наші діти мо-
жуть здобувати вищу освіту, і це приємно». 

Прочитавши уривок із Євангелія від 
Матвія 11: 25-26, єпископ пояснив, хто це 
такий – мудрий і розумний. «Можна бути 
бідняком і вважати себе премудрим, але 
той, хто смиренний перед Богом, отримує 
від Нього відкриття».

Після молитви подяки Микола Синюк, 
який модерував зустріч, передав вітання від 
старшого єпископа ЦХВЄУ Михайла Паноч-
ка і наголосив, що «науковці зібралися тут, 
щоб побачити, що вони не самотні, а також 
консолідувати свої ресурси». Прочитавши 
уривок із Дій святих апостолів, Микола 
Петрович пояснив, як Бог кличе до себе нау-
ковця. «Саме через читання Слова Божого – 
Біблії розумна людина може отримати відпо-
віді на свої питання», – резюмував єпископ.

Далі учасники зустрічі знайомилися. Ко-
жен коротко розповідав про себе, називаю-
чи вчене звання, галузь науки та місце робо-
ти. Присутній на зустрічі старший пресвітер 
Львівщини єпископ Роман Ляховський теж 

привітав учасників конференції, а завідувач 
відділу освіти ЦХВЄУ Віктор Вознюк подяку-
вав науковцям за те, що, «незважаючи на 
подекуди упереджене ставлення до себе, 
ви продовжуєте нести Євангеліє людям».

Керівник дослідницького центру ЄААА, 
кандидат історичних наук, декан магістер-
ської програми Львівської богословської 
семінарії Роман Соловій прочитав доповідь 
на тему «Роль наукової і творчої інтелігенції 
в церкві ХВЄ».

Роман Павлович вказав на специфіку 
наукової і творчої інтелігенції: «Це люди ро-
зумової і творчої праці, які мають для цього 
відповідну освіту, незалежність та свободу 
думки. Однак, на відміну від науковців-бого-
словів, вони майже не інтегровані в життя 
церкви. Ці люди володіють великим потенці-
алом, який майже не використовується. І, на 
жаль, в наших церквах ще існує підозріливе 
ставлення до освічених людей, виникають 
сумніви у глибині їх віри».

Спікер подав також своє бачення того, 
як можна з користю використовувати потен-
ціал науковців: «Всередині церкви: аналітика 
і консультативна допомога керівництву церк-
ви (суспільні тенденції, політичні процеси, 
правові рішення); виховання християнської 
молоді, прищеплення їм цінностей освіти і 
культури. За межами церкви: євангеліза-
ційна функція (поширення християнських 
цінностей серед своїх співробітників), вплив 
на студентів (біблійні гуртки, неформальний 
вплив), особлива роль християн-діячів куль-
тури – вони можуть впливати на широку ау-
диторію; просвітницька функція (поширення 
інформації про життя і служіння церков ХВЄ 
в наукових колах, у владних структурах і в 

ЗМІ, спростування стереотипів про те, що 
євангельські християни – це обскуранти, 
неосвічені люди, релігійні фанатики).

Роман Павлович назвав деякі наукові 
напрями, що ґрунтуються на християн-
ському світогляді і які потрібно розвивати: 
християнська філософія (апологетика, 
теоретична і практична філософія); історія 
євангельського руху в Україні, його вплив 
на українську культуру (християнські під-
ходи в медицині, біоетика; духовні цінності 
в економіці; розвиток християнської теорії 
культури і мистецтва; духовний вимір еко-
логічних проблем; розвиток правових норм, 
що утверджують християнські цінності; 
християнська теорія управління і менедж-

мент; соціальна робота); підтримка молодих 
християн-науковців.

Обговорюючи доповідь, учасники зустрі-
чі здебільшого висловлювали схвальне став-
лення до проблем, які порушив Роман Соловій.

Після того кандидат технічних наук, до-
цент КПІ, академічний декан семінарії «Бла-
годать та істина» Віктор Шевчук прочитав 
доповідь на тему «Наша ціль: навчити укра-
їнський народ». Віктор Андрійович поділив-
ся власними думками про розвиток служіння 
християн-науковців в реаліях сьогодення.

«Найбільшим бар’єром у служінні 
є відсутність цілі. Ми, як правило, за-
ймаємося спасінням окремих людських 
душ. Головною ж функцією та завдан-

ням повинно бути навчання народу».
Показавши деякі приклади з Біблії, Ві-

ктор Шевчук зауважив, що в багатьох церк-
вах збереглося ще сформоване КГБ став-
лення до науки, і його треба змінювати. «Ми 
можемо вкладати гроші в каміння, людей 
або ідеї. Довго ми будували камінні будівлі, 
а треба всі ресурси вкладати в людей».

На зустріч завітав також доктор бого-
слов’я Василь Боєчко. Привітавши учасників 
конференції, єпископ залишив на згадку 
одну думку: «Ми маємо проблему з учнів-
ством вчителів. Досягнувши якогось рівня, 
більшість зупиняється на досягнутому, а 
потрібно безупинно вдосконалюватися, як 
вчив Христос».

Після обіду зустріч продовжилася об-
говоренням доповіді Віктора Андрійовича 
Шевчука. Було досягнуто попереднього 
рішення про утворення навчальної групи із 
науковців для здобуття богословської освіти 
при одному з навчальних закладів ЦХВЄУ.

Наприкінці установчої зустрічі учасники 
прийняли рішення організувати «Об’єднан-
ня християн-науковців ЦХВЄУ». Головою 
оргкомітету, до якого ввійшли заступник 
старшого єпископа ЦХВЄУ Микола Синюк, 
керівник відділу освіти ЦХВЄУ Віктор Воз-
нюк та кандидат економічних наук, старший 
науковий співробітник Інституту регіональ-
них досліджень Мар’яна Мельник, одно-
голосно обрано керівника дослідницького 
центру ЄААА, кандидата історичних наук, 
декана магістерської програми Львівської 
богословської семінарії Романа Соловія. 
Прийнято також рішення провести наукову 
конференцію в найближчі кілька місяців.

Прес-служба відділу освіти ЦХВЄУ.

ВІДБУЛАСЯ УСТАНОВЧА ЗУСТРІЧ ОБ’ЄДНАННЯ ХРИСТИЯН-НАУКОВЦІВ

Ажіотажу з приводу статті було 
чимало. Але мене це не дуже тур-
бувало — я вже був навчений, що 
ніякі земні прилади не можуть за-
фіксувати ні Бога, ні Його Царство. 
Я знав, що все це підробка. Мене не 
дивував вогонь в очах людей, які ще 
недавно називали себе атеїстами, а 
нині захоплено ділилися «новиною» 
про сфотографований рай.

Але повідомлення «з того світу» 
не припинилися: виявилося, що в 
середовищі християн дуже попу-
лярні розповіді про тих, хто побував 
на небесах чи в пеклі.

У 
90-ті роки повсюдно гуляла книга 
одного американського проповідника, 
котрий розповідав, як у дитинстві 
бачив небеса, як плескався в річці з 

Ісусом, і Той показував йому, маленькому 
хлопчику, магазин з частинами людських 
тіл. (Неприємне, як на мене, видовище). Ісус 
пояснив, що ці людські органи зберігалися 
для тих, хто готовий був за них молитися, 
але таких не знайшлося.

 Одні визнавали цю книжку за істинне сло-
во з небес, інші вважали її оманою і дитячим 
сновидінням, піднесеним в ранг об’явлення.

Сьогодні таких історій стало більше. 
Християнський Інтернет-простір перепо-
внений переказами про сни і видіння. Народ 
дізнається все більше й більше деталей про 
життя праведників на небесах і перебування 
грішників у пеклі.

І все було б добре, якби не ряд проблем, 
які, на мій погляд, очевидні:

— снам і видінням деякі церкви надають 
надто багато значення, а деякі, навпаки, 
взагалі відкидають їх.

— історії про подорожі у світ вічного 
блаженства (або страждань) іноді супере-
чать одна одній;

— видіння деколи подаються не як виді-
ння, а як реальне переміщення у світ невиди-
мої реальності, і ті, хто одержав це об’явлен-
ня, стверджують, що у вічності все так і буде.

Християнське телебачення та Інтернет 
поширюють розповіді про чергові відвідини 
пекла чи раю з дивовижною швидкістю. 
Можливо, тому в декого виникає відчуття, 
що видіння, як ніколи, примножились. А на-
справді церковна історія доносить до нас 
дуже багато таких історій. Вони подаються 
і у вигляді апокрифічних оповідок, і у вигляді 
життєписань святих, і як особливий жанр 
середньовічної літератури.

Коли говорять про небеса і рай, одні зга-
дують видіння семи колумбійських підлітків, 
історії Тетяни Білоус і Анжеліки Забрано, 
інші — книгу Робертса Ліардона; комусь 
спадуть на гадку преподобна мучениця 
Євдокія, святі мученики Тимофій і Мавр, 
преподобна Матрона, преподобна Єфросія, 
воїн Таксіот та інші.

Історій, видінь і сновидінь насправді ба-
гато. І будувати свої уявлення про вічність на 
їх основі дуже й дуже ризиковано. Не вдаю-
чись в есхатологію, хотів би запропонувати 
кілька порад щодо оцінки такого роду видінь.

По-перше, видіння духовного світу 
справді бувають, заперечувати це не мож-
на. Писання говорить: «І буде останніми 
днями, говорить Господь: Я виллю від Духа 
Свого на всяке тіло, і будуть пророкувати 
сини ваші та ваші доньки, юнаки ж ваші 
бачити будуть видіння, а старим вашим сни 
будуть снитися» (Дії 2:17).

Писання подає приклади, коли Бог від-
хиляв завісу незнання і показував людям 
духовний світ. Павло пише про це в Друго-
му посланні до коринтян (12-й розділ), а 
апостол Іван детально описує своє видіння 
останніх часів. Подібне можна знайти і в 
Старому Заповіті.

Духовні переживання людей, які бачили 
у видінні небеса чи пекло, когось отве-
режували, комусь допомагали зміцніти у 
вірі, а комусь — подолати страх смерті чи 
печаль втрати.

