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Історія — наука, що опе-
рує голими фактами. А вже 
ми надаємо їм забарвлен-
ня, яке випливає з нашого 
ставлення до них. Проте 
коли ми не звертаємо ува-
ги на те, чого нас учить 
історія, ми повторюємо 
помилки минулого і хибно 
будуємо майбутнє. Життя 
і смерть людей, які були 
фундаторами новітньої 
філософії, яскраво пока-
зують, до чого призводить 
боротьба людини з Богом 
і чим закінчується виклик 
творіння Творцеві.

Вольтер
Усі чули ім’я Вольтер. Навіть ті, хто 

ніколи не читав його творів. Це французь-
кий філософ, письменник і громадський 
діяч. А ще він був затятим противником 
Бога. Ні, не атеїстом, бо визнавав 
необхідність існування Бога як такої собі 
«вуздечки для народу». Він говорив: 
«Якби Бога не існувало, Його потрібно 
було б вигадати». 

СМЕРТЬ БЕЗБОЖНИКІВСМЕРТЬ БЕЗБОЖНИКІВ

Стоп. 
Тотальна інвентаризація. 
Активізуй свою віру. 
Рефокусуй погляд.
Тотальна довіра. 

 

Багато молодих людей задумуються 
над тим, що непогано було б іноді 
щось почати спочатку. Новий рік  

для багатьох – це своєрідний старт. 
Хтось приймає рішення перестати пия-
чити, хтось планує позбутися гріховних 
звичок. Звісно, мова про людей невіру-
ючих. А що обіцяють зробити в новому 
році християни? Наприклад, прочитати 
за рік всю Біблію. Стати нарешті слух-
няними сином чи донькою. 

У нашій церкві ми вже кілька років 
поспіль оголошуємо січень місяцем 
обіцянок. Ми молимося, дякуємо Богові 
за те, як Він вів нас у минулому році, 
і обіцяємо певні речі. Це і послух, і 
читання Слова Божого, і щедрість та 
активність у даванні.

Я кидаю вам сьогодні виклик: по-
обіцяйте Богові з усіх грошей, які ви 
отримуєте, десятину віддати Богові. 
Не має значення, працюєте ви чи 
вчитеся. Якщо ти студент – порахуй, 
скільки хотдогів ти з’їдаєш, і хоча би 
таку суму пожертвуй Богові.

Суперечка про те, давати Богові 
десятину чи не давати, не вщухає. 
Абсолютно правильна думка, що Бого-
ві наших грошей не треба. Але через 
гроші як ні через що інше ми можемо 
показати свою пошану і довіру до Бога. 
Якщо джерело твоїх доходів – батьки, 
шануй Бога і з цих доходів. 

Можливо, у минулому році ми 
пережили якісь невдачі, про які жа-
ліємо, розуміючи, що час повернути 
неможливо і нічого вже не зміниш. 

СТАРТ
Сергій Вінковський

Пастор

Ми дозволяємо цим невдачам поне-
волити нас і в результаті не відчуваємо 
всю повноту радості християнського 
життя, тому що диявол нагадує про 
наші помилки перед Богом. Іноді 
здається, що ми більше віримо йому, 
а не Богу, Який обіцяв прощати, якщо 
ми покаємося.

Ісус говорить: «Я прийшов, щоб ви 
мали життя і з подостатком щоб мали» 
(Ів. 10:10). А перед тим Він каже: «Зло-
дій тільки на те закрадається, щоб 
красти, убивати та нищити».

Людська суть така, що назад диви-
тися якось легше. У мене була пропо-
відь, яку я назвав: «Дивись у дзеркаль-
це заднього вигляду». Для чого в нього 
дивитися? Щоб знати, що відбувається 
ззаду. Статистика говорить, що досвід-
чений водій в середньому кожні 15-17 
секунд дивиться у це дзеркало.

Але довго туди дивитися не мож-
на, інакше ти зможеш побачити, що 
заховане в багажнику машини перед 
тобою. Апостол Павло говорив, що, за-
буваючи про те, що позаду, він спішить 
до того, що попереду. Та все ж іноді 
нам треба згадувати, звідки Бог нас 
витяг, що Він зробив в нашому житті, 
які перемоги допоміг нам звершити 
– щоб дякувати Йому і славити Його.

Добра Новина полягає в тому, 
що Бог з нами, Він обіцяє, що вогонь 
нас не спалить і ріка не затопить, бо 
Він з нами. Коли ми звертаємося до 
Нього, Він прощає наші гріхи і дає 
нове бажання, можливість для нового 
старту. Бог хоче робити щось нове в 
нашому житті.

Можливо, торік хтось обіцяв Богу 

розвивати з Ним ближчі стосунки, 
більше молитися, більше читати Бі-
блію, активніше брати участь в житті 
церкви, навести лад у стосунках з 
сім’єю, з батьками. Але суєта, мобіль-
ний телефон, всілякі заняття, поганий 
настрій крадуть у нас час і бажання, і 
приходить момент, коли ми розуміємо: 
ми не виконали свою обіцянку.

Проте в 43-му розділі Книги про-
рока Ісаї знаходимо гарну новину. 
Господь нагадує Своєму народу, який 
вкотре відвернувся від Нього, що Він 
– Бог великий, Він захист, допомога.

Чи усвідомлюємо ми, що Божа охо-
рона супроводжувала нас весь минулий 
рік? Що тільки завдяки Йому ми не 
потрапили в аварію, наші руки і ноги 
цілі, з нами не сталося жодного лиха. 
У нашій церкві минулого року в одну 
сім'ю прийшла біда – у сестри виявили 
пухлину. То були хороші віруючі, правда, 
не надто активні в житті церкви. І вони 
зуміли знайти величезну суму грошей 
для операції в Угорщині. Після цього я 
проголосив у церкві клич – ми зберемо 
незвичайно великі пожертви як знак 
вдячності Господу за те, що ми не хво-
ріли на грип і зекономили великі суми 
грошей, які пішли би на лікування.

Отож познайомимося з цією людиною.
Франсуа-Марі Аруе Вольтер (1694-1778) 
був сином чиновника суду. Початкову 
освіту здобув у Паризькому єзуїтському 
колегіумі, де його навчали «латини та 
усіляких дурощів». І хоча батько хотів, 

щоб син став юристом, сам Франсуа-Марі 
вибрав шлях письменника. Починав він із 
поета-захребетника різних аристократич-
них родів. Проте, маючи гострий язик і не 
цураючись в’їдливої сатири, Вольтер мав 
постійні проблеми із законом. Його двічі за-
проторювали у Бастилію, з якої звільнили 
лише за умови виїзду за кордон. Так він 
опинився у Англії. Проте через три роки 
повернувся і написав книгу «Філософські 
листи», за яку до в’язниці потрапив уже 
видавець.

Впавши у немилість до впливової на той 
час мадам Помпадур, Вольтер спочатку ви-
їздить до Пруссії. Але через спекуляції із 
коштами та нечесну біржову діяльність, 
обман і підстави із грошима змушений 
був перебратися до Швейцарії. Там він 
купив помістя, назвавши його Відрадне, 
де й прожив майже до самої смерті. Саме 
там він починає активну творчу діяльність 
і популяризацію своїх поглядів. 

Невтомно і нещадно висміюючи Церкву 
і священиків, керуючись тезою «роздуши 

гадину», Вольтер у своїх памфлетах із 
сарказмом висміював погляди хрис-
тиян, хоча при цьому й закликав до 
релігійної терпимості. У поемі «За чи 
проти» він доводив, що християнська 
релігія, яка вчить любити милосердного 
Бога, насправді проповідує жорстокого 
тирана, «Якого ми повинні ненавидіти». 
Таким чином, він розірвав зв’язок із 
християнською вірою. «У цьому не-
достойному образі я не визнаю Бога, 
Якого я повинен поважати… Я не 
християнин…»

Разом із тим, Вольтер у щось вірив. 
Адже він виступав проти атеїзму, нама-
гаючись довести існування божества, 
що створило всесвіт, проте не бере 
участі у керуванні ним. Для нього боже-
ство було, немов «поліцейський», адже 
без цього «не може існувати жодне 
суспільство».

У 84 роки Вольтер нарешті зміг 
повернутися на батьківщину. Але ні 
гучний успіх його нової п’єси «Irène», ні 

запрошення стати директором Академії 
Вольтера уже не тішать, його мучить не-
стерпний біль, від якого вже не допомагає 
опіум. Вердикт лікарів невтішний — рак 
передміхурової залози.

Племінник Вольтера абат Міньо, ба-
жаючи помирити дядька із Церквою, 
запросив до нього парафіяльного кюре. 
Проте справа ні до сповіді, ні до причастя 
не дійшла. Вольтер попросив: «Дайте мені 
спокійно померти». Та спокійно помирати 
йому не судилося. Жінка, що доглядала 
його перед смертю, згодом сказала, що 
більше ніколи не буде доглядати помира-
ючого безбожника, бо це надто страшно. 
Адже Вольтер перед смертю плакав і 
кричав: «О Христе, Ти переміг, я йду в 
пекло!..»

Тіло Вольтера поховали незвичним 
чином: його племінник, той же абат Міньо, 
боячись, що дядька не дадуть спокійно по-
ховати, посадив труп у карету, натягнув на 
нього нічну сорочку і так доїхав до провінції 
Шампань, де й поховав тіло.

Сам Вольтер казав, що після його 
критики Біблії про неї можна забути. Про-
те через декілька років його друкарський 
верстат придбало Британське Біблійне 
Товариство і почало друкувати Святе 
Письмо для розповсюдження його по 
цілому світу.

ст. 4
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«Коли Він говорив, то «Коли Він говорив, то 
один фарисей став благати один фарисей став благати 
Його пообідати в нього. Він Його пообідати в нього. Він 
же прийшов та й сів при же прийшов та й сів при 
столі. Фарисей же, по-столі. Фарисей же, по-
бачивши це, здивувався, бачивши це, здивувався, 
що перед обідом Він перш що перед обідом Він перш 
не обмився. Господь же не обмився. Господь же 
промовив до нього: «Тепер промовив до нього: «Тепер 
ви, фарисеї, он чистите зо-ви, фарисеї, он чистите зо-
внішність кухля та миски, а внішність кухля та миски, а 
ваше нутро повне здирства ваше нутро повне здирства 
та кривди! Нерозумні, — чи та кривди! Нерозумні, — чи 
ж Той, Хто створив оте зо-ж Той, Хто створив оте зо-
внішнє, не створив Він і внутрішнє? Тож милостиню пода-внішнє, не створив Він і внутрішнє? Тож милостиню пода-
вайте з унутрішнього, — і ось все буде вам чисте». вайте з унутрішнього, — і ось все буде вам чисте». 

Михайло Степанович говорив про 
значення Різдва Христового 

в житті людини, зазначивши, що 
жодна релігія ніколи не зможе 
зрівнятися з християнством: Хрис-
тос народився, помер і воскрес, а 
Конфуцій, Будда чи Магомет і досі 
лежать в гробах.

«Дві тисячі років тому Ісус на-
родився на цей світ, щоб простити 
нам наші гріхи і дати спасіння. Туди, 
де є прощення, приходить радість. 
Тепер кожна людина має можли-
вість у будь-який момент звільни-
тись від рабства гріха, прийнявши 
Христа у своє серце, і стати Божою 
дитиною», – наголосив єпископ.

Результатом благословенного 
служіння стало покаяння більше 
десяти людей.

РАДІСТЬ ПРИХОДИТЬ 
ТУДИ, ДЕ Є ПРОЩЕННЯ

Ряд святкових богослужінь у церкві ХВЄ м. Івано-Фран-
ківська завершився різдвяною євангелізацією за участю 
старшого єпископа Церкви ХВЄ України Михайла Паночка.
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ЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬККУ ВІРУУРОКИ ІСТОРІЇ

СМЕРТЬСМЕРТЬ

Книга цієї людини стала «біблією» 
для багатьох поколінь революціо-
нерів і борців за права пригнобле-

них. За цю працю автора зарахували 
до головних «святих» комуністичного 
руху. Ще зовсім недавно почесно було 
назвати себе марксистом. Проте саму 
особу Маркса настільки міфологізова-
но, що важко розгледіти деталі життя 
реальної людини. Зрештою, це не див-
но. Адже вчення Маркса, заперечуючи 
релігію, саме себе робить релігією з 
численними ритуалами, відкидаючи 
віру в Бога, робить атеїзм предметом 
безглуздого вірування, при якому ство-
рюється цілий пантеон богів.

Карл Маркс (1818-1883), єврей 
за національністю, походив із роду 
рабинів; народився він у місті Трир у 
Пруссії. Проте його батько Гиршель 
Маркс, щоб уникнути гонінь, які на 
той час переживали євреї у цій країні, 
прийняв лютеранство і взяв ім’я Генріх. 
У шестирічному віці був охрещений 
і Карл. Карл ніколи не приховував 
цього, проте ніколи й не акцентував. 
А пізніше він сам сказав, що «релігія 
— це опіум для народу». Цікаво, що 
наприкінці життя він став антисемітом 
і русофобом…

У 16-літньому віці він закохався у 
Джені фон Вестфален, яка походила з 
аристократичного роду. Звісно, батьки 
Джені були не в захваті від Карла, і 
тому йому довелося чекати вісім років, 
аж до закінчення університету у Єні, 
допоки вони змогли побратися. Карл 
категорично відмовився працювати, 
як він казав, стати «машиною для за-
робляння грошей». Спочатку молоді 
жили на посаг дружини, а потім на 
те, що платили Карлу за твори чи що 
змогли випросити у заможних родичів. 
Діти були навчені казати численним 
кредиторам: «Пана Маркса немає вдо-
ма». У радянські часи нам казали, що 
Маркс присвятив своє життя філософії, 
проте причина була банальна – він про-
сто хронічно не міг довго втриматись на 
одному місці. В його сім’ї майже завжди 
хтось хворів, адже жили вони не в ком-
фортних умовах, і четверо з семи дітей 
Марксів померли в дитячому віці.

Ще замолоду Карл Маркс бере 
участь у роботі підпільних соціалістич-
них гуртків. А написання декількох за-
пальних статей, які були надруковані в 
європейських журналах, спричинило до 
того, що Маркса вигнали з трьох великих 
європейських міст – Парижа, Кельна і 
Брюсселя. У 1848 році разом із Фрідріхом 
Енгельсом (сином відомого фабриканта, 
який став його соратником, другом і, 
частково, спонсором) написав одну із 
найвпливовіших книг соціалістичного 
руху – «Комуністичний маніфест».

У 1849 році Маркс переїхав у Лондон 
(він сподівався, що там розпочнеться 
революція) і почав писати свій мону-
ментальний твір «Капітал», в якому 
хотів пояснити все, що відбувається 
в суспільстві. Часто-густо сидячи без 
хліба і не маючи коштів на лікаря, 
Карл принципово не працює, проте 
пише свою книгу. Потрібно сказати, 
що Марксу вдалося систематизувати 
низку поглядів і назвати свою працю 
філософією. Марксисти люблять на-
зивати свою філософію науковою. 
Проте, як виявилося у ході історії, це 
стало найбільш невдалою метафізи-
кою, тобто світоглядною конструкцією, 
побудованою на довільних принципах 
буття. Маркс у своєму вченні сприйняв 
усі основні положення старої матеріа-

лістичної школи, хіба що з деякою їх 
модернізацією. Основу філософського 
вчення матеріалізму взагалі і марксиз-
му зокрема становлять наступні тези:

Матерія вічна; вона – єдина субстан-
ція буття. Енергія – атрибут матерії.

Свідомість (дух) – вторинна суб-
станція і є властивістю матерії; вона 
– результат саморозвитку матерії.

Усе духовне життя, у тому числі і 
моральність, є результатом економіч-
них відносин і підкорене закономірній 
необхідності, отже, все зумовлено 
способом виробництва як першої 
пружини розвитку. Тому всі моральні 
норми мають відносний, а не абсо-
лютний характер і, звісно, не мають 
ані загальнолюдського зобов`язання, 
ані цінності.

Розвиваючи свої принципи, Маркс 
приходить до повного відкидання 
релігії як архаїчного явища. На його 
думку, вічні цінності – це продукт 
експлуатації одних людей іншими. Від-
кинувши експлуатацію, Маркс відкинув 
і ці цінності.

Маркс ніколи не сумнівався у іс-
нуванні Бога. Проте він вважав себе 
тим, хто може кинути Богу виклик: 
«З презирством кидаю я рукавичку в 
лице світу і спостерігаю, як корчиться 
цей карликовий велетень, проте навіть 
його падіння не втішить моєї ненави-
сті. Подібно Богу, буду я бродити по 
руїнах світу і, давши своїм словам 
справжню силу, я відчую, що рівний 
Творцю». Більше того, свою роль 
Маркс вбачав у тому, щоб боротися із 
Богом: «Комунізм починається прямо із 
атеїзму». 1871 року, вітаючи паризьких 
комуністів, він проголошує: «Наш ворог 
– Бог. Ненависть до Бога – початок 
премудрості!».

Проте… На практиці все було не 
так гладко, як того хотілося авторові. 
В Англії не спалахнула революція, 
на яку так сподівався Маркс, більше 
того, його книга виявилась тут непо-
трібною. І лише за океаном – у Спо-
лучених Штатах – потроху друкували 
його статті. Від постійного нервового 
напруження все його тіло обсипали 
чиряки. Саме тому він постійно носив 
довге волосся, якого позбувся лише 
незадовго до смерті. Відкинувши Бога, 
Маркс знав, від Кого реально залежить 
життя людини. Його служниця казала: 
«Коли він дуже хворів, то молився сам 
у своїй кімнаті перед запаленими свіч-
ками і пов’язував свій лоб пов’язкою». 
До усіх розчарувань і хвороб додалися 
і сімейні проблеми. Набув розголосу 
його зв’язок із його служницею Локхен, 
від якої у Карла був позашлюбний син 
(щоправда, його всиновив вірний друг 
– Ф. Енгельс). Із трьох законних дітей, 
що вижили під час хвороб, двоє по-
кінчили життя самогубством.

17 травня 1883 року Карл Маркс 
помер. Ховали його всього 11 людей. 
Газета «Таймс» надрукувала з цього 
приводу некролог на один абзац, який 
ряснів фактологічними помилками. На 
могилі цієї людини можна було б напи-
сати: «Тут лежить Карл Марс, людина 
без паспорта і батьківщини. Німеччина 
вигнала його, Франція тримала під 
підозрою, а Великобританія відкинула 
його прохання про громадянство».

Фрідріх Ніцше

що життя – це лише повторення того, 
що було, і ні в чому немає сенсу, окрім 
«надморального» існування сьогодні. 
Це «бестія», яка заради своєї мети 
ламає існуючі закони, нівечить ідолів і 
не визнає авторитетів».

Це не опис затятих грішників чи фа-
натично налаштованих екстремістів. Це 
бачення свободи людини за Ніцше.

Багато що спотворено у поглядах 
і творах цього філософа. Проте, як 
кажуть, немає диму без вогню. Адже 
саме ця філософія надихала фашист-
ську машину і стала причиною того, 
що сам Ніцше зробив висновок: «Бог 
помер».

Фрідріх Вільгельм Ніцше (1844-1900) 
жив у період вибуху технічного про-
гресу, руйнації старих норм і цінностей 
і зародження філософії модернізму 
та матеріалізму. Проте він не просто 
жив, а й активно сприяв тому, щоб роз-
чарування у вірі в Бога вкоренилось у 
серцях людей і принесло свої плоди.

Фрідріх народився у м. Рьоккені 
(недалеко від Лейпціга) у сім’ї лютеран-
ського священика Карла Ніцше. Вже в 
юному віці, навчаючись у гімназії, від 
досяг значних успіхів у філософії та 
музиці. Пізніше, вивчаючи теологію 
і класичну філологію у Боннському 
університеті, Фрідріх знайомиться 
із філософією Шопенгауера, батька 
песимізму, і повністю переймає його 
спосіб мислення.

У 25 років Ніцше стає професором 
Базельського університету, в якому 
пропрацював близько 10 років. На 
жаль, блискучій кар’єрі перешкоджали 
постійні проблеми із здоров’ям – часта 
втрата свідомості, блювота, приступи 
запаморочення, різке падіння зору, які 
призвели до того, що у 35років цей на-
півсліпий, розбитий і неврівноважений 
інвалід мав вигляд глибокого старця. 
Власне, з цієї причини він у 1879 році 
залишає університет і, отримавши 
пенсію три тисячі франків, поселяється 
у мальовничому містечку Сільс-Марія у 
Швейцарії. Відтоді його життя курсу-
ватиме між південною Швейцарією і 
північною Італією, де він лікувався.

Однак саме тоді розпочався най-
більш плідний період у житті Ніцше як 
письменника. Він пише багато і затято, 
схиляючись низько над папером зі 
своїми подвійними лінзами окулярів, 
ночуючи у холодних дешевих пансіона-
тах. Від безсоння його рятують сильні 
засоби: хлорал, веронал і, можливо, 
індійська конопля. Але сильні головні 
болі, судоми шлунка і блювота лише по-
силюються. Проте книги, які він писав, 
нікому не були потрібні. Тому філософ 
видавав їх мізерними тиражами і дару-
вав своїм друзям.

За декілька місяців він пише одну з 
найвідоміших і найзагадковіших своїх 
книг «Так казав Заратустра». У ній чітко 
можна простежити пошуки хворого 
розуму виходу із пастки власних ілюзій. 
Книгу не розуміє ніхто, вона виходить 
накладом у 40 примірників. Період 
роботи над книгою був надзвичайно 
важким в особистому житті Ніцше: 
смерть друга – композитора Ріхарда 
Вагнера, сварка із сім’єю через його 
бажання одружитися з письменницею 
Лу Андерс-Саломе, заручини сестри 
із людиною, яка йому не подобалась. 
У нього починає проявлятися манія 
величі.

Сама книга  – це величезна кількість 
їдких пародій і нападок на загальнолюд-
ські цінності, на Біблію і християнство. 
Висміюються й інші автори – Шекспір, 
Лютер, Гомер, Гете. Мовляв, людина 
ще не сформована і має переступити 
себе, щоби стати надлюдиною. Саме 
це і є стрижнем філософії Ніцше.

Не розуміючи, чому Бог не проявляє 
Своєї справедливості у цьому розпус-
ному світі, Фрідріх вирішує, що «Бог 
мертвий; через своє співчуття до людей 
Бог помер». Отже, Його трон спорожнів 
і хтось має його зайняти. Цей хтось 
– надлюдина. Той, хто стоїть над мо-
раллю і старими догмами, хто приймає 
рішення, що випливають виключно із 
його сталевої волі, хто буде володіти 
не якимись нікчемними купками людей, 
а цілими поколіннями.

Християнство Ніцше вважав вели-
ким злом, адже воно стверджувало, що 
є інший, набагато цінніший бік життя 
– духовний. Для Ніцше це було дур-
ницею. Він прославляв розум, не «за-
дурманений» ніякою мораллю, ніякими 
обмеженнями, людину, що стоїть «по 
інший бік добра чи зла» і є надлюдиною. 
І саме ця надлюдина вирішує, що таке 
добро і мораль. Розум і усі так звані 
«духовні цінності» – це лише знаряддя 
на шляху до мети. Істинна людина – це 
руйнівник колишніх цінностей, це бун-
тар, герой, що володарює над стадом. 
Єдине, що стримує цю надлюдину, – це 
його власні обіцянки. Тому має прийти 
інша надлюдина – антихрист. Він не 
руйнує старі цінності, ні! Адже вони 
вичерпали самі себе, бо Бог мертвий. 
Він протиставить волі рабів іншу волю 
– волю панів. Сам же антихрист по-
родить дракона, культуру своєї влади, 
що скує його, немов лід річку. 

Ніцше вважав, що християнство і 
віра нав’язують уявний світ. Адже у 
світі, де Бог мертвий, немає моральної 
тиранії, а людина залишається вільною 
і одинокою. Прийняти земний світ і не 
тішити себе ілюзіями щодо потойбіччя 
– це і є владарювання над усім земним. 
Якщо помер Той, Хто живить усе і дає 
усьому зміст, то людина опиняється 
над прірвою, вихід із якої – або визна-
ти себе нездатною жити без Бога, або 
назвати себе Богом.

Та життя самого автора показало, 
що Бог осміяним бути не може. Уже 
на початку 1880 року спостерігається 
чітка руйнація психіки Ніцше. Він часто 
називає себе в множині, протиставляє 
себе усій світовій культурі, задумує 
грандіозні плани з об’єднання усіх країн 
Європи в антинімецьку коаліцію, пише 
лист кайзеру: «Цим я виявляю кайзеру 
німців найбільшу честь, яка може ви-
пасти на його долю: я відсилаю йому 
перший екземпляр книги, що вирішує 
долю людства».

Після «Так казав Заратустра» Ніцше 
написав ще й «По той бік добра і зла», 
«Антихрист – прокляття християнству», 
«Сутінки ідолів», «Переоцінка усіх 
цінностей». Переконаний у тому, що у 
людині поєднані і творіння, і творець, 
Ніцше починає закликати руйнувати в 
собі творіння, щоби стати творцем. Та 
закінчилось усе тим, що був зруйнова-
ний сам «творець». Чого варті лише 
назви розділів: «Чому я такий мудрий», 
«Чому я пишу такі хороші книги», «Чому 
я є фатумом для цього світу».

Остаточний злам у розумі Фрідріха 
стався на початку січня 1889 року. 5 
січня його друг Буркхардт отримав 
дивного листа, якому спочатку не надав 
належного значення: «З Вільгельмом 
Бісмарком і усіма антисемітами по-
кінчено. Антихрист. Фрідріх Ніцше. 
Фроментин». Проте наступного дня 
він отримав листа, слова якого його 
вразили: «Урешті-решт мене більше 
влаштовувало бути простим базель-
ським професором, ніж Богом; але я не 
наважився зайти у своєму особистому 
егоїзмі так далеко, щоби ради цього 
поступитись створенням світу».

Коли друзі приїхали до Ніцше, вони 
застали невтішну картину: Фрідріх, 
який не пам’ятав, де він і хто він, думав, 
що організовує конгрес проти ненави-
сної йому Німеччини. Він втратив здат-
ність адекватно реагувати і працювати, 
пройнявшись своєю манією величі. 
Можливо, такий кінець, як казали деякі 
лікарі, спричинив задавнений сифіліс. 
Але увесь залишок свого життя він 
провів у психлікарні і відійшов у так 
ретельно зруйноване ним невідоме 25 
серпня 1900 року.

Дивлячись на життя цієї людини, 
мимоволі запитуєш себе: а як іще могла 
закінчити життя людина, що хотіла 
всістися на трон Бога. Як могло закінчи-

тися життя того, хто поклав увесь свій 
талант на вівтар зневаги і непокори 
Богу, забувши, що Бог противиться 
гордим, а смиренним дає благодать.

Зигмунд Фрейд

«Істота, що стоїть над усім і сама 
керує своєю долею, яка на свій 
розсуд встановлює моральні стан-

дарти або порушує їх. Та, яка розуміє, 

Карл Маркс

Залишили всі… Ті, хто ще недавно 
із захопленням слухав його теорії, 
сьогодні невідомо де. Рідні навіду-

ються нечасто. Сюди навіть лікарі рідко 
заходять. А ще… улюблена собака по-
кинула і не заходить у палату… Дірка в 
щоці. Уся нижня щелепа чорна від гною, 
який сочиться через потріскані губи. А 
язик уже зітлів і перетворився на купку 
смердючого болю. І лише мільйони мух 
обліпили лице, немов для них воно най-
більша насолода, а він – їхній володар, 
Ваал-зебул… Навіщо це терпіти, коли 
навіть найменший рух спричиняє біль, а 
те, чим гордився, – уміння чітко і пере-
конливо розповідати про нові «досяг-
нення» у своїй практиці і свої висновки, 
безповоротно втрачене. Зараз навіть 
слова не вимовиш, тільки скупі жести 
тим, хто приходить на коротенький 
час, і повна самотність. Самотність із 
болем… То хіба потрібно чекати аж до 
самого кінця. Адже можна відійти так, 
як ти хочеш, і, головне, без болю, який 
зводить із глузду… Лише один крок, і 
можна самому пізнати «болючу загадку 
смерті»...

Так умирав чоловік, учення якого 
вплинуло не лише на філософію ХХ 
століття, а й на літературу, мистецтво, 
кінематограф, педагогіку і низку інших 
сфер життя. Людина, що назвала себе 
«безбожним євреєм», а релігію вважа-
ла казкою. Людина, що весь час хотіла 
розкрити загадку смерті, проте перед 
лицем смерті була покинута всіма. Хво-
ріючи на рак гортані і язика, Зигмунд 
Фрейд у 1939 році прийняв смертельну 
дозу опіуму і пішов із життя. Куди пішов 
– можна догадуватися, адже проти Ві-
чності він боровся усе життя.

То хто цей відомий і водночас мало-
відомий психіатр Зигмунд Фрейд, що 
поклав основу сучасного погляду на 
людину?

Нащадок австрійських євреїв, Зиг-
мунд Фрейд виріс в атмосфері без-
перервної боротьби за свої права. 
Постійні приниження, підкреслення 
національності й антисемітські вигуки 
навздогін – це була частина того, у чому 
ріс майбутній психіатр. Сильно вразила 
Зигмунда історія його батька Якова, 
про яку він дізнався у 12-літньому віці: 
з батька з вигуком: «Геть з дороги, 
єврею!» збили шапку у багнюку, а він 
покірно стерпів це. Відтоді Зигмунд 
усе життя доводив (не цураючись за-
стосовувати фізичну силу), що не буде 
принижуватися перед християнами.

Батько вчив сина читати Талмуд і 
святкувати єврейські свята. Пізніше 
Фрейд згадував, що біблійні історії мали 
довготривалий вплив на його життя. 
Улюблена няня-католичка брала хлопця 
в церкву, і юний Зигмунд навіть «про-
повідував» удома про великого Бога-
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БЕЗБОЖНИБЕЗБОЖНИКІВКІВ

В одному з популярних 
журналів було надруковане 
інтерв’ю з відомим пас-
тором з м. Х’юстона. Він 
розповів, що його дружи-
на вирішила помити його 
дуже дорогий автомобіль. 
Якимсь чином вона здерла з 
машини фарбу, на поверхні 
утворилися смуги. Малень-
кий син пастора Джонатан, 
побачивши, що сталося, 
побіг до батька і все йому 
розповів. Пастор, який саме 
готувався до недільної про-
повіді, дуже засмутився. І 
тут згадав слова Давида про 
те, що «день цей створив 
Господь, і я буду радіти…» 
Коли радіти? Завтра, після-
завтра? Ні, сьогодні.

Він підійшов до дружини 
і сказав: «Люба, у всьому 
місті не знайдеться такої 
смугастої машини, як моя». 
Дружина вдячно усміхнула-
ся до нього.

Пастор мав вибір – розсердитися на 
дружину або радіти. І він зробив свій 
вибір. У кожній життєвій ситуації ми 

можемо повестися по-різному, і від на-
шої поведінки залежатиме багато що. 
Навіть у найбільш негативному можна 
знайти щось позитивне. Образно кажу-
чи, якщо вам дістався лимон, зробіть із 
нього лимонад.

Чим мудрий відрізняється від розум-
ного? Мудрий старається не потрапляти 

в погану ситуацію; розумний старається 
з неї вийти. Біблія говорить, що мудрих 
серед нас небагато, тож постараємося 
бути хоча б розумними, щоб правильно 
поводитися у кожній життєвій ситуації.

Отож про причини виникнення кон-
фліктів. Двоє молодих людей, які ви-
рішили одружитися, виховувалися в 
різних сім'ях, а іноді й культурах. Вони 
відрізняються також за освітою, віком 
тощо. Згадаймо подружжя Гремів. Біллі 
виховувався в сім'ї фермера, де слово 
батька було незмінно авторитетним. 
Натомість Рут виросла в сім'ї, де батько, 
лікар за фахом, дуже поважав і високо 
цінував матір. Тому й не дивно, що коли 
Біллі запропонували стати пастором 
в одній із церков на Флориді, він і не 
думав радитися з Рут, він поставив її 
перед фактом, що завтра вони пере-
їжджають. Звісно, Рут була цим просто 
приголомшена.

А ось ще приклад. Одного пастора 
запросили перейти до іншої церкви. 
Коли він молився, шукаючи Божого 
вирішення цього питання, до його 
дому хтось зайшов і запитав дітей, 
що роблять батьки. «Тато молиться, а 
мама пакує валізки», – відповіли діти.

Сімейне виховання має вплив на все 
подальше життя.  І саме тому деякі чоло-
віки вимагають, що їхні дружини варили 
борщ лише так, як це робили їхні мами. А 
те, що дружина, можливо, готує значно 
краще, зовсім не аргумент.

От і трапляються часом просто 
анекдотичні ситуації, як в одного по-
дружжя. Молода дружина раненько 
встала, причепурилася і старанно на-

крила на стіл, щоб нагодувати чоловіка 
смачним сніданком. Той мовчки поснідав 
і пішов на роботу. Дружина була вкрай 
здивована його поведінкою і вирішила, 
що, мабуть, щось вона зробила не так. 
Наступного дня вона старалася ще біль-
ше – реакція така ж. Тоді вона вирішила 
провчити чоловіка. Вранці не причесала-
ся, одягла пом’ятий халат, поставила на 
стіл буханець хліба, тарілочку з маслом 
і склянку холодного чаю. Чоловік, 
зайшовши на кухню, радісно вигукнув: 
«О, точнісінько як у моєї мами!». Ось 
що, виявляється, йому було потрібно.

Перед шлюбом молодятам здається, 
що сімейне життя замальоване тільки 
ясними барвами, вони дивляться на ньо-
го крізь призму романтики. Але настають 
будні, і починається перевиховання. Це 
триває місяцями, роками, а інколи і все 
життя, призводячи до постійних конфлік-
тів, а то й справжніх трагедій. Подружжя 
не старається приймати один одного 
такими, якими вони є насправді.

Кетрін Маршал, авторка книг, які ста-
ли бестселерами, сказала, що чоловік і 
жінка, взагалі-то, істоти несумісні і тому 
сім’я – це своєрідна Божа школа, у якій 
двоє вчаться бути зрілими людьми.

Коли Кетрін вийшла заміж, її чоловік 
мусив постійно нагадувати їй закрива-
ти тюбик із зубною пастою і до кінця 
засувати шухляду у шафі. Пітер був 
священиком однієї з найпрестижніших 
церков Вашингтона, парафіянами якої 
були президенти і великі політичні діячі. 
Однак він заявив Кетрін, що не збира-
ється заховати її життя і всі її таланти у 
старій скрині, де вони будуть припадати 

пилом. Перед служінням він частенько 
телефонував до неї, запитуючи, як 
краще сформулювати ту чи іншу думку 
проповіді. До речі, його проповіді й досі 
зберігаються у бібліотеці в Вашингтоні.

Маршали жили дуже дружно. Кетрін 
розповідала, що з самого початку вони 
старалися не концентруватися на тому, 
що їх розділяло, а спільно долати не-
згоди і непорозуміння, неминучі у шлюбі. 
Адже чоловік і жінка дуже різняться 
між собою і психологічно, і фізично, і 
розумово. Бог створив їх такими, щоб 
вони доповнювали одне одного. Неро-
зуміння цієї істини часто і стає причиною 
конфліктів.

Одна байка є чудовою ілюстрацією 
до нашої теми. Спіймав десь рибак зо-
лоту рибку, і вона пообіцяла виконати 
будь-яке його прохання, аби лише той 
її відпустив. Рибак зрадів і зажадав 
прокласти трасу до Гаваїв. Усе життя 
він мріяв там побувати, але боявся подо-
рожувати літаком чи пароплавом. Рибка  
почала просити загадати інше бажання, 
бо це мовляв, дуже складно. «Гаразд, 
– згодився чоловік. – Моя дружина 
весь час дорікає мені, що я нечутливий 
і неуважний. Допоможи мені зрозуміти 
її…» Рибка тяжко зітхнула і сказала: 
«Яку трасу хочеш – на дві смуги чи на 
чотири?..»

Недарма апостол Петро говорить: 
«Чоловіки, живіть зі своїми дружинами 
за розумом, як зі слабшою посудиною, і 
виявляйте їм честь…» 

Наша проблема в тому, що ми хоче-
мо поміняти один одного на свій лад. 
Чоловік і жінки повинні запам’ятати, 

що вони абсолютно різні, і ці відмінності 
неможливо ліквідувати. Натомість вони 
часто критикують один одного. 

Цим відзначилася і дружина шано-
ваного президента Авраама Лінкольна. 
Вона критикувала свого чоловіка за 
довгі руки і погані манери – Лінкольн міг 
вийти на терасу свого будинку босий. 

А філософу Сократу в цьому плані 
взагалі не пощастило. Коли після одного 
сімейного конфлікту Сократ спускався 
вниз по сходах, дружина вилила на нього 
відро помиїв. На що Сократ зреагував 
по-філософськи, промовивши: «Я так і 
знав, що після грози буде дощ».

Вчені виявили, що 90% сімейних 
конфліктів виникли через неправильне 
спілкування. Якщо ви шукаєте не-
доліків, ви їх обов'язково знайдете. 
Лінкольн колись сказав, що за своє 
життя зрозумів тільки одне: той, хто 
має мало недоліків, має мало і переваг.

Один із найважливіших принципів 
сімейного життя – взаєморозуміння і 
спілкування. Дуже багато людей сьогод-
ні страждають емоційно. Зі 100 опитаних 
тільки п’ятеро відповіли ствердно на 
запитання, чи вони щасливі. Чому? 
Тому, що немає спільності в духовному 
плані. Багато молодих людей будують 
свої відносини у площині матеріального 
успіху. Багато об’єднуються, щоб роби-
ти кар’єру. Ще інші за основу кладуть 
інтимні стосунки. Однак щастя це дати 
не може.

Духовність – це корінь і стовбур, на 
котрих тримається сім'я. А все решта 
– листя. Духовне спілкування цементує 
сім'ю. Коли його немає, сім'я розвалить-
ся. Тому й сказав мудрий Соломон, що 
нитка потрійна не скоро порветься (Екл. 
4:12). Подружжя, яке разом молиться, 
будує міцну і сильну сім'ю, і їх дім здатний 
вистояти в будь-яких бурях. 

ЯК ВБЕРЕГТИСЯ ВІД БУРІ

Вседержителя. Та прийшла молодість 
і сталися кардинальні зміни.

У середній школі, захопившись 
філософом-атеїстом Людвігом Фе-
йєрбахом, Зигмунд залишає вивчення 
юдаїзму заради світської науки і гума-
нізму. До того ж, няню звинуватили у 
крадіжці і звільнили. Чимало людей, з 
якими вчився Фрейд, називаючи себе 
християнами, відкрито насміхалися з 
євреїв. Тож недивно, що юнак вирішив: 
немає ніякого милосердного Бога, а 
релігія – це лише прикриття чогось 
набагато глибшого і потаємнішого, що 
іноді виходить назовні у вигляді нічим 
не вмотивованих вчинків.

«Не схоже на те, що у всесвіті є 
сила, яка із батьківським піклуванням 
стежить за добробутом людей і приво-
дить їх справи до щасливого кінця. На-
впаки… нашу долю визначають сили 
темні, бездушні і позбавлені любові». 
Саме з таким світоглядом молодий 
психіатр Зигмунд Фрейд у пасхальну 
неділю, на зло усім, розпочав свою 
приватну практику.

Цей милий чоловік, що був схожий 
на шанованого рабина, усе життя до-
водив, що людина – ніяке не творіння 
Боже, а пансексуальна істота, в житті 
якої усе: релігія, культура, мистецтво, 
наука – це лише надбудова над під-
свідомим бажанням статевого задо-
волення. Він стверджував, що любов 
батьків до дітей і одне до одного – це 
просто загнане у підсвідомість бажан-
ня інцесту (кровозмішення, перелюбу). 
А уся вина за наші гріхи і неправильні 
вчинки лежить на тих, хто виховував 
нас, адже вони на підсвідомому рівні 
заклали бомбу сповільненої дії наших 
майбутніх поразок чи перемог.

З другого боку, якщо немає лю-
блячого Бога і вічних цінностей, має 
бути щось, що керуватиме людиною. 
Це закладені в ранньому віці у під-
свідомість «фобії». Та й, власне, сам 

термін «підсвідомість» – це виклик 
Богові, бо визнання цього поняття 
стверджує, що є щось глибше від того, 
що вклав Бог у людину, коли творив її 
душею живою (тобто такою, що знає 
і розуміє те, що чинить). Таким чином 
«я» –лише жертва тих, хто спотворив 
мою підсвідомість.

Він і сам вважав свою няню винною 
у тому, що в його житті було багато 
невдач. Бо після раптового звільнення 
із дому Фрейдів вона «вклала» в мало-
літнього хопця страх перед втратами 
і була «винна» у тому, що він ненави-
дить християн.

Якщо культура попередніх століть 
була «фаустівською», коли людина 
відмовлялась від вічності заради тим-
часових задоволень, то ХХ століття 
стало «фрейдівською» культурою, 
тобто культурою, в якій висміювалось 
усе святе, що було в людини. Лише два 
інстинкти – секс і вбивство стали тими 
мотиваторами, що могли впливати на 
свідомість людей.

І суспільство, яке в той час було да-
леким від віри, зачитувалося працями 
Фрейда, знаходячи виправдання своїм 
ідолам і гріхам. Вчення Фрейда не було 
причиною моральної катастрофи люд-
ства, проте стало тим фундаментом, 
на якому почала будуватися агонія 
цілого сторіччя.

Водночас це вчення підтвердило 
слова Біблії про те, що, відкидаючи 
Бога, людина перетворюється на 
істоту із затьмареним розумом. «Бо 
гнів Божий з’являється з неба на 
всяку безбожність і неправду людей, 
що правду гамують неправдою, тому, 
що те, що можна знати про Бога, 
явне для них, бо їм Бог об’явив. Бо 
Його невидиме від створення світу, 
власне Його вічна сила й Божество, 
думанням про твори стає видиме. Так 
що нема їм виправдання, бо, пізнавши 
Бога, не прославляли Його, як Бога, і 

не дякували, але знікчемніли своїми 
думками, і запаморочилось нерозумне 
їхнє серце. Називаючи себе мудрими, 
вони потуманіли, і славу нетлінного 
Бога змінили на подобу образа тлінної 
людини, і птахів, і чотириногих, і гадів. 
Тому то й видав їх Бог у пожадливостях 
їхніх сердець на нечистість, щоб вони 
самі знеславляли тіла свої» (Рим. 
1:18–24).

Омелян Ярославський

Слова Божого і фізичним знищенням 
багатьох священнослужителів. Один 
з її ідеологів і організаторів – Омелян 
Ярославський стверджував: «Одним із 
прикриттів для селянина, що не хоче 
йти в колгосп, залишається релігійна 
організація із гігантським апаратом, 
півторамільйонним активом попів, 
рабинів, мулл, благовісників, про-
повідників усілякого толку, монахів 
та монашок, шаманів та чаклунів. У 
цьому активі захована уся махрова 
контрреволюція, що ще не потрапила 
на Соловки, ще притаїлась у складках 
великого тіла СРСР, що паразитує на 
цьому тілі».

З його уст злетіла фраза, що стала 
лейтмотивом для наступних поколінь 
безбожників: «Боротьба з релігією – це 
боротьба за соціалізм». І, власне, він 
стверджував, що релігійне виховання 
дітей не дає їм вирости істинними 
будівничими комунізму. То хто цей 
чоловік, що так затято боровся із 
Богом?

Омелян Михайлович Ярославський 
(справжнє ім’я і прізвище – Міней Із-
раїлевич Губельман, 1878-1943) був 
сином вивезених у заслання батьків. 
Починаючи із 1898 року він бере 
активну участь у роботі соціал-демо-
кратичних сил на теренах спочатку 
Сибіру, а пізніше і всієї Росії. Був 
керівником одного з бойових центрів, 
що займалися експропріацією ціннос-
тей на користь партії. Просто кажучи, 
це був грабунок людей, щоб зробити 
революцію. Він організував страйк у 
м. Ярославлі, за що й отримав псевдо 
«Ярославський». 

Проте найбільшою справою свого 
життя він вважав висміювання будь-
яких релігійних поглядів. Ярославський 
організував випуск часописів «Безбож-
ник», «Безбожний крокодил», «Без-
божник біля верстата», видавалось 
безліч брошур, карикатур та агітацій-
них буклетів проти релігії. Наприклад, 
його карикатура на те, як Бог створив 
людину, зображує, що Господь вдихає 
життя у людину через клізму.

Ярославський забороняв виконува-
ти музичні твори на духовну тематику 
таких митців, як Чайковський, Бах, 
Мендельсон, Рахманінов, Моцарт. 
Більше того, було складено список 

неактуальних для радянської влади 
письменників: Платона, Канта, В. Со-
ловйова, Л. Толстого, Ф. Достоєвського 
та інших.

Не поталанило навіть різдвяній ялин-
ці — адже, за переконанням Ярослав-
ського, вона була символом релігійних 
забобонів; проте1937 року використання 
цього деревця партією було дозволене і 
навіть пропаговане.

Серед найбільш відомих творів цього 
автора – «Сталінська конституція і пи-
тання про релігію» (1936), «Біблія для 
віруючих і невіруючих» (1936), «Проти 
релігії та церкви» (1935).

У своїх книгах цей нащадок вибра-
ного народу насміхався над усім, що 
тільки можна. Усе підносилось таким 
чином, щоб змусити людину уявити Бога 
старим, комічним і архаїчним дідком, що 
не має ніякої влади і сили і може лишень 
лякати.

«…І знову старий єврейський бог 
Елогім, прибивши всі ці лампи (зорі), 
які він витрушує із кишень, подібно до 
того, як фокусник у балагані витрушує 
із рукавів приховані там різні предмети, 
знову він побачив, що це добре, тільки 
тоді, коли зробив. А до того не знав, чи 
буде добре чи погано. І це всезнаючий і 
всемогутній бог!».

Проте Бог осміяним бути не може. Це 
духовний закон, що не залежить від нас. 
Перед Його лицем кожен чесно дасть 
відповідь за своє життя. Саме тому, 
помираючи, Міней Ізраїлевич благав: 
«Спаліть мої книги, благаю вас, заради 
Бога, спаліть їх!». А його дітище – Союз 
войовничих безбожників пішов у небуття 
через чотири роки після смерті свого 
головного ідеолога.

Дехто може сказати, що й віруючі 
люди помирають невтішною смертю. 
Проте є разюча відмінність між тими, 
хто вірить у Бога, і тими, хто відкидає 
Його: одні мають надію і віру у непід-
купну справедливість, доброту, любов 
і вічне життя, а інші відходять у невідо-
мість, порожнечу, з якої немає вороття 
і в якій немає надії…

«Не обманюйтеся – Бог осміяний 
бути не може. Бо що тільки людина 
посіє, те саме й пожне! Бо хто сіє для 
власного тіла свого, той від тіла тління 
пожне. А хто сіє для духа, той від духа 
пожне життя вічне» (Гал. 6:7-8).

О. Б.

Чи ви чули колись про СВБ? Ця 
абревіатура розшифровується як 
Союз войовничих безбожників. 

Існувала ця організація у Радянському 
Союзі з 1925 до 1947 року. Її мета – по-
пуляризація життя без Бога, «боротьба 
з релігією в усіх її видах і формах як 
гальмом соціалістичної і культурної 
революції».

Створена комуністичною партією 
для виховання соціалістичних тру-
дарів, ця організація займалась не 
лише пропагандою, а й руйнуванням 
храмів, вилученням та висміюванням 
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУ СТРАТЕГІЯ ДУХОВНОГО ЗРОСТУ

Коли ми зламали ногу – ми знайдемо 
гроші на лікування, а коли треба по-
жертвувати Богу, у нас грошей нема. 

А Бог гідний слави і в цій сфері.
Бог говорить через пророка Ісаю 

і ніжно, і жорстко, і раптом підводить 
підсумок: «Не згадуйте вже про минуле, 
і про давнє не думайте! Ось зроблю Я 
нове, тепер виросте. Чи ж про це ви не 
знаєте? Теж зроблю Я дорогу в степу, а 
в пустині річки» (Іс. 43:18-19).

Бог мовби звертається з якоюсь 
ноткою смутку. Мовляв, ви забули, що 
Я робив для вас, а нині навіть не хочете 
знати, що Я можу зробити. 

Як часто наші невдачі затьмарюють 
Божі обітниці. Біблія говорить, що коли 
ми «ходимо в світлі, як Сам Він у світлі, 
то маємо спільність один із одним, і кров 
Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від 
усякого гріха» (1Ів. 1:7).

Деякі люди думають, що Бог Свою 
увагу загострює на минулому і все, що 
Він хоче робити, – це нагадувати про наші 
провини. Це неправда. Це ми не можемо 
простити одразу. Пам’ятаю, діти розбили 
вікно на веранді і за хвилину приходять: 
«Тату, пробач». – «Ще рано. Ідіть звідси». 
А Бог так не говорить. Ти покаявся – Він 
одразу ж простив і пообіцяв, що більше 
не згадає про це.

У мене так не виходило. Діти через 
день просять купити їм морозиво, а я 
питаю: «А скла нового вам не треба?». А 
Бог так не робить! Це не означає, що Він 
забув – Бог нічого не забуває. Але Він не 
нагадає, тому що Він Бог люблячий.

Скількох людей мучить ворог, нага-
дуючи їм про провини, які Бог їм простив 
і більше не згадає. Треба довіряти Богу. 
Це не означає, що ми можемо жити без-
печно, мовляв, зроблю, а потім покаюся 
– і Бог простить. Моя любов до Бога спо-
нукує мене жити праведно, свято, щоб 
бути Йому до вподоби.

Ізраїль був покараний за свої гріхи і 
бунт проти Бога, але Бог хотів дати їм 
надію і потіху, щоб вони знали, що хоч і 
зазнали покарання, але не покинуті.  

Сьогодні і для тебе, друже, звучить 
добра звістка: Бог прощає! Бог дає новий 
початок. Бог не мириться з гріхом, але Він 
незмінно вірний Своїй обітниці. І якщо ми 
каємося, Він прощає. Він хоче дати нам 
новий старт.

Назва моєї проповіді «СТАРТ». Це 
абревіатура, де кожна буква має конкрет-
не значення.

С-стоп
Стоп – це заклик припинити щось 

робити. У нашому контексті це заклик при-
пинити виправдовуватися. З часів Адама 
люди – великі фахівці у виправданні своїх 
вчинків. Згадаймо історію перших людей. 
Адам перекладає провину на Єву, а потім 
і на Бога, а Єва – на змія. З того часу всі 
ми – «специ» в тому, щоб перекласти про-
вину з себе на когось іншого. Класичний 
приклад з життя: трирічний Іванко ум’яв 
п'ять порцій шоколадного морозива. Тато 
питає, де поділося морозиво. Івасик від-
повідає: «Мама з’їла». – «Але ж мама на 
роботі». – «Значить, ти, тату», – відпо-
відає замурзаний Івасик.

У чому небезпека оправдання? Воно 
відводить від реального вирішення 
проблеми – від покаяння. І чим більше 
ти виправдовуєшся, тим далі відходиш 
від вирішення своєї проблеми. Тому що 
виправдання, перекладення своєї відпо-
відальності на іншого не звільнить тебе 
від тягаря провини і гріха. І диявол буде 
топтати тебе. А все, що було потрібно, 
– сказати: «Господи, я каюся».

Є така історія про хлопчика, який роз-
бив татову улюблену чашку, і його старша 
сестричка взялася його шантажувати, 
мовляв, вона розкаже татові. Хлопчик 
був ще маленький і не догадався, що тато 
і так дізнається. А сестричка зажадала, 
щоб він за мовчання катав її на тачці. І 
він катав. Руки боліли, ноги боліли, але 
що поробиш. Так минув день, другий, 
врешті-решт дитина, щоб припинити свої 
муки, наважилася признатися татові, що 
ненароком розбила чашку.

Принагідно нагадую всім батькам, що 
запитувати дитину, нащо вона розбила 
чашку, дуже немудро. Спершу попробуй-
те самі відповісти на це питання.

Той тато був мудрим. Він сказав: 
«Синку, мені жаль, що моя чашка роз-
бита, але я такий радий, що ти признався. 

Ти молодець». Хлопчик кинувся в татові 
обійми, тато витер йому сльози, і, на від-
міну від попередніх днів, хлопчик почав з 
нетерпінням чекати сестру зі школи. Щоб 
її покатати? Ні, звичайно. Вона прийшла 
і за звичкою викликала «таксі». А він їй: 
«Тепер катайся сама». Він прощений, 
вини нема, прийшла радість, тому що 
тато простив.

Коли ми каємося, ми позбавляємо ди-
явола можливості шантажувати нас. Але 
подумаймо: чому так тяжко перед Богом 
каятися, якщо Він і так все знає. Тато того 
хлопчика теж знав, але чекав, коли його 
дитина зізнається у скоєному.

Скільки людей – молодих і старших 
– мучаться під цим тиском, замість того, 
щоб сказати: «Господи, я згрішив, я 
неправильно розмовляв з мамою, я не 
послухав тата, я  неправильно задивився 
на ту дівчинку…»

Приймімо рішення: стоп виправдан-
ням! Так – покаянням! Єдина людина, яка 
може зруйнувати твоє життя, – це ти сам. 
Ніхто без твого дозволу це не зробить. Ти 
маєш вибір. «Хто ховає провини свої, тому 
не ведеться, а хто признається та кидає 
їх, той буде помилуваний» (Пр. 28:13).

Т-тотальна 
інвентаризація

Інвентаризація – це перевірка. Чи 
підприємства, які очікують на перевірку, 
відчувають щастя? Чи з радістю вони 
чують звістку: «До вас їде ревізор»? Ні, 
навпаки, вони починають щось ховати, 
звіряти…

А як щодо нас? У псалмах читаємо: 
«Випробуй, Боже, мене, і пізнай моє сер-
це, досліди Ти мене, і пізнай мої задуми» 
(Пс. 138:23). В іншому місці написано: 
«Випробуй серце моє і пізнай, чи не став 
я на дорогу неправди...»

Нас іноді перевіряють люди, і це 
непогано, коли ми підзвітні братам і 
сестрам, служителям. Цікаво, що най-
гарячіші голови найбільше потребують 
підзвітності, але найменше її люблять. 
Що треба зробити, щоб зігнути метал 
так, аби він не тріснув? Нагріти. Тому 
для крутих хлопців Бог поставив крутих 
пасторів, щоб ті їх гріли.

Якось підійшли до мене молоді брати 
і просять дозволу поїхати на природу, 
пограти в волейбол. «А дівчат з собою 
берете?». – «Так, сестри також поїдуть». 
– «Знаю я, якими ви поприїжджаєте з 
того волейболу». Бо хлопці чомусь зо-
всім інакше скачуть, коли знають, що на 
них дивляться дівчата. І я запропонував 
альтернативу – замість пікніка поїхати 
в село, в якому про Бога ще не чули. 
Може, там нас лаятимуть, може, собаку 
відв’яжуть – і буде нагода побігати.

Словом, поїхали ми в те село. І справ-
ді, собак відв’язували, але ми пережили 
таке благословення! Нас впустили в 
один дім, там покаялася вся сім'я, і Бог 
доторкнувся до одної тяжко хворої жінки 
і зцілив її. Ось прекрасна альтернатива 
всяким пікнікам!

Нас всіх чекає тотальна перевірка 
перед Богом. На жаль, сьогодні один із 
могутніх засобів, які відкриває нам Слово 
Боже, дуже знецінений. Ісус говорить: 
«А ти, коли молишся, увійди до своєї 
комірчини, зачини свої двері, і помолися 
Отцеві своєму, що в таїні; а Отець твій, 
що бачить таємне, віддасть тобі явно» 
(Мт. 6:6).

Друже, чи буваєш ти в таємній кімнаті 
разом з Богом? Там, де лише ти і Бог. І 
ти говориш Йому: «Боже, я не хочу, а 
очі самі кудись дивляться. Не хочу, а 
руки самі гріх роблять. Отакий я»... «Я 
розумію, що треба скромно вдягатися, 
але мені так подобається, як хлопці про-
воджають мене очима. Я борюся з цим, 

але мене тягне до цих речей…»
Може, ти спершу будеш сидіти, а по-

тім розпластаєшся перед Богом і будеш 
плакати і кричати. І Бог тебе почує. Він 
назве тебе Своєю улюбленою дитиною 
і розкаже про Свою безмірну любов до 
тебе. І ти почуєш Його голос, піднімешся 
і розгорнеш крила, тому що ти надієшся 
на Господа.

У таємній кімнаті Бог відкриває та-
ємниці Своїм дітям. На жаль, так багато 
християн ні разу не були в цій таємній 
кімнаті, щоб зустрітися там з Богом. Вони 
не живуть, а жалюгідно існують, ні разу 
так і не почувши голос Господа. Вони 
слухають проповіді про Нього, але самі 
так ні разу і не відчули, який приємний 
Його голос, який приємний Його дотик, 
здатний повністю змінити наше життя.

Якось я їхав в машині, щоб допомогти 
одному брату. По дорозі я в дусі молився 
за цього брата і раптом відчув, що в 
машині Бог. Це відчуття важко передати 
словами. Моє серце трепетало, і в мене 
мимоволі вирвалося питання: «Господи, 
що Ти про мене думаєш?». А потім я 
злякався цього запитання, тому що одна 
за одною появилися думки. Зараз Він 
скаже, що я дружині не дуже ласкаво 
відповів, коли вона попросила щось 
зробити, дав сину запотиличник, а ви-
явилося, що він не винен і я помилився… 
І раптом всередині себе почув: «Ти не чи-
таєш Моє Слово». Я аж стрепенувся, бо 
був впевнений, що читаю Слово більше, 
ніж будь-хто інший. І подумав: «Ну, це по-
милка. Я читаю Слово набагато більше, 
ніж інші». І знову почув: «Але ти читаєш 
моє Слово, щоб готувати проповіді для 
інших. А тобі самому не треба?».

Друзі, це була правда. Кожного разу, 
відкриваючи Слово, я пам’ятав, що ось 
там семінар, там конференція, там про-
повідь, там запис…  Господи, відкрий 
мені Слово! І Бог відкривав. Але я не 
міг згадати випадку, коли я відкривав 
Слово, щоб вживати цю святу поживу 
для себе. І я каявся перед Богом. Не 
виправдовувався, а каявся. І відчув, як 
Бог дав мені шанс на ще один старт. Я 
пообіцяв Богу шукати Його у Слові. Не 
просто готувати поживу для інших, а 
й споживати самому. Кухарі давно по-
мерли б, якби лише вдихали аромати тих 
страв, які вони готують.

Минуло вже кілька років. Я й досі 
люблю читати Слово Боже для себе. 

А-активізуй свою віру
У чому проявляється наша віра? Якщо 

ми кажемо, що ми віримо, у чому наша 
віра реально проявляється? 

Руками апостолів Бог звершав великі 
чудеса. І ми думаємо, що на це були 
здатні лише великі люди. Але це не так 
– кожному віруючому підвладні кроки 
віри. Віра – це дія. Якщо я вірю, що ця 
лавка витримає мене, я спокійно сідаю 
на неї. На пластмасовий стільчик я не 
сяду – у мене нема на це віри.

У чому твоя віра? Де вона проявля-
ється? Згадай, де прогалини у твоєму 
житті, і включи свою віру, повір, що 
Господь тобі допоможе.

До того, як прийти в нашу церкву, 
один чоловік дуже випивав. Почав 
ходити на зібрання, перестав пити, 
але дуже боявся кіосків, де продавали 
спиртне. А коли заходив в супермаркет, 
аж тремтів, боячись глянути в той бік, де 
стояли пляшки з алкогольними напоями. 
Він ходив в цьому страху, хоча знав, що 
страх – не від Бога і що істинна любов 
проганяє всякий страх.

Якось він помолився і сказав: «Госпо-
ди, я вірю, що Ти даєш мені силу, і я не 
буду більше ховати свій погляд від того 
нечестя, тому що Ти мене звільнив, Ти 
моя перемога».

І з радістю свідчив: «Я пройшов 
сьогодні повз кіоск, і мені не захотілося 
випити». Може, для когось це не дивина 
– тому що це не було для вас викликом. 
А для того чоловіка було. Для вас це 
не випробування, а для нього – сильна 
спокуса, боротьба, яка могла коштувати 
йому життя, і він це розумів. І активізував 
свою віру, проголосивши: «Мій Бог – моя 
поміч!».

Брате, коли востаннє ти зробив щось, 
застосувавши свою віру?  Я зовсім не 
маю на увазі ситуацію, коли ти не вивчив 
уроку, а потім молишся, щоб ангел з неба 
з'явився і написав тобі шпаргалку. Я 
впевнений, що в таких випадках Бог точно 
допоможе тобі провалитися. Бог любить 
працелюбних. Але коли ти стараєшся, 
коли докладаєш зусиль, Бог допоможе.

Біблія говорить, що при Другому при-
ході Ісус шукатиме на землі віру. Сьогодні 
християни не дуже переймаються цим 
питанням. Хоче – то хай шукає. Але мене 
це питання хвилює. Мене цікавить, чи 
бачить той, хто поруч зі мною, в мені 
віру. Чи бачать в мені віру моя мама і 
тато? Мій чоловік чи дружина? Мій син 
чи донька?

Для мене велика честь – коли мої 
дорослі сини телефонують мені і просять 
помолитися, бо їхні дітки захворіли. Я 
дякую Господу в такі хвилини за те, що 
мої діти знаходять в мені віру, бачать в 
мені людину віри.

Я кидаю вам виклик! Чи бачать в вас 
віру люди, які знають вас? Це не питання, 
чи знають вони, що ви – віруючий. Це 
питання, чи підуть вони до тебе з про-
ханням помолитися, коли в їхнє життя 
прийде біда.

Колись я працював водієм. Якщо мені 
потрібно було у справах служіння виїхати 
на кілька днів, я завжди брав відпустку за 
свій рахунок. Якось я зібрався на місію і 
пішов за дозволом до начальника, а він 
був не в гуморі і буркнув: «Скільки можна 
відпрошуватися. Або працюй, або роз-
раховуйся!». Я йому кажу: «Будь ласка, 
пустіть мене одного, щоб не довелося 
всю колону відпускати. Мені конче треба 
бути в Іжевську, і я вірю, що поїду. Бог 
великий, і ви все одно мене відпустите». 
Але він навіть не хотів слухати. Я пішов, 
а коли прийшов на другий день, побачив 
там натовп водіїв. Виявилося, що не 
стало дизпалива, і всіх відправляють на 
тиждень у відпустку за власний рахунок. 
До мене підійшли не менше 15 водіїв і 
просили: «Ти ж близько з Богом… Шеп-
ни, щоб солярку подали…»

А чого ж не шепнути. Але спершу 
до начальника: «Підпишіть заяву. А Бог 
великий, може всі ваші проблеми виріши-
ти». Він бурчав, не хотів, але куди йому 
діватися – водії страйком погрожують. 
Підписав. Я ще не вийшов з кабінету, 
як заходить диспетчер і каже: «Тільки 
що подзвонили з нафтобази – прийшли 
дві цистерни з дизпаливом, так що не 
відпускайте водіїв». 

Активізуйте свою віру. Повірте, що 
Бог може вжити вас, щоб принести 
радість церкві і Собі.

Р-рефокусуй погляд
Фокус, про який тут мова, – це не те, 

що показують в цирку, а  те, що стосуєть-
ся зйомки і означає різкість. Рефокусуй 
погляд – іншими словами зміни його. Я 
придумав це слово, бо воно точно відпо-
відає змісту, який я хочу вам передати. 

Усі знають про тест із склянкою, в якій 
половина води. Залежно від того, що ви 
бачите – наполовину порожню чи напо-
ловину повну склянку, можна зробити 
висновок, позитивно ви налаштовані до 
сприйняття світу чи негативно. 

Буває, що ми більше віримо в силу 
диявола, ніж у силу Бога. На вулицях, у 

навчальних закладах, на підприємствах і 
в офісах ви вчуєте повно негативу – про 
економіку нашої країни, про політичну 
кризу… А я дивлюся на Україну як на 
особливо благословенну Богом країну, 
яка живе під незбагненною Божою благо-
даттю. Чим я керуюся? Зараз поясню.

Наші заробітчани – в Іспанії, напри-
клад, заробляють приблизно тисячу 
євро на місяць. У нас зарплати різні, але 
припустимо, що це тисяча гривень. І там 
і там – по одній тисячі одиниць. Бензин у 
них коштує в середньому одну одиницю, 
а в нас 11, м'ясо там – три одиниці, а в нас 
– 60, яблука в них 0,5 одиниці весь рік, у 
нас – 15 плюс-мінус. І таке співвідношення 
приблизно з усім. З одного боку, така 
арифметика викликає жах, а з другого 
– гляньте на дороги: все, що бурчить, 
усе їде. Зайди до будь-якої хати – тебе 
нагодують. Я давним-давно отримав 
відкриття: якщо українець кричить, що в 
нього нічого нема, значить, на два роки 
ще залишилося. Якщо в Америці хтось 
кричить, що в нього нічого нема, це 
значить, що через два дні його викинуть 
на вулицю. Це кінець всьому. І я просто 
вражений від того, як Бог благословляє 
нашу країну.

Звичайно, бажанням немає меж. Я не 
можу придумати суму, побачивши яку, 
дівчина сказала б: «О, стільки грошей я 
не можу потратити».

Тому зміни мислення. Не вір дияволу. 
Що б хто про тебе не говорив – про твою 
зовнішність, таланти – ти прекрасний, 
тебе Бог любить, Він хоче насолоджува-
тися тобою. Не дивися на чорне – дивися 
на Ісуса Христа на Голгофі. Останнім 
словом Ісуса на хресті було: «Зверши-
лося».  Це значить, викуп відбувся. Не 
має значення, що було в минулому, Бог 
прощає і дає новий старт. 

Т-тотальна довіра Богу
У нашій церкві є одна сестричка, яка в 

13 років реально пережила дію Святого 
Духа і зрозуміла суть Божого прощення. 
У 15 років вона захворіла на кір. Ця 
хвороба, як відомо, супроводжується 
високою температурою. І в гарячці ця 
сестричка чи то марила, чи то бачила 
видіння. Їй здалося, що вона падає в 
глибоку прірву. Намагаючись втримати-
ся, вона хапається за тоненьке деревце, 
але воно не може її втримати, і руки 
слабнуть. І тут вона чує голос: «Дочко 
Моя, пускай деревце, Я підхоплю тебе». 
Цей голос повторився ще двічі. Вона 
відпустила деревце і отямилася вже на 
ліжку. Зітхнула з полегшенням, як після 
страшного сну, і раптом знову явно по-
чула голос: «Оце і є віра».

Що ти не можеш змінити в житті? З 
чим намарно пробуєш боротися? За що 
чіпляєшся? Що робить тебе значимим 
у твоїх власних очах? Це все ніщо по-
рівняно з тотальною довірою до Бога. 
Тебе принижували, не визнавали, тебе 
вважають лузером, невдахою – а в Бозі 
слабкий скаже, що він сильний. Бідний 
скаже, що він багатий.

Наскільки ти довіряєш Богу? Нам не 
треба рватися, не треба по комусь топ-
татися, когось принижувати, щоб самого 
себе відчути значимим. Нам треба про-
сто довіритися Богу. 

Може, діло, яке мені Бог довірить, ма-
леньке, але головне – щоб я зробив його 
з чистою совістю. Слово Боже закликає 
робити все, що ми робимо, як для Господа. 
Зберіться удвох-утрьох і відвідайте після 
служіння стареньку, яка давно вже не 
була на зібранні, розкажіть, хто пропо-
відував, поспівайте їй. Жоден волейбол 
і футбол не дасть вам такої насолоди, 
яку ви відчуєте. Якщо ви хочете бути 
успішним – довірте Богові своє життя. 
«На Господа здай дорогу свою, і на Нього 
надію клади, і Він зробить» (Пс. 36:5).

Не наслідуйте цей світ, просто до-
віряйте Богу. Шукайте Бога всім своїм 
життям, і Бог знайде вам чоловіка чи 
дружину. Біблія дає унікальний рецепт 
вирішення всіх питань: найперше шукай-
те Царства Божого і правди Його, а все 
інше вам додасться. 

Ви ще мрієте про новий старт? Тоді 
скажіть «стоп» оправданням, проведіть 
тотальну інвентаризацію, активізуйте 
віру, рефокусуйте погляд і практикуйте 
тотальну довіру Богові. І тоді Бог благо-
словить вас. Тому що Він вчора, сьогодні 
і навіки Той Самий!

СТАРТ
Сергій Вінковський

Пастор

Стоп. 
Тотальна інвентаризація. 
Активізуй свою віру. 
Рефокусуй погляд.
Тотальна довіра. 
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Мабуть, усім відомо, що 
проповідники хвилюються 
перед проповіддю. Але чи 
знаєте ви, що один з найбіль-
ших страхів проповідника 
– коли люди дрімають під час 
його проповіді. Єдине пояс-
нення, яке може заспокоїти, 
– напевне, ви цілу ніч моли-
лися, щоб Бог благословив 
зібрання. Хочеться вірити, що 
люди сплять не тому, що ми 
так погано проповідуємо.

А тепер хочу задати вам загадку: немає 
обману, немає заздрості, гніву, плі-
ток, немає зради, зате є любов, мир, 

радість, підбадьорення, допомога. Що це 
таке? Так, це церква. І як чудово перебу-
вати там, де немає нічого поганого, нічого 
злого, але де навпаки ти завжди знайдеш 
спокій, радість, знайдеш відраду.

Можливо, ці слова в декого викличуть 
посмішку, тому що іноді в житті ми стикає-
мося з іншими реаліями, чи не так? Та все 
ж Слово Боже говорить про Церкву Божу 
так: «Як і Христос полюбив Церкву і віддав 
за неї Себе, щоб її освятити, очистивши 
водяним купелем у слові, щоб поставити 
її Собі славною Церквою, що не має плями 
чи вади, чи чогось такого, але щоб була 
свята й непорочна!» (Еф. 5:25-27).

 Ми не раз зустрічаємо в Писанні такі 
назви Церкви, як «Невіста Ісуса Христа», 
як «дім духовний» – наприклад, у Першо-
му посланні апостола  Петра написано: 
«Немов те каміння живе, будуйтесь в 
дім духовний». Інше місце говорить, що 
Церква  – це Тіло, а всі ми зосібна члени, 
а разом – Тіло, Голова якого – Ісус.

Перше, на чому я хотів би наголосити, 
– Церкву будує Сам Христос. Пам'ятаєте, 
що сказав Ісус до Петра: «… і на скелі оцій 
побудую Я Церкву Свою, і сили пекельні 
не переможуть її». Отже, Будівничим 
Церкви є Ісус Христос.

Друге – Бог влаштував Церкву так, 
щоб у ній був порядок. Написано: «І Він, 
отож, настановив одних за апостолів, 
одних за пророків, а тих за благовісни-
ків, а тих за пастирів та вчителів, щоб 
приготувати святих на діло служби для 
збудування тіла Христового, аж поки ми 
всі не досягнемо з'єднання віри й пізнання 
Сина Божого, Мужа досконалого, у міру 
зросту Христової повноти» (Еф. 4:11-13). 
Бог будує Церкву, Ісус будує церкву, і Він 
визначив та поставив служителів для 
того, щоб приготувати святих на діло 
Боже, діло служби.

Третє: Церква має певне завдання, 
певні функції, і одна з тих функцій – пропо-
відь Божого Слова, проповідь Євангелія. 
Ми всі це знаємо, цьому навчені, ми про 
це постійно чуємо.

Але сьогодні дещо по-іншому по-
дивимося на Церкву і даймо самі собі 
відповідь: а чим для мене є моя церква? 
Яке місце вона посідає в моєму житті? Що 
я роблю для неї? Чим для неї корисний? 
Яка моя функція в церкві?

Можливо, на всі питання ми не змо-
жемо одразу дати відповіді, тому що 
це індивідуальні питання, питання, які 
стосуються покликання кожного з нас 
зокрема, але варто подумати про це, за-
датися цими питаннями, проаналізувати 
своє життя.

Порівнюючи Церкву до тіла, Бог 
сказав що в тілі немає непотрібних 
членів, немає маловажних членів – ко-
жен член важливий. Так само в церкві 
немає людей, які не були б важливими, 
які могли би  бути ні в чому не задіяні. У 
чому задіяний я? Сьогодні це питання до 
кожного з нас.

Пригадую той час, коли я навернувся 
до Господа. Моя мама дружила з однією 
сестрою, котра була членом нашої церк-
ви, і якось через свідчення цієї сестри моя 
мама, а пізніше і я потрапили на зібрання. 
Я сидів у крайньому ряду ближче до се-
редини залу, слухаючи проповідь Божого 
Слова, і відчував, як Бог щось змінює в 
мені. Коли проповідь пастора дійшла до 
закінчення і вже мав бути заклик до пока-
яння, хтось підійшов до пастора і сказав, 
що одній сестрі стало погано. І пастор 
сказав: «Брати і сестри! Помолимося, бо 
нашій сестрі стало зле». І в той момент я 
відчув, як сатана почав атакувати мене 

своїми думками. Якась жінка там по-
мирає, а вони моляться за неї… Ні – щоб 
надати допомогу або швидку викликати 
– вони моляться. За цією думкою прийшла 
інша: зараз тобі стане погано, ти зомлієш, 
вони тобі нічим не допоможуть, лише 
будуть за тебе молитися, і ти помреш. Я 
просто вибіг з дому молитви.

Протягом наступного тижня я відвіду-
вав кожне богослужіння. І кожного разу, 
коли я заходив в дім молитви, ця думка 
знову і знову приходила до мене, і я що-
разу вибігав на вулицю. 

Минув тиждень, в неділю все повто-
рилося. Я вийшов на вулицю, зачинив 
двері. Пастор проповідував, а я стояв 
на вулиці. Тоді на нашому домі молитви 
були прикріплені два динаміки. Вони рідко 
коли працювали, але тієї неділі наш зву-
кооператор їх включив – не дуже сильно, 
неголосно, але вони, все ж, працювали. 
Я стояв сам надворі і ледь-ледь чув че-
рез той динамік голос пастора. Та коли 
пастор закликав до покаяння, я відкрив 
двері, пройшов через весь дім молитви 
до переду і покаявся.

Сьогодні я думаю, що той динамік, 
який ледь-ледь працював, якого майже 
не використовували, у той момент був 
тим інструментом, який передав голос 
пастора до мене, передав заклик до по-
каяння. Якби не той динамік, я б пішов, 
так і не покаявшись, і можливо, моє життя 
склалося б по-іншому. Але той маленький 
динамік передав сигнал від Бога.

Я порівнюю цей динамік з однією 
з функцій церкви – передавати Слово 
Боже, передавати Його волю, передавати 
звістку спасіння людям, які ще цю звістку 
не чули. Можливо, ми, подібно до цього 
динаміка, слабкі, не маємо якихось над-
звичайних здібностей. Але той маленький 
сигнал потрібний для того, щоб донести 
до людей Євангеліє. Це одна з функцій, 
одне із завдань церкви Божої – проповідь 
Євангелія.

То яке місце у твоєму житті займає 
церква? «Які любі оселі Твої, Господи 
Саваоте! Затужена та омліває душа моя 
за подвір'ями Господа, моє серце та тіло 
моє линуть до Бога Живого!.. Блаженні, 
хто мешкає в домі Твоїм, вони будуть 
повіки хвалити Тебе!.. Ліпший бо день на 
подвір'ях Твоїх, аніж тисяча в іншому міс-
ці, я б вибрав сидіти при порозі дому Бога 
мого, аніж жити в наметах безбожности!» 
(Пс. 83:2-3,5,11).

Брати і сестри! Слово Боже показує, 
яким має бути наше ставлення до церк-
ви. Будьмо відверті з самими собою: чи 
так є в нашому житті? Чи ми так сильно 
бажаємо потрапити в церкву? Чи омліває 
наша душа, коли ми лежимо на дивані, бо 
сьогодні зібрання? А чи, навпаки, не душа, 
а тіло мліє, не бажаючи йти на зібрання.

Буває й так. Ми не ідеальні. Ісус колись 
казав, що лікаря потребують не здорові, 
але хворі. Бог зібрав нас на цьому місці, 
щоб нас освятити, нас навчити, нас змі-
нити. Ми іноді слухаємо і думаємо: про що 
він там говорить? Так ніхто не живе. Але 
Бог через Своє Слово хоче нас навчити, 
як повинно бути, як ми повинні жити і як 
маємо ставитися до служіння в церкві.

Служіння – це не тільки від-
відування недільних зібрань, але 
і все життя церкви загалом. Бог 
дав чудову структуру в нашій 
церкві, ми маємо домашні групи, 
на яких можемо себе реалізову-
вати, можемо служити і почува-
тися частинкою церкви.

Наше наступне запитання 
– для чого я потрібний церкві? 
Чи задавались ми колись таким 

питанням? Деякі люди перестають ходи-
ти на зібрання, перестають жити життям 
церкви, тому що не почуваються її час-
тинкою. Можливо, вони обділені увагою, 
можливо, до них не підійшли, коли вони 
цього чекали. Можливо, не відвідали, 
коли вони хворіли, не підтримали, коли 
важко. Але коли ми задамося питанням: 
для чого я потрібний церкві, що я можу 
корисне принести сюди, чим я можу по-
служити для церкви, я не буду шукати, 
щоб на мене звертали увагу, я буду сам 
звертати увагу. Я не буду перейматися 
тим, що я можу тут взяти, що мені можуть 
дати, навпаки, я буду перейматися, чи 
маю я що віддати. 

У Діях святих апостолів читаємо: 
«А Павло вибрав Силу й пішов, Божій 
благодаті братами доручений. І проходив 
він Сирію та Кілікію, Церкви зміцнюючи» 
(Дії 15:40-41). Апостол Павло ходив, 
зміцнюючи церкви, він служив церквам і 
хотів зробити щось корисне для церкви. 
Слово Боже говорить, що так само і ми 
повинні дбати.

«Так і ви, що пильнуєте про духо-
вні дари, дбайте, щоб збагачуватись 
через них на збудування Церкви!»(1Кор. 
14:12).

Для чого дбати про дари? Не для 
того, щоб себе прославити, не для того, 
щоб на мене увагу звернули, не для того, 
щоб чогось досягнути, а для того, щоб 
послужити для церкви. Бог дав дари для 
того, щоб ми служили святим, служили 
церкві, і за це ми повинні переживати.

пека для церкви, якщо значна частина 
людей сидять на трибуні і повчають та 
дорікають: «Я би не так зробив», «Чому 
ви так провели служіння?», «Чому так 
заспівали?», «Чому зробили так, а не 
інакше»… Тільки коли ти починаєш слу-
жити, коли починаєш щось робити, коли 
ти опиняєшся в команді, ти розумієш, як 
іноді буває нелегко. Ти прислухаєшся 
до порад, іноді сам критикуєш, але ти 
в команді, твоя критика приймається, 
тому що ти щось робиш. Ти не просто 
говориш, але ти намагаєшся допомогти. 
Твої поради приймуть, коли ти хочеш 
щось робити.

Коли ти приходиш в команду, ти 
стикаєшся з деякими труднощами і ро-
зумієш, що не все так легко і не все так 
просто,  як виглядало з трибуни. Деколи 
трапляються і проколи, але ти в команді, 
твоє завдання – допомогти, посприяти, 
послужити, а не просто сказати, не 
просто покритикувати. Бути лише вбо-
лівальником  – це небезпека!

«Бо хто добре виконує службу, той 
добрий ступінь набуває собі та велику 
відвагу в вірі через Христа Ісуса» (1Тим. 
3:13). Бог заохочує нас через це Слово: 
той, хто служить, хто старається добре 
виконувати службу, той набуває добрий 
ступінь і відвагу у вірі через Христа.

Гортаючи сторінки історії, ми завжди 
захоплюємося першоапостольською 
церквою. Ми читаємо. як Бог діяв тоді, і 
хочемо, щоб Він так діяв і сьогодні, у на-
шій церкві, серед нас. Варто, дивлячись 
на першоапостольську церкву, брати для 
себе корисні уроки з життя тих людей. 
Як вони жили? Як поводилися?

Звернімо увагу на один вірш з Дій 
апостолів : «А люди, що ввірували, мали 
серце одне й одну душу, і жаден із них не 
вважав що з маєтку свого за своє, але в 
них усе спільним було» (Дії 4:32). 

Сьогодні не продають маєтки  ні бідні, 
ні багаті. Але я хочу звернути увагу на 
інше: на те, що мали ці люди крім того, 
що вони приносили. Напевно, те, що 
вони приносили, було наслідком того, 
що вони «мали серце одне і одну душу». 
Це були люди, які переживали один за 
одного, переживали за служіння, за те, 
щоб Бог діяв в їхньому середовищі. Вони 
не вважали свої набутки чимось цінним і 
готові були все покласти до ніг Ісуса для 
того, щоб послужити церкві, щоб Бог міг 
діяти і спасати інших людей.

Закінчуючи своє послання до римлян, 
апостол Павло передає привіти римля-
нам: «Поручаю ж вам сестру нашу Фіву, 
служебницю Церкви в Кенхреях, щоб ви 
прийняли її в Господі, як личить святим, 
і допомагайте їй, у якій речі буде вона 
чого потребувати від вас, бо й вона 
опікунка була багатьом і самому мені. 
Вітайте Прискиллу й Акилу, співробітни-
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чим могли. Хтось проявляв гостинність, 
хтось опікувався іншими. Цікаво, як  
опікувалась ця сестра Фіва. Апостол 
Павло каже, що вона стала опікункою 
для багатьох.

Пригадую ситуацію зі свого життя. 
Одного разу мої діти потрапили в лікар-
ню. Лікування було дуже дорогим, і ми 
витратили всі свої гроші. Ми  молилися, 
щоб Бог нам допоміг. Якось я прийшов у 
церкву і був дуже вражений, коли одна 
старенька сестричка, пенсіонерка, про-
тягнула мені руку і благословила мене. 
Вона дала мені 100 євро. Я думав що  
це тій сестрі потрібно допомогти, щось 
дати, адже вона старенька, а скільки 
там тої пенсії. Але вона знайшла мож-
ливість – не знаю, як вона її знайшла 
– і послужила, поопікувалася нами в 
тій ситуації.

Можливостей опікуватися кимсь у 
церкві дуже багато, і ми можемо знайти 
спосіб, щоб послужити, бути корисним 
для церкви, для діла Божого, для брата 
і сестри. Христос прийде за Церквою 
Своєю. Але Він не забере цей дім молит-
ви, не забере тільки тих, хто сидить біля 
кафедри, – Він забере братів і сестер, 
забере людей, яким мені сьогодні треба 
служити, яким я маю сьогодні допо-
могти, людей, які сьогодні потребують 
моєї опіки.

Ми із задоволенням співаємо чудовий 
псалом: «Люблю, Господь, Твій дім». І 
там є такі слова: «Я радий би, друззя, 
довіку бути в ній, щоб помогти в порі 
сумній нести її хреста». Чи готовий я по-
класти своє життя за церкву? Чи готовий 
я страждати за церкву? Чи готовий тер-
піти якісь обмеження, перенести якісь 
втрати заради Церкви Божої, заради 
вибраних Божих людей? Що готовий я 
терпіти заради Невісти Ісуса?

Апостол Павло говорив: «Окрім зо-
внішнього, налягають на мене денні по-
винності й журба про всі церкви» (2Кор. 
11:28); «Тепер я радію в стражданнях 
своїх за вас і доповнюю недостачу 
скорботи Христової в тілі своїм за тіло 
Його, що воно Церква…» (Кол. 1:24). 
Апостол Павло, коли було потрібно, був 
готовий страждати і навіть життя від-
дати за Церкву Божу. Він знав, що це не 
просто люди – це Невіста Ісуса Христа, 
за якою Він прийде, щоб забрати її з 
Собою на небо. 

На початку ми читали: «Як і Христос 
полюбив Церкву і віддав за неї Себе, щоб 
її освятити, очистивши водяним купелем 
у слові, щоб поставити її Собі славною 
Церквою, що не має плями чи вади, чи 
чогось такого, але щоб була свята й не-
порочна!» (Еф. 5:25-27). Брати і сестри! 
Ми повинні пам’ятати, що Ісус Христос 
віддав Своє життя за нас, за Церкву. 
Тому ми не маємо жодного права паплю-

Мабуть, багато з нас хоча б раз бу-
вали на стадіоні на футбольному матчі. І 
яких тільки слів не вчуєш поблизу трибу-
ни вболівальників, які стежать за пере-
бігом матчу. «Ти що, інвалід?». «Ти куди 
б’єш?». «Ти навіщо туди копнув? Чому 
не дав йому пас?!». Здається, тут самі 
професіонали – все вони вміють, тільки 
випусти їх на поле – і рахунок 20:0. Але 
коли людина опиняється на полі віч-на-
віч з суперником, не так вже це й легко, 
виявляється, як здається збоку. 

Дуже небезпечно, коли в церкві є 
«трибуна вболівальників». Це небез-

ків моїх у Христі Ісусі, що голови свої за 
душу мою клали, яким не я сам дякую, 
але й усі Церкви з поган, і їхню домашню 
Церкву... Вітайте Марію, що напрацюва-
лася багато для вас… Вітайте Трифену 
й Трифосу, що працюють у Господі. 
Вітайте улюблену Персиду, що багато 
попрацювала в Господі… Вітає вас Гай, 
гостинний для мене й цілої Церкви. Ві-
тає вас міський доморядник Ераст і брат 
Кварт» (Рим. 16:1-4, 6, 12, 23). 

Читаючи цей розділ, ми знаходимо 
багато імен людей, які ввійшли в історію, 
людей, які щось робили, які служили, 

жити її, не маємо права просто сидіти на 
трибуні вболівальників і розказувати, як 
треба правильно робити, сидіти і просто 
критикувати. Ми мусимо стати частиною 
громади, ми повинні служити, повинні 
посвятити себе цьому. Ми повинні ви-
користовувати ті дари, які нам дав Бог, 
для того, щоб служити.

Ісус віддав Своє життя за Церкву. 
Не будь байдужим, знайди відповідь на 
ці запитання: ким я є для церкви? Що я 
можу зробити для церкви? Скільки часу 
я віддаю своїй церкві? Яке місце церква 
займає у моєму житті?
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУГЛИБИНИ ІСТИНИ

Горе вам, фарисеям, — бо ви 
десятину даєте з м’яти та рути й 
усякого зілля, але обминаєте суд 
та Божу любов; це треба робити, і 
того не лишати! Горе вам, фари-
сеям, що любите перші лавки в 
синагогах та привіти на ринках! 
Горе вам, — бо ви, як гроби не-
помітні, — люди ж ходять по 
них і не знають того». Озвався ж 
один із законників, і каже Йому: 
«Учителю, кажучи це, Ти і нас об-
ражаєш!». А Він відказав: «Горе й 
вам, законникам, бо ви на людей 
тягарі накладаєте, які важко 
носити, а самі й одним пальцем 
своїм не доторкуєтесь тягарів! 
Горе вам, бо надгробки пророкам 
ви ставите, — ваші ж батьки були 
їх повбивали… Так, — визнаєте 
ви й хвалите вчинки батьків сво-
їх: бо вони їх повбивали, а ви їм 
надгробки будуєте! Через те й му-
дрість Божа сказала: «Я пошлю 
їм пророків й апостолів, — вони 
ж декого з них повбивають, а де-
кого виженуть, щоб на роді оцім 
відомстилася кров усіх пророків, 
що пролита від створення світу, 
від крови Авеля аж до крови 
Захарія, що загинув між жер-
тівником і храмом!». Так, кажу 
вам, — відомститься це все на 
цім роді! Горе вам, законникам, 
бо взяли ви ключа розуміння: 
самі не ввійшли, і тим, хто хотів 
увійти, боронили!». А коли Він 
виходив ізвідти, стали книжники 
та фарисеї сильно тиснути та від 
Нього допитуватись про багато 
речей, вони чатували на Нього, 
щоб зловити що з уст Його (і щоб 
оскаржити Його). Того часу, як 
зібралися десятитисячні натовпи 
народу, — аж топтали вони один 
одного, — Він почав промовляти 
перш до учнів Своїх: «Стережіть-
ся розчини фарисейської, що є 
лицемірство! Бо немає нічого 
захованого, що не відкриється, 
ні таємного, що не виявиться» 
(Лк. 11:37-12:2).

Слово «лицемір» означає «актор у мас-
ці». Коментуючи слова Христа, один із 
наших сучасників влучно зауважив, що 

в церковних колах і сьогодні часто можна 
спостерігати щось схоже на гру на сцені: 
сценарій, костюми, гра й овації глядачів. 
Лицемірство Своїх сучасників Господь 
описав як «розчину фарисейську». Цим 
Він указав на фарисеїв і їхню здатність по-
ширювати свої лицемірні погляди на тих, 
хто поруч. Як у процесі бродіння все тісто 
заквашується від невеликої розчини, так і 
людина, яка не вберегла себе від впливу 
лицемірів, звикає носити маску. Щоб кра-
ще збагнути це застереження, докладно 
розглянемо вищезгаданий біблійний 
уривок з Євангелія від Луки — промову 
Христа в домі фарисея, приводом до якої 
було порушення припису мити руки перед 
їдою. Схоже, що Христос єдиний, Хто не 
зробив цього. Це здивувало фарисея. І 
Христос у приватній бесіді за столом гово-
рить те, що незабаром скаже в публічній 
проповіді в храмі (див. Мт. 23).

А й справді, чому пророк, людина вели-
кої святості, яка є взірцем благочестивої 
поведінки, не виконує релігійного припису, 
який підкреслює прагнення до чистоти і 
святості? Хіба це зашкодить? З подальшої 
промови зрозуміло, що Христос зробив це 
навмисне. Цим учинком Він показав, що 
не варто робити релігійним обов’язком 
те, чого Бог не велів. Хоча обрядовою 
складовою Закону Мойсея і були різні 
омовіння, припису мити руки перед їжею 
там не було. Навіть «з люб’язності» Хрис-
тос не захотів цього робити й здивував 
людей, для яких це стало повсякденним 
обов`язком. Більше того, Ісус викриває 
лицемірство фарисеїв і цим учить нас не 
підлещуватися до тих, хто чинить зло, 
навіть якщо це наші друзі.

Проблема в тому, що фарисеї зо-
середили свої релігійні обов’язки на зо-
внішньому, на тому, що помічають люди, і 

відкладали, а то й зовсім відкидали те, що 
бачить тільки Бог. Звісно, були й винятки, 
і, мабуть, несправедливо було б ототож-
нювати фарисейство з лицемірством. 
Таке ототожнення неточне, тому що на-
віть Павло не посоромився фарисейства 
(Дії 23:6), та й Самого Христа спершу 
теж асоціювали якщо не безпосередньо 
з фарисеями, то з їхніми прибічниками. 
Але от Він викриває те, що стало нормою 
в їхньому середовищі. Безглуздя — мити 
руки й забути про очищення серця від 
лукавості, здирства й кривди. Як ми по-
дивимося на того, хто помиє посуд лише 
із зовнішнього боку? А духовний настрій 
при виконанні церковного служіння — це 
і є внутрішня частина чаші. Ця нечистота 
занечищує все. Тому лукавий дух, хай при 
ньому ми навіть утримуємось від грубих 
переступів, прирівнюється до посуду, 
що зовні ідеально чистий, але всередині 
повний гидких павуків і павутиння. Саме 
здирство та кривда частіше притаманні 
тим, хто очистив себе від більш помітних 
гріхів, скажімо, пияцтва та розпусти. 
«Нерозумні, чи ж Той, Хто створив оте 
зовнішнє, не створив Він і внутрішнє?». Та 
й хіба не для того були дані приписи про 
зовнішнє, щоб допомогти у внутрішньому? 
Як мало вони значать, коли серце нечисте! 
(див. Іс. 1). Отже, Бог, Який створив і 
тіло, і душу, справедливо очікує, що ми 
подбаємо про те, що стосується і того 
й іншого.

Далі, доповнюючи сказане, Христос 
учить, як саме можна очистити земні 
блага: «Тож милостиню подавайте з уну-
трішнього, і ось все буде вам чисте» (Лк. 
11:41). Інший варіант перекладу: «Очис-
тіть внутрішнє, подаючи милостиню» (New 
Living Translation). У будь-якому випадку є 
натяк на Закон Мойсея, який передбачає, 
що частина прибутку від землі буде від-
даватися левитові, приходькові, сироті 
та вдові. Наша власність належить нам 
тільки після того, як ми віддали належне 
Богові. Щедрістю до бідних ми набуваємо 
право вільно користуватися нашими мате-
ріальними благами.

Христос викриває фарисеїв за те, що 
вони більшого значення надали друго-
рядному в Законі й знехтували головним. 
Можливо, через виконання приписів 
про десятину вони здобували репутацію 
людей, які ретельно виконують Закон, бо 
давали навіть «з м’яти та рути й усякого 
зілля». Також, таким чином, вони могли 
здобути прихильність священиків, яка 
завжди згодиться. Зрештою, Христос 
засуджує не цю скрупульозність, а не-
хтування важливішими обов’язками. 
Закони, які стосувалися сутності релігії, 
нівелювались: «… але обминаєте суд та 
Божу любов; це треба робити, і того не 
лишати!».

Господь викривав також гордість і 
марнославство, що виражалось у праг-
ненні до першості й похвали від людей: 
«Горе вам, фарисеям, що любите перші 
лавки в синагогах та привіти на ринках!» 
(Лк. 11:43). І знову зауважимо, що Він 
засуджує не засідання, на які вони зби-
рались, а любов до почесті. Він викриває 
нечестя, яке прикривається благовидними 
претензіями: «Горе вам, бо ви, як гроби не-
помітні, люди ж ходять по них і не знають 
того…» (Лк. 11:44).

Далі текст містить критику на закон-
ників, щасливчиків, які щодня торкались 
до Закону, вивчали його і навчали народ. 
Один із книжників утрутився в розмову, 
висловивши образу. Але у відповідь почув 
викриття подвійних стандартів: «Горе й 
вам, законникам, бо ви на людей тягарі 
накладаєте, які важко носити, а самі й 
одним пальцем своїм не доторкуєтесь 
тягарів!» (Лк. 11:46). Лицемірне ж став-

лення до віри по-особливому проявилося 
в шануванні пам’яті пророків, яке йшло 
поруч і ніяк не в’язалось із ненавистю до 
самих пророків… Промова закінчується 
викриттям зловживань, які ці люди чинили 
з правом тлумачити Писання: «Горе вам, 
законникам, бо взяли ви ключа розуміння: 
самі не ввійшли, і тим, хто хотів увійти, 
боронили» (Лк. 11:52). Урешті-решт, вона 
не залишила байдужими тих, на кого була 
спрямована, але й збільшила тиск, який 
чинили на Христа.

Поки Христос обідав у фарисея, вели-
чезний натовп народу прийшов до Христа. 
Незважаючи на те, що вранці Христос 
суворо викривав їх, називаючи родом 
лукавим, що шукає ознак (Лк. 11:29), 
вони все ж зібралися до Нього. Народ, на 
відміну від фарисеїв, сприймав критику. І 
Христос починає давати настанови Своїм 
учням у присутності тих, хто зібрався. Ось 
тут і лунає застереження про лицемірство. 
Якщо таке попередження було потрібне 
для перших учнів Христа, значить ще 
більш актуальне для нас сьогодні. Так 
само, як тісто піднімається в процесі бро-
діння, так людські серця легко підносяться 
від гордості через власну побожність чи 
заражаються прагненням вислужитися 
перед людьми. Порівнявши поширення 
лицемірства з дією розчини в тісті, Хрис-
тос застерігає не просто від небажаних 
учинків, а від духа, атмосфери, у якій 
людське серце погоджується обманюва-
ти, лицемірити. Яким же витонченим стає 
зло, коли його прикривають побожністю!

Прикладом життя нелицемірної лю-
дини є Махатма Ганді. Ще до початку 
своєї діяльності в Індії він жив у Південній 
Африці, в невеличкому селищі. Ганді 
займав пост голови цього селища і для 
людей був як батько, до якого діти при-
ходять із різними проблемами. У цьому 
селищі жила вдова, у якої були труднощі 
з вихованням сина-підлітка. Через відсут-
ність батьківського авторитету хлопець 
відмовлявся від будь-якої здорової їжі, 
насолоджуючись тільки солодощами. 
Удова знала, що коли Ганді поговорить 
із хлопцем, то син прислухається до його 
слів. Отже, вона привела його до Ганді 
й попросили поговорити з сином, щоб 
він припинив їсти лише солодощі. Ганді 
помовчав і сказав: «Приведіть хлопця до 
мене через тиждень». Час минув, і вдова 
знову прийшла й просила: «Поговоріть із 
сином, щоб їв не тільки солодощі». «Про-
бачте, — відповів голова, — а не могли 
б ви прийти ще через тиждень?» Минув 
ще тиждень, і розгублена жінка знову 
прийшла до Ганді з тим самим проханням. 
Цього разу він пояснив хлопцеві суть 
проблеми й порадив припинити витівки. 
Коли Ганді закінчив, жінка відкликала 
його, подякувала і спитала: «Чому ви від-
кладали розмову двічі?». Ганді відповів: 
«Бо я не усвідомлював собі, що то таке 
залишитись без солодкого». Цілісність 
цієї людини заважала йому давати поради 
(хай навіть дитині), яких він сам не готовий 
був дотримуватися. Ми ж, навпаки, дуже 
часто готові наставляти інших у тому, чого 
самі не робимо.

Лицемірити — марна справа, бо 
рано чи пізно правда відкриється. «Уста 
правдиві стоятимуть вічно, а брехливий 
язик — лиш на хвилю» (Пр. 12:19). Без-
законня, яке прикривається набожністю, 
може відкритись уже в цьому світі, як то 
сталось з Юдою і Симоном (Мр. 14:10; 
Дії 8:18–24). Або ж це трапиться в судний 
день, коли відкриються таємниці всіх 
сердець. Якщо ж релігія не спрямована 
на те, щоб перемагати і викоріняти зло в 
людському серці, то не завжди вона змо-
же і його прикривати. Настане день, коли 
з лицемірів зірвуть їхні маски. Сказане 
Ісусом указує на те, що Він знає глибини 
людського падіння й ігор, у які грають 
«пристойні» люди. Тому застерігає: «Бо 
немає нічого захованого, що не від-
криється, ні таємного, що не виявиться. 
Тому все, що казали ви потемки, — при 
світлі почується, що ж шептали на вухо 
в коморах, — на дахах проповідане 
буде» (Лк. 12:2–3). Христос не засуджує 
людську здатність помилятись. Усі ми по-
миляємось. Проте прагнення до того, щоб 
здаватися кращими, ніж ми є, — це лице-
мірство. Жити в Божому Царстві — зна-
чить бути прощеним і улюбленим, а такій 
людині не треба ховатись і прикидатися.

Підготовлено на основі коментарів
 до Біблії Метью Генрі.

Дітріх Бонхоффер є сим-
волом лютеранського муче-
ництва в ХХ ст. Його статуя 
у числі зображень десяти 
християнських мучеників 
новітнього часу розміщена 
на західному фасаді Вест-
мінстерського абатства в 
Лондоні. Якщо ми спробує-
мо відшукати відповідь на 
запитання, де Бонхоффер 
взяв сили мужньо прийня-
ти мученицьку смерть, то 
відповідь може бути лише 
одна: він помирав щодня, 
адже свято вірив, що учнів-
ство — це смерть для влас-
ного комфорту, для страху, 
для пристосуванства, для 
власних прагнень і бажань, 
і, якщо буде потрібно, навіть 
смерть фізична.

1933 року?». Коли 1 квітня 1933 року 
було наказано бойкотувати єврейські 
магазини, уся сім’я Бонхофферів 
виявила непокору. Дев’яносторічна 
бабуся Дітріха спокійно пройшла через 
кордон гітлерівських штурмовиків, які 
оточували єврейські магазини, і зроби-
ла свої покупки.

Бонхоффер надзвичайно різко 
критикував Церкву свого часу. Він 
вважав, що вона була слабкою, бо 
недооцінювала значення благодаті 
Христа. «Дешева благодать — це 
виправдання гріха без виправдання 
грішника… Це благодать без учнівства, 
благодать без Ісуса Христа, живого і 
втіленого…» 

У 1936 р. нацистська влада по-
збавляє його права на викладання в 
університеті, а потім звільняє. І в 30-х 
рр., і на початку 40-х рр. Бонхоффер 
неодноразово виїжджав за кордон, 
проте наполегливо не погоджувався 
емігрувати. Він вибрав рух політичного 
опору на батьківщині. Бонхофферу 
за принципову біблійну позицію, яка 
полягала в прагненні звільнити Хрест 

від свастики, довело-
ся заплатити велику 
особисту ціну. 5 квіт-
ня 1943 р. пастора 
арештували за підо-
зрою в змові проти 
Гітлера. В ув’язненні 
під слідством Бон-
хоффер пробув два 
роки. Незадовго до 
закінчення війни, 9 
квітня 1945 р., він був 
повішений у концта-
борі Флоссенбюрг.

 Книга Д ітр іха 
Бонхоффера «Опір 
і покірливість» при-
ваблює до себе чи-
тачів нашого часу як 
свідчення людської 
мужност і ,  висоти 

духу, чуйного серця і послідовної, без-
компромісної відповідальності. Не хо-
четься її переказувати, хочеться, щоб 
ви, шановні читачі, самі прочитали цю 
чудову книгу та зробили власні висно-
вки. Дозволю собі лишень зацитувати 
деякі думки теолога.

Життя в боротьбі надало право 
Дітріху Бонхофферу сказати: «У 
християнина, на відміну від віруючих 
у міфи про спасіння, немає останньої 
шпаринки у вічність для позбавлення 
від земних справ і труднощів, але, як 
Христос («Боже мій, чому Ти мене за-
лишив?»), він повинен сповна випити 
чашу земного життя, і лише в тому ви-
падку, якщо він так чинить, Розіпнутий 
і Воскреслий стоїть поряд із ним, а він 
— з Христом розпинається і воскресає. 
Христос наздоганяє людину в осередді 
її життя» (лист від 26. 6. 1944 р.).

Життя з Христом і життя для інших 
зливаються для Бонхоффера в поняття 
Церкви. «Навряд чи є відчуття, що дає 
більше радості, ніж відчуття, що можеш 
приносити якусь користь людям. При 
цьому головне зовсім не в кількості, а в 
інтенсивності. Адже врешті-решт саме 
людські стосунки — це найголовніше 
в житті. Сам Бог дає нам можливість 
служити Йому у сфері людського. Усе 
решта наближається до «гордині».

Це, звичайно, не означає, що можна 
нехтувати світом речей і матеріальних 
досягнень. Але що для мене най-
прекрасніша книга, або картина, або 
будинок, або маєток порівняно з моїм 
чоловіком (дружиною), моєю дитиною, 
моїми батьками, моїм другом? Так, 
проте, може говорити лише той, хто 
знайшов у своєму житті людину. Адже 
для багатьох наших сучасників людина 
сприймається просто як частина світу 
речей. Це виникає тому, що їм просто 
недоступне людське переживання. 
Ми маємо бути щасливі, що в нашому 
житті ми були щедро наділені цим пере-
живанням…» (лист від 14. 08.1944 р.).

Світлана Филипчук.

ОПІР І ПОКІРЛИВІСТЬ

Дітріх Бонхоффер (1906–1945) 
був шостим з восьми дітей у сім’ї 
Карла Бонхоффера, відомого лі-

каря-невропатолога. Після закінчення 
гімназії Дітріх вивчає теологію спо-
чатку в Тюбінгені й Римі, а після 1924 
р. — у Берлінському університеті. У 23 
роки захищає докторську дисертацію. 
У листопаді 1932 р. стає пастором і 
паралельно викладає систематичну 
теологію в Берлінському університеті, 
друкує безліч статей, пише книги. У 
30-х рр. одна за іншою з’явилися його 
праці: «Творіння і гріхопадіння» (1934), 
«Слідування за Христом» (1934), «Жит-
тя спільнотою» (1939), «Біблійна книга 
молитов» (1940).

Після приходу Гітлера до влади 
Бонхоффер відразу ж починає активну 
боротьбу з націонал-соціалізмом і під-
тримуваним нацистами церковно-по-
літичним рухом «Німецьких християн», 
який після перемоги на липневих 
церковних виборах 1933 р. проголо-
сив себе «Євангельською церквою 
німецької нації», покликаною показати 
світу «німецького Христа». Бонхоффер 
виступає з рішучими протестами як 
проти псевдохристиянської нордичної 
міфології, так і проти «арійського па-
раграфа» в расовому законодавстві 
«коричневого» Генерального синоду. Ці 
протести стали часткою програм Над-
звичайного союзу пасторів — початко-
вого етапу євангельського руху опору. 
Після синоду в Бармені (31 травня 1934 
р.) цей рух, що утвердив себе як «право-
чинну Німецьку євангельську церкву», 
отримав назву «Сповідальна церква».

Працюючи зі студентами-бого-
словами, Бонхоффер був опечалений 
тим, що більшість із них прийняла по-
пулярну тоді політичну ідеологію: що 
добре для Німеччини, те добре і для 
Церкви. Його обурювало, як із легкістю 
люди ототожнювали політичні успіхи із 
духовними здобутками.

Він постійно запитував своїх сту-
дентів: «Ким є Ісус Христос у світі 
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Вірність — це постійність, надій-
ність у взаємостосунках. Протилеж-
ність вірності — зрада, запроданство. 
Ніщо так високо на землі і на небесах 
не цінується, як вірність, і ніщо так 
легко не втрачається. Без Божої до-
помоги людина не зможе бути вірним 
християнином, другом, супутником 
життя.

«А до Ангола Церкви в Смірні напиши: «Оце 
каже Перший і Останній, що був мертвий й ожив: «Я 
знаю діла твої, і біду, і убозтво, — але ти багатий, 
— і зневагу тих, що говорять про себе, ніби юдеї 
вони, та ними не є, але вони — зборище сатани. 
Не бійся того, що маєш страждати! Ось диявол 
вкидатиме декого з вас до в’язниць, щоб вас ви-
пробувати. І будете мати біду десять день. Будь 
вірний до смерти, і Я тобі дам вінця життя! Хто має 
вухо, хай чує, що Дух промовляє Церквам: пере-
можець не буде пошкоджений від другої смерти» 
(Об. 2:8-11).

Христос звертається до церкви в Смірні із закли-
ком бути вірною Йому за всіх обставин життя. Легко 
зберегти вірність традиціям і обрядам — та ось 
тільки ціна цієї вірності мізерна! Важче бути вірним 
Особистості, особливо Такій, як Ісус Христос.

Христос нагадує, що Він вірний Бог і вірний Спа-
ситель: «І ти пізнаєш, що Господь, Бог твій, — Він 
той Бог, той Бог вірний, що стереже заповіта та 
милість для тих, хто любить Його, та хто додержує 
Його заповіді на тисячу поколінь» (5 М. 7:9).

Щоб люди були впевнені в міцності своїх вза-
ємин з Богом, Він вступив з ними в договірні від-
носини, в яких проголошує умови співпраці з Ним, 
привілеї цієї угоди і санкції за порушення. Бог не 
змінює умов Свого договору, і людина знає, що 
вона зможе очікувати від Бога, а чого не може.

Бог вірний Своєму бажанню 
прощати тим, хто кається
«Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та 

праведний, щоб гріхи нам простити, та очистити нас 
від неправди всілякої» (1 Ів. 1:9). Ця обіцянка дає 
нам відвагу постійно очищуватись від гріха.

Бог вірний Своєму бажанню 
допомогти спокушуваним
«Досягла вас спроба не інша, тільки людська, 

але вірний Бог, Який не попустить, щоб ви випро-
бовувалися більше, ніж можете, але при спробі 
й полегшення дасть, щоб знести могли ви її» (1 
Кор. 10:13).

Іноді ми вважаємо, що спокуса перевищує наші 
сили і нема можливості з нею справитись. Однак це 
хибна думка. Питання не в нашій силі, а в бажанні 
бути переможцем. Бог ніколи не дає випробувань 
понад силу.

Бог вірний Своїй обітниці 
підготувати віруючих до 
зустрічі з Ним
«А Сам Бог миру нехай освятить вас цілком 

досконало, а непорушений дух ваш, і душа, і тіло 
нехай непорочно збережені будуть на прихід Госпо-
да нашого Ісуса Христа! Вірний Той, Хто вас кличе, 
— Він і вчинить оте!» (1 Сол. 5:23-24). Якщо ми всією 
душею прагнемо бути готовими зустрітися з Богом, 
вірний Бог допоможе нам в цьому.

Отож ми маємо справу з вірним Спасителем. 
Йому приємно бути вірним, Він дорожить вірністю 
і тому очікує від нас взаємності. Як земна любов 
і дружба грунтуються на вірності, так і стосунки з 
Богом будуються на тій же основі. Невірність для 
Бога настільки тяжкий гріх, що Він прирікає людей 
на вічні муки в озері вогненному.

Бути вірним Христу — 
означає працювати для Нього
Церква Смірни виявляла вірність ділами, а не 

словами. Христос не уточнює, які діла звершила 
церква у ворожому оточенні, але ми можемо ро-
бити припущення на основі Писання.

Завдання Церкви в усі часи одне — показува-
ти світові Христа. Тому з перших днів існування 
Церква наслідувала Христа в доброчинності: «Бо 
жоден із них не терпів недостачі: бо хто мав поле 
чи дім, продавали і заплату за продаж приносили 
та й клали в ногах у апостолів, — і роздавалося 

кожному, хто потребу в чім мав» (Дії 4:34-35).
Євангеліє розповідає про Тавіту, що шила 

сорочки для бідних, про допомогу Антіохійської 
церкви голодуючим братам в Юдеї (Дії 11:27-30). 
Апостол Яків закликає віруючих турбуватися про 
вдів і сиріт (Як. 1:27). Апостол Павло закликав 
чинити добро всім і навіть ворогам: «Отож як 
твій ворог голодний — нагодуй його; як він праг-
не — напій його, бо, роблячи це, ти згортаєш 
розпалене вугілля йому на голову. Не будь пере-
можений злом, але перемагай зло добром!» (Рим. 
12:20-21).

Ще про один обов’язок для віруючих людей чи-
таємо в пророка Єремії: «І дбайте про спокій міста, 
куди Я вас вигнав, і моліться за нього до Господа, 
бо в спокої його буде і ваш спокій» (Єр. 29:7). 

Але вірність Христові не обмежується лише 
ділами доброчинності. Найперше наше завдання 
— служіння благовісту. Про це двічі згадується в 
Діях святих апостолів (8:4; 11:19). За значенням це 
служіння переважає всі інші. Адже його результа-
том є душі, спасенні від влади сатани і пекла. 

Слава Богу за всіх, хто не на словах, а на ділі 
виявляє вірність Христу. Свого часу вони почують 
від Нього: «Гаразд, рабе добрий і вірний,.. — увійди 
до радощів пана свого!» (Мт. 25:23).

Бути вірним Христу — 
означає не нарікати на Нього 
в життєвих негараздах
Віруючі в Смірні жили в скорботах і бідності. У 

цих умовах так легко нарікати на Бога, засумніва-
тися в Його любові і повернутися до Нього спиною. 
Багато хто так і поводиться. Ізраїльтяни під час 
блукання в пустині стикалися з небезпекою воро-
жого нападу, з нестачею води і продовольства і не 
раз нарікали на Бога і Мойсея. Вони заражали один 
одного невдоволенням і багато разів поривались 
повернутися в Єгипет. 

У Біблії сказано: «... того не сховаємо від їхніх 
синів, будемо розповідати про славу Господню 
аж до покоління останнього, і про силу Його та 
про чуда Його, які Він учинив!.. Щоб знало про це 
покоління майбутнє, сини, що народжені будуть, 
— устануть і будуть розповідати своїм дітям. І 
покладуть на Бога надію свою, і не забудуть діл 
Божих, Його ж заповіді берегтимуть. І не стануть 
вони, немов їхні батьки, поколінням непокірливих 
та бунтівничим, поколінням, що серця свого не 
поставило міцно, і що дух його Богу невірний» 
(Пс. 77:4-8). 

Ми співаємо: «Мені легко іти за тобою, як мені 
усміхається все, а якщо і печалі прийдуть, поможи 
мені, Боже, дійти до країни небесної тої». Так, у 
скорботах випробовується наша вірність Богові. 
Поки Ісус виправдовував надії людей, вони ходи-
ли за Ним, але як тільки Він заговорив про Свою 
майбутню смерть, вони сказали: «Які дивні слова!» 
І відійшли від Нього назавжди.

Життєві негаразди перевіряють мотиви нашої 
віри. І якщо ми, як Йов, прославляємо Бога і в добрі, 
і в біді, — ми на правильній дорозі. «Ти багата», 
— сказав про церкву у Смірні Христос. Вона була 
багата вірністю!

Бути вірним Христу — 
означає не відрікатись від 
Нього під час переслідувань
«Я знаю... і зневагу тих, що говорять про себе, 

ніби юдеї вони, та ними не є, але вони — зборище 
сатани. Не бійся того, що маєш страждати! Ось 
диявол кидатиме декого з вас до в’язниць, щоб 
вас випробувати. І будете мати біду десять день. 
Будь вірний до смерти, і Я тобі дам вінця життя!» 
(Об. 2:9-10).

Віруючі Смірни страждали від наклепів. Їх ви-
ставляли на посміховисько перед світом. Їх кидали у 
в’язниці, розлучали з сім’єю. Але вони не проміняли 
вічне на тимчасове, вічне життя на вічну загибель, 
Христа на сатану. Цим вибором вони засвідчили 
свою мудрість і свою духовну спрямованість.

У часи радянської влади становище було на-
стільки ж трагічним.

«Відмовся від віри в Бога — і одержиш диплом 
про вищу освіту».

«Відмовