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Спів – невід’ємна  складова євангельського богослужіння. 
Він може бути загальним, хоровим, ансамблевим та соль-
ним, із музичним супроводом та без нього. За допомогою 

різноманітних музичних інструментів, використовуючи різні 
музичні жанри, техніки гри, майстерність та віртуозність, 
виконуючи найпрекрасніші мелодії, володіючи найкращими 
вокальними даними, застосовуючи закони гармонії, ритму, 
дикції, артикуляції, використовуючи динамічні відтінки, манеру 
співу та багато інших виразових засобів, ми повинні нести 
живе Боже Слово до людей. І найбільша нагорода для нас 
– коли це слово торкається серця людини, її душі і духа. 

Музика – це вид мистецтва, який відображає дійсність 
і діє на людину з допомогою осмислених і по-особливому 
організованих за висотою і часом звукових послідовностей, 
що складаються із звуків відповідної висоти. Музика виражає 
думки й емоції людини в слуховій формі, служить засобом 
спілкування людей і способом дії на їхню психіку. Музика 
поділяється на вокальну та інструментальну. 

ЯК ЛИЧИТЬ СВЯТИМЯК ЛИЧИТЬ СВЯТИМ
Спів – це вокальне мистецтво, 

або мистецтво передачі засобами 
співочого голосу змісту музичного 
твору,  це один із найдавніших видів 
музичного виконавства. Спів може 
бути із словами і без них. Спів без слів 
– це розспівування  вправ ( вокалізів)  
на голосних звуках для розвитку 
вокальної техніки співу, а також спів 
закритим ротом. Спів із словами – це 
пісня.

Пісня – це поезія в музиці, це 
слова, покладені на якусь відповідну 
мелодію. Музика покликана історією 
бути на службі у християнства. Хрис-
тиянство – це не тільки вчення, це і 
спосіб  життя, зміна побуту, звичок і 
культури поведінки. Християнство має 
свою культуру, у тому числі й музичну. 
Основа християнства – Ісус Христос.  
Тому вся християнська музика по-
винна бути христоцентричною. Тим 
більше богослужбова музика мусить 
мати натхнення та супровід від Гос-
пода, доносити до людей конкретну 
Божу інформацію. 

Християнська  пісня – це пісня з ви-
значеним біблійним змістом. Взагалі, 
будь-яка пісня складається з трьох 
елементів: тексту (слів), музики (ме-
лодії і гармонії ) і ритму (віршованого  
та музичного метро-ритмічного).  Кож-
ний з цих елементів має свій вплив на 
людину. Духовний текст, або слово, 
звертається до нашого духа. Музика 
(мелодія) звертається до душі, а ритм 
має дію на людське тіло. Відповідно 
в християнській духовній пісні текст 
завжди повинен стояти на першо-
му місці, мелодія на другому, ритм 
– на останньому. Будь-який інший 
порядок зменшує духовну цінність 
пісні і вважається неприйнятним в 
богослужінні. Спочатку було Слово 
– і це аксіома. З допомогою слова 
ми можемо звертатися до свідомості 

людей і навчати їх. Музикою без слова ми не можемо навчати. 
Якщо музика невідома для слухача, вона може впливати на 
людину як позитивно, так і негативно.  

Музика дозволяє насолоджуватися творчістю великих  
музикантів, композиторів і виконавців, оркестрів і ансамблів 
світового рівня. Але є одне «але» – євангельська музика 
зводиться не до визнання і звеличення композиторів, не до 
тілесної і навіть душевної насолоди. У першу чергу, вона по-
винна нести  слово, тобто навчати, настановляти, збудовувати 
і скеровувати, напоумляти і докоряти, потішати і підбадьо-
рювати, звеселяти і виховувати в праведності (1Кор.14:26;  
Еф.5:19;  Кол.3:16;  2Тим.3:16;  Пс.45:8 ).

 Отже, у  християнській  пісні завжди і незмінно на першо-
му і головному місці має бути текст, а все інше у всіх своїх 
формах і видах – це музичний супровід, акомпанемент, тобто 
один із способів якнайкраще, найдоступніше, найприємніше 
і найдосконаліше донести Слово Боже, євангельську звістку 
та біблійні істини до серця людини.

 Для того, щоб слова були зрозумілими для слухача, по-
трібно освоїти мистецтво співочої декламації, чіткість дикції, 
правильність вимовляння і співання слів і фраз. Виразна вимо-
ва слів – запорука повноцінного сприйняття змісту твору. Якщо 
співаки (солісти і хористи) будуть дотримуватися цих правил, 
то і вони, і церква переживатимуть великі  благословення. А 
якщо ні – можуть стати причиною поділу церкви на тих, хто 
виступає, з одного боку, і глядачів, з другого, що абсолютно 
недопустимо. Тому до тих, хто несе службу співака під час 
богослужіння, повинні бути висунуті особливі вимоги.

Дім молитви, церква, храм Божий – це не концертний зал, 
а вівтарна частина храму – не театральна сцена, де музика 
звучить для задоволення слуху і впливу на емоції людини, 
викликаючи ті чи інші почуття, а весь акцент спрямований  
на виконавців, на музикантів, їхню освіченість та віртуозність 
виконання, манеру поведінки, одяг, інструменти, апаратуру, 
освітлення, декорації, костюми тощо. 

Специфіка розміщення хорів в домах мо-
литви інша, ніж у католицьких і православних 
храмах, де хорові колективи зазвичай стоять 
на балконі над входом до храму – «на хорах» 
лицем до вівтарної частини храму. Парафіяни 
чують спів, але ніколи не бачать хористів.

У нас хори стоять на підвищенні (на сцені чи 
подіумі) – на  хорових станках або сидять на 
кріслах чи лавах лицем до присутніх на зібран-
ні. Таке розміщення дуже нагадує концертний 
зал. З точки зору психології це, начебто, й непо-
гано. Адже людина сприймає десять відсотків 
почутої інформації, 50 відсотків – побаченої, 
60 відсотків – коли чує і бачить одночасно, і 70 
– коли і чує, і бачить, і промовляє (співає).

Верховна Рада 5 червня ухвалила у першому читанні  
законопроект №10221, який передбачає внесення низки 
змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні 
організації», повідомляє Інститут релігійної свободи.

ВР ПРИЙНЯЛА ЗА ОСНОВУВР ПРИЙНЯЛА ЗА ОСНОВУ  
ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ ПРО ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ ПРО 

СВОБОДУ СОВІСТІСВОБОДУ СОВІСТІ

Проект суттєво ускладнює порядок 
набуття релігійними організаціями 
статусу юридичної особи у зв’язку із за-
провадженням двох не узгоджених між 
собою процедур реєстрації релігійних 
організацій. Загалом документ перед-
бачає внесення змін до 36 нормативних 
актів, спрямованих на реалізацію адмі-
ністративної реформи.

За ухвалення законопроекту №10221 
проголосували 253 депутати парламент-
ської більшості – 182 від фракції Партії 
регіонів, 25 від КПУ, 18 від Народної пар-
тії, 18 від групи «Реформи заради май-
бутнього» та 10 позафракційних. Опо-
зиційні депутати не брали участь у засі-
данні парламенту на знак протесту про-
ти ухвалення «мовного» законопроекту.

Варто відзначити, що головним у 
підготовці проекту №10221 до розгляду 
визначено Комітет з питань культури і 
духовності, який рекомендував парла-
менту його відхилити. Однак позиція 
Комітету не була оголошена в ході роз-
гляду законопроекту.

Напередодні розгляду Всеукраїн-
ська Рада Церков і релігійних організа-
цій звернулась до Президента України 
Віктора Януковича, Секретаря РНБО 

Андрія Клюєва, глав парламентських 
фракцій та профільних комітетів з про-
ханням сприяти відхиленню цієї законо-
давчої ініціативи. Аналогічне сприяння 
зі свого боку обіцяв перший заступник 
міністра культури Юрій Богуцький.

Виходячи з результатів голосування, 
представники конфесій розраховують, 
що під час підготовки законопроекту до 
другого читання з нього будуть вилуче-
ні всі положення щодо внесення змін 
чи доповнень до Закону України «Про 
свободу совісті та релігійні організації». 
Саме такі домовленості були досягнуті 
під час наради у Верховній Раді за участі 
автора законопроекту, представника 
Президента України в парламенті 
Юрія Мірошниченка та представників 
Міністерства юстиції, які підготували 
ці законодавчі зміни.

Нагадаємо, що законопроект №10221 
погіршує для іноземних релігійних діячів 
процедуру погодження їх діяльності в 
Україні, необхідної для отримання візи. 
Відповідні погодження пропонується 
оформлювати всім релігійним органі-
заціям в Мінкультури – тобто лише в 
Києві, що суперечить статті 24 Закону.

 www.irs.in.ua.

Дорогі брати і сестри! 
Мир вам і благодать Господа 

Ісуса Христа хай примножаться!
У ці дні майже весь християнський світ згадує зішестя Святого Духа 

на апостольську Церкву. Це свято особливе й для нас – Церкви Християн 
Віри Євангельської України: понад 90 років тому в нашу країну прийшло 
духовне пробудження, яке діє до сьогодні.

З нагоди свята звертаюся до вас із побажанням щирим серцем шанува-
ти Духа Святого, сповнятися Ним і не засмучувати Святого Утішителя.

Дбаймо про потужну дію Святого Духа в церквах і у своїх серцях. Навчі-
мося коритися Духу Святому, бо Він посланий приготувати нас до зустрічі 
з Царем над царями – Ісусом Христом. А Він скоро, дуже скоро прийде!

Прийміть сердечне вітання з величним святом – днем П’ятидесятниці! 
Хай благодать Святого Духа спочиває на всіх вас!

З любов’ю та молитвами про вас,
старший єпископ ЦХВЄУ Михайло Паночко.
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУОСНОВИ ВІРИ

Господь Бог, як справ-
жній Творець і Покровитель 
людського роду, впродовж 
усієї багатовікової історії, 
незважаючи на численні 
повстання проти Нього та 
зрадливість людської натури, 
ні на мить не відрікався від 
Свого віковічного плану на-
вернення Свого найвищого 
творіння до Отчого Дому та 
повернення людині її перво-
зданної духовної природи. А 
це духовне воскресіння та 
відродження можливе тільки 
за однієї умови: домінуючим 
началом людської психоло-
гії та практичної поведінки 
мусить стати Дух Божий, 
Який єдиний здатний навіки 
звільнити людину від влади 
сатани у найрізноманітніших 
її проявах.

Багато пророків говорили про злиття 
Святого Духа, але пророцтво про-
рока Йоіла ніби підсумовує численні 

Божі обітниці про масове злиття благо-
даті Духа Святого в останні часи, коли 
буде відбуватися особливо жорстоке 
протистояння між безбожними народами 
світу і коли почне виливатися гнів Божий 
на людство та напередодні справедливо-
го Божого суду над людством: «І буде по 
тому, — виллю Я Духа Свого на кожне 
тіло, — і пророкуватимуть сини ваші 
та дочки ваші, а вашим старим будуть 
снитися сни, юнаки ваші будуть бачити 
видіння. І також: на рабів та невільниць 
за тих днів виллю Духа Свого. І дам Я 
ознаки на небі та на землі, — кров та 
вогонь, та стовпи диму. Заміниться сонце 
на темність, а місяць — на кров перед 
приходом дня Господнього — великого й 
страшного. І станеться: кожний, хто кли-
кати буде Ім'я Господнє, — той спасеться, 
бо на Сіонській горі та в Єрусалимі буде 
спасіння, як говорив Господь, та для 
тих позосталих, що Господь їх покличе» 
(Йоіл 3).

З плином історії, через декілька 
століть, коли згадане пророцтво Йоіла 
точно збудеться в Єрусалимі, у день 

П'ятидесятниці, апостол Петро слово в 
слово процитує це пророцтво у своїй пер-
шій знаменитій проповіді. А слова Йоіла: 
«Всякий, хто кликатиме Ім'я Господнє, 
спасеться» теж чудово перегукуються 
зі словами апостола Павла: «Ніхто не 
може назвати Ісуса Господом, як тільки 
Духом Святим»...

Бажаємо наголосити на найголо-
внішому: нормальне та ефективне спіл-
кування людини з Богом без наявності 
в ній Духа Святого та Його всебічного 
сприяння неможливе! Отож у всій Біблії 
Дух Святий розглядається як єдина да-
рована нам Богом цементуюча сила, що 
споріднює нас із Ним і надає нам боже-
ственні властивості у вірі та діяннях.

Про цю дивну обітницю Отця Ісус 
Христос нагадував не раз за Свого 
земного життя, але з повним правом 
та гарантією Він повторив її після Свого 
Воскресіння. Ось як ці події передав нам 
очевидець і учасник апостол Іван: «Того 
ж першого дня тижня, ввечері, як двері 
були замкнені, де зібрались учні через 
страх перед юдеями, прийшов Ісус та й 
став посередині, і сказав їм: «Мир вам!». 
І це сказавши, показав їм Свої руки і 
бік Свій. Зраділи тоді учні, побачивши 
Господа. І говорив до них Ісус знову: 
«Мир вам! Як послав Мене Отець, так і Я 
посилаю вас». І оце промовивши, дихнув 
і сказав: «Прийміть Духа Святого» (Ів. 
20:19-23).

Чому людині потрібен 
Дух Святий?
Про персональне значення і цінність 

Духа Святого у житті кожної окремої 
людини ми найкраще довідуємось з 
пророчих слів Ісуса Христа щодо Духа 
Святого. Беручи до уваги те, що всі 
основні обітниці щодо Духа Святого 
Христос проголосив напередодні Своєї 
хресної смерті та перед Вознесінням, 
їхнє значення набуває для нас ще біль-
шої актуальності та цінності.

Нагадаємо собі ці обітниці згідно з 
євангельським текстом, без комента-
рів: «Істинно, істинно говорю вам: Хто 
вірує в Мене, той діла, що Я роблю, і 
він робитиме, бо Я до Отця Мого йду. 
І що попросите в Мене в Ім'я Моє, —Я 
зроблю, щоб прославився Отець у Сині. 
Коли чого проситимете в Ім'я Моє, — Я 
зроблю. Коли любите Мене, то виконуйте 
Заповіді Мої. І Я вблагаю Отця, і дасть 
вам іншого Утішителя, щоб пробував з 

вами повік, — Духа правди, 
Котрого світ не може при-
йняти, бо не бачить Його 
ані знає Його; ви ж знаєте 
Його, бо з вами перебуває і 
в вас буде» (Ів. 14:12-17).

«Утішитель же, Дух Свя-
тий, Якого пошле Отець в 
Ім'я Моє, Той навчить вас 
усього та пригадає усе, що 
Я говорив вам» (Ів. 14:26).

«Тільки ж Я правду кажу 
вам: Краще вам, щоб Я 
пішов: бо як не піду, то 
Утішитель не прийде до 
вас; а коли піду, то пришлю 
Його до вас. А Той, прийшовши, докорить 
світові за гріх, і за правду, і за суд. За 
гріх – що не вірують у Мене; за правду 
– бо Я до Отця Мого йду, й більше не 
побачите Мене; за суд – бо князь цього 
світу осуджений» (Ів. 16:7-11).

«Коли ж прийде той Дух правди, то 
приведе вас до всякої правди, бо гово-
ритиме не від себе, а все, що почує, буде 
розказувати і майбутнє звістить вам. Той 
Мене прославить, бо з Мого прийме і 
звістить вам» (Ів. 16:13-14).

Ось у цих чотирьох пророчих текстах 
нашого Спасителя якраз розкрита уся 
глибина Духа Святого для людини, для 
правильного формування її сьогодення 
та тверезої підготовки до вічності.

П'ятидесятниця — всесвітній день 
Христової Церкви. Як і колись на Хориві 
(Синаї), у день передачі Богом Свого 
Закону Ізраїлю через Мойсея, Господь 
робив це гласно при наявності та у 
супроводі небувалих природних ката-
клізмів (хоч цього ізраїльтяни далеко 
не розуміли). Так само Господь вчинив 
у день П'ятидесятниці   при зісланні 
Духа Святого на апостолів та учнів 
Христових.

Щоб закрити уста невігласів та 
скептиків, Господь зіслання Духа Свя-
того супроводжував двома важливими 
явищами. По-перше, надприродним, 
що не піддається людському аналізу: 
«... Несподівано зчинився шум із неба, 
мовби від бурхливого вітру, та сповнив 
увесь дім, де вони пробували. І явились 
їм розділені язики, ніби вогненні, і осіли 
на кожному із них. І сповнились усі Духом 
Святим і почали розмовляти іншими 
мовами, як Дух давав їм промовляти» 
(Дії 2:2-4).

По-друге, зіслання Духа Святого 
Господь Бог особливо приурочив до 
дня П'ятидесятниці, коли в Єрусалимі 
збирались люди з різних народів, з 
різних куточків землі, — щоб цей День 
став справді всесвітнім Днем слави 
Господньої і щоб під впливом Духа 
Святого самі ці різні представники 
численних народів свідчили про велич 

«Ти той чоловік! Так сказав Господь, 
Бог Ізраїлів... І чому ти зневажив Гос-
поднє слово, і вчинив це зло в очах 
Його? Хіттеянина Урію вбив ти мечем, 
а його дружину взяв собі за жінку. А 
його вбив мечем Аммонових синів» 
(2 Сам. 12:7, 9).

Кричущий гріх Давида проти Урії і Вірсавії приніс 
свої жахливі плоди. Перебуваючи під тягарем 
вини за власний гріх, Давид не став карати 

свого первістка Амнона за те, що той знеславив 
сестру. І тоді Авесалом, другий син Давида, взяв 
це діло у свої руки й організував вбивство Амнона, 
відплативши йому за злочин проти рідної сестри.

Господню у цьому дійстві та стали без-
посередніми учасниками Божої слави.

Якщо перше явище близько нагадує 
явлення Бога на Хориві, то різницю 
між цими подіями неважко помітити: 
біля Хориву людський загал був відо-
кремлений від Господньої слави і дуже 
боявся Божої присутності, а в день 
П'ятидесятниці присутні були не безді-
яльними спостерігачами цієї слави, а 
безпосередніми її учасниками. Це було 
історичне здійснення Божих обітниць про 
перенесення місця Божого перебування і 
Його престолу у людське серце: «Вселю-
ся в них», «Виллю Духа Мого на кожне 
тіло», «Будуть наповнені пізнанням Бога, 
як море водою». А тому день П'ятиде-
сятниці не був тільки сенсацією чи не-
бесним феєрверком — це був момент у 
людській історії, коли через надприродні 
явища Дух Святий показав цілому світу 
перші Свої практичні позитивні наслідки 
впливу на людське життя.

Це виразилося у двох аспектах.
Насамперед, через проповідь апос-

тола Петра міжнародна спільнота пере-
коналася, якою надзвичайною силою 
впливу та авторитетності наділяє Дух 
Святий будь-яку пересічну людину. Адже 
Петро у той день не говорив іншими мо-
вами, не пророкував і не творив чудес, 
а «підвищив свій голос»! У Дусі Святому 
в кожної людини її власний голос має всі 
можливості стати Божим голосом. Саме 
в цьому людський рід і донині переживає 
найбільший дефіцит.

По-друге, присутність і дія Духа Свя-
того у той день вчинила те, що найважче 
здобувається в народах світу і навіть в 
одній однорідній нації: вони спричинили-
ся до особливої солідарності та консолі-
дації представників 18 національностей, 
які туди збіглися. 

Після першої богонатхненої проповіді 
апостола Петра вже ніхто не глузував 
з апостолів, не насміхався, ніхто не 
сперечався: численний натовп людей 
був підкорений силою та владою Духа 
Святого, а тому для тих насмішливих 
людей залишалося єдине запитання: 

Василь Боєчко
Єпископ

«Що робити, мужі-браття, щоб спас-
тися?» (Дії 2:37).

Пізніше ми почуємо від апостола 
Павла дещо загадкові слова: «Мови є 
ознакою для невіруючих, а не для віру-
ючих, а пророцтво не для невіруючих, 
а для віруючих» (1 Кор. 14:22). Що це 
означає? Дія Божа через інші мови є 
переконанням для невіруючої людини, 
що Бог — справді Всемогутній та чу-
дотворний; ця дія, як дзвін небесний, 
переконує в Божій присутності кожну 
людину, яка одержує благодать Духа 
Святого, а сторонніх людей позбавляє 
від духа невірства.

Але остаточну дію увірування лю-
дини в Бога та приєднання її до Божої 
природи робить дар пророцтва, тобто 
коли людина через цей надприродний 
дар Святого Духа пізнає свою гріхов-
ність, розкаюється та через віру стає 
односутньою з Христом.
Так було у день П'ятидесятниці: шум з 

неба, вогненні язики, говоріння на інших 
мовах апостолів зробили велику ознаку в 
серцях численних людей — відірвали їх 
від віковічного ярма невірства, змусили 
уважно слухати проповідь апостола 
Петра. Вони ще не стали віруючими, 
але вже не були невіруючими: чудесні 
явища Духа Святого завдали першого 
нищівного удару по імперії невірства 
диявола та його рабів.

Про цю першу дію Духа Святого 
говорив Ісус Христос: «А Утішитель Дух 
Святий докорить світові за гріх – що не 
вірують в Мене» (Ів. 16:8-9). 

А другу стадію спасіння людей і при-
лучення до Церкви Христової виконала 
богонатхненна пророча проповідь апос-
тола Петра. 

Ось саме тут міститься перша біблій-
на відповідь численним безвірникам та 
фальсифікаторам, які глумляться над 
чудесними діями Духа Святого і вважа-
ють найбільшою сенсацією проповідь 
Слова Божого. А Біблія неупереджено 
спростовує цю людську фальшивку: без 
помазання і наповнення Духом Святим 
неможлива богонатхненність і пророча 
сила проповіді з надприродною впли-
вовістю на людей. Адже в день П'яти-
десятниці перше явище, яке зробило 
Петра неприродно впливовим, було: «І 
сповнились усі Духом Святим, і почали 
розмовляти іншими мовами, як Дух да-
вав їм промовляти». І тільки після цього 
надприродного явища проповідь Петра 
набула надприродної сили та впливовос-
ті: «Тоді Петро, ставши з одинадцятьма, 
підвищив свій голос та й промовив до 
них» (Дії 2:14). Такої послідовності при-
тримується Дух Святий впродовж усієї 
історії Христової Церкви. 

Ці та інші чудесні діяння Духа Святого 
ні на мить не спинялись в історії Церкви 
— від П’ятдесятниці і до наших днів, 
всупереч усім критикам та духовним 
невігласам, які своїм неуцтвом хотіли б 
погасити Сонце Божої благодаті у праці 
Духа Святого серед людей і особливо 
— у лоні Церкви Христової.

Врешті-решт Давид усвідомив, що час показати 
свою владу у власній сім’ї, і покарав Авесалома, за-
боронивши йому появлятися при дворі. Так почалося 
відчуження між Давидом і його честолюбним сином 
Авесаломом, котре вилилося у протистояння, що 
завдало їм багато сердечних мук.

Через якийсь час Йоав вжив спробу примирити 
батька з сином, і Давид дозволив Авесалому по-
вернутися в Єрусалим, але, як і раніше, не допускав 
його до себе. Народ почав більше симпатизувати 
Авесалому, люди вважали його героєм і засуджу-
вали батька за таке до нього ставлення. Причому 
Авесалом заохочував такі настрої. Давид же був 
невпевненим і пригніченим. Раніше сміливий і рішу-
чий, він почав поводитися так, наче йому нічого не 
потрібно, окрім спокою й усамітнення.

Ім’я Авесалома було в усіх на устах, але Давид 

зрозумів те, що сталося, лише тоді, коли було надто 
пізно. Змова перейшла у відверте повстання, і Давид 
в кінцевому підсумку був змушений в печалі і смутку 
залишити Єрусалим і віддати столицю Авесалому.

У Давида було почуття, наче справа всього його 
життя пішла нанівець. Але ці переживання допо-
могли йому чітко побачити, що Бог не виправдовує 
гріха. Давид не втратив віру в Бога, незважаючи на 
все, що йому довелося пережити.

І Господь не залишив Давида. Ці його пере-
живання, коли він, будучи жорстоко обмовлений 
і ображений, виявив смирення, безкорисливість, 
великодушність і покірність, стали однією з най-
благородніших сторінок всього його життя. Ніколи 
ще ізраїльський цар не був настільки воістину 
великим в очах Неба, як у час свого найбільшого 
приниження.

Буває, що батьки люблять своїх дітей настільки 
сильно, що завдають їм величезної шкоди, не ви-
правляючи їх, коли в цьому виникає насущна необ-
хідність. І пожинають плоди. Тож будьмо мудрими 
батьками для своїх дітей.

БУНТ АВЕСАЛОМА

ПРИЙМІТЬ ДУХА СВЯТОГОПРИЙМІТЬ ДУХА СВЯТОГО
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Виявляється, існують 
речі, які перешкоджають 
нам ефективно молитися, 
позбавляють наші молит-
ви сили і заважають на-
шим взаєминам з Богом. 
Що це за речі?

Невисповіданий гріх
Невисповіданий гріх — мабуть, най-

більш поширена перешкода для ефектив-
ної молитви: «Коли б беззаконня я бачив у 
серці своїм, то Господь не почув би мене» 
(Пс. 66:18). Якщо ми свідомо миримося 
з гріхом в нашому житті, це відштовхує 
від нас Бога. 

Добра новина полягає в тому, що, коли 
ми сповідуємо гріх, Бог нам прощає. З 
минулим покінчено, відповідальність за 
гріх знята: «... Бо їхню провину прощу і не 
буду вже згадувати їм гріха!» (Єр. 31:34). 
Ми не тільки одержуємо прощення — Бог 
воістину забуває гріхи нашого минулого. 
Наші стосунки з Ним відновлюються, і 
молитви знову набувають сили. Минулі 
вчинки можуть мати наслідки, але сам 
гріх прощений.

Якщо ви принесли гріх до Бога, але 
продовжуєте відчувати вину за нього 
— ви чуєте не Божий голос. Це сатана, 
наклепник, нападає на вас. Боже прощен-
ня повне: «Коли ми свої гріхи визнаємо, 
то Він вірний та праведний, щоб гріх нам 
простити та очистити нас від неправди 
всілякої» (1 Ів. 1:9). Не дозволяйте сатані 
звинувачувати вас, коли Христос вас 
звільнив.

Непрощений гріх має й інші наслідки. 
Можна перефразувати псалом і сказати: 
«Якби я бачив беззаконня в серці своєму, 
то не почув би Бога». Гріх затьмарює наші 
почуття, ізолює від Бога. Згрішивши, 
Адам і Єва сховалися від Бога.

Гріх змушує нас втікати не лише від 
Бога, а й від інших віруючих. Гріх ви-
магає, щоб людина перебувала поруч з 
ним, віддаляючи її від суспільства. Гріх 
хоче залишатися невідомим. У темряві 
невизначеності він отруює всю сутність 
людини.

Брак віри
Брак віри неймовірно негативно 

впливає на християнське життя. Без віри 
молитва втрачає силу. Навіть Ісус не зміг 
звершити чуда в Назареті через брак віри 
в народі (Мр. 6:1).

Брат Ісуса Яків глибше розглядає 
вплив невірства на молитву: «А якщо кому 
з вас  не стачає мудрости, нехай просить 
від Бога, що всім дає просто та не доко-
ряє, — і буде вона йому дана. Але нехай 
просить із вірою, без жодного сумніву. Бо 
хто має сумнів, той подібний до морської 
хвилі, яку жене й кидає вітер. Нехай бо 
така людина не гадає, що дістане що від 
Господа. Двоєдушна людина непостійна 
на всіх дорогах своїх» (Як. 1:5-8).

Вираз «двоєдушна людина» говорить 
про стан, коли людина емоційно роздво-
єна. Такий стан робить людину нестійкою 
і не здатною почути Бога чи одержати 
Його дари.

Віра — це питання довіри. Ісус сказав: 
«І все, чого ви в молитві попросите з ві-
рою, — то одержите» (Мт. 21:22). Люди 
часто не бажають покластися на Бога. 
Натомість щодня вони довіряють людям 
без вагань, виявляючи віру, котру Бог 
бажав би бачити в них. Люди ходять до 
лікарів, імен котрих вони не можуть навіть 
вимовити, отримують рецепти, котрі не 
можуть прочитати, відправляються до 
фармацевта, котрого раніше ніколи не 
бачили, купують ліки, механізм дії котрих 
не розуміють, і потім приймають їх.

Чому набагато легше довіряти цим 
незнайомцям, ніж Богові, Котрий  вірний 
і люблячий у Своїй суті? Відповідь за-
лежить від того, на чому базується наша 
віра. Все, окрім Бога,може розчарувати, 
але навіть найменша частка віри може 
пересувати гори.

Непослух
Якось, коли мені було 17 років, я лежав 

вдома на ліжку і вивчав Біблію. За місяць 
до цього я посвятив своє життя Христу і 
прийняв заклик проповідувати. Я читав 
Перше послання Івана і звернув увагу на 
вірш: «Улюблені, — коли не винуватить 
нас серце, то маємо відвагу до Бога і чого 
тільки попросимо, одержимо від Нього, бо 
виконуємо Його заповіді та чинимо любе 
для Нього. І оце Його заповідь, щоб ми 
вірували в Ім’я Сина Його — Ісуса Христа, 
і щоб любили один одного, як Він нам за-
повідь дав!» (1 Ів. 3:21-23).

Раптом мені здалося, що Бог відчинив 
двері мого розуму і щось включилось. 
Мене наповнило розуміння. Я й тепер до-
бре пам’ятаю це, тому що це було одним 
із тих особливих моментів істини, котрі 
переживає людина на поворотних етапах 
свого життя. Я зрозумів, що ми одержу-
ємо щось від Бога, коли коримося Йому. 
Це вимога, котрій ми повинні відповідати, 
щоб наблизитися до Бога в молитві.

Якщо ми хочемо зростати в стосунках 
з Богом і ставати людьми молитви, ми 
повинні навчитися слухатись. Стриму-
ватись від гріха недостатньо. Не досить 
і віри. Якщо ми устами сповідуємо те, у 
що віримо, але діями не підтверджуємо 
твердий послух, це показує слабкість 
нашої віри. Послух повинен бути природ-
ним продовженням віри в Бога. Той, хто 
підкоряється Богові, довіряє Йому, а хто 
довіряє, той підкоряється.

Норман Вінцент Піл розповів історію зі 
свого дитинства, яка дозволяє зрозуміти, 
як непослух перешкоджає нашим молит-
вам. Будучи хлопчиком, він якось знайшов 
велику чорну сигару. Коли він закурив, 
то зрозумів, що це не так вже й приємно, 
але зате відчув, що подорослішав. Ви-
дихнувши, він помітив, що алеєю в його 
бік іде чоловік. Коли чоловік наблизився, 
виявилося, що це його батько. Було над-
то пізно викидати сигару, тому хлопчик 
сховав її за спиною. Вони привіталися. 
У відчайдушній спробі відвернути увагу 
батька хлопчик показав на афішу, що 
рекламувала циркову виставу.

— Чи можна мені піти в цирк, тату? 
— запитав він. 

— Сину, — спокійно і твердо відповів 
батько. — Ніколи не звертайся до мене з 
проханням, намагаючись водночас ховати 
за спиною тліючий непослух.

Піл назавжди запам’ятав відповідь 
батька. Ці слова дали йому цінний урок 
про Бога. Він не може ігнорувати непо-
слух, навіть коли ми намагаємось відвер-
нути Його увагу. Лише послух відновлює 
наші взаємини з Ним і дає силу нашим 
молитвам.

Брак відвертості 
4 червня 1994 року я мав честь висту-

пати перед 65 тисячами чоловік на конфе-
ренції «Охоронці обітниць» в Індіанаполісі, 

штат Індіана. Я говорив про 
моральні цінності, про те, як 
цінувати дружину, як зберігати 
чистоту в інтимній сфері життя. 
І протягом тижня, що передував 
цій події, я відчував настільки 
сильну сексуальну спокусу і 
тиск, як ніколи раніше. Я сказав 
дружині: «Маргарет, тримай 
мене в полі зору протягом на-
ступних кількох тижнів». Я знав, 
що піддаюся серйозній атаці.

Тоді ж я прийняв рішення 
розповісти про цю духовну 
боротьбу своїм молитовним 
партнерам. Це було нелегко, 
але я вирішив, що коли буду 
чесним з ними, вони зможуть 
ефективніше молитися за мене, 

і я вистою в спокусі. 
Писання говорить: «Отже, призна-

вайтесь один перед одним у своїх про-
гріхах і моліться один за одного, щоб вам 
уздоровитись» (Як. 5:16). Яків ділиться 
істиною про Бога: коли ми сповідуємо 
гріхи один перед одним і молимося один 
за одного, що вимагає повної відвертості, 
Бог здатний зцілити і очистити нас. Ми 
переживаємо духовне, фізичне і емоційне 
відновлення. До того ж наша відвертість 
допомагає іншим, показуючи, що вони не 
самотні у своїх труднощах.

Непрощення
Петро запитує Ісуса про прощення: 

«Господи, — скільки разів брат мій може 
згрішити проти мене, а я маю прощати 
йому? Чи до семи раз?» (Мт. 18:21). 
Юдейський закон вимагав, щоб людина 
тричі прощала іншій за образу. Петро, 
допускаючи сім разів, думав, що він 
особливо податливий і м’який. І був, 
можливо, глибоко здивований, коли почув 
відповідь Ісуса: «Не кажу тобі — до семи 
раз, але аж до семидесяти раз по семи!» 
(Мт. 18:22).

Ісус намагався навчити Петра, що 
прощення — не математична величина. 
Прощення не є і набором слів. Це став-
лення серця, а силу прощати дає нам Дух 
Святий. Чому прощення таке важливе? 
Відповідь дає Євангеліє: «Бо як людям 
ви простите прогріхи їхні, то простить і 
вам ваш Небесний Отець. А коли ви не 
будете людям прощати, то й Отець ваш 
не простить вам прогріхів ваших» (Мт. 
6:14-15).

Прощення і отримання прощення 
— нероздільні, як близнюки. Якщо лю-
дина відмовляється прощати іншій, вона 
шкодить собі, допускаючи в душу гіркоту. 
А людина не може молитися з гіркотою 
в душі. 

Неправильні наміри
Якось я почув історію про служителя, 

котрий, прогулюючись вулицею, на якій 
стояли старовинні будинки у вікторі-
анському стилі, помітив хлопчика, що 
стрибав на парадних сходах красивого 
старого будинку. Він намагався дістатись 
до старовинного дзвоника, що був підві-
шений біля дверей.

Співчуваючи хлопчику, служитель 
зійшов на сходи і бадьоро задзвонив у 
дзвіночок. Потім усміхнувся хлопчику і 
запитав:

— Ну, і що тепер, молодий чоловіче?
— Тепер, — вигукнув хлопчик, — вті-

каймо, і то якомога швидше!
У цій історії чоловік неправильно ви-

тлумачив наміри маленького хлопчика, 
але Бог не помиляється щодо наших 
мотивів. Коли ми не маємо слушності, 
наші молитви безсилі. «Прохаєте — та 
не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб 
ужити на розкоші свої» (Як. 4:3).

Іноді розпізнати власні наміри буває 
важко. Коли ми молимося, Бог показує 

нам наші наміри, якщо тільки ми хочемо це 
почути. Я завжди бажаю, щоб мої наміри 
були чистими, тому прошу партнера по 
молитві вимагати від мене звіту. Одним 
із запитань, які він завжди задавав мені, 
коли я був старшим пастором в Скайлайні, 
було: «Чи не зловживаєте ви владою, яку 
маєте в церкві?». Я повинен був бути 
чесним. А знаючи, що кожного місяця мені 
треба зустрічатися з Біллом і відповідати 
на його запитання, я намагався постійно 
перевіряти свої наміри.

Ідоли в нашому житті
Більшість людей, думаючи про ідолів, 

уявляють статуї, котрим поклоняються 
як богам. Але ідолом може бути що за-
вгодно, усе, що стає між нами і Богом. 
Це можуть бути гроші, кар’єра, діти, задо-
волення. Це питання стану серця. Пророк 
Єзекіїль ясно показує негативний вплив 
всього, що появляється між людиною і Бо-
гом: «Сину людський, ці мужі допустили 
своїх божків у своє серце, а спотикання 
провини своєї поклали перед обличчям 
своїм. Чи ж можуть вони запитувати 
Мене?» (Єз. 14:3). 

Огида Бога до ідолів очевидна з цього 
уривка. Він навіть не хоче, щоб до Нього 
зверталася людина, котра поклоняється 
ідолу. 

Зверніть увагу на своє життя. Чи є в 
ньому щось таке, що для вас важливіше 
за Бога? Іноді відповісти важко. Один із 
способів дізнатися це — задатися запи-
танням: «Відмовився би я від цього, якби 
Бог попросив мене про це?». Подивіться 
чесно на свою кар’єру, майно і на сім’ю. 
Якщо є щось, що ви ще не віддали Бого-
ві, отже, воно загородило вашу дорогу 
до Нього.

Неповага до інших
«Господь споглядає з небес і бачить 

усіх синів людських» (Пс. 33:13). Божа 
перспектива широка. Він любить кожного, 
і Його бажання — щоб ми так само тур-
бувалися про інших. Коли ми виявляємо 
неповагу до інших, це засмучує Його. 
Святе Писання наповнене віршами, 
котрі підтверджують Боже прагнення до 
єдності між всіма віруючими, між брата-
ми і сестрами, чоловіками і дружинами, 
людьми без духовного сану і пасторами. 
Ісус сказав: «Нову заповідь Я вам даю: 
Любіть один одного! Як Я вас полюбив, 
так любіть один одного й ви!» (Ів. 13:34). 
Апостол Петро вмовляє чоловіків і дру-
жин бути уважними один до одного, щоб 
не було перешкод в молитві (1 Петр. 3:7). 
У цьому ж посланні говориться: «Отож, 
коріться кожному людському творінню 
ради Господа» (2:13).

Одна з додаткових переваг молитви 
полягає в тому, що вона допомагає 
любити інших. Неможливо, щоб людина 
ненавиділа чи критикувала того, за кого 
молиться. Молитва зрощує терпіння, а не 
суперництво. Наприклад, Білл Классен 
часто розповідає, як він був молодим 
християнином. Він говорив, що після 
більшості недільних богослужінь на обід 
в нього був «смажений пастор». Він кри-
тикував свого пастора досить жорстко. 
Але коли він почав зростати в молитов-
ному житті, Бог змінив його ставлення 
до пасторів. Дух критицизму розвіявся і 
перетворився на співчуття. І в кінцевому 
підсумку він почав власне молитовне 
служіння «Партнери в молитві», покли-
кане спонукати людей молитися за своїх 
пасторів. Це був крутий поворот.

Непошана до першості 
Бога
Я переконано вірю в першість Бога. 

Я знаю, що Бог знає мене у всій повно-
ті і знає, що краще для мене. Господь 
говорить: «Ще поки тебе вформував в 
утробі матерній, Я пізнав був тебе, і ще 
поки ти вийшов із нутра, тебе посвятив...» 
(Єр. 1:5).

Коли Ісус вчив учнів молитися, Він спо-
чатку звелів їм вшанувати Бога як Того, 
Хто Він є: «Отче наш, що єси на небесах! 

Нехай святиться Ім’я Твоє, нехай прийде 
Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як 
на небі, так і на землі» (Мт. 6:9-10). Це 
визнання того, що Бог стоїть на чолі, Він 
головує. А це встановлює наші стосунки 
з Ним: стосунки дитини під владою Отця. 
І щоразу, коли ми з неповагою ставимось 
до Божого порядку речей, ми виходимо з 
покори і перешкоджаємо нашим стосун-
кам з Небесним Отцем.

Непідвладна Богові 
воля
Жила-була в Шотландії жінка, яка 

скромно заробляла, розвозячи свої това-
ри по околицях. Щодня вона вирушала в 
дорогу, а коли приходила на перехрестя, 
підкидала палицю в повітря. В який бік 
показувала палиця, тією дорогою вона 
йшла. Одного разу на дорозі, де вона 
підкидала палицю тричі, стояв якийсь 
старий. Він запитав:

— Навіщо ти підкидаєш палицю?
— Я дозволяю Богові показати мені 

з її допомогою, в якому напрямку йти, 
— відповіла вона.

— Тоді чому ти кидала її тричі? — за-
питав старий.

— Тому що перші два рази вона по-
казувала неправильний напрямок.

Кінцева мета молитви — одержати 
не те, що ми хочемо, а навчитися бажати 
того, що дає Бог. Але цього ніколи не ста-
неться, якщо ми не підкоримо свою волю 
Йому і не віддамо себе в руки Божі.

Стосунки з Богом людини, чия воля 
підкорена Богові, тотожні з описаними в 
притчі про виноградну лозу і гілки. «Коли 
ж у Мені перебувати ви будете, а слова 
Мої позостануться в вас, то просіть, чого 
хочете, — і станеться вам» (Ів. 15:7). 
Гілка залежить від лози і живе в злагоді 
з нею. У свою чергу, лоза дає їй все, чого 
гілка потребує, і в результаті приносить 
щедрі плоди. 

У підкоренні своєї волі Богові є ве-
личезні переваги. Одна з них — Божа 
обітниця відповідати на молитви і про-
хання. Інша — ми можемо за допомогою 
Духа Святого одержати силу Христову. 
Як на прикладі з виноградною лозою і 
гілками, Він наповнює нас, дає нам сили, 
виробляє плід.

Розвиток ефективного молитовного 
життя залежить від збереження вза-
ємостосунків з Богом міцними і не за-
плямованими гріхом і непослухом: «Бо 
очі Господні — до праведних, а вуха Його 
— до їхніх прохань, а Господнє лице проти 
тих, хто чинить лихе» (1 Петр. 3:12). Якщо 
ми прагнемо до праведності і сповідуємо 
помилки, ми можемо залишатися поруч з 
Богом. Але підтримання взаємостосунків 
з Господом — це безперервний процес. 
Християнин не може миритися доти, поки 
він не здолає цих десять перешкод для 
молитви. Щодня ми повинні приходити 
до Бога і благати Його відкривати для 
нас все, що може перешкоджати нашому 
прогресу.

Зверніть увагу на слова Давида, чоло-
віка по серцю Божому, котрий мав чудові 
стосунки з Богом: «Випробуй, Боже, мене 
і пізнай моє серце, досліди Ти мене і пізнай 
мої задуми, і побач, чи не йду я дорогою 
злою, і на вічну дорогу мене попровадь!» 
(Пс. 139:23-24).

Давид переборов деякі жахливі гріхи в 
житті, щоб бути з Богом. Він був убивцею 
і перелюбником, однак впокорився перед 
Богом і висповідав свої гріхи. А це дозво-
лило йому наблизитися до Бога і продо-
вжувати будувати взаємини з Ним.

Давид — чудовий приклад для на-
слідування. Якщо Бог міг простити йому і 
збудувати особливі стосунки з ним, тоді і 
з нами Він може вчинити так само. Якщо 
ми вірні, Бог наблизить нас до Себе і від-
повість на наші молитви.

Питання для роздумів
Чи можете ви пригадати випадок, коли 

ваш співрозмовник повісив слухавку під 
час вашої телефонної розмови? Які по-
чуття ви пережили?

Як, на вашу думку, почувається Бог, 
коли ви «кидаєте слухавку»?

Різні люди боряться з різними моли-
товними перешкодами. Які зі згаданих 
у цій статті перешкод для вас особливо 
важкі?

Що ви можете зробити, щоб уник-
нути будь-якої з десяти перешкод для 
молитви?

ВБИВЦІ ВАШОЇ МОЛИТВИ
Джош 
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ЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУШКОЛА ПРАКТИЧНОГО СЛУЖІННЯ

Віктор Вознюк
Заввідділом освіти ЦХВЄУ

«Христос полюбив Церкву і від-
дав за неї Себе, щоб її освятити, 
очистивши водяним купелем у 
слові, щоб поставити її Собі слав-
ною Церквою, що не має плями 
чи вади, чи чогось такого, але щоб 
була свята й непорочна!.. Бо ми 
члени Тіла Його від тіла Його й від 
костей Його! Покине тому чоловік 
батька й матір, і пристане до дру-
жини своєї, і будуть обоє вони од-
ним тілом. Ця таємниця велика, а я 
говорю про Христа та про Церкву!» 
(Еф. 5:25-27, 30-32).

Чи знаєте ви, що таке церква? Хтось скаже, 
що це будівля – і справді, це слово закріпи-
лося в такому форматі. Ми кажемо: «Ідемо 

до церкви», розуміючи, що йдемо до локального 
місця зібрання.

Еклезіологія – наука про церкву – говорить, 
що церква – це збір спасенних людей. І це пра-
вильно, бо ми – частинка вселенської Церкви 
Ісуса Христа.

Коли я запитую віруючих людей, чи вони нале-
жать до Церкви Ісуса Христа, усі одностайно дають 
ствердну відповідь. На запитання, чи Церква – це 
Тіло Ісуса Христа, усі віруючі люди, які читають 
Послання апостола Павла до ефесян, також від-
повідають: «Звісно, так».

Наступне моє запитання: «Чи Тіло Ісуса Христа 
грішить?». – «Ні». Тоді я питаю людей, чи вони 
грішать, і зазвичай всі кивають головами, мовляв, 
так, буває. «То чи ви – Церква Ісуса Христа?».

Тепер ви розумієте, у чому складність нашого 

питання. Згаданий вище текст говорить про Церкву 
Ісуса Христа без жодної вади і плями. Але водночас 
в цьому тексті міститься відповідь на наше питання, 
тому що в ньому згадані цитати, взяті зі Старого 
Заповіту, де говориться про народження, а точніше 
– створення першої сім'ї. Коли Бог творив Єву, то 
прозвучали слова, які цитує апостол Павло: «По-
кине тому чоловік батька й матір, і пристане до 
дружини своєї, і будуть обоє вони одним тілом».

Першими словами Адама, коли він побачив 

свою прекрасну, вродливу помічницю Єву, були: 
«Оце тепер вона кість від костей моїх і тіло від 
тіла мого». Перша сім’я в особі Адама і Єви була 
великим прообразом того, що ми сьогодні спові-
дуємо, проповідуємо і переживаємо.

Земний Адам, згідно з 15-м розділом Першого по-
слання апостола Павла до коринтян, – це прообраз 
небесного Адама, цебто Ісуса Христа. А відповідно 
Єва – це прообраз Церкви. І дуже цікава деталь 
вимальовується, коли Бог творив першу сім'ю. 

Яким чином була створена Єва? Бог навів на 
Адама міцний сон. Якщо ми говоримо, що Адам – це 
прообраз Христа, то був час в історії людства, коли 
це був не просто сон – це була смерть. Сон земного 
Адама означав смерть Ісуса Христа. 

Що сталося, коли Ісус Христос помер? Усі хрис-
тияни, навіть діти в недільних школах знають, що 
коли Ісус висів на хресті, один з вояків підняв спис 
і проколов Йому бік.

Створення Єви з ребра – це не просто натяк, це 
серйозний прообраз того, що відбулося на Голгофі. 
На Голгофі була народжена Церква. Фізично вона 
постала в день П’ятидесятниці, але духовно вона 
було народжена на Голгофі.

 Ось що сталося. Коли Ісусу прокололи бік, звідти 
потекли кров і вода. Дуже цікаву аналогію знаходи-
мо в Книзі пророка Єзекіїля, у 47-му розділі, коли 
мова йде про храм і про потік біля храму. 

Перебуваючи на землі, Ісус Христос сказав про 
храм: «Зруйнуйте цей храм – і Я за три дні поставлю 
його... А Він говорив про храм тіла Свого» (Ів. 2:19, 
21). Це також духовна аналогія.

Так-от, той потік починається маленьким стру-
мочком, потім стає по кісточки, потім по коліна, далі 
по стегна і нарешті він такий глибокий, що йти вже 
неможливо, треба пливти.

Я бачу тут історію розвитку Церкви в мініатюрі. 
Один із перекладів говорить так: «Куди ввійдуть 
два струмки цього потоку, там все оживає». 
Пам'ятаєте про пролиті кров і воду на Голгофі? 
Кров – символ прощення, вода – символ життя. 
Ось початок Церкви Ісуса Христа. Це життя, яке 
вийшло з Голгофи, вийшло з Ісуса Христа. Це чисте, 
безгрішне життя.

Жодних домішок в цьому житті не могло бути 
– це прекрасне, святе життя. І воно прийшло до 
кожного з нас – у певний час. Це був час нашої 
особистої зустрічі з Ісусом Христом. Час, коли від-
булося народження нашого внутрішнього чоловіка, 
про якого говорить апостол Павло. А апостол Іван 
говорить, що цей внутрішній чоловік народжений 
від Бога, і до нього навіть лукавий не торкається.

То що таке Церква Ісуса Христа? Чи це просто 
люди? Так, Церква Ісуса Христа обов'язково при-
сутня в спасенних людях. Еклезіологія правильно 
навчає. 

Але це ще не все. Церква – це щось більше. 
Це присутність життя в кожному із нас. Ми маємо 
частинку цього життя. Об'єднання всіх життів, яке 
взяло початок на Голгофі, – оце і є Церква Ісуса 
Христа. І наше з вами завдання – отримавши життя 
від Ісуса Христа, матеріалізувати його, проявити 
через щоденне ходження в правді. Українська 
земля так прагне такого прояву життя Церкви. І 
коли окрема місцева громада попри все починає 
проявляти це життя видимо, це бентежить людей. 
Не всім, може, це подобається, але це притягує, 
як магніт. 

Церква без вади і плями, життя, чисте і світле, 
яке прийшло від Ісуса Христа, мотивує і стимулює 
нас. Це той внутрішній голос в нас, який за різних 
обставин, часом зовсім не комфортних, часом, 
далеко не сприятливих, каже: «Сину, донечко, 
роби ось так».

Апостол Павло цю думку формулює наступним 
чином: «Ходіть за духом і не вчините пожадливості 
тіла» (Гал. 5:16). Це слово сьогодні звернене до 
всіх, хто належить до Церкви Ісуса Христа. 

Мова не йде про якісь фокуси. Це 
великі ознаки та чуда. Великі! 
Але вони відбуваються заради 

обману. Апостол Павло сказав, що 
пришестя беззаконника «за чином 
сатани буде з усякою силою й знаками 

Предметом дискусії стало питання правоздатності тих 
релігійних організацій, які набули статус юридичної 

особи шляхом реєстрації їх статутів (положень), але 
не проходили процедуру державної реєстрації, перед-
баченої Законом України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

Директор департаменту Державної реєстраційної 
служби України Олександр Барбелюк повідомив, що 
процес включення до Єдиного державного реєстру 
відомостей про релігійні організації, зареєстровані до 
1 липня 2004 року, завершився 3 березня 2012 року. 
Водночас посадовець запевнив, що державна реєстра-
ція таких релігійних організацій відновиться за кілька 
місяців після проведення Держслужбою звірки даних.

ЦЕРКВА ІСУСА ХРИСЦЕРКВА ІСУСА ХРИСТАТА

ЗНАКИ, ЧУДА, ЄРЕСЬ І ЛЮБОВ ДО БОГА
Чи входять в Божі пла-

ни неправдиві ознаки та 
чуда? Чи використовує Бог 
єресі з якоюсь певною ме-
тою? Це питання хвилює 
і буде хвилювати людей 
з часів Мойсея і до кінця 
історії. Ісус пророкував, 
що «повстануть христи 
неправдиві і неправдиві 
пророки, і будуть чинити 
великі ознаки та чуда, що 
звели б, коли б можна, і 
вибраних» (Мт. 24:24).

та чудесами неправдивими, і з усякою 
оманою неправди між тими, хто гине, бо 
любови правди вони не прийняли, щоб 
їм спастися» (2 Сол. 2:9-10).

Фраза «знамення і чудеса неправди-
ві» буквально перекладається як «зна-

мення і чудеса брехні», звідки видно, 
що неправдивість цих знамень і чудес 
не в тому, що це не справжні чудеса, а 
в тому, що вони дають хибне уявлення 
про реальність. Це справжні чудеса, але 
вони відводять від Христа.

Подібним чином до кінця історії люд-
ства, і особливо наприкінці її, помилкові 
вчення і єресі будуть переслідувати 
Церкву. «Настане бо час, коли здоро-
вої науки не будуть триматись, але за 
своїми пожадливостями виберуть собі 
вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. 
Вони слух свій від правди відвернуть та 
до байок нахиляться» (2 Тим. 4:3-4).

До самого кінця ситуація залишить-
ся такою ж, якою була за часів Мойсея. 
Саме Мойсей відповідає на два важливі 
для нас питання: чи входять в Божі 
плани неправдиві ознаки та чуда? Чи 
використовує Бог єресі з якоюсь певною 
метою?

Ось ключовий текст: «Якщо повста-
не серед тебе пророк або сновидець, і 
дасть тобі ознаку або чудо, і збудеться 
та ознака й те чудо, що сказав він тобі, 
до того говорячи: «Ходімо ж за іншими 

ЦЕРКВУ НЕ МОЖНА ПРИРІВНЮВАТИ ДО ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВАЦЕРКВУ НЕ МОЖНА ПРИРІВНЮВАТИ ДО ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

богами, яких ти не знаєш, і будемо служити 
їм», то не слухайся слів того пророка або того 
сновидця, бо цим Господь, Бог ваш, випро-
бовує вас, щоб пізнати, чи ви любите Господа, 
Бога вашого, усім своїм серцем і всією своєю 
душею» (Повт. Зак. 13:2-4).

Зверніть увагу на п'ять моментів. По-перше, 
Мойсей говорить, що ознаки та чуда на під-
тримку єресі дійсно відбуваються. Це не якісь 
фокуси. «Якщо повстане серед тебе пророк... 
і збудеться та ознака й те чудо, що сказав він 
тобі...» Вони насправді збуваються. Це не ілюзії 
з димом і дзеркалами. Це надприродні явища, 
але вони не служать істині.

По-друге, деякі чудотворці намагаються від-
вести віруючих від істинного Бога: «... до того 
говорячи: «Ходімо ж за іншими богами, яких ти 
не знаєш, і будемо служити їм», то не слухайся 
слів того пророка або того сновидця». Іншими 
словами, деякі єресі («ходімо ж за іншими 
богами») підтверджуються надприродними 
знаменнями і чудесами.

По-третє, у Бога є Свій задум щодо цих зна-
мень і чудес, і певна ціль для єресей, які вони 
підтверджують. Тут згадується одна з таких 
цілей: «... цим Господь, Бог ваш, випробовує 
вас, щоб пізнати, чи ви любите Господа, Бога 

вашого, усім своїм серцем і всією своєю 
душею».

Спокуса приходить від людини, але випро-
бування приходить від Бога. 

По-четверте, Бог відчуває, наскільки ми 
любимо Його. 

По-п'яте, можна зробити чіткий висновок, 
що серце, яке любить Бога, розпізнає всі ці 
неправдиві чудеса та обман. Любов до Бога 
не базується головним чином на надприрод-
ній силі. Вона заснована на здатності бачити 
справжню красу Бога крізь Його надприродну 
силу. Тому любов до Бога служить потужним 
захистом від єресей, навіть якщо вони підкрі-
плюються надприродними силами.

Розуміння цих п'яти фактів з 13-го розді-
лу Книги Повторення Закону допомагає нам 
захиститися від неправдивих знамень і чудес 
та від єресей.

Але самого лише розуміння недостатньо. 
Любов до Бога – це і ціль Божого випро-
бування, і засіб, за допомогою якого можна 
витримати Його випробування. Розуміння 
нагадує нам про необхідність любити Бога. 
Але любов до Бога розпізнає обман в не-
правдивих знаменнях і чудесах і прагне до 
Христа. Любов до Бога бачить єресь наскрізь 
і твердо тримається за Нього.

Тож нехай Бог поглибить нашу любов до 
Нього, щоб вона просякла тією силою, яка 
зможе нас захистити.

Джон Пайпер

За словами Олександра Барбелюка, без внесення 
відомостей до цього реєстру релігійні організації не 
зможуть відкрити рахунок у банку чи вчиняти право-
чини, такі як розпорядження нерухомим майном чи 
земельною ділянкою.

Керівник Інституту релігійної свободи Олександр 
Заєць також зауважив, що, окрім реєстрації статутів 
(положень) та запровадженої у 2004 році державної 
реєстрації, релігійні організації змушені проходити ще 
й третій етап реєстрації – внесення їх до Реєстру не-
прибуткових організацій. 

На думку експерта, останню процедуру податко-

вим органам слід автоматизувати з огляду на те, що 
закон не дозволяє релігійним організаціям займатися 
підприємницькою діяльністю та закріплює за ними не-
прибутковий статус.

Зі свого боку представники конфесій виступили 
за недопущення ускладнення реєстраційних процедур 
та ігнорування особливостей набуття ними статусу 
юридичної особи.

Присутній на засіданні перший заступник міністра 
культури Юрій Богуцький запропонував порушені пи-
тання опрацювати комплексно на засіданнях Робочої 
групи при Міністерстві за участі представників конфесій 

та із залученням фахівців Мін’юсту, Державної реєстра-
ційної служби та інших зацікавлених органів влади.

Коментуючи Звернення членів ВРЦіРО щодо функці-
онування мов та загроз сепаратизму, предстоятель УПЦ 
КП патріарх Філарет відзначив важливість діяльності 
Ради, спрямованої на згуртування та єдність суспіль-
ства. Він висловив думку, що різні маніпуляції та інтер-
претації ЗМІ навколо цього звернення лише підкреслю-
ють велику суспільну вагу Всеукраїнської Ради Церков.

Крім цього, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних 
організацій затвердила текст листа до керівництва 
Угорщини на підтримку позиції, спрямованої на захист 
на законодавчому рівні традиційних для цього народу 
релігійних моральних цінностей.

Учасники засідання обговорили ініціативу відносно 
участі України в роботі Цільової групи з міжнародного 
співробітництва щодо освіти, пам’яті та досліджень 
Голокосту, про яку докладніше розповів головний рабин 
Києва та України Яків Дов Блайх.

Глави та уповноважені представники конфесій 
доручили також Секретаріату Ради випрацювати про-
позиції для уряду України у сфері поліпшення зв’язків 
закордонних українців із їх Батьківщиною.

На завершення засідання ВРЦіРО ухвалила Звер-
нення про безпеку дорожнього руху в Україні.

РІСУ.

Глави Церков і релігійних організацій 
занепокоєні намаганням позбавити їх 
особливого статусу як юридичної особи та 
поставити на рівень з комерційними устано-
вами у процедурі їх державної реєстрації.

Про це Всеукраїнська Рада Церков і 
релігійних організацій заявила під час за-
сідання, яке відбулось 30 травня в Києві 
під головуванням глави УГКЦ архієпископа 
Святослава (Шевчука).
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Чи може християнин вкладати гроші 
в цю систему і мати з цього прибуток? 
Наскільки ця організація нейтральна 
в духовному плані? Поділюся своїми 
міркуваннями.

По-перше, МММ суперечить біблійному вченню про 
чесну працю. Новий МММ — це типова фінансова 
піраміда. Що це означає — запитаєте ви. А те, що 

ця організація не займається ні виробництвом, ні на-
данням послуг. Відсотки за вкладами виплачуються за 
рахунок нових вкладників. Простіше можна сказати, що 
люди, які підписалися в цю систему раніше, одержують 
гроші за рахунок тих, хто підписався після них.

Треба мати на увазі, що рано чи пізно появляться 
ті «нижчі прошарки», які здадуть гроші останніми і не 
тільки не отримають обіцяні відсотки, а й втратять все, 
що вклали. У підсумку вийде, що «десятитисячники», 
«тисячники» і «сотники» збагатяться за рахунок тих, 
хто під ними. А якщо сказати те саме простими слова-
ми, то «десятитисячники» просто присвоять собі гроші 
тисяч людей, котрі будуть мати нещастя підписатися 
останніми.

Чи відповідає ця система заробітку Біблії? Ніяк! 
Писання говорить: «Хто крав, нехай більше не краде, 
а краще нехай працює та чинить руками своїми добро, 
щоб мати подати нужденному» (Еф. 4:28). Цей вірш 
не тільки встановлює взірець приємної Богові праці 
— «нехай працює та чинить руками своїми добро», а 
й нагадує про заповідь, що лежить в основі Мойсеєвої 
конституції: «Не кради». Якщо в термінах сучасної юри-
спруденції діяльність МММ і не можна кваліфікувати як 
крадіжку, то в усякому разі її не можна назвати інакше, 
ніж нечесним присвоєнням чужих грошей.

По-друге, МММ експлуатує гріховні інстинкти. 
Система Мавроді апелює до людської жадібності. 
Інакше кажучи, вона грунтується на бажанні легкого 
збагачення. Однак уважні читачі Біблії повинні знати, 
що прагнення до легкого збагачення — це гріх, котрий 
Біблія однозначно осуджує. У грецькому оригіналі Но-
вого Заповіту є термін «плеонексіа», котрий означає 
бажання «мати більше».

У Синодальному перекладі Біблії він звично пере-
дається словами «нажива», «користолюбство» або 
«лихварство». Як правило, легке збагачення — це 
збагачення за рахунок інших людей: за рахунок їх 
довірливості, непередбачуваності чи наївності. Ось 

підбірка віршів, у котрих зустрічається слово «плеонек-
сіа». У всіх них звучить найсерйозніше застереження: 
«Отож умертвіть ваші земні члени: розпусту, нечисть, 
пристрасть, лиху пожадливість та зажерливість, що 
вона ідолослуження, бо гнів Божий приходить за них 
на неслухняних» (Кол. 3:5-6); «А розпуста та нечисть 
усяка й зажерливість нехай навіть не згадуються по-
між вами, як личить святим» (Еф. 5:3); «Бо зсередини, 
із людського серця виходять лихі думки... здирства, 
лукавства...» (Мр. 7:21-22); «Глядіть, остерігайтеся 
всякої зажерливости — бо життя чоловіка не залежить 
від достатку маєтку його» (Лк. 12:15); «... а через них 
дорога правдива зневажиться. І в зажерливості вони 
будуть ловити вас словами облесними» (2 Петр. 2:2-
3); «... вони, діти прокляття, мають серце, привчене 
до зажерливости» (2 Петр. 2:14); «Вони повні всякої 
неправди, лукавства, зажерливості, злоби, повні за-
здрости, ... омани» (Рим. 1:29); «Ми слова підлесливого 
не вживали ніколи, як знаєте, і не винні в зажерливості. 
Бог свідок тому!» (1 Сол. 2:5).

Як написано в Посланні до колосян 3:5-6, бажання 
легкого збагачення — це різновид ідолослужіння. Жа-
доба грошей стає для людини вищою, ніж думка про 
те, що ці гроші будуть одержані за рахунок страждань 
багатьох інших людей, які опиняться внизу піраміди. 
Прагнення отримати вигоду захоплює серце. Бажання 
наживи стає вищим за Божу заповідь: «Блаженніше 
давати, ніж брати!» (Дії 20:35).

По-третє, МММ породжує гріховну асоціацію. 
Річ у тому, що Сергія Мавроді можна без особливих 
натяжок охарактеризувати як активного, діючого 
сатаніста. Недавно мені дали зсилання на його кни-
гу «Син Люцифера». Як виявилося, це не просто 

епатажна назва. Зміст цілком відповідає за-
головку. Книга побудована у вигляді щоденних 

читань: по розділу на день. На 31-й день читання 
запропонований розділ під назвою «Проповідь».

У ній Мавроді проповідує сатанинську філософію: 
що антихрист буде хорошим новим Мойсеєм, що Бог 
нібито обманював, а сатана говорив правду, що Бог 
хотів поневолити людину, а сатана боровся за її сво-
боду і т. д. і т. п.

Ви скажете: «Ну, не завжди ж погляди директора 
компанії паплюжать діяльність самої компанії». Так, 
правильно. Однак Мавроді — це не просто найнятий на 
роботу керуючий чи виконавчий директор. Він — тво-
рець та ідейний натхненник МММ. Система міцно пов’я-
зана з його іменем. Та й гра на людській жадібності, що 
лежить в основі МММ, цілком відповідає сатанинським 
переконанням Мавроді. Тому ходити в «тисячниках» чи 
«сотниках» у сатаніста для християнина — річ абсо-
лютно неприйнятна. У будь-якої розсудливої людини 
виникне запитання: як християнин може асоціювати 
себе з такою особистістю, як Мавроді?

По-четверте, МММ завдає непоправної шкоди 
християнському свідченню. Уявіть тих християн, які 
вкладають свої кровні в цю фінансову піраміду, однак 
все втратять. Як вони будуть дивитися на пастора-
тисячника, який збагатився за їх рахунок? Правильно, 
як на нового Сандея Аделаджу!

А тепер уявіть собі невіруючих людей, котрі 
втратять гроші на МММ, а потім дізнаються, що 
члени такої-то церкви дуже навіть непогано на цьому 
заробили. Чи прийдуть вони до цієї церкви? Навряд. 
А якими словами вони будуть називати таке християн-
ство? Про це паплюження страшно й подумати, однак 
воно — як це не сумно — буде справедливим. «Бо то 
вгодне, коли хто, через сумління перед Богом, терпить 

недолю, непоправді страждаючи» (1 Петр. 2:19).
Отже, на моє переконання, християни не повинні 

брати участь в МММ (чи в будь-яких інших фінансових 
пірамідах).

Який вихід я запропонував би тим, хто з якихось 
причин (швидше за все, через незнання) опинився 
втягнутим в цю справу?

Передусім моліться, щоб Бог простив вам, а також 
щоб Він допоміг вам вийти з цієї системи з найменшими 
втратами.

По-друге, будьте готовими втратити частину гро-
шей. Гидуйте тим прибутком, який ви отримали через 
МММ. Це гроші, нажиті за рахунок інших. Вони просто 
перетекли до вас з чужих гаманців, хоч ви їх ніяк і 
нічим не заробили.

Тому намагайтесь роздати цей прибуток іншим людям. 
Пожертвуйте його бідним і тим, що терплять якесь лихо.

По-третє, намагайтесь набути біблійної розсудливос-
ті. Той факт, що ви вв’язалися в цю систему, свідчить 
про брак такої розсудливості. Візьміть собі за правило 
на майбутнє радитися з пасторами і служителями, 
котрі старші від вас за віком і зможуть попередити про 
небезпеку легких, але помилкових рішень.

Олексій Прокопенко.

Мільярди метеликів, махаючих свої-
ми тонкими, як павутинка, і барвистими 
крильцями, скупчилися над Дарвіном 
і позбавили його всякої можливості 
дихати. Звичайно ж, це образне уяв-
лення. Студія Illustra Media випустила 
новий документальний фільм під 
назвою «Метаморфоза», котрий роз-
биває вщент теорію Дарвіна і навпаки, 
доказує теорію розумного дизайну. Цей 
фільм уже визнали шедевром.

Зображаючи найпрекрасніші кадри з життя мете-
ликів і їх дивовижних циклів розвитку від яйця до 
гусениці, лялечки і літаючої комахи, у супроводі 

коментарів і музики фільм «Метаморфоза» відкри-
ває нові горизонти у сфері дослідження цих чудових 
істот. Створене за допомогою магнітного резонансу 
анімаційне зображення лялечки вперше показує, як 
розвиваються і перебудовуються органи майбутнього 
метелика протягом десяти днів.

На електронних мікрофотографіях можна поба-
чити вусики, фасеточні очка, лапки і крила метелика. 
Вражаючі кадри великим планом показують, як від-
бувається відкладання, линяння гусениці, утворення 
лялечки і поява нової істоти — тобто все те, що раніше 
було приховане від очей людей, ніяк не пов’язаних з 
наукою.

Історія про міграції метелика монарха в Мексику 
розповідається у фільмі в супроводі чудових зобра-
жень мільйонів метеликів, що летять у далекі гірські 
лісні колонії, виявлені лише в середині 70-х років 
минулого століття.

Спочатку протягом 46 хвилин у фільмі «Метамор-
фоза» розповідають про захоплюючу науку метеликів, 
а потім задається питання про те, як могли появитися 
такі чудові створіння. До цього моменту фотографії та 
інформація закладають настільки міцний фундамент 
для розумного задуму, що аргументи проти еволюції 
Дарвіна стають науковими.

Ці аргументи викладені доволі ясно: неодарвінізм 
не здатний пояснити походження в одному геномі 
двох типів тіла (гусениці і комахи) в процесі, котрий 
руйнує один тип тіла і перетворює його на інший тип. 

Уявіть, що автомобіль вміщує сам себе в гараж, 
переставляє свої деталі і виїжджає з гаража у вигляді 
вертольота.

Біолог доктор Пол Нельсон вважає, що таке фан-
тастичне порівняння є применшеним, адже метелик 
набагато складніший за автомобіль. Якщо в гусениці 
нема плану і координованого процесу, за допомогою 
котрого вона виходить назовні, її вхід в лялечку, по 
суті, нагадує вхід у домовину. Більша частина тканин 
гусениці переробляється і перетворюється на органи, 
які не мають аналога в тілі гусениці.

Ембріолог доктор Анн Гогер додає, що такі не-
керовані процеси, як еволюція, що не мають ніякої 
кінцевої мети, не здатні пояснити навіть один тип тіла, 
не кажучи вже про два типи.

Однак послання фільму «Метаморфоза» не закін-
чується на негативній ноті — неспроможності дарвін-
ської теорії. Нельсон і Гогер показують, що метелики є 
чудовим доказом розумного задуму. На їх думку, тільки 
розум здатний досягнути кінцевої мети. Остаточним 
результатом метаморфози є істота неперевершеної 
краси — естетично привабливий метелик з крильми, 
вималюваними, подібно до творів мистецтва, які стали 
завершальним штрихом всієї чудової роботи.

Фільм «Метаморфоза» включає також експертну 
оцінку лепідоптеролога Рональда Бендера, керівника 
кафедри ентомології Томаса Еммела і професора 
біології Річарда П. Стрінчера. На доповнення доктор 
Еммел, який щорічно протягом 20 років відвідує колонії 
монарха в Мексиці, відповідає на запитання про мете-
ликів. Окрім того, глядачі мають можливість побачити 
три місця проживання метеликів в Америці. 

Оригінальна оркестрова партитура Марка Льюїса 
включає голоси світових афроамериканських ви-
конавців, фрагменти яких можна почути в розділі 
«Додаткові матеріали».

Цей шедевр кінематографії, музики і науки — не 
єдиний продукт студії IIIustra Media. Якій дитині не 
подобаються метелики? Який дорослий не пам’ятає, 
з яким зачаруванням він намагався спіймати і втри-
мати одну із найчудовіших літаючих істот? Усіх нас 
цікавлять метелики, але ніхто з нас не показав життя 
цих дивовижних комах так, як це зробив фільм «Мета-
морфоза». 

Поєднання зображення і звука на екрані під час 
показу колонії метеликів монарха настільки емоційно 

«Але впокорився Єзекія в пишноті серця сво-
го, він та мешканці Єрусалиму, — і не прийшов на 
них Господній гнів за днів Єзекії» (2 Хр. 32:26).

Коли царювання його було в самому розквіті, 
Єзекію раптом вразила смертельна недуга. 
Пам’ятаючи про своє вірне служіння Господу, 
цар почав вмовляти Його про зцілення.

У відповідь Господь послав Ісаю сказати 
Єзекії, що його молитви почуті, він одужає і до 
його життя буде додано ще 15 років. Зраділий 
Єзекія склав чудову пісню, записану в Іс. 38:10-
20, в котрій виразив вдячність Богові за Його 
велику милість.

Далеко на сході вавилонські знахарі поміти-
ли, що тінь на їх сонячних годинниках поверну-
лася назад на десять ступенів. Такою була Божа 
ознака, обіцяна Єзекії на підтвердження того, що 
його молитви почуті. Цар вавилонський, враже-
ний цим явищем, відправив до Єзекії послів, щоб 
привітати його з одужанням і більше дізнатися 
про його Бога, здатного на таке чудо.

Прибуття вавилонян давало Єзекії чудову 
можливість прославити живого Бога. Однак у 
ньому переважили гординя і марнославство, і 
він відкрив жадібним поглядам посланців скар-
би, котрими Бог обдарував Свій народ. Єзекія 
показав їм все!

Цей візит став випробуванням його вдячності 
і вірності Богові, і Єзекія не витримав його. Не-
розумний крок з боку Єзекії обернувся для Юдеї 
величезними бідами. Вавилоняни дізналися, на-
скільки великі її багатства, і вирішили забрати їх 
силоміць. Хоч Єзекія і пожалів потім про втрачені 
можливості, але було вже пізно.

Помилка Єзекії, яка полягала в тому, що він 
не виконав свого обов’язку під час візиту послів, 
містить серйозний урок для всіх. Ми повинні 
говорити про одержаний нами дорогоцінний 
досвід, про милості і доброту Бога, про невимірні 
глибини любові Спасителя значно більше, ніж 
зазвичай це робимо.

Свідкуючи людям про Божі благословення, 
ми повинні наголошувати на духовних перевагах, 
а не на матеріальному благополуччі.

РІЙ МЕТЕЛИКІВ ПОХОВАВ ДАРВІНА

сильне, що тільки людина в комі не зреагує на поба-
чене і почуте. Розумний задум представлений у фільмі 
легко, розумно і вражаюче. Тягар доказів, безумовно, 
лягає на дарвіністів — адже їм необхідно пояснити все, 
що вони побачили.

Цей чудовий фільм варто б використати вчителям, 
домашнім вихователям, церквам, шкільним гурткам і 
всім, хто не належить до партії Дарвіна і бажає отри-
мати чітке і просте послання про Творення.

Історія про метеликів не пропагує релігію і не 
зсилається на Писання — вона лише чітко показує, 
що складність і узгодженість різних частин метелика, 
яка набагато складніша, ніж здатна описати наука, ви-
магає присутності трансцедентної причини, розумної 
сили, яка не тільки має план і засоби для його реалі-
зації, а й володіє здатністю оцінювати красу. 

Однієї цієї думки вже досить, щоб звільнити свій 
розум з дарвінівського полону і зануритися в радість 
світу, наповненого задумом і метою Творця.

www.crev.info

ВАВИЛОНСЬКІ ВАВИЛОНСЬКІ 
ПОСЛИ ПОСЛИ 

ЯК ХРИСТИЯНАМ СЛІД СТАВИТИСЯ ДО МММ?

Коли верстався номерКоли верстався номер

ПІРАМІДА ОБВАЛИЛАСЯ
У всіх філіях фінансової піраміди МММ-2011 по-

вністю припинені виплати внесків. Як повідомляють 
«десятники» й «сотники» піраміди, надійшло розпоря-
дження про повне припинення виплат як виграшів, так і 
внесків учасників піраміди, пише сайт «Юрист онлайн».

У терміновому порядку припиняють свою роботу 
офіси й осередки системи МММ-2011, уся готівка, яка 
зберігалася в офісах представництв МММ-2011, була 
вивезена в невідомому напрямку, карткові рахунки 
обнулені й заблоковані.

Як повідомляють самі учасники системи, зв’язок із 
так званими «десятниками» й «сотниками» системи 
повністю втрачений, виплати припинені. Коли вдається 
зв’язатися з адміністраторами піраміди, вкладники 
отримують однакову відповідь: «Піраміда обвалилася, 
усіх попереджали, грошей немає й не буде».

Заяви про те, що все всім платиться й піраміда 
функціонує, не відповідають дійсності. За словами 
учасників, вкладники, які встигли забрати свої гроші, 
втратили до 90% внеску. Засновник піраміди Сергій 
Мавроді визнав факт припинення виплат.
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУНЕЗМІННІ ІСТИНИ

Ми живемо в особливий 
час, коли Бог відновлює Свій 
народ і явним чином показує, 
що Його милість і любов до 
Ізраїлю — вічні! Єврейський 
народ був і залишається ви-
браним народом Божим, і Бог 
ніколи не змінить цього: «Як 
відійдуть устави ці з-перед 
обличчя Мого, — говорить 
Господь, то й насіння Ізраї-
леве перестане народом бути 
перед обличчям Моїм по всі 
дні» (Єр. 31:36). І ця вічна 
обітниця слідує відразу за 
єдиним у Старому Заповіті 
безпосереднім пророцтвом 
— обітницею про Новий За-
повіт (Єр. 31:31-34).

Через всю Біблію проходить думка 
про важливість єврейського народу 
в Божих планах. Тому для Бога дуже 

важливе правильне ставлення людей, 
особливо віруючих, до цього народу. Якщо 
ми шануємо і любимо Бога Ізраїлю, Котрий 
так вирішив називати Себе навіки, то ми 
поважаємо Його вибір, навіть якщо не 
розуміємо його. Якщо ми любимо нашого 
Господа, ми повинні прийняти Його любов 
до тих, кого Він любить і кого Він вибрав. 
Ми повинні погодитися з Його вибором, 
навіть якщо нам він незрозумілий.

Бог хоче, щоб кожен християнин по-
любив Його народ, як любить Він, щоби 
в наших серцях був біль за неспасенних 
євреїв.

Чому Церкві важливо молитися за 
Ізраїль? На це є ряд причин.

По-перше, така суверенна воля Божа 
(Іс. 57:14, 62:1-7, 10-12; 1 Сам. 12:22-23; 
Єр. 31:3). Серце Отця відкрите для єврей-
ського народу: «Не буду мовчати Я ради 
Сіону і ради Єрусалиму не буду спокійний, 
аж поки не вийде, як сяйво, його справед-
ливість, а спасіння його — як горючий 
світильник! «На мурах твоїх, Єрусалиме, 
Я поставив сторожу, — ніколи не буде 
мовчати вона цілий день та всю ніч. Ви, 
хто пригадує Господа, не замовкніть, — і 
перед Ним не вмовкайте, аж поки не зміц-
нить, і аж поки не вчинить Він Єрусалима 
за славу Свою на землі!» (Іс. 62:1, 6-7).

Чи зійшло вже сяйво над Ізраїлем? 
Ні. І правда його ще не розкрилася. І 
спасіння народу Божого тільки почалося. 
І ми, віруючі, не повинні вмовкати, ми зо-
бов’язані підвищувати свій голос до Бога 
в заступництві за Ізраїль. Це — Божа 
воля для нас. Нам, християнам, є за що 
дякувати і благословляти Ізраїль: Авраам 
— отець всіх віруючих (Рим. 4:11), через 
занепад євреїв ми неймовірним чином 
прийшли до Бога (Рим. 11:12), через цей 
народ Бог дарував нам Слово, заповіти, 
богослужіння, обітниці (Рим. 9:4). Визна-
ють це чи не визнають деякі віруючі, але 
істина полягає в тому, що християнство 
має єврейське коріння. Свого часу євреї 
послужили тому, що неєвреї (погани) 
отримали доступ до Ісуса Христа; через 
Бога євреїв, за Божим Словом, котре 
було вручене євреям, їм було даровано 
спасіння. І нині настав час всім християнам 
(не тільки месіанським євреям) послужити 
спасінню євреїв. Цього хоче Бог!

Тіло Месії складається з двох скла-
дових, тому, молячись за Ізраїль, ми 
зміцнюємо Його єврейську складову і 
цим розкриваємо повноту Тіла Месії (Еф. 
2:14-18).

Молитися за Ізраїль — означає до-
годити Богові, Котрий полюбив Ізраїль 
любов’ю вічною (Рим. 11:28-29). Як би 
Ізраїль далеко не відходив від Бога, 
яким би далеким Бог не був для Ізраїлю, 
Божа любов до Свого первістка вічна 
й незмінна. І коли ми приймаємо у своє 
серце цю вічну й незмінну любов Божу, 
переповнюємося нею (а написано, що 
любов Божа вилилась в серця наші Духом 
Святим), коли ми усвідомлюємо, наскільки 
дорогий Ізраїль Богові, тоді й наші серця 
починають битися в унісон з Отцівським 
серцем. Божа любов у нас робить наші 
вуха чуйними до плачу тих, кого любить 
Господь, хто ще у рабстві ворога (Єр. 31:
18-19). Божа любов робить нас здатними 
бачити, що Бог повертається до Свого 
народу (Іс. 52:8, 60:4). Бог хоче, щоб ми 

на руках молитви, свідчення і 
різного роду служіння несли ді-
тей Сіона до Господа. Господь 
дав нам це завдання і визначив 
важливі благословення для 
тих, хто прийме і буде викону-
вати це завдання.

Бог благословляє тих, хто 
благословляє Ізраїль. Молит-
ва за Божий народ, за його 
спасіння приносить благо-
словення: «І поблагословлю, 
хто тебе благословить, хто ж 
тебе проклинає, того прокляну. 
І благословляться в тобі всі 
племена землі» (1 М. 12:3). І це 
стосується всіх «племен зем-
лі», тобто всіх народів. Але не 
всі будуть благословенні — а 
лише ті, котрі зрозуміли суть 
Божого плану, котрі прийняли 
Слово Боже.

Ставлення до євреїв за-
вжди було одним з важливих факторів, 
що визначав долі людей. Це почалося з 
першого єврея і продовжується протягом 
віків існування єврейського народу. Ізра-
їль був пробним каменем для народів, які 
оточували Авраама, для народів, серед 
яких Господь розпорошив Свій непокірний 
народ. З Новим Заповітом єврейський 
народ залишається пробним каменем для 
тих, хто вірує в Єдиного Бога, Бога Ізраїлю 
і Месію. Бог особливим чином перевіряє 
на Ізраїлі і євреях реальність, щирість, 
віру і глибину християн всіх часів і народів 
(Іс. 11:12; Соф. 2:8-10). Бог благословляє 
людей, церкви, народи, країни, які відкриті 
для Ізраїля і розділяють Його любов до 
Його народу.

Вавилон
Вавилон був такий могутній і великий, 

а Бог залишив його на розорення через 
вороже ставлення до Ізраїлю. Бог судився 
з Ізраїлем за його гріхи, але це не давало 
права вавилонянам знущатися з ізраїль-
тян. Вони й так були покарані тим, що 
опинилися в полоні, але політика Вавилону 
була дуже ворожою до євреїв, за що й 
заслужив він прокляття, про яке читаємо 
в Старому Заповіті: «Розлютився Я на 
народ Свій, збезчестив спадщину Свою 
та й віддав їх у руку твою. Ти не виявила 
милосердя до них: ти над старцем учинила 
ярмо своє дуже тяжким» (Іс. 47:6).

Євреї проживають в інших країнах із 
подібної причини — причини непослуху 
голосу Божому. Їхні стосунки з Богом — це 
їх особиста справа, а наше ставлення до 
них повинно бути милосердним. Могутня 
імперія Вавилону не виявила до них ми-
лосердя, коли вони його потребували, за 
що й зазнала поразки — цар був убитий, 
а вавилоняни самі стали рабами.

Ми повинні бути милосердними до 
євреїв: коли єврей в біді, ми зобов’язані 
допомогти, коли єврей не знає Христа, 
ми повинні розповісти йому про Христа, 
коли єврей противиться Добрій Новині про 
Христа, ми повинні за таких молитися, щоб 
Господь Бог допоміг їм збагнути Істину. 
Спасіння євреїв — у Христі. Майбутнє 
євреїв — у Христі. Без Христа вони за-
гинуть, навіть якщо вони і сини Авраама 
за тілом.

Кілька прикладів 
періоду Другої 
світової війни
Силами місцевих патріотів в Данії були 

врятовані майже всі місцеві євреї — сьо-

годні Данія посідає одне із найвищих місць 
за рівнем життя у світі, а рівень зарплати 
тут — один з найвищих в Європі.

В 1938-1944 роках Швейцарія прийня-
ла близько 22 500 єврейських біженців. І 
навряд чи можна назвати випадковістю 
те, що часто називають «економічним чу-
дом»: Швейцарія — одна з найбагатших і 
найрозвинутіших індустріальних держав.

Варто також згадати уряди і населення 
Швеції, Голландії і Фінляндії, які врятували 
багато євреїв. І Бог не забув про тих, хто 
спасав Його народ, — як відомо, рівень 
життя в цих країнах досить високий.

Молитва за Ізраїль 
—  один із ключів до 
пробудження Церкви

(Рим. 11:11-12, 15; Ос. 3:4-5)
Пробудження в Церкві принесе часи 

відпочинку (Дії 3:20-21). Пробудження 
неможливе там, де є місце для анти-
семітизму, котрий виявляється не лише 
у відвертій ненависті до Ізраїлю, а й у 
байдужості до спасіння євреїв, у запере-
ченні єврейського коріння Церкви.

У цьому плані цікавий досвід Канади. 
Після багатьох молитов віруючих різних 
конфесій і деномінацій за пробудження 
в Канаді їм було відкрито, що для пробу-
дження необхідне національне покаяння 
в антисемітизмі. Це було незрозуміло і 
несподівано для багатьох, оскільки за 
всю історію цієї країни в Канаді не було 
геноциду проти єврейського народу, не 
було жодного погрому і взагалі не було 
ніяких насильницьких дій проти євреїв. Ви-
раженням антисемітизму стала трагедія 
корабля «Сент-Луїс». У травні 1939 року, 
майже через півроку після «кришталевої 
ночі» (кричущого факту знищення євреїв), 
корабель покинув  Німеччину, на його 
борту було 937 євреїв, більшість з котрих 
загинули через те, що ряд країн не при-
йняли це судно з єврейськими біженцями 
з Європи. 

Канада була однією з цих країн. 
Кілька років тому до невеликої групи 

канадських християн прийшло усвідом-
лення цієї трагедії і її впливу на ситуацію 
в Канаді. Вони почали молитися, а потім 
звернулися до представників різних 
християнських конфесій. Трагедію «Сент-
Луїса» християни Канади сприйняли 
як жахливий факт антисемітизму в іс-
торії Канади. Християни практично всіх 
деномінацій на чолі зі своїми лідерами, 
єпископами, архієпископами об’єднали-
ся, щоб покаятися в цьому. Були зна-

ВІЧНИЙ 
ЗАПОВІТ 

теся, просіть прощення в Бога за свій рід і 
своє село (місто). І коли буде можливість 
побачитись з євреями, скажіть їм про це 
покаяння і благословіть їх Іменем Господа.

Як молитися за Ізраїль? Бог показує, 
що молитви повинні бути цілеспрямо-
ваними. Треба молитися, щоб обман не 
досяг цілі, щоб дух антихриста втрачав 
свої позиції. Щоб світло Месії прийшло до 
них. Тобто, треба, фактично, молитися за 
спасіння євреїв.

Також дуже важливо молитися за 
звільнення від антисемітизму. Тому що 
певній частині людей антисемітизм зава-
жає спастися, заважає прийти до Господа. 
Треба також молитися за вже існуючі 
месіанські громади, щоб вони ставали 
справжнім ядром Ізраїлю, діяли сміливо і 
рішуче в ділі спасіння свого народу.

Моліться
За спасіння єврейського народу, 

особливо у ваших країнах і регіонах;
за навернення євреїв до Слова 

Божого (Ів. 5:39, 46; 2 Тим. 3:16; Пс. 
2:6-8);

за те, щоб євреям відкривався 
Новий Заповіт (2 Кор. 3:14-16).

За державу Ізраїль (моліться, 
благословляйте):

за мир в Ізраїлі, Єрусалимі (Пс. 
122:6);

за уряд, всі структури влади (1 
Петр. 2:13; Рим. 13:1-2);

за припинення дії терористичних 
угруповань в Ізраїлі і сусідніх країнах 
(Мих. 4:3-4);

за добросусідські відносини Із-
раїлю з сусідніми країнами (Іс. 19:23-
24);

за те, щоб євангельські церкви в 
Ізраїлі зростали духовно і кількісно 
(Дії 9:31).

Наше служіння заступництва за 
Ізраїль триватиме доти, поки велике 
відновлення в народі Божому не стане 
видимим всім: «... Аж поки не вчинить 
Він Єрусалима за славу Свою на землі!» 
(Іс. 62:7). Єрусалим буде славою на землі, 
коли прийме Ісуса Христа і дасть Йому 
право бути Управителем в їх серцях, до-
мах і всій країні. І Бог запрошує кожного 
Свого сина і кожну доньку взяти участь в 
цьому служінні.

Ось що сказав апостол Павло, через 
котрого Бог написав половину книг Нового 
Заповіту: «Кажу правду в Христі, не обма-
нюю, як свідчить мені моє сумління через 
Духа Святого, що маю велику скорботу 
й невпинну муку для серця свого! Бо я 
бажав би сам бути відлучений від Христа 
замість братів моїх, рідних мені тілом; 
вони ізраїльтяни, що їм належить синів-
ство, і слава, і заповіти, і законодавство, 
і Богослужба, і обітниці, що їхні й отці, 
і від них же тілом Христос, що Він над 
усіма Бог, благословенний навіки, амінь» 
(Рим. 9:1-5).

Дорогий друже, якщо твоє серце не 
налаштоване до ізраїльтян так, як серце 
Павла, ти не виконуєш вимоги наслідувати 
його так, як він — Христа (1 Кор. 4:16; Фил. 
3:17). Проси Господа змінити твоє серце. 
Почни турбуватися про ізраїльтян, почни з 
найменшого — ревно за них молися і при 
найменшій нагоді благовісти їм.

Моліться за Ізраїль, благословляйте 
Божий народ — і будете благословенні!

Ростислав Шкіндер
Євангеліст-учитель

йдені ті, хто вижив з цього корабля, 
їх запросили до Канади, провели 
урочисте служіння. Єпископи, архіє-
пископи обмивали цим євреям ноги 
і каялися перед ними за канадський 
народ і канадський уряд.

Після цього почався сильний по-
ступ Святого Духа! Відбулось масове 
покаяння в ряді церков, і на виборах, 
всупереч всім прогнозам, до влади, 
уперше за багато десятиліть, прийшла 
партія християнського спрямуван-
ня. 40 відсотків членів парламенту 
— народжені згори віруючі люди. На 
сьогодні Канада офіційно вважається 
повноцінним другом Ізраїлю. Це одна 
з найбагатших країн світу. Останні 
десять років канадська економіка 
стабільно зростає.

Чому Німеччина процвітає?
А й справді, чому? Адже німці пролили 

єврейської крові більше за всіх. На мою 
думку, відповідь ось у чому — вони вміють 
каятися, як вмів каятися Давид, на відміну 
від Саула. На всіх рівнях  — особистих і 
державних вони приносили своє покаяння 
і словом і ділом.

Дорогі християни, моліться, щоб і 
наша Україна усвідомила свою вину, 
попросила прощення і принесла плоди 
покаяння за свої гріхи перед вибраним 
Божим народом, як Німеччина та інші 
країни. Було б ідеально, якби це сталося 
на високому рівні, щоб перші особи кра-
їни і нижчі за субординацією чиновники, 
керівники релігійних і громадських органі-
зацій почали своє каяття словом і ділом.

Перше: треба усвідомити всі випадки, 
де українці були причетними до геноциду 
євреїв, переглянувши всю історію України. 
Друге: треба офіційно попросити прощен-
ня за вчинене нашими предками.

Сумніваєтесь, що на руках українців 
багато єврейської крові? Тоді загляньте в 
історію України або попросіть інформацію 
про причетність українського суспільства 
до знищення євреїв в єврейських грома-
дах — релігійних чи громадських, і вони 
вам допоможуть побачити ті моменти 
в історії України, за які дуже боляче і 
соромно.

Я в жодному разі не применшую ті 
численні випадки, коли українці спасали 
євреїв, ризикуючи власним життям: 
переховуючи їх на горищах, у погребах, 
в стайнях, землянках у лісі, таємно при-
носячи їм їжу. Особисто я знаю багато 
випадків, коли українці рятували євреїв 
від фашистського знищення, хоча їм са-
мим загрожувала смерть. Мій рід також 
належить до українців, які милосердно 
ставилися до євреїв. Я радий за це.

Один випадок: мій дядько прийшов 
до свого брата і попросив, щоб в нього 
трохи пожили кілька молодих євреїв, які 
деякий час жили в нього на горищі. І коли 
той вночі вів їх до себе додому, якийсь 
«юда» побачив їх, і вранці моїх родичів 
стратили.

Знято багато фільмів про спасіння 
євреїв. Якби екранізувати всі відомі мені 
випадки геройства і відваги українців у 
захисті євреїв від гітлерівців у Рівненській 
і Волинській областях, світ побачив би 
багато унікальних картин подвигу укра-
їнського народу. 

Шановні українці, якщо ви знаєте, що у 
вашому роді чи у вашому селі (місті) пово-
дилися немилосердно щодо євреїв — кай-
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Спів псалмів, гімнів та пісень духовних 
– невід’ємна складова богослужіння, одна 
з основних його частин. Хористи, які мають 
музичний слух та голос, які присвятили 
себе для служіння співом в домі Божому і 
беруть безпосередню участь в богослужінні, 
повинні бути ознайомлені з правилами хрис-
тиянського етикету і строго дотримуватися 
їх. Для цього звернемося до найкращого 
порадника – Божого Слова.

Левити
Левити – служителі в домі Божому 

(Чис. 8:5-25).  Левити служили при скинії,  
підтримували порядок під час богослужінь, 
співали в хорах, допомагали при жертвопри-
ношеннях, навчали народ поза храмом (1Хр. 
23:1-32). Левитами в широкому значенні 
слова називали всіх нащадків  з племені Ле-
вія, яких Бог вибрав для служіння при Його 
святилищі . У вузькому значенні слова це ті, 
хто славив Господа музикою і співом.

Цар Давид був першим, хто підняв 
хоровий спів у храмі на високий рівень. 
Він організував служіння із 24 хорів, які 
почергово змінювали один одного (1Хр. 
25:1-31). Стояли вони в храмі від східно-
го боку жертівника, тобто мали постійне 
місце. Одягалися однаково – мабуть, для 
того, щоб ніхто не виділявся, – у вісон (2 
Хр. 5:12). Вісон –це дорогоцінна  білосніжна 
тканина, мистецьки виготовлена з льону чи 
бавовни. У Писанні часто служить символом 
праведності і моральної чистоти.

Отже, на одяг хористів потрібно зверта-
ти увагу. Найкраще подбати про уніформу 
для них – щоб не привертати увагу до окре-
мих осіб. Хор повинен виглядати як  єдине 
ціле, причому на зовнішній вигляд хористів 
має бути звернено мінімум уваги.

Пам’ятаймо: у хорі не може вестися 
змагання за кращий, модніший одяг, взуття, 
зачіску чи аксесуари. Підвищення, на якому  
стоїть хор, – це не подіум для показу моди чи 
конкурсу краси. Форма рівняє всіх: старших 
і молодих, багатих і бідних, високоосвічених 
і неграмотних, начальників і простих пра-
цівників, повних і худих… Ніхто не повинен 
виділятися.

Якою повинна бути форма – це інше 
питання. В євангельських церквах прийнята 
чорно-біла форма, яка для всіх доступна і не 
потребує ніяких затрат (білий верх і чорний 
низ для жінок; чорні костюми і білі сорочки 
для чоловіків). 

Можна запропонувати різні накидки-пе-
лерини (короткі та довгі, круглі та квадратні), 
великі хустки та широкі  шарфи для жінок, а 
також різні  за кольором, формою, фасоном 
та довжиною так звані хітони, балахони і 
мантії, які можуть одягати і жінки, і чоловіки. 

Багатьом здається, що зовнішній вигляд 
(зокрема одяг) – ніщо порівняно з внутрішні-
ми якостями людини. Але манера вдягатися 
значною мірою визначається саме індивіду-
альними психологічними особливостями. І 
психолог може чимало сказати про людину 
за її зовнішнім виглядом. Колись мода ви-
сувала дуже тверді вимоги, майже не за-
лишаючи місця для прояву індивідуальності 
людини. Нині мода демократична – кожен 
може обрати для себе той чи інший стиль, 
або створити свій власний. Але багато жит-
тєвих ситуацій вимагають строго визначеної 
форми одягу.

Поради для хористок
Почнемо з порад для сестер. Голова 

повинна бути покритою впродовж усього 
служіння. Покриттям можуть служити 
різноманітні хустки, шалі, накидки, шарфи, 
покривала, капелюшки, шапки, берети тощо 
– залежно від культури і традицій вашої 
місцевості, регіону чи країни, а також від 
кліматичних умов та пори року. Бажано, 
щоб це були речі одного кольору і одна-
кової форми – це стане одним з елементів 
уніформи.

Зачіска має бути акуратна і скромна. 
Голова завжди вимита і чиста. Волосся 
бажано заколоти або заплести в косу, як 
прийнято в класичних хорах, – воно не по-
винно закривати очі, вуха, обличчя, спадати 
на руки і партитуру.

Часто можна побачити в хорі сестер, які 
виглядають, наче русалки чи казкові мавки з 
довгим розпущеним волоссям. Волосся  при-
вертає увагу, притягує погляд. А розпущене 
волосся – це один зі способів виділитися з 
маси, бути не такою, як всі інші, і навіть 
елемент принади.

Дуже хочеться, щоб наші сестри чітко 
розуміли, чому потрібно дотримуватися 
класичного стилю зачіски, співаючи в 
церковному хорі, не впадали в крайнощі, 
а мали відчуття міри й смаку у всьому, не 
переступаючи межі моральних та біблій-
них законів.  

Верхня частина одягу – блузка, піджак, 
накидка, пелерина також повинні бути 
одного кольору і фасону. Дорогі сестри 
– не одягайте символічний одяг – прозорий, 
напівпрозорий, такий, що облягає і обтягує, 
з великими вирізами-декольте і без рукавів 
навіть тоді, коли на вулиці спека. Відкритою 
може бути частина руки від кисті до ліктя. 
Сам лікоть вже повинен бути закритим. 
Виріз – неглибоким. Наскільки неглибоким 
–  вирішуйте самі. 

Будь-яка виставлена на показ оголена 
частина ніг, рук, шиї служить спокусою, 
викликає хтиві думки у протилежної статі, 
створює дискомфорт, відволікає від слухан-
ня. Запам’ятайте: спочатку  зір (споглядан-
ня), а потім – слух.

Блузка чи піджак повинні бути вільного 
покрою. Не треба підкреслювати форми 
тіла, навіть якщо у вас ідеальна фігура. Не 
бажано одягати трикотаж, який вважається 
одягом для відпочинку. Найкращі тканини – 
це, звичайно, шовк, бавовна, льон та шерсть.

Нижня частина уніформи – спідниця. 
Найкращий варіант – довга спідниця-максі 
(тобто до кісточок) одного кольору. Класич-
ним вважається чорний колір, хоча можливі 
варіанти (тільки не крикливі, строкаті та 
різнобарвні кольори).

Якщо ж це спідниця-міді (тобто нижче 
коліна), тоді обов’язково на ногах повинні 
бути панчохи чи колготи (навіть при сильній 
спеці. Для хористок про короткі спідниці 
до колін (міні) і мови не може бути. Уявіть 
сестер у коротких спідницях, які сидять на 
першому ряді на підвищенні. Хоч  як би вони 
не намагалися натягнути свої спідниці на 
коліна, ті від цього довшими не стають. 

І ще одне – коли довжина спідниці нижче 
колін, стояти треба впритул стопа до стопи.

Спідниці не повинні тісно облягати фігу-
ру, не допускаються високі  розрізи-шліци. 
Найкраще вибрати трапецієвидний фасон 
– він зручний і для ходьби, і для сидіння.

Взуття, як правило, вибирають чорного 
кольору – туфлі або босоніжки  на невисоких 
стійких підборах (каблуках)  і обов’язково 
із закритими носками. І звичайно, взуття 
має бути чистим. Доречно придбати взуття 
спеціально для служіння, тоді воно завжди 
матиме вигляд. 

Якщо світський етикет і статут ви-
магають від ділової жінки не виділятися, 
то що говорити про християнок-левитів. У 
літературі з ділового етикету акцентується 
на тому, що діловий одяг жінки повинен бути 
класичного крою та не дуже яскравих кольо-
рів, щоб не відволікати співрозмовника від 
ділової розмови, тому не рекомендуються 
міні-спідниці і глибокі вирізи. Стандартним  
взуттям є туфлі чорного кольору на стійких 
невисоких підборах (каблуках); не слід 
з’являтись на роботу в домашніх капцях 
(тапочках), шльопанцях або босоніжках з 
відкритим верхом. У більшості розвинених 
країн обов’язковим елементом ділового 
одягу жінки є панчохи чи колготки неза-
лежно від пори року; не можна з’являтися 
на урочистому заході без панчіх, навіть якщо 

спека; колір панчіх не може контрастувати 
з одягом. Блузи мають облягати в міру і 
так само в міру можуть бути декольтовані; 
фасон сукні повинен бути строгим, рукави 
– довгі чи  троакар (три чверті), довжина 
– краще максі (до кісточок).

Сьогодні сестри становлять більшість у 
хорових колективах, беруть активну участь 
в  служіннях як регенти дитячих, підлітко-
вих, юнацьких, молодіжних та основних 
хорів, є лідерами та керівниками різнома-
нітних вокально-інструментальних гуртів та 
груп прославлення. І в цьому немає нічого 
поганого. У Старому Заповіті жінки теж 
служили як співаки-хористи та музиканти. У 
Неемії  7:67 читаємо «… Між ними співаків і 
співачок – двісті сорок п’ять», а в 1 Хр.  25:5-
6: «І дав Бог Геманові чотирнадцять синів 
і три дочки. Всі вони під проводом свого 
батька співали в домі Божому».

Отож, дорогі сестри, ви – левити новоза-
повітної  церкви. Пам’ятайте,  що, служачи 
співом, ми приходимо перед Боже лице, 
тому все повинно бути чинно і виважено, 
благородно і пристойно, скромно і вишукано 
водночас, по-діловому та фахово – як перед 
найвищим начальством. 

Поради для братів
Волосся має бути вимите і акуратно 

пострижене. Стрижка класична, без ново-
модних зачісок. Волосся не довге, бо це 
сором для чоловіка (1Кор.11:14).

Уніформа – костюм. Це найголовніший 
з усіх елементів одягу чоловіків. Чорний 
костюм призначений для найурочистіших 
випадків. Обов’язковою  складовою класич-
ного чоловічого костюма є піджак. Нижній 
ґудзик піджака не застібається ніколи. 
Піджак може бути однобортним або дво-
бортним, бажано класичного силуету.

Важливим елементом одягу чоловіків 
є сорочка. Ідеальною вважається біла (не 
трикотажна) сорочка. Свіжість сорочки 
– головна ознака гарного тону. Не рекомен-
дується носити сорочки з коротким рукавом 
під піджак. Вважається елегантним, якщо 
манжети сорочки виглядають з-під рукава 
приблизно на два сантиметри. Хоча, коли на 
дворі спекотно, природно одягти сорочку із 
короткими рукавами.

Наступним важливим елементом чоло-
вічого одягу є краватка  (галстук). Краватка 
повинна поєднуватися з сорочкою або трохи 
контрастувати з нею, але не дисгармону-
вати з костюмом. Вузол краватки завжди 
має бути ідеальним. Якщо краватки будуть 
одного кольору, то це служитиме одним з 
елементів уніформи для чоловіків в хорі. 
Можна використати також шовкові шалики, 
ну і, звичайно, чорні краватки-метелики. 
Штани – обов’язково чорні, класичного 
покрою ( не вузькі, не тісні, не джинсові і 
не вельветові).

Взуття. Універсальним вважається 
чорне взуття класичного фасону. Туфлі чи 
черевики чисті, підбиті. Не допускаються 
спортивне взуття та літні відкриті босоніжки 
в парі з білими шкарпетками. В ідеалі шкар-
петки  повинні бути чорного кольору.

Поради для регентів
Регент також повинен бути уважним до 

свого зовнішнього вигляду і дотримуватися 
класичного стилю в одязі. Класика – з лат. 
сlassicus – «зразковий» – це все натуральне, 

ся, що все гаразд. Поки регент проходить зі 
свого місця до хору, піднімає хор, подає тон, 
часу достатньо, щоб оглянути його з ніг до 
голови і побачити все до найменших дріб-
ниць. Ви стоїте спиною до залу, і вся увага 
протягом декількох хвилин прикута до вас, 
поки спів хору не заполонить слухача на-
стільки, що все інше відійде на другий план. 
Регент повинен максимально привернути 
увагу хористів на себе, стоячи до них лицем, 
і привертати мінімум уваги залу.

Регент (якщо це чоловік), завжди, за 
будь-якої температури, повинен бути одяг-
нений в костюм чорного кольору. Бажано 
мати фрак або подовжений піджак з двома 
розрізами. Небажано одягати піджак з од-
нією шліцою, тому що при диригуванні, коли 
руки піднімаються, шліца розкривається, що 
виглядає зовсім не естетично (видно погано 
заправлену сорочку, перекручений ремінь і 
пом’яті та витерті до блиску штани).

Перевага фрака перед піджаком, влас-
не, полягає в цих моментах. Регент повинен 
завжди мати сорочку з довгим рукавом. До 
піджака – краватку, до фрака – краватку-
метелик. Штани класичного крою, не вузькі 
і не закороткі. Нігті на руках чисті і коротко 
підстрижені.

У музичному світі донедавна професія 
диригента вважалася суто чоловічою. І 
якщо навіть жінка була дуже професійним 
диригентом, вона могла керувати тільки жі-
ночим хоровим колективом або оркестром. 
Жінка-регент повинна вміти замаскувати, 
стоячи на підвищенні перед хором, усе 
принадне і звабливе, притаманне жіночій 
сутності, і знайти манеру, яка виглядала б 
натурально.

Одяг жінки-регента – класичний жіно-
чий. Хоча професія диригента,  все-таки, 
вважається більше чоловічою, це не 
означає, що жінка-регент може одягати 
костюми чоловічого крою. Це виглядає не-
естетично, а тим більше зовсім не личить 
християнам. 

Спідниця має бути довга, зручного крою. 
Довжина – майже до землі, але не занадто 
довга, тому що можна стати на низ спідниці 
і спричинити  незручність та навіть впасти. 
Ніяких розпірок і шліц на спідниці не пови-
нно бути взагалі. Тканина щільної фактури, 
цупка і штивна. Блузка вільного крою  до 
середини стегон або трохи довша, зашпи-
люється на ґудзики спереду, без вирізу і 
бажано з довгим рукавом. Дозволяється 
довжина рукава три чверті. Може бути 
піджак або фрак.

Дуже зручна також накидка з легкої 
тканини, пошита у вигляді плаща вільного 
крою. Ні в якому разі регент не може одя-
гати  трикотажні та різні синтетичні речі, 
що облягають фігуру, щоб не було навіть 
найменшого натяку на форми фігури та 
контури нижньої білизни.

Взуття має бути зручним, на стійкому 
невисокому каблуку, краще на танкетці. При 
дощатій підлозі високі і тонкі каблуки застря-
гають в щілинах, внаслідок чого губиться 
опора і втрачається рівновага.

Дуже часто при диригуванні в сестер-ре-
гентів злітають з голови хустини, шарфи чи 
накидки. Щоб цього не ставалося, потрібно 
їх  пришпилювати або одягати маленькі 
шапочки-таблетки чи капелюшки (на гре-
бінцях), які добре тримаються на голові. Їх 
треба випробувати вдома перед дзеркалом, 

ЯК ЛИЧИТЬ СВЯТИМЯК ЛИЧИТЬ СВЯТИМ
гармонійне, природне, виважене і переві-
рене часом, таке, що не містить спеціальної 
цілі і не має штучних елементів, що отрима-
ло визнання всіх часів і народів і відповідає 
вимогам світового рівня. Це конкретний 
стиль і напрямок в музиці, одязі, манері 
поведінки та етикеті.

Перед виходом регент має переконати-

оцінити свій вигляд як спереду, так і ззаду, 
з піднятими для диригування руками, щоб 
потім під час служіння не сталося щось 
непередбачене і не було прикро.

Зачіска повинна бути акуратна і бездо-
ганна, нігті чисті й акуратно підстрижені.

 Порада для концертмейстерів-жінок: 
нігті повинні бути коротко підстрижені, щоб 
не було чути клацання по клавішах.

Дуже добре, якщо хор має спеціальну 
уніформу, яка зберігається в приміщенні 
дому молитви. Це свого роду службові 
шати на служіння в святині (Вих. 28:1-40; 
35:19). Вони повинні бути чисті, випрані і 
зберігатися в належному стані в окремій 
гардеробній кімнаті. Тому потрібна людина, 
яка б відповідала за хорову форму. Бажано 
також  мати для хору хоча б одну репети-
ційну кімнату із хоровими станками або з 
підвищеннями. Це має суттєве значення 
для занять хорового колективу. 

Особиста гігієна та
здоров’я  хористів
Перед  репетиціями та служіннями 

не можна їсти часник, цибулю, редьку та 
страви з цими овочами, а також насіння, 
горіхи, шоколад, пити каву та газовані води. 
Їжа не повинна містити продукти, що по-
дразнюють слизову оболонку гортані (оцет, 
перець, гірчиця, маринади і соління), страви 
і напої мають бути не надто гарячими і не 
надто холодними. У день служіння їжу слід 
приймати за три-чотири години до початку 
співу. Обов’язково треба чистити і вчасно 
лікувати зуби, щоб подих був чистий і сві-
жий, користуватися сухими дезодорантами, 
часто (після кожного одягання) прати  одяг 
із синтетичних тканин.

У Старому Заповіті (3 М. 16:1-4 і 4 М. 
8:5-7:21-22) читаємо, що коли проходило 
урочисте зібрання, левити повинні були 
випрати одежу, омити тіла і приготуватися 
до служіння. Нічого не міняється і в наш час. 
Хористи і регенти повинні бути чистими, а 
одяг – випраним, без неприємних запахів.  
Жінкам варто з'ясувати у лікаря-фоніатра, 
в який момент циклу змінюється зовнішній 
вигляд голосових зв’язок, і не співати в ці 
дні. При нормальному перебігу вагітності 
вокальні заняття не протипоказані, а в 
час годування дитинки грудьми від вокалу 
краще утриматися.

Дуже впливає на голос домашня атмос-
фера співака. Різні емоційні переживання, 
сварки, стреси справляють негативний 
вплив на якість співу. Як і аерозольні лаки 
для волосся, аерозольні дезодоранти, оде-
колони та парфуми, пилюка, протяги, дим 
різного походження, ацетон, спирт, фарби, 
лаки тощо.

Поведінка в хорі
Категорично забороняється закладати 

ногу на ногу – це шкідливо для здоров’я, 
бо перетискається кровоносна вена, по-
рушується кровообіг, що призводить до 
запаморочення, та й виглядає це зовсім не 
естетично. Сидіти треба рівно, не нахиляти-
ся вперед, не розлягатися на сидінні. 

Хористи й учасники різноманітних гуртів, 
солісти, регенти постійно перебувають в 
полі зору людей, навіть під час проповіді. 
Вуха слухають, а очі дивляться. І найменший 
рух привертає погляди, чим відволікає від 
слухання Божого Слова. Тому категорично 
забороняється робити різні зайві рухи 
(чухатися, корчити міни, усміхатися, під-
моргувати, посилати повітряні поцілунки, 
колупатися в носі чи в вухах, гризти нігті, 
посилати sms ). Мобільні телефони повинні 
бути вимкнені. Усе це називається сценіч-
ною поведінкою  хористів.

Треба розуміти, що ми стоїмо в домі 
Божому на місці, яке в храмі Господньому 
називалося «святеє святих». Завіса в 
храмі розірвалася, коли Христос воскрес. 
Але чому тепер через цю розірвану завісу 
так старається пройти «світ»? Ми можемо 
говорити, що ми – «царі і священики». Але 
чи насправді ми ними є? Чи відповідаємо 
Божим стандартам? Чи можемо з чистим 
серцем, чистими руками, чистою совістю і 
чистими устами стояти на святому місці? 

Хористи, співаки, оркестри, групи не 
виступають перед народом  Божим, а 
беруть найактивнішу участь у загальному 
служінні, яке повинно проходити з пошаною 
і зо страхом Божим. Нам потрібні глибока 
духовність, висока моральність, справжня  
християнська культура та євангельська 
етика. В церкві недопустимі різні розуміння 
і підхід до святості, праведності, порядності 
та благопристойності. 

Галина Самусь.
Координатор програми ЛБС «Музичне 

служіння в євангельській церкві»,
регент дитячого і молодіжного хорів 

церкви  «Віфанія».
 м. Львів.       
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУ

ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУКОРИСНЕ І ЦІКАВЕ

В НОРВЕГІЇ ЦЕРКВА 
ОФІЦІЙНО ВІДОКРЕМИЛАСЬ 

ВІД ДЕРЖАВИ

— Скажи йому, Тимофію, бла-
гаю! — кричала Мавра, вмовляючи 
свого чоловіка. — Скажи прави-
телеві, де сховане Писання, — й 
отримай свободу! Я не можу більше 
дивитися на це.

Тимофій і Мавра, жителі рим-
ської провінції Мавританія, до 
арешту були одружені лише кілька 
тижнів.

Мавра з жахом спостерігала, як воїни 
гарячим залізом викололи очі її 
чоловікові, намагаючись зламати 

його волю. Тепер він, за наказом римського 
правителя Аріана, з тягарем довкола шиї 
висів догори ногами, чекаючи, поки йому 
витягнуть з рота кляп. Замість страху, який 
він відчував під час арешту, ним опанував 
надприродний спокій.

Вояки сподівалися, що Тимофій зре-
четься своєї віри і скаже, де заховані 
копії Писання, які належать його церкві. 
Але він лише хвилювався за свою молоду 
дружину.

— Нехай твоя любов до мене не виперед-
жає твоєї любові до Христа, — переконував 
він Мавру, показуючи бажання й рішучість 
померти заради свого Спасителя.

18 травня Міжнародна біблійна 
школа «Агапе» відзначила свій день 
народження. Вісім років... Багато це 
чи мало? Якщо бачиш плоди, то зна-
чить, служіння це не даремне.

Свято відбувалося в молитовному домі 
ХВЄ. Гості вітали засновника місії 
Олександра Федорчука і його сім’ю, 

прославляли Бога за Його підтримку, 
ведення, розширення меж служіння. Адже 
місія «Агапе» відкрила філії в Рівненській, 
Дніпропетровській, Полтавській областях. 
Нині місія працює в 42 інтернатах. 37 під-
літків, що проживають у центрах, наверну-
лися до Господа. Четверо вже служать на 
ниві Божій місіонерами за межами нашої 
країни.

«Ми віримо, що це тільки початок. Бог 
хоче, щоб Його діло поширювалося, бо Він 
звелів: «Ідіть по цілому світові та всьому 
створінню Євангеліє проповідуйте!» (Мр. 
16:15). Ми намагаємось робити це в міру зді-
бностей і можливостей», — підсумував усі 
промови директор місії Олександр Федорчук. 

«Душа, яка благословляє, насичена 
буде, а хто поїть інших — напоєний буде і 

він» (Прип. 11:25). Це важливо знати, тому 
що покинуті діти завжди були і залишаються 
гострою соціальною проблемою суспіль-
ства. Одна з причин сирітства в Україні 
– низький рівень життя значної частини 
населення. У сім'ях, де батьки п'ють, вжи-
вають наркотики, діти стають сиротами при 
живих батьках, тому що перестають бути 
потрібними. Вони потрапляють до дитячих 
будинків, інтернатів, притулків.

Якщо ви любите Бога і маєте в серці не-
згасне бажання розповідати дітям-сиротам, 
що Господь є їхнім Батьком, якщо вмієте 
помічати біль в дитячих очах, запрошуємо 
вас на професійну підготовку служителів 
для служіння дітям-сиротам в дитячих 
будинках та інтернатах.                                            

Ціль школи – підготувати вчителів для 
ефективного служіння в школах-інтернатах, 
училищах, притулках, дитячих будинках; 
сформувати необхідні вміння і навички 
спілкування з дітьми-сиротами; спорядити 
ресурсними матеріалами для проведення 
біблійних уроків, спілкування, дискусій.

Міжнародна школа розрахована на тих, 
хто готується переступити поріг інтернатів 
або вже працює з дітьми-сиротами. Школа 

«АГАПЕ» В ДОРОЗІ

Рішенням парламенту в конституцію Норвегії були внесені зміни 
— Євангельсько-Лютеранська Церква Норвегії відтепер не є держав-
ною. 500-річному союзу релігійної і світської влади прийшов кінець.

Як повідомляє норвезька радіостанція NRK, відтепер Церква в Норвегії буде 
прирівнюватися до інших релігійних і філософських течій. Це буде виражатися, 
зокрема, в тому, що її представники самі призначатимуть архієпископів і старших 

пасторів. Донедавна останнє слово в цьому питанні залишалося за державними 
чиновниками.

Окрім того, євангельське християнство втрачає статус державної релігії. Заради 
того, щоб зробити Церкву незалежною структурою, чиновникам довелося відмінити 
дві поправки конституції.

Подібні тенденції назріли ще 2008 року. Згідно з норвезьким законодавством 
такі рішення повинні приймати обидві палати парламенту одноголосно. Три роки 
тому такої єдності досягнути не вдалося. Питання про відокремлення Церкви від 
держави виносилося на голосування ще два рази.

Попри настільки істотні зміни в норвезькому законодавстві, відповідальність за 
підтримку церков у належному стані, як і раніше, лежить на державі, а священики 
зберігають статус чиновників. За словами влади, яка відмінила державну релігію, 
вона сподівається, що шляхом цих змін Церква стане відкритішою, демократичною 
і інклюзивною (тобто вільною від забобон).

Проте далеко не всіх громадян країни влаштовують прийняті нововведення. Так, 
21 травня біля споруди норвезького парламенту в Осло зібралася група демонстран-
тів, що протестували проти відокремлення Церкви від держави.

Суперечки про відокремлення в Норвегії Церкви від держави почалися в країні 
ще в 1840 році. Час покаже, як нове рішення парламенту відіб’ється на суспільстві, 
вважають норвежці.

baznica.info.

Побачивши мужність чоловіка, Мавра ще 
більше утвердилася у своєму переконанні.

Аріан, що розгнівався через відмову 
Тимофія, вирішив зламати  мужність 
Маври. Він засудив її до найважчих тортур 
у римському світі. Та вона не зламалася і 
відмовилася зректися Христа.

Тимофій і Мавра витерпіли невимовні 
страждання і були розіп’яті поруч.

Ісус не доручив Свою місію окремим ві-
рним, а заснував духовну сім’ю. Він уживав 
такі слова, як «брат» і «сестра», вважаючи, 
що Його учні не повинні бути самотніми. 
Павло продовжив місію Христа, наказав-
ши вірним збиратися разом у церквах для 
спілкування і спільного богослужіння. Хрис-
тияни потребують один одного, особливо в 
час випробувань. Коли один із вірних спіт-
кнеться, інші згуртовуються, підтримуючи 
й підбадьорюючи його. 

Приклад віри й відваги однієї особи 
може надихнути й об’єднати інших робити 
так само. І навпаки, коли один вірний зла-
мається під тягарем переслідувань, іншим 
також легше поступитися. Історія високо 
цінує братерство християнської спільноти, 
особливо під час переслідувань.

«Хай потішаться їхні серця, у любові 
поєднані» (Кол. 2:2).

ГОЛОС МУЧЕНИКІВ

НАДЗВИЧАЙНА ЄДНІСТЬНАДЗВИЧАЙНА ЄДНІСТЬ

ВАНДАЛИ РОЗПАЛИЛИ ВОГНИЩЕ З БІБЛІЙ
У швейцарській Лозанні вандали пробралися в протестантський храм у Монтріонде, 

зібрали старі Біблії і підпалили їх разом з тканиною, що покривала вівтар. На 
щастя, вогонь не поширився на дерев'яні стіни за вівтарем, розповів пастор Лоренц 
Йордан.

Матеріальний збиток порівняно невеликий, проте акт спалення християнських 
символів образив віруючих. Парафія подала скаргу в поліцію. Співробітники поліції 
зняли відбитки пальців на місці події і ведуть розслідування.

Церква в Монтріонде вже другий раз піддається нападу. Торік вікна храму 
обстріляли з пневматичної гвинтівки.

Серія грабежів і вандалізму в храмах Лозанни триває майже 10 років, поінформував 
прес-центр місцевої поліції. При цьому серйозних матеріальних наслідків, як правило, 
не фіксується.

РІСУ.

Дорогі друзі! Якщо ви опинилися в ситуації, з якої не бачите виходу, 
якщо потребуєте допомоги, підтримки, поради, потіхи або просто до-
брого слова – телефонуйте:  +38 (066) 0000-462+38 (066) 0000-462,,    +38 (093) 0000-462+38 (093) 0000-462

ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФОН 
ДОВІРИДОВІРИ

допоможе підняти професійний рівень і ква-
ліфікацію дитячих служителів. Хто вони – ці 
діти? Як з ними подружитися і зрозуміти їх 
внутрішній світ? Як відкрити їм Бога-Отця?

Програма школи – спеціальні предмети, 
необхідні для роботи з сиротами, котрі за-
чіпають практичні сторони служіння дітям. 
Групові заняття, тренінги, навчальні семіна-
ри, лекції допоможуть утвердитися у своєму 
покликанні служити дітям-сиротам.

Викладачі – досвідчені практики, психо-
логи, кваліфіковані педагоги, пастирі цер-
ков, цікаві люди, зрілі християни. Місія «Ага-
пе» пропонує поглиблену форму навчання 
для волонтерів – річну очно-заочну біблійну 
школу. Вона складається з п'яти сесій, три-
валість кожної – один тиждень. Перша сесія 
триватиме з 8 до 13 жовтня цього року.

Навчання проходитиме на базі Київсько-
го Біблійного інституту. Для вступу потріб-
но: бути членом церкви; нести служіння в 
інтернатах, дитячих будинках або училищах; 
мати покликання служити дітям-сиротам.

Більше читайте про нас на сайті 
www.agapeua.com

Наші контакти: 
73039 м. Херсон, 

вул. 49-ї Гв. дивізії, 35а, а/с 206; 
svetlana_4@mail.ru ;                              

тел. 066 224 68 33, 8 (0552) 44-38-53 
(Світлана Челушкіна).