Деякі християни думають, що ці історії 
можуть суттєво вплинути на навернення 
до Бога. Але Сам Бог не ставить на чільне 
місце свідчення про духовні переживання і 
видіння. Насправді свідчення «з того світу» 
не допоможуть тим, хто нехтує Словом: 
«Як Мойсея і пророків не слухають, то коли 
хто й із мертвих воскресне — не йнятимуть 
віри!» (Лк. 16:31).

Видіння духовного світу, які дає Бог, мо-
жуть бути збудовуючими, коли вони надиха-
ють, втішають і допомагають людині перео-
смислити свою життєву дорогу у світлі Божої 
істини. Але вони стають небезпечними, якщо 
перетворюються на заміну Божого Слова.

Авторитетність людини не може бути під-
ставою для прийняття видіння пекла чи раю, 
яке вона бачила. Одержані об’явлення, у свою 
чергу, не додають авторитетності людині.

Помилитися може будь-хто, навіть дуже 
шанована людина. У Старому Заповіті Гос-
подь не раз викривав лжепророків, а ними 
часто були не які-небудь служителі Ваала 

чи Астарти, а ті, хто був покликаний Богом 
служити даром пророка. Одні просто на-
слідували когось (Єр. 23:30); інші видавали 
бажане за дійсне і свої думки за Божі (Єр. 
23:31); ще інші свої сновидіння позиціонува-
ли як Божі об’явлення (Єр. 23:32).

Навіть апостол Петро у спілкуванні з 
Христом спочатку відкрився об’явленню від 
Бога (Мт. 16:16-17), а незабаром дав місце 
для думок від диявола (Мт. 16:22-23).

Тому апостол Павло суворо застерігає, 
щоб ми з розбірливістю сприймали об’яв-
лення: «Але якби й ми або ангол із неба 
зачав благовістити не те, що ми вам благо-
вістили, — нехай буде проклятий!» (Гал. 1:8).

Яскравість пережитого духовного до-
свіду — це ще не ознака істинності. Фрази 
«я чітко це бачив», «я сам свідок того, що 
відбувалося на небі (в пеклі)», «Ісус стояв 
поруч, як ось ти» та інші висловлювання не 
можуть бути підставою для бездумного при-
йняття. Видіння викликаного духа Самуїла 
не несло в собі Божої правди, хоча, можли-
во, і було яскравим духовним досвідом для 
Саула (1 Сам. 28).

Деякі сновидіння, наприклад, можуть 
бути закарбовані в пам’яті, але при цьому 
виходити не від Бога, а від стурбованості 
розуму (Екл. 5:2).

Сон чи видіння від Бога — це не обов’яз-
ково оригінальний опис духовного світу. 
Цей опис може бути символічним, а не 
буквальним. 

На жаль, багато з тих, що мали духовне 
видіння місця вічних мук чи вічного блажен-
ства, сприймають побачене буквально: «Я 
був на небі і сам бачив...»

Але видіння варто визначити як видіння 
(не реальне, а образне, символічне пережи-
вання), а сон — як сон. У Біблії багато при-
кладів видінь, які показувались пророкам, і 
часто побачене вимагало інтерпретації. Єре-
мія бачив кипляче горня (Єр. 1:13), а мова 
йшла про народ, котрий повинен був прийти 
війною з півночі; апостол Іван розгледів у 
золотих чашах (Об. 5:8) молитви святих.

Іноді видіння або сон даються, щоб на-
дихнути людину йти за Богом, а не для того, 
щоб передати якусь інформацію про вічність. 
Християни помиляються, коли розповідають 
про сни як про реальні події свого життя. 
«Той пророк, що йому снився сон, нехай 
розповідає про сон, а з яким Моє слово, хай 
каже про слово правдиве Моє...» (Єр. 23:28).

Пам’ятаймо: усе треба випробовувати 
Словом Божим. Ніякі сни, видіння, об’яв-

лення чи історії не можна сприймати на 
віру. Господь велить, щоб ми не всякому 
духу вірили, а випробовували духів, чи від 
Бога вони, «бо неправдивих пророків багато 
з’явилося в світ» (1 Ів. 4:1). Павло також 
пише: «Усе досліджуючи, тримайтеся до-
брого!» (1 Сол. 5:21).

Піддавати критичній перевірці об’явлен-
ня не тільки дозволено, а й конче необхідно. 
Ісус говорив саддукеям, які помилково уяв-
ляли собі життя після воскресіння з мертвих: 
«Помиляєтесь ви, не знавши Писання, ні 
Божої сили» (Мт. 22:29).

Однак якщо одна частина видіння під-
тверджується Писанням, це ще не означає, 
що інша частина видіння обов’язково істинна. 
Наприклад, усі люди, які мають духовний 
досвід видіння пекла, розповідають про 
страждання грішників, і це знаходить своє 
підтвердження в Біблії (Мт. 13:49-50; Об. 14:
10-11). Але при цьому в деяких видіннях пока-
зується, що людей мучать демони. Це відпо-
відає середньовічному уявленню про пекло, 
але не знаходить підтвердження в Писанні.

Усе виглядає так, ніби грішники мучать-
ся, а демони насолоджуються їх муками. 
Тобто кару над людиною вершить демон-
ська сила. Але Біблія говорить, що диявол і 
його прибічники самі будуть мучитись: «Тоді 
скаже й тим, хто ліворуч: «Ідіть ви від Мене, 
прокляті, у вічний огонь, що дияволові та 
його посланцям приготований» (Мт. 25:41). 
Про це ж говорить і апостол Іван у Книзі 
Об’явлення: «А диявол, що зводив їх, був 
укинений в озеро огняне та сірчане, де зві-
рина й пророк неправдивий. І мучені будуть 
вони день і ніч на вічні віки» (Об. 20:10).

Якщо в історії про «відвідини» небес 
чи пекла є моменти, які явно суперечать 
Біблії, то істинність видіння можна сміливо 
піддавати сумніву. Керуватися таким виді-
нням не можна.

Завжди існує ризик, що людина може 
побачити сновидіння на духовну тему і почне 
розповідати про нього як про видіння від 
Бога. Можливо, у неї нема умислу вводити в 
оману, але від цього видіння не стає істинним.

Не треба думати, що неправдиве видіння 
цілком єретичне. Підробка пізнається по 
деталях. Ми ж не вважаємо фальшивими 
тільки ті доларові купюри, де замість аме-
риканських президентів зображений Міккі 
Маус. Підробки бувають настільки майстер-
ними, що лише кілька деталей відрізняють 
їх від оригіналів.

Якщо у видінні (сновидінні) є моменти, 

які Біблія не підтверджує, але й не запере-
чує, то базуватися на них не можна. Можна 
допустити, що це власний погляд чи досвід 
певної людини, не обов’язковий для при-
йняття всіма.

Людей іноді цікавлять деталі життя 
у вічності. Так вже влаштована людська 
душа. Саме тому історії, де описується об-
лаштування пекла чи небес, користуються 
такою популярністю.

Деякі проповідники розповідають до по-
дробиць, як будуть виглядати люди у вічності, 
який матимуть зріст, чим будуть займатися, 
в які спортивні ігри гратимуть. Нам повідо-
мляють, кого там зустріли, а кого не бачили; 
за які гріхи хто якого зазнав покарання; який 
транспорт на небесах і на чиїх будинках 
будуть вказівні таблички, а на чиїх ні...

Можливо, так і буде, а можливо, ні. Осо-
бисто в мене така деталізація породжує ба-
гато запитань. Я переконаний, що вважати 
ці історії  доказом певних поглядів не можна. 
Апостол Павло мав смирення говорити: 
«Отож тепер бачимо ми, ніби у дзеркалі, у 
загадці, але потім — обличчям в обличчя; 
тепер розумію частинно, а потім пізнаю, як 
і пізнаний я» (1 Кор. 13:12).

Зацікавлення деталями духовного світу, 
які не описані в Біблії, збільшує ризик по-
трапити в оману. Важливо залишатися стри-
маним у сприйнятті видінь, коли вони більш 
детальні, ніж те, що відкрито в Писанні.

Часто виникає ажіотаж навколо нових 
історій тих, хто пережив смерть чи бачив 
видіння вічних осель. Такі свідчення переда-
ються з уст в уста, їх копіюють в Faceвook, 
цитують у проповідях. Коли при цьому збе-
рігається тверезий і критичний підхід — це 
не біда, але часто все з точністю до навпаки.

Думаю, слова апостола Павла сьогодні 
як ніколи актуальні: «Нехай вас не зводить 
ніхто удаваною покорою та службою ан-
голам, вдаючися до того, чого не бачив, 
нерозважно надимаючись своїм тілесним 
розумом» (Кол. 2:18). А в Законі Мойсея 
сказано: «Закрите те, що є Господа, Бога 
нашого, а відкрите — наше та наших синів 
аж навіки, щоб виконувати всі слова цього 
Закону» (5 М. 29:28).

Коли людина прагне до надприродного 
досвіду більше, ніж до самого Бога, саме час 
згадати слова Христа: «Рід лукавий і пере-
любний шукає ознаки, та ознаки йому не да-
дуть, окрім ознаки пророка Йони» (Мт. 16:4).

Якщо ви бачили сон чи видіння про рай 
і пекло або прочитали про них, не спішіть 
зараховувати це до об’явлення від Бога. 
Перевірте, чи не розходяться вони зі Святим 
Писанням. Не треба ставати «невіруючим Хо-
мою» і відкидати все надприродне, але бере-
жімо тверезий розум і здоровий глузд. Нехай 
віра наша будується на Слові, а не на снах.

Денис Подорожний.

ВИДІННЯ ПЕКЛА І РАЮ: ВАРТО ЗАДУМАТИСЯ
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Але згадаймо і біблійну 
Ноомі, яка ось уже понад три 
тисячі років залишається взі-
рцем для свекрух всіх часів і 
народів.

Щось у її поведінці так вра-
зило і переконало моавітянку 
Рут, що та покинула віруван-
ня свого народу, можливо, 
покинула, батьків, родину і 
заявила, що Бог Ноомі буде 
її Богом.

Якого Бога показують своїм невісткам 
сучасні свекрухи? Що найчастіше 
стає причиною виникнення конфлік-

тів між ними? Як змиритися з вибором 
сина? Як полюбити нову маму?

Відповіді на ці та інші питання щодо 
стосунків у сім'ї шукали учасниці кон-
ференції на тему: «Свекруха і невістка: 
мажор чи мінор», що пройшла в неділю, 
23 жовтня, в Івано-Франківській церкві 
християн віри євангельської.

Підсумовуючи зібрання, пастор Ва-
лентин Черняк підкреслив, що проблема 

полягає не у виникненні конфліктів – бо 
кому з людей вдається взагалі їх уни-
кати? Проблема, власне, у небажанні 
будувати взаємини, у невмінні виходити 
з конфліктів. А освітити не завжди про-
стий шлях взаємовідносин може лише 
світильник Божого Слова.

Сестри ділилися власним досвідом 
налагодження стосунків, давали реко-
мендації щодо поведінки в тій чи іншій 
ситуації, раділи Господом – не одній із 
них у скрутний час Він нагадував про 
Свою вірність і милість.

А щоб ці поради у круговерті буднів 
не забулися, жіночий відділ місцевої 
церкви підготував для учасниць кон-
ференції своєрідні поради-рекомендації 
усім нинішнім і потенційним свекрухам і 
невісткам.

Зокрема, свекрухам радять усвідоми-
ти, що син вступив у нову фазу життя, 
яку Біблія описує наступними словами: 
«Покине тому чоловік батька й матір 
і пристане до дружини своєї, і будуть 
обоє вони одним тілом» (Еф. 5:31). Тому 
потрібно  «відпустити» сина, допомогти 
стати справжнім головою своєї сім'ї, а 
не перешкоджати нав’язливою опікою 
і ревнощами. Треба також прийняти 

невістку як свою дитину, старатися не 
змінити, а полюбити її; стримуватися 
від критики й осуду навіть у думках; 
бути правдомовною в любові (Еф. 4:15) 
і, якщо потрібно настановити, робити це 
наодинці, без зайвих вух.

Серед рекомендацій також прохання 

поводитися з невісткою так, як би ви 
хотіли, щоби з вами поводилася ваша 
свекруха; молитися так, як молилися 
б за власну дитину; не боятися визна-
вати свої власні помилки і просити 
пробачення; перш ніж зреагувати на 
ту чи іншу ситуацію, подумати, як би ви 
повелися, якби на місці невістки була 
ваша донька.

Ну а найважливіша порада –  просити 
Бога допомогти стати взірцевою све-
крухою, не номінальною, а справжньою 
мамою для дружини свого сина.

Безперечно, у налагодженні добрих 
взаємин потрібна співпраця. Тому кож-
ній невістці треба пам'ятати, що своїм 
ставленням до свекрухи вона сіє своє 
майбутнє, свою старість. Щоб жнива 
були благословенними, варто не лише 
на словах, але й на ділі показувати, 
що сприймаєш свекруху як маму, а 
не як обов'язковий додаток до нового 

статусу  –  статусу «дружини». Треба 
бути вдячною за кожен вияв турботи з 
боку нової мами. Позбутися думки, що 
батьки зобов’язані допомагати твоїй сім'ї 
матеріально. Молитися за свекруху, як за 
рідну матір – адже саме ця жінка народи-
ла і виховала для тебе чоловіка.

А ще – стати для своїх дітей прикла-
дом у ставленні до старших; власною по-
ведінкою навчити їх шанувати, поважати 
і цінувати старість. І насамкінець моли-
тися, щоб Бог допоміг стати взірцевою 
невісткою, благословенням для нових 
батьків і мудрою дружиною та матір'ю.

Закінчилося зібрання молитвою, але, 
попри пізній час, сестри розійшлися не 
одразу, використовуючи можливість 
поспілкуватися. Бо саме під час таких 
спілкувань зароджується і міцніє від-
чуття єдиної християнської родини.

Людмила Бендус.
м. Івано-Франківськ. 

«Я чекала на цю зустріч з нетерпінням, – 
розповідає студентка з Луцька Уляна 

Федьків. – І очікування виправдали себе. 
Ян Симерінг розширив мої знання про ву-
личних дітей і дітей-сиріт. Я зрозуміла, що 
для того, аби працювати з такими дітьми, 
обов'язково потрібне покликання». 

Світлана Гуржій із Кременчука  саме на 
цій сесії зрозуміла, що досі жила з багатьма 
комплексами. «Завдяки навчанню в школі 
«Агапе» зціляється моє серце. Я зрозуміла, 
наскільки важливо мати особисті стосунки 
з Богом, тому що любов і святість, без 
яких жодне служіння просто неможли-

Біблія говорить: «Дні літ 
наших — у них сімдесят 
літ» (Пс. 90:10). Час — це 
таємниця. Ми відчуваємо 
його у своїй свідомості. 
Ми вимірюємо його хід 
тонко підігнаними інстру-
ментами. Ми відмічаємо 
його політ і читаємо запи-
си, які він залишає після 
себе. Але одного ми не 
можемо зробити — дати 
йому визначення.

Біблія вчить, що час і життя пов’язані. 
Здається, увесь всесвіт влашто-
ваний так, щоб вимірювати час. 

Природа — як величезна годинникова 
майстерня, в якій цокотять тисячі 
годинників. Пульс б’ється, відбиваючи 
швидкоплинні миті, обертання землі 
визначає настання дня і ночі, фази мі-
сяця — зміну місяців, обертання планет 
— хід років.

Геологія вивчає складки, які написав 
час на обличчі землі. Астрономія вивчає 
небесні годинники. Археологія вдивля-
ється в залишки стародавніх часів, сліди 
відбитків минулих віків.

Отця часу часто уявляють як такого 
собі старця з довгою білою бородою, 
що тримає косу в одній руці і пісочний 
годинник в другій. Але час — це злодій. 
Час краде силу з наших м’язів і молодість 
з наших облич. Час позбавляє нас здо-
ров’я і забирає все, що ми маємо.

Для християн час має моральне і 
духовне значення. 

По-перше, час — це відповідальність. 
Що ми робимо з ним? Чи марнуємо його, 
дозволяючи вислизати крізь пальці, ви-
трачаючи його на дрібниці? Чи цінуємо 
його, використовуючи з максимальною 
користю, наповнюючи кожну хвилину 
60-секундною цінністю служіння Богові? 
Апостол Павло радить нам «обережно 
використовувати час» (Еф. 5:16). Час 
не можна прожити знову, його можна 

СВЕКРУХА І НЕВІСТКА: 
МАЖОР ЧИ МІНОР?

«АГАПЕ» – ДІТЯМ«АГАПЕ» – ДІТЯМ

У м. Ужгороді з 3 по 8 жовтня Біблійна школа «Агапе» 
провела другу сесію підготовки вчителів для дитячих бу-
динків та сиротинців. Упродовж тижня своїми знаннями та 
досвідом роботи з дітьми ділилися: викладач із Голландії 
Ян Симерінг, психолог Оксана Маліщук, яка розповіла про 
психологію дітей-сиріт і підлітків, про складові частини 
«будинку» особистості; і Тетяна Мачабелі з викладом на 
тему «Хто я, або Розвиток ідентичності дитини».

ве, я виношу зі своєї таємної кімнати».
Олександр Пономаренко з Броварів 

завдяки навчанню в школі «Агапе» зумів 
глибше зазирнути у стосунки з Отцем, а 
Володимир Семенов з Кривого Рогу у шко-
лі завжди почувається просто щасливим. 

Запоріжцю Андрію Стрибицькому Бог 
вказав на джерело болю, яке потрібно вида-
лити, щоб залікувати глибокі життєві рани.

Дуже сподіваємося, що здобуті під 
час сесії знання допоможуть вчителям 
достукатися до сердець занедбаних дітей, 
залікувати їхні сердечні рани і зробити 
справді щасливими.

тільки цінувати. Тому будемо ставитися 
до часу як до власності Бога, яка дові-
рена нам.

По-друге, час — це випробування. 
Якби я увечері вас запитав, що ви будете 
робити о 13-й годині, ви б подумали, що 
я несповна розуму. Адже цей час за-
лишився в минулому і ви нічого робити 
вже не можете. Але на запитання, що ви 
плануєте робити о 13-й годині завтра, ви 
могли б відповісти.

Минулий час — це те, що нам не 
підвладне, але майбутнє лежить перед 
кожним з нас і дає можливість для мо-
рального і духовного вибору.

Життя триває, у кожну мить історич-
ного часу відбуваються мільйони подій. 
І в ці мільйони подій ми вкладаємо свій 
внесок. Який наступний ваш внесок? Ви 
можете обманути, згрішити, а можете 
використати цей час, щоб служити Богові 
і збирати скарби для вічності.

Час сам по собі не є ні поганим, ні 
добрим, якщо ми його таким не зробимо. 
Але він стає вирішальним випробуванням, 
просіваючи нас знову й знову, хвилину за 
хвилиною.

Як ви реагуєте на це випробування? 
Як час впливає на вас? Чи зростаєте 
ви щодня в благодаті і пізнанні нашого 
Господа Ісуса Христа (2 Петр. 3:18)? Чи 
використовуєте кожну можливість для 
вивчення Писання і молитви? Для того, 
щоб свідчити про Ісуса Христа?

По-третє, час — це зустріч. Час даний 
нам для прославлення Бога в цьому 
житті. Для того, щоб ми могли зустрітися 
з живим Богом. Якою б відомою чи ба-
гатою не була людина, який би вклад не 
внесла вона в літературу чи науку, якщо 
вона не увійде в живі відносини з Ісусом 
Христом, вона жила даремно.

Таким чином, час — це зустріч з Ісусом 
Христом, і Біблія говорить: «Ось тепер 
час приємний» (2 Кор. 6:2). Бог дав нам 
момент, коли ми можемо прийти до Його 
Сина Ісуса Христа. Ми можемо позбутися 
влади часу і ввійти у вічність з Ним. З цієї 
миті все, що ми можемо зробити, може 
бути зроблене з перспективи вічності.

Історія розповідає про групу людей, 

які зазнали катастрофи і дрейфували 
на маленькому човні у штормовому 
морі посеред Атлантичного океану. 
Через кілька днів вони побачили вогні 
корабля, який пропливав мимо. Але як 
їм привернути увагу тих, що були на 
кораблі? Як вони могли повідомити про 
своє відчайдушне становище? У них був 
ліхтар — але лише один сірник.

Хтось у човні повинен був взяти на 
себе відповідальність і запалити єдиний 
сірничок. Цей сірничок був усім, що стоя-
ло між ними і лайнером, який пропливав 
мимо. Що робити? Вони вирішили ки-
нути жеребок, і тяжка відповідальність 
лягла на наймолодшого моряка.

З молитвою на губах тремтячими 
пальцями він запалив сірник. На мить 
полум’я замерехкотіло, ніби збираючись 
загаснути. Затуляючи сірник руками, 
молодий моряк підніс його до відчинених 
дверцят ліхтаря, запалив огарок свічки 
і швидко зачинив ліхтар. На лайнері 
помітили світло і повідомили капітану. 
Люди були врятовані.

Серед штормового моря життя і 
на фоні вічності ця мить мерехтить, як 
полум’я цього запаленого сірника. Що 
ви зробите з цим моментом?

Ебенайзер Ерскін написав, що влітку 
1708 року він «висунув свою голову з 
часу у вічність». Це був час, коли він при-
йняв Ісуса Христа як свого Спасителя. 
Той час був моментом, що увінчував 
його життя. 

Тоді, як весь світ рухається від кризи 
до кризи, на Божому годиннику настане 
мить, коли годинник проб’є свій час. 
Біблія говорить, що настане кінець, але 
цей кінець також буде початком. Коли 
Ісус Христос прийде знову, це буде 
кінець злої системи цього світу і початок 
Божого царювання на землі.

Але поки той час не пробив, наш світ 
кидає з кризи в кризу. Настає час, коли 
люди будуть кликати Бога, але не отри-
мають відповіді. Будуть шукати Його, 
але не знайдуть (Прип. 1:28).

Сьогодні наш день спасіння (2 Кор. 
6:2). Ісус Христос змінить ваш вимір часу 
і візьме у вічність з Собою.

Біллі Грем: ТРИ СПОСОБИ 
ВИКОРИСТОВУВАТИ ЧАС

Пастор Валентин Черняк
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУСЛОВО І ДІЛО

Апостолові Павлу до-
велося зіткнутися з такою 
ситуацією в Коринтській 
громаді, яка, в основному, 
складалася з людей, на-
вернених в християнство 
через його ж проповіді і 
вчення (Дії 18).

Віруючі стародавнього Коринту, на 
жаль, мало чим відрізнялися від 
жителів міста, відомого в Римській 

імперії матеріальним процвітанням, 
розвинутою філософією і культурою, 
різноманітністю релігійних вірувань і 
обрядів, моральною розбещеністю. Іс-
торики стверджують, що городянами 
керували бажання престижу і значущос-
ті в суспільстві. Жителі Коринту гналися 
за прибутком і задоволеннями. Вони не 
визнавали над собою сили державних 
законів і фанатично пишалися своєю 
національністю. 

Цілком зрозуміло, що це стало при-
чиною цілого ряду проблем в житті гро-
мади: надмірна зацікавленість мудрістю 
цього світу (1 Кор. 1); зарозумілість 
тих, хто вважав себе мудрим (1 Кор. 
8); конфлікти з приводу влади — хто 
може приймати рішення, хто кому має 
підкорятися і чому; деякі члени грома-
ди намагались завоювати особливий 
престиж, демонструючи свої здібності. 
Виходячи із цього, апостол Павло на-
звав християн Коринту тілесними (1 
Кор. 3:1-4).

Атмосфера владолюдства, зарозумі-
лості, заздрості і амбіційності руйнувала 
єдність віруючих. Але найбільше Павла 
тривожив брак любові, котрий він бачив 
у цій громаді. Тому головним чином його 
критика була спрямована на тих, хто 
вперто не бажав бути доброзичливим.

Він настановляє коринтян іти кра-
щою дорогою. Мета його послання 
— дати правильне розуміння про дари 
Святого Духа (1 Кор. 12-14). Павло за-
кликає християн любити один одного 
ділом та істиною. Без цієї доброчинності 
християнська діяльність — мідь дзвінка, 
бубон гудячий, марна для всіх пустота.

Чи подібне сучасне християнство 
на коринтян того часу? Є громади, де 
кипить робота, вершиться справа, але 
служіння вище за любов, тому тих, що 
служать, більше, ніж тих, що люблять.

Актуальність проблеми свідчить про 
гостру необхідність знову повернутися 
до вчення апостола Павла про кращу 
дорогу для служіння, котра закарбована 
в 13-му розділі Першого послання до 
коринтян.

Чому такі важливі взаємоповага і 
братолюбство? У чому секрет любові? 
Павло підкреслює безглуздість про-
явів будь-якого виду християнського 
служіння за відсутності любові (1 Кор. 
13:1-3).

І описує Павло любов не за допомо-
гою прикметників (яка вона), а вживає 
дієслова (що любов звершує), підкрес-
люючи цим вчинки і дії, які необхідні 
в житті кожного християнина. Думка 
зрозуміла: треба  спонукати віруючих 
любити ділом, тобто любити служачи і 
служити люблячи.

Перше послання до коринтян — це 
підручник практичного християнсько-
го життя і, якщо хочете, практичне 
керівництво для успішного життя 
християнської громади. Тут любов — це 
спосіб життя, поведінка, орієнтована 
на служіння іншим, а не собі. Любов, 
про яку говорить апостол, стосується 
насамперед поведінки людини, а не по-
чуття (як може здаватися). Адже саме 
поведінка визначає істинну належність 
до учнів Господа, Котрий ясно заповідав 
Своїм послідовникам: «Любіть один 
одного! Як Я вас полюбив, так любіть 
один одного й ви! По тому пізнають усі, 
що ви учні Мої, як будете мати любов 
між собою» (Ів. 13:34-35).

Як ми повинні співіснувати в Тілі 

Господньому? Лише люблячи один 
одного! Добробут громади залежить 
тільки від любові, яку її члени прояв-
ляють один до одного, а не від розміру 
надходжень в церковний бюджет, на-
явності транспорту і приміщень і навіть 
не від організаторських чи іншого роду 
здібностей її членів.

Така взаємна любов забезпечує 
єдність! Єдність Ісуса Христа з Його 
вибраними учнями грунтувалася на 
безмежній і жертовній любові Господа. 
Ми маємо досконалий приклад любля-
чої Боголюдини. Прекрасно зазначив 
німецький богослов Карл Барт, що 
«найкраще ми можемо зрозуміти ідею 
любові в 1 Кор., 13, просто поставивши 
замість слова любов Ім’я Ісус».

Найвищий смисл Христової любові 
до людей явлений на хресті Голгофи. 
Разом з тим прояв любові видно в 
кожній Його досконалій дії. Той, хто на-
зиває себе християнином, повинен бути 
людиною, котра любить як віруючих, та 
і невіруючих, як тих, що люблять, так і 
тих, що ненавидять.

З одного боку, характеристики 
любові, наведені в 1 Кор. 13, — це дії 
любові Бога і Христа. А з другого боку, 
таку любов повинен впроваджувати в 
життя кожен християнин. У Коринтській 
громаді виявилися найрізноманітніші 
форми зла, і любов, про яку говорить 
апостол, стала би протиотрутою для 
всіх цих форм. 

Це зло відображало цінності та ін-
тереси греко-римського світу, в середо-
вищі якого жила християнська громада, 
і апостол Павло стурбований тим, як 
нейтралізувати згубний світський вплив 
на віруючих, що проявлявся до того ж 
не стільки зовні, як у недоброзичливому 
ставленні один до одного.

Звичайно, до відвертої ненависті 
справа не доходила, але Писання ясно 
вчить, що той, хто ворогує зі своїми 
ближніми, міняє заповідь Господню на 
постанови людські, тобто підкоряється 
законам світу цього. Не зовнішня благо-
чинність, не фарисейська сумирність є 
істинними мірками духовності. Ця мірка, 
— у постійній, непідробній любові до 
Бога і до людини. Христос насамперед 
закликає нас любити.

Але чи реально практично втілити в 
життя чудові заклики про християнську 
любов, а чи вони — нездійсненні ідеї, 
високі ідеали, до яких можна лише 
прагнути. Легко писати про ідеальне 
— нелегко виконати. Можливо, в душі 
багато віруючих, що пробували жити за 
«законами біблійної любові» і отримали 
маловтішні результати, визнають: не 
мрійте, ніхто не здатний так любити!

Звернімося ще раз до апостола 
Павла, котрий неодноразово у своїх 
посланнях висловлював турботу про те, 
щоб віруючі могли пізнати непідвладну 
розумінню любов Христову (Еф. 4:2), 
якою Він полюбив людей (Еф. 5:2), про-
явивши людинолюбство (Тит. 3:4), щоб 
всі поблажливо ставились один до одно-
го з любов’ю Христовою (Еф. 4:2).

Апостол практично пізнав, що таке 
любов Божа, відтворив працю любові 
у своєму служінні і бачив діло любові в 
житті своїх учнів (1 Сол. 1:3; Кол. 1:7-8). 
Сила відносин Павла з церквами була 
нічим іншим, як подихом його любові. 
Його заклик наслідувати його і Христа 
(1 Кор. 11:1) грунтується на припущенні, 
що він, як і Христос, любив таким чином, 
що його життя могло послужити при-
кладом для всіх віруючих.

Більше того, апостол Павло спра-
ведливо очікує, що така любов повинна 
бути нормою серед коринтян, що, зви-
чайно, стосується і сучасної церкви. 

Господь кожному з нас дав певні 
здібності для служіння. Але є лише одна 
дорога, яка приведе нас до справжнього 
успіху. Ніхто не може дозволити собі 
нехтувати діло любові. Любов — це 
незамінна риса істинного, біблійного 
християнства.

Олександр Негров.

Якось Ісус Христос ска-
зав Своїм учням: «... по-
будую Я Церкву Свою, — і 
сили адові не переможуть 
її» (Мт. 16:18). Прекрасне 
творіння Господнє, Його 
наречена, Церква Хрис-
това працює на землі ось 
уже 2000 років (Еф. 5). Для 
цього кожен у Церкві посі-
дає своє особливе місце, 
виконуючи доручене від 
Господа.

Для ворога душ людських Церк-
ва Христова — найненави-
сніший ворог, оскільки вона 

покликана бути світильником Ісуса 
Христа і сповіщати істину Божу всім 
жителям землі. З цієї причини він ата-
кує спільноту Божих дітей, як тільки 
може.

Бог відкриває нам дуже важливу 
особливість стратегії ворога: «Удар 
пастиря — і розпорошаться вівці» 
(Зах. 13:7).

Що ж це за служіння, що це за місце 
в церкві, від якого значною мірою зале-
жить духовний стан всієї християнської 
сім’ї? 

Перше місце Писання, до якого звер-
немося, говорить не просто про свя-
щеника, пастора народу ізраїльського, 
а про первосвященика, тобто пастора 
над пасторами, про найстаршого з усіх 
служителів Божих на землі: «Кожен бо 
первосвященик, що з-між людей виби-
рається, настановляється для людей на 
служіння Богові, щоб приносити дари та 
жертви за гріхи і щоб міг співчувати не-
досвідченим та заблудженим, бо й сам 
він перейнятий слабістю» (Євр. 5:1-2).

Служитель Божий — така ж лю-
дина, як і всі інші із властивими всім 
слабкостями і недосконалістю. У Нагір-
ній проповіді Христос говорить: «Отож 
будьте досконалі, як досконалий Отець 
ваш Небесний!». Це означає, що ми по-
винні до цього прагнути. Але, прагнучи 
до досконалості, ніхто не може сказати, 
що вже досяг її. Апостол Павло у листі 
до церкви в Филипах писав про себе: 
«Браття, я себе не вважаю, що я до-
сягнув. Та тільки, забуваючи те, що 
позаду, і спішачи до того, що попереду, 
я женусь до мети...» 

Апостол Павло написав: «Він, отож, 
настановив одних за апостолів, одних 
за пророків, а тих за благовісників, а 
тих за пастирів та вчителів» (Еф. 4:11). 
Звідси ясно, що жоден пастор сам по 
собі зайняти це місце не може. В іншому 
тексті говориться: «... немає влади, як 
не від Бога, і влади існуючі встановлені 
від Бога» (Рим. 13:1). Безумовно, тут 
мова йде як про встановлений Богом 
церковний порядок, оскільки це Його 
дім, так і про будь-яку світську владу. 
Тому пастор — це помазанець Божий. 
А Бог не помиляється. В певній церкві 
в певний період часу Бог ставить пас-
торем саме ту людину, яка потрібна 
Йому для звершення Його плану, 
можливо, не відомого або навіть не-
зрозумілого нам, але цілком мудрого і 
справедливого.

Третє, що ми дізнаємось про пастора 
із Біблії, — «... вони бо пильнують душ 
ваших як ті, хто має здати справу» 
(Євр. 13:17). Пасторське служіння — це 
велика відповідальність за кожного з 
нас перед Самим Богом. Кожний пастор 
колись дасть перед Тим, Хто поставив 
його на служіння, звіт про те, як він 
опікувався про нас. 

Окрім того, пастор — перший ворог 
і важлива мішень для диявола. Тому 
атаки і спокуси, які ворог використовує 
щодо пастора, рідко хто з нас пережи-
вав. І пастор, витримуючи цей шквал, 
повинен стояти в проломі за всіх нас, 
як колись Мойсей стояв за Ізраїль, він 
повинен бути здатним у Христі Ісусі 
закривати собою християн. Апостол 

Павло про це писав так: «Тепер я радію 
в стражданнях своїх за вас і доповнюю 
недостачу скорботи Христової в тілі 
своїм за тіло Його, що воно — Церква» 
(Кол. 1:24).

Одного разу під час війни армія ви-
конувала черговий тривалий перехід. 
Втомлені і змучені, брели солдати не-
скінченною дорогою. Полководець їхав 
верхом на своєму бойовому коні. Один 
із солдатів не стримав гіркоти, кинувши: 
«Добре йому. Він не утруджує свої ноги 
і не знає труднощів, які дісталися нам, 
рядовим бійцям». Солдат недооцінив 
слух свого головнокомандуючого. А 
той, почувши це нарікання, сказав: 
«Синку, а йди-но сюди». І посадив об-
раженого бійця на свого коня. Солдат 
не смів противитися командиру і, ніяко-
віючи, посів його «елітне» місце.

Полководець пішов поруч. Минуло 
зовсім небагато часу, і ворожий снай-
пер застрелив рядового вершника. 
Після цього ніхто з солдатів не смів 
заздрити місцю полководця і нарікати 
на своє важке становище.

Таке ж місце посідає в духовній битві 
і пастор. Ворог насамперед спрямовує 
свої зусилля на те, щоб вразити служи-
телів Божих.

Що повинні робити рядові члени 
церкви? Найперше от що: «Отож перш 
над усе я благаю чинити молитви, 
благання, прохання, подяки за всіх 
людей, за царів та за всіх, хто при владі, 
щоб могли ми проводити тихе й мирне 
життя в усякій побожності та чистоті» 
(1 Тим. 2:1-2).

Якщо ми приймаємо свого пастора 
із вдячністю, то Бог благословить його 
мудрістю, любов’ю до церкви, силою 
Слова і духовної настанови, а отже — і 
всіх нас. Якщо ми не дякуємо Богові за 
пастора, якщо не молимося за нього, 
то чого можемо очікувати від нього? Іс-
нує найтісніший зв’язок між служінням 
пастора в церкві і нашими молитвами 
за нього. Сила пасторського служіння 
великою мірою залежить від молитви 
за нього членів церкви. 

Наступне: «Слухайтесь ваших на-
ставників та коріться їм — вони бо 
пильнують душ ваших як ті, хто має 
здати справу. Нехай вони роблять це 
з радістю, а не зітхаючи, — бо це для 
вас не корисне» (Євр. 13:17).

Апостол Павло відкриває секрет 
пасторського служіння. Якщо ми не 
коримося служителю Божому, він, як 
той, хто  зобов’язаний дати звіт Богові, 
все одно звершує довірене служіння. 
Але робити це йому значно важче, тому 
що його серце наповнюється гіркотою 
і смутком. Таким чином, бунтівник сам 
собі шкодить і позбавляє себе Божих 
благословень.

Засмучуючи пасторське серце, непо-
кірна овечка створює чималі труднощі 
в його служінні і для всіх інших членів 
церкви. Отже, якщо ми по-справжньому 
любимо Господа Ісуса Христа і Його 
Церкву, якщо приймаємо пастора як 
даного Самим Богом, якщо знаємо, що 
церквою керує не людина, а Сам Бог, 
Котрий вибрав і помазав людину на це 
служіння, то, підкоряючись пастору, 

ми підкоряємось і виявляєм послух не 
людині, а Голові Церкви — Христу. Ми 
не сміємо своїм непослухом завдавати 
біль Господу і всій церкві: «Тому той, хто 
противиться владі, противиться Божій 
постанові; а ті, хто противиться, самі 
візьмуть осуд на себе» (Рим. 13:2).

Наступне, про що нам важливо 
знати, написано в листі Павла до свого 
співпрацівника Тита: «Нагадуй їм (тобто 
віруючим), щоб слухали влади верхо-
вної та корилися їй і до всякого доброго 
діла готові були...» (Тит. 3:1). 

Іншому своєму учневі апостол пише: 
«... щоб Божа людина була досконала, 
до всякого доброго діла готова» (2 
Тим. 3:17). Кожен член церкви, будучи 
членом Божої сім’ї, звичайно ж, пови-
нен сприймати кожну справу церкви як 
свою власну. Справжній член християн-
ської сім’ї пізнається у його ставленні 
до церковних потреб, церковних діл і 
служіння.

У пастора також є внутрішнє життя, 
його особисті потреби. І якщо він по-
ставлений служити нам у наших потре-
бах, то кому звелів Бог турбуватися про 
самого пастора? Написано: «Благаємо 
ж, браття, ми вас, — шануйте тих, що 
працюють між вами і в вас старшину-
ють у Господі, і навчають вас вони, і в 
великій любові їх майте за їхню працю» 
(1 Сол. 5:12-13).

Як відомо, Новий Заповіт був напи-
саний грецькою мовою. У наведеному 
тексті грецьке слово «шануйте» дослів-
но означає «спостерігайте, приділяйте 
увагу». Тобто апостол Павло закликає 
нас турбуватися про наших пасторів. 

А коринтянам він пише, що, як 
служитель Божий, має повне право роз-
раховувати на їх матеріальну турботу і 
піклування про нього. Однак із сумом 
додає: «Але з того нічого не вжив я. А 
цього не писав я для того, щоб для мене 
так було. Бо мені краще вмерти, аніж 
щоб хто знівечив хвалу мою!» (1 Кор. 
9:15). Тобто він говорить: «Коринтяни, 
я маю право розраховувати на вашу 
турботу і утримання як раб Христів. Але 
від вас і дрібнички не хочу приймати, 
знаючи ваш духовний стан, вашу него-
товність служити мені щиро, з радістю і 
любов’ю, розуміючи, що ваша допомога 
пізніше буде поставлена мені на докір 
і послужить серйозною перешкодою 
моєму служінню Господу і вам».

Печально, чи не так? Читаючи 
обидва послання апостола Павла до 
коринтян, ми бачимо, скільки проблем 
було в тій церкві. Послання ніби просяк-
нуте слізьми автора, сердечним болем 
пастора за улюблених овечок Божих, 
що перебувають у духовних хворобах 
і небезпеках.

До якого типу церкви належите ви, 
дорогі читачі: до церкви благословень 
Господніх чи церкви духовної немочі, 
скорботи і хвороб? Досліджуйте, ана-
лізуйте і вирішуйте.

Благословення Божі залежать від 
вашого послуху Йому, Його Слову, від 
вашої вірності Богові, у тому числі і від 
турботи про вашого пастора.

Віталій Маслянка.
м. Харків.
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Наведені нижче юдейські 
тлумачення Святого Писання 
можуть здатися християн-
ськими. Звичайно, ми не мо-
жемо стверджувати, були ці 
коментатори християнами чи 
ні. Але з історії єврейського 
народу достеменно відомо, 
що деякі вчені мужі Ізраїлю 
були послідовниками вчення 
Ісуса Христа. Так, наприклад, 
Никодим (відомий в юдей-
ській літературі як Никодим 
бен Гуріон) був членом сине-
дріону і одночасно таємним 
учнем Ісуса Христа. Євангеліє 
розповідає, що близький друг 
Никодима — Йосип з Арима-
теї також був послідовником 
цього вчення і навіть брав 
участь у похованні тіла Ісуса 
Христа (Лк. 23:50).

Історія повідомляє також, 
що раббі Елієзер, відомий 
також як учень раббі Йоха-
нана бен Заккая (засновника 
сучасного юдаїзму), в кінце-
вому підсумку закінчив свої 
дні на пожиттєвому засланні 
в Лідде через те, що він 
— мінім (так називали ранніх 
єврейських послідовників 
вчення Ісуса Христа).

Виламувач
Рабини і вчителі Закону постійно 

шукали в Писаннях приховані натяки на 
Месію. Один із таких «міцних горішків» 
— 1 М. 38:29 — про сина Юди і Тамари: «І 
сказала вона: «Нащо ти роздер для себе 
перепону? (в єврейському тексті дослівно: 
«Що це ти прорвався напролом?»). І на-
звала ім’я йому Перец».

Бен Перец (син Фареса) — один з най-
відоміших таємних епітетів Месії. В родо-
воді Ісуса Христа, наведеному в Євангелії 
від Матвія, це ім’я згадується у формі 
«Фарес»: «Юда ж породив Фареса...» (Мт. 
1:3). Таким чином, Ісус у відомому смислі 
є сином Фареса.

В одному із досліджень з тлумачення 
Писання, відомому під назвою «Священи-
чий дар», говориться: «Останній Спаси-
тель — це Месія, Син Давидів, Котрий по-
ходить від сина Юди — (Перец) Фареса». 

Фарес був первістком: «Первістком, 
силою Всевишнього, як написано: «... Я 
дам йому первістка сина». Це написано 
про святого чоловіка, котрий повинен 
прийти, — про Давида, царя Ізраїльського, 
хай продовжаться роки його. Хто має му-
дрість, той зрозуміє» (Мікраот Гедолот).

Що повинні зрозуміти ті, хто «має 
мудрість», і що мається на увазі під «зруй-
нуванням перепони»? Рабини дуже багато 
говорять про таке поняття, як «бар’єр За-
кону» (буквально «перегороду Закону»), 
котру звели своїми руками самі ж юдеї. 
Ця «перегорода» зведена з допоміжних 

правил, котрі, за визнанням самих рабинів, 
не грунтуються на письмовому Законі. Ісус 
у Своєму вченні особливо говорив про цей 
величезний перекос. Щодо слів пророка 
Ісаї Він додав: «Та однак надаремне шану-
ють Мене, бо навчають наук — людських 
заповідей... Тоді учні Його приступили й 
сказали Йому: «Чи Ти знаєш, що фарисеї, 
почувши це слово, спокусилися?». А Він 
відповів і сказав: «Усяка рослина, яку 
насадив не Отець Мій Небесний, буде 
вирвана з коренем. Залишіть ви їх...» (Мт. 
15:9, 12-14).

У зв’язку з цим тут було би доречно 
додати, що саме Галаха (усні зведення 
законів єврейського життя) — сьогодні 
одна із складних внутрішніх проблем Із-
раїлю. Апостол Павло так говорить про цю 
«перегороду навколо Закону»: «Він бо наш 
мир, що вчинив із двох одне й зруйнував 
серединну перегороду, ворожнечу, Своїм 
Тілом, — Він Своєю наукою знищив Зако-
на заповідей, щоб з обох збудувати Собою 
одного нового чоловіка, мир чинивши...» 
(Еф. 2:14-15). Під цими поняттями: «сере-
динна перегорода» і «Закон заповідей» 
— ми можемо мати на увазі лише «бар’єр 
навколо Закону». Христос Своєю смертю 
зруйнував його.

Ангел обличчя
Сцена боротьби Якова з ангелом ви-

кликала активізацію роздумів про Месію 
серед юдейських мудреців. Таргум Онке-
лос стверджує, що насправді Яків бачив 
«Ангела Господнього». Але хто такий цей 
«Ангел Господній» і хто такий «Пенуїл»?

Пенуїл — слово, утворене від «панім» 
—  «обличчя» (дослівно «образ»), і «Ель» 
— «ангел» або «Бог» (дослівно «обличчя 
Бога»). Якову вже доводилось зустрічати-
ся з ангелами, але в цьому місці він впер-
ше зустрівся з одним із них сам на сам.

У Книзі пророка Ісаї (63:9) ми зустріча-
ємося з таємничою загадкою, без сумніву, 
пов’язаною з описом сцени біля потоку 
Яббок. Пророк говорить: «В усякому 
утиску їхньому тісно було і Йому, і Ангол 
обличчя Його їх спасав, Любов’ю Своєю й 
Своїм милосердям Він викупив їх, і їх підніс 
і носив їх усі дні в давнину».

Рабини говорять, що «Ангол облич-
чя» означає «Ангол Заповіту». На івриті 
ця фраза — сар га-панім — буквально 
означає «Князь видимого образу». Раббі 
Давид Кімхі, коментуючи Малахію 3:1, 
говорить, що Господь, Котрий раптово 
прийде в храм Свій», буде «Месією-Царем, 
Котрий є Господом Заповіту». Із цього ми 
можемо зробити висновок, що Яків бачив 
обличчя Самого Месії.

В шостому розділі Книги Суддів (вірші 
14, 16 і 22) описується явлення Ангела Гос-
поднього Гедеону. Ми читаємо, що «обер-
нувся до нього Господь...» і «сказав...», 
і, відповідно, ми ототожнюємо Ангела з 
Самим Господом. Гедеон вигукнув: «... 
Владико, Господи, бо ж я бачив Господ-
нього Ангола обличчя в обличчя».

Тут необхідно підкреслити, 
що Біблія забороняє поклоніння 
і служіння ангелам. В Об’явленні 
(22:8-9) говориться, що коли до 
Івана прийшов ангел — ангелос 
(грецькою мовою цим словом 
позначається не лише ангел, а й 
посланець), щоб сповістити йому 
про послання від Бога, він хотів 
поклонитися йому, але ангел 
зупинив його, попередивши: «А 
коли я почув та побачив, я впав до 
ніг ангола, що мені це показував, 
щоб вклонитись йому. І сказав він 
до мене: «Та ж ні! Бо я співслуга 
твій і братів твоїх пророків, і тих, 
хто зберігає слова цієї книги. 
Богові вклонися!».

Інша подія, описана в Біблії, пов’язана 
із з’явленням того ж таємничого ангела 
Аврааму. «І явився до нього Господь між 
дубами Мамре, а він сидів при вході в 
намет під час денної спеки. І він ізвів очі 
свої та й побачив: ось три Мужі стоять 
біля нього. І побачив, і вибіг із входу 
намету назустріч їм, — і вклонився до 
землі, та й промовив: «Господи, коли 
тільки знайшов я милість в очах Твоїх, 
— не проходь повз Свойого раба!.. І по-
вставали звідти ті Мужі, і поглянули на 
Содом, а Авраам пішов з Ними, щоб їх 
відпровадити. А Господь сказав: «Чи Я 
від Авраама втаю, що Я маю зробити?.. 
І промовив Господь: «Через те, що крик 
Содому й Гоморри великий, і що гріх їхній 
став дуже тяжкий, зійду ж Я та й побачу, 
чи не вчинили вони так, як крик про них, 
що доходить до Мене — тоді їм загибіль, а 
як ні — то побачу». І повернулися звідти ті 
Мужі, і пішли до Содому, а Авраам — усе 
ще стояв перед Господнім лицем. І Авраам 
підійшов та й промовив: «Чи погубиш 
також праведного з нечестивим?» (1 М. 
18:1-3, 16-17; 20-23).

Історія, описана в цьому уривку, 
розповідає, що Аврааму і його дружині 
явилися три ангели. Цікаво, що один із 
них названий тут Господом. Зрештою, 
Авраам і звертається до нього як до 
Всевишнього. 

Давньоєврейські мудреці вважали, 
що саме цей з трьох ангелів і є Ангелом 
Заповіту, або ж Месією. Це ще раз до-
казує, що Месія повинен був бути за 
Своїм походженням тотожний Самому 
Всевишньому. Раббі Йонатан бен Узіель 
говорить: «Господь, згаданий в цьому 
місці, — це Слово Господа, і це був Той, 
Котрий вилив огонь і розпечене каміння 
дощем на Содом і Гоморру».

У Біблії ми багато разів зустрічаємо 
опис зустрічей з цим Ангелом. Ісусу Нави-
ну також довелося зустрітися з Ангелом 
Заповіту, коли він з військом ізраїльтян 
оточив місто Єрихон.

«І сталося, коли Ісус був при Єрихоні, 
то звів очі свої та й побачив, аж ось стоїть 
навпроти нього чоловік, а витягнений його 
меч у руці його. І підійшов Ісус до нього 
та й сказав йому: «Чи ти наш, чи наших 

ворогів?». А той відказав: «Ні, бо я вождь 
Господнього війська, тепер я прийшов». І 
впав Ісус на обличчя своє до землі, і вкло-
нився, та й сказав йому: «Що говорить 
мій пан своєму рабові?». І сказав вождь 
Господнього війська до Ісуса: «Скинь 
взуття своє з своїх ніг, бо це місце, на 
якому стоїш ти, святе воно!» (Єг. 5:13-15).

Фраза «скинь взуття своє з своїх ніг, бо 
це місце, на якому стоїш ти, святе воно» 
нагадує нам про слова, котрі почув Мой-
сей з палаючого тернового куща. Ось як 
описується зустріч Мойсея з Богом євреїв, 
Котрий послав його визволити Свій народ: 
«І з’явився йому Ангол Господній у полум’ї 
огняному з-посеред тернового куща. І 
побачив він, що та тернина горить огнем, 
але не згоряє. І сказав Мойсей: «Зійду-но 
і побачу це велике видіння — чому не 
згоряє та тернина?». І побачив Господь, 
що він зійшов подивитися. І кликнув до 
нього Бог з-посеред тієї тернини і сказав: 
«Мойсею, Мойсею!». А той відказав: «Ось 
я!». І сказав Він: «Не зближайся сюди! 
Здійми взуття своє з ніг своїх, бо те місце, 
на якому стоїш ти, — земля це свята!». І 
сказав: «Я Бог батька твого, Бог Авраама, 
Бог Ісака й Бог Якова!». І сховав Мойсей 
обличчя своє, бо боявся споглянути на 
Бога!» (2 М. 3:2-6).

Ангел Господній явився Маноаху і 
його дружині, щоб повідомити їм про 
народження сина, котрого вони назвуть 
Самсон і котрий стане суддею Ізраїлю. 
«І сказав Маноах до Господнього Ангола: 
«Яке ім’я твоє? Коли сповниться твоє сло-
во, то ми вшануємо тебе». І сказав йому 
Ангол Господній: «Чому ти питаєшся про 
моє ім’я? Воно дивне»... І Ангол Господній 
більш уже не появлявся до Маноаха та 
до жінки його. Тоді Маноах пізнав, що це 
Ангол Господній. І сказав Маноах до своєї 
жінки: «Ми справді помремо, бо ми бачили 
Бога» (Суд. 13:17-18; 21-22).

Пророк Даниїл так описує цього Ангола 
у своїй книзі: «Тоді цар Навуходоносор 
здивувався і поспішно встав, заговорив 
та й сказав до своїх радників: «Чи ж не 
трьох зв’язаних мужів ми кинули до се-
редини огню?». Ті відповіли та й сказали 
цареві: «Певне, царю!». Він відповів та 
й сказав: «Так я бачу чотирьох мужів 

непов’язаних, що ходять посеред огню, і 
шкоди їм нема, а вигляд того четвертого 
подібний до Божого сина!» (Дан. 3:24-25).

А ось ще одне місце із Святого Писан-
ня, з останньої книги Старого Заповіту 
— книги пророка Малахії: «Ось Я посилаю 
Свого Ангола, і він перед обличчям Моїм 
приготує дорогу. І нагло прийде до храму 
Свого Господь, Якого шукаєте ви, і Ангол 
заповіту, Якого жадаєте. Ось іде Він, 
говорить Господь Саваот! І хто витерпить 
день Його прибуття, і хто встоїть, коли Він 
з’явиться? Бо Він, як огонь той у золотаря, 
і як у пральників луг» (Мал. 3:1-2).

Юдейські мудреці відносили це проро-
цтво до очікуваного пришестя Месії. Але 
ось проблема, з якою вони тут стикають-
ся. Біблія говорить, що в храм Свій прийде 
«Господь, Якого шукаєте ви» і «Ангол 
заповіту, Якого жадаєте», поєднуючи в 
одне ціле дві сутності — Господа і Ангела 
заповіту. І це підтверджує увесь контекст 
процитованого уривку, тому ми можемо 
віднести наведене в ньому пророцтво до 
Ісуса Христа, Котрий прийшов у Свій храм 
під час Свого перебування на землі.

І що ж, на думку рабинів, таке вже 
виняткове в цьому Ангелі Господньому? 
Розглядаючи це питання, один із них по-
силається на слова Біблії: «Ось Я посилаю 
Ангола перед лицем твоїм, щоб він охоро-
няв у дорозі тебе, і щоб провадив тебе до 
того місця, яке Я приготував... Слухайся 
Його голосу! Не протився Йому, — ... бо 
Ім’я Моє в Ньому» (2 М. 23:20-21).

Рабин припускає, що слова, наведені в 
кінці цього вірша «Ім’я Моє в Ньому», озна-
чають: «Ми з Ним маємо однакове ім’я». 

Юдейські мудреці стверджують, що 
Мойсей отримав настанови ні від кого 
іншого, як від Бога, Сторожа Ізраїлю. У Бі-
блії читаємо: «Людина не може побачити 
Мене (Бога) — і жити» (2 М. 33:20). «Ніхто 
Бога ніколи не бачив, — Однороджений 
Син, що в лоні Отця, Той Сам виявив 
був» (Ів. 1;18).

Посмію припустити, що всі видимі про-
яви Бога на землі були втілені ні в кому 
іншому, як в Ісусі Христі. 

Сімха Полонський.
(З книги «Ось Імена»).

Далі буде.

Ти крокуєш життєвим шляхом. 
Кожного дня прокидаєшся і 
думаєш, як прожити день. Ви-

мальовуються деякі цілі, ти буду-
єш певні плани. Ти спираєшся на 
свій життєвий досвід, на досвід 
інших людей; ідеш по «протоп-
таній», заздалегідь спланованій 

дорозі; ставиш цілі, які можеш 
досягнути; плануєш зробити те, 
що можеш зробити; думаєш про 
те, про що зручно думати: не по-
трібно напружуватись!

А життя минає швидко-швид-
ко! А ще буває, що часто в тебе 
щось не виходить: не виходить 

полюбити ближнього, якого 
рідко бачиш, хоч живеш із ним 
в одній квартирі, і він дошкуляє 
тобі своєю присутністю — і не-
присутністю також. Ти не можеш 
правильно думати про себе, а 
можливо, вважаєш себе ще біль-
шим грішником, ніж до покаяння; 
ти робиш один і той самий гріх, 
який ненавидиш, а потім нена-
видиш себе! І нічого великого ти 
не чекаєш, ти взагалі нічого не 
чекаєш! Ну, хіба може Бог тобі, 
такому, щось дати? 

Зупинись!
Ми звикли йти по безпеч-

ній, запланованій дорозі. Ми 
мріємо купити новий мобільний 
телефон, яку-небудь машину чи 

блузку на розпродажу. А чому 
ми не мріємо творити чудеса 
Божі, чому не бачимо себе в 
серйозному служінні, де прояв-
ляється сила Святого Духа? Та 
хіба можна про таке мріяти? Я 
ж такий звичайний. 

Саме такий ти потрібний Богу! 
Потрібен, коли ти молишся, щоб 
полюбити того ближнього, а ніяк 
не виходить; коли ти просиш 
мудрості, а знову робиш дурниці; 
коли знову і знову об тебе «ви-
тирають ноги», користуючись 
твоїм м’яким характером, — ти 
потрібен Богу! 

Твоє життя може дуже змі-
нитися. Але що може змінитися, 
коли вже десять років нічого не 

для тебе. Не обмежуй Того, 
Хто безмежний! Чекай, що Він 
зробить набагато  більше, ніж 
ти просиш і про що думаєш. І 
тоді прийде щастя. Просто мрій 
з Богом про велике! 

Юлія Удовенко.
м. Ніжин 

     Чернігівської області.

міняється, запитаєш ти. А ти 
забудь про свої цілі, свої плани, 
своє вузьке бачення життєвого 
шляху. І чекай від Господа не-
можливого, чекай здійснення 
мрій, чекай довгоочікуваної 
відповіді на молитви, чекай від 
Бога більшого, ніж ти звик, чекай 
великого і серйозного служіння 

ЧЕКАЙ ВІД БОГА
З того моменту, коли людина дорослішає (це 

можуть бути підлітковий вік, юність чи навіть 
рання зрілість), вона більш-менш знає, як пройде 
її життя. Життєві етапи дуже сталі, чітко визначені, 
«відшліфовані» досвідом попередників: вчитися, 
щоб потім мати роботу; працювати, щоб потім 
одружитися; одружитися, щоб потім мати дітей; ви-
ховати дітей, щоб у них був приблизно такий самий 
життєвий шлях; знову працювати, щоб догодувати 
дітей до пенсії; старість; і, як би прикро про це не 
було згадувати, смерть. Ну, приблизно так, хоча по-
слідовність етапів може змінюватися. Ви скажете: 
а що в цьому поганого? Та все добре, але...

ІМЕНА МЕСІЇ ІМЕНА МЕСІЇ 
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУ

ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУКОРИСНЕ І ЦІКАВЕ

Цей 92-річний чоловік попри свій 
поважний вік не втратив гідності 
справжнього мужчини. Щодня до 
восьмої ранку він був охайно одяг-
нений, поголений і причесаний. 

Дружина, з якою він прожив 70 
років, нещодавно померла, через 
що виникла необхідність переїзду в 
пансіон для людей похилого віку.

Після багатогодинного очікуван-
ня у вестибюлі пансіону старий щиро 
усміхнувся, коли почув, що його кім-
ната готова. Поки ми йшли до ліфта, 
я стала описувати йому кімнату з 
прекрасними фіранками на вікнах. 
«Мені вона подобається», – заявив 
старий з ентузіазмом восьмирічного 
хлопчика, якому подарували цуценя. 
«Але ви ж не бачили кімнати! За-
чекайте», – не стерпіла я.

«Це не має значення, – промо-
вив він у відповідь. – Щастя – це 
те, що ти вибираєш заздалегідь. 
Подобається мені кімната чи ні, 
не залежить від того, як там роз-
ставлені меблі. Вся справа в моєму 
виборі. Я вирішив її полюбити. Це 
рішення, яке я приймаю щоранку. Я 
можу провести весь день в ліжку, 
нарікаючи на обмежені можливості 
свого тіла. А можу встати і дякувати 
за ті можливості, які в мене ще є! 
Кожен день – це дар, і поки я живий, 
я буду фокусувати увагу на тому 
доброму, що несе мені новий день, 
а також на щасливих спогадах, які 
я назбирав до сьогодні. Старість 
– це як банківський рахунок, ти 
отримуєш те, що вкладав».

Збираймо щастя в банк спогадів. 
Живімо просто. Віддаваймо більше. 
Чекаймо менше. Зробімо вибір бути 
щасливим. І будьмо!

Депресія — це поширений 
стан, що охопив мільйони лю-
дей, як християн, так і не хрис-
тиян. Люди, які перебувають 
в депресії, страждають від 
почуття суму, озлоблення, від-
чаю, апатії і багатьох інших 
симптомів. Вони почуваються 
безпомічними, у деяких навіть 
появляються суїцидальні на-
хили. Вони втрачають інтерес 
до речей і людей, до всього, 
що любили раніше. Причиною 
депресії звичайно стають певні 
життєві обставини — смерть 
близьких людей, розлучення, 
втрата роботи або ж психоло-
гічні проблеми, наприклад, об-
раза, низька самооцінка і т. д.

Біблія говорить, що ми повинні бути 
наповнені щастям і хвалінням Господа 
(Фил. 4:4; Рим. 15:11). Із цього стає 

зрозумілим, що Господь приготував нам 
щасливе життя. Це нелегко для людини, 
що опинилася в депресії, але досяжне 
завдяки молитві до Господа, вивченню 
і застосуванню Біблії, підтримці рідних і 
близьких, дружніх стосунків з іншими віру-
ючими, а ще завдяки визнанню, прощенню 
й прийняттю. Ми повинні звертатися до 
людей, а не до самих себе. Відчуття депре-
сії можна побороти, відвівши свій погляд 
від себе і спрямувавши його на Христа та 
інших людей.

Клінічна депресія — це фізичний стан, 
діагностований лікарями. Депресія не ви-
кликається життєвими невдачами, як і її 
симптоми не усуваються просто за чиїмось 
бажанням. І, всупереч думці деяких вірую-
чих, вона не завжди виникає в результаті 
гріха. Здебільшого депресія — це розлад, 
який потрібно лікувати медикаментозно 
або консультативно.

Звичайно, Господу під силу вилікувати 

будь-який розлад чи захворювання. У 
деяких випадках огляд лікаря при депресії 
можна порівняти з оглядом при сильному 
забитті — це необхідність.

Існує кілька моментів, які люди, що 
страждають від депресії, можуть засто-
сувати щодо себе, щоб полегшити свої 
страждання. Вони повинні переконатися 
в тому, що твердо дотримуються Святого 
Писання. Емоції можуть збити нас з пуття, 
але Слово Господнє завжди залишається 
незмінним. Ми повинні зберігати віру в 
Господа і намагатися бути максимально 
близькими до Нього в моменти, коли під-
даємся випробуванням і якимось спокусам. 
«Отож завжди приносім Богові жертву 
хвали, цебто плід уст, що Ім’я Його слав-
лять» (Євр. 13:15).

Біблія говорить, що Бог ніколи не під-
дасть нам таким випробуванням, котрі ми 
не змогли би витримати (1 Кор. 10:13). 
Наголосимо ще раз: депресія — це не гріх, 
але лише доти, поки людина належним 
чином реагує на свою недугу, куди входить 
і звернення за професійною допомогою до 
спеціаліста.

Леонардо да Вінчі
Леонардо да Вінчі писав свою 

знамениту картину «Таємна вечеря» 
близько 40 років, перебуваючи в по-
стійних нелегких пошуках моделей для 
образів Христа й апостолів. На початку 
роботи, коли йому знадобилася модель 
для зображення Христа, він був захо-
плений милим образом юнака П’єтро 
Бандінелі і надав образу його риси.

Через 40 років, у пошуках моделі 
для Юди, художник зустрівся з од-
ним волоцюгою, щойно випущеним з 
тюрми. На ньому Леонардо зупинив, 
нарешті, свій вибір. Обличчя волоцюги 
носило сліди гріха, тваринних інстинк-
тів, вчиненого беззаконня.

Але яким було здивування великого майстра, коли у тому нещасному він 
упізнав чистого колись юнака П’єтро Бандінелі. Гріх зробив у житті цього 
чоловіка своє страшне, згубне діло. Навряд чи молодий П’єтро малював у 
юній уяві кінець своєї земної дороги в такому жалюгідному вигляді.

Людовик IX
Людовик IX (25.04.1214 — 25.08.

1271) вже у дванадцятилітньому 
віці став королем Франції. Користу-
ючись його неповноліттям, багато 
хто намагався посісти його трон. 
Але його мати зуміла відбити всіх 
ворогів сина. 

Коли ж Людовик досяг повно-
ліття і прийняв керівництво країною, 
чимало його противників утекли за 
кордон. Причиною цього була чутка, 
що король звелів скласти список 
колишніх ворогів. Навпроти кожного 
імені він поставив хрест, і проти-
вники подумали, що вони приречені 
на смерть.

Коли королю доповіли, що його супротивники втекли за кордон, він 
звелів передати, що вони можуть повернутися на батьківщину і жити в 

Іноді порівняння допомагає нам усві-
домити унікальність мініатюрного 
дизайну в живому світі. Подивімось, 

хоча би, на одне з найвидатніших до-
сягнень людської технології — кремінну 
мікросхему. Створення цієї мікросхеми, 
безумовно, блискуче відкриття в галузі 
мініатюрізації. Необхідні колосальні 
знання і винахідливість для того, щоб 
вмістити таку велику здатність обро-
бляти інформацію в такий маленький 
об’єкт, який може розташуватися в роті 
у мурашки!

Але згадаймо про що-небудь менше 
за розміром, ніж сама мурашка, напри-
клад, про звичайного пильового кліща. 
Його розміри не перевищують розміри 
голівки булавки.

Ще менші бактерії Е.coli (бактерії 
кишкової палички) можна згрупувати 
на кінчику голки. Тепер ми опустились 
до масштабу значно меншого, ніж 
кремінна мікросхема. Мова йде про 
дивні біологічні механізми. Кожна з 
цих бактерій є окремою клітиною і 
володіє можливостями, котрі набагато 
переважають будь-що, досягнуте інже-
нерними технологіями. Серед багатьох 
дивовижних характеристик цих бактерій 
особливо виділяється їх здатність ство-
рювати повну копію самих себе всього 
лише протягом кількох хвилин!

Усередині кожної з цих бактеріальних 
клітин присутня дивовижно спроектова-
на молекула ДНК — цього унікального 

ВИБІР БУТИ ВИБІР БУТИ 
ЩАСЛИВИМЩАСЛИВИМ

ХРИСТИЯНИН І ДЕПРЕСІЯ ЖИВІ КОМП’ЮТЕРИЖИВІ КОМП’ЮТЕРИ
«приладу» для збереження інформації. 
Кожна нитка такої молекули настільки 
тонка, що якби розтягували голку діа-
метром два міліметри доти, поки вона 
не стане такою ж тонкою, як ДНК, то 
вона стала б ниткою достатньо довгою, 
щоб огорнути екватор 33 рази!

Ця фантастична молекула настільки 
перевищує здатність наших найпередо-
віших систем збереження інформації, 
що її навіть важко описати. Кількість 
інформації в одній нитці людської ДНК 
дорівнює кількості інформації, що міс-

титься в 1000 книгах, надрукованих 
дрібним шрифтом, кожна обсягом в 500 
сторінок. Тепер уявіть загальну кіль-
кість інформації, якою володіють всі 
люди на землі (а їх нині сім мільярдів)! 
Якщо всю цю інформацію зберігати на 
ДНК в одному місці, її розміри не пере-
вищили б кількох пігулок аспірину!

Кремінна мікросхема, попри всі 
зусилля розуму, які вона репрезентує, 
тепер здається такою недосконалою 
порівняно з досягненнями Божого 
дизайну. Немає необхідності підкрес-
лювати, що такі речі не можуть бути 
результатом випадкової еволюції. Усе 
Боже творіння чітко свідчить про Його 
неймовірний інтелект і силу.

К. Віланд.

безпеці. А щодо хрестів навпроти 
імені кожного з винних Людо-
вик пояснив: «Хрест не означає 
смерть моїх ворогів, він повинен 
постійно нагадувати мені про 

хрест мого Спасителя і про необхідність прощати іншим».

Фельдмаршал Суворов
Фельдмаршал Суворов 

був великим полководцем 
і суворим начальником. 
Але він і для себе вважав 
обов’язковим дотримува-
тися спільної для всіх дис-
ципліни. І, щоб не вчинити 
ненароком якийсь промах, 
він доручив своїм ад’ютан-
там нагадувати йому про це, 
якби він помилково намагав-
ся ухилитися від виконання 
будь-якого ним же самим 
виданого наказу. 

Одного разу Суворов 
так розгнівався на недобрий 
вчинок солдата, що готовий 
був власноручно його по-
бити. Ад’ютант, що бачив 
це, набрався сміливості, 
підійшов і твердим голосом 

промовив: «Фельдмаршал заборонив давати волю рукам». Суворов тут 
же оволодів собою і відповів: «Якщо 
фельдмаршал наказав, то його наказ 
повинен бути виконаний».

У цьому ми маємо гідний на-
слідування приклад самовладання. 
«Ходіть за духом — і не вчините по-
жадливости тіла» (Гал. 5:16).

Ференц Ліст
Одна німецька дівчина заробляла 

на прожиття собі і своїм батькам уро-
ками гри на піаніно. Вона неправдиво 
видавала себе ученицею Ференца 
Ліста, знаменитого угорського ком-
позитора і музиканта. 

Якось Ліст відвідав місто, де 

жила бідна дівчина, щоб дати концерт. Дівчина зрозуміла, що з його 
приїздом все виявиться, і тоді вона і її батьки залишаться без куска 
хліба. Вона пішла до Ліста і зі сльозами на очах призналася у всьому, що 
робила. Великий композитор і музикант уважно вислухав її і попросив 
показати йому свої музичні здібності. Дівчина почала грати. У кількох 
місцях він її поправив.

«А тепер, моя люба, — сказав він, — ви — учениця Ліста. Можете 
зробити оголошення, що будете грати першу частину концерту, а другу 
— ваш учитель Ференц Ліст».

«Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи 
нам простити та очистити нас від неправди всілякої» (1 Ів. 1:9).

Бенджамін Франклін
До Бенджаміна Франкліна прий-

шов одного разу ремісник і пожа-
лівся, що він незадоволений своїм 
ремеслом. Франклін запитав його 
про причину. Ремісник відповів, 
що, по-перше, його ремесло не 
прибуткове; по-друге, важкувате; і 
по-третє, приносить мало честі. 

Франклін відповів: «Твоє ре-
месло здається тобі недостатньо 
прибутковим — отже, ти користо-
любець; воно надто важке для тебе 
— отже, ти лінивий; ти не знаходиш 
в ньому достатньо честі — отже, 
ти гордий. Тому цілком ясно, що це 

ремесло найкраще для тебе, адже воно може звільнити тебе від твоїх 
трьох поганих рис».

Засоромлений ремісник пішов у свою майстерню. Старанно працю-
ючи, він згодом переконався, що Франклін сказав правду.

Академік Павлов
Розповідають, що академік Пав-

лов любив читати Біблію на лавочці 
в міському саду чи у сквері на лоні 
природи. Це було для нього найкра-
щим відпочинком. Якось хлопці, що 
проходили мимо, зауважили:

— Що, дідусю, мабуть, віруєш?
— Так, вірую, — спокійно відпо-

вів вчений.
— Ех, темнота, — вирішили 

хлопці.
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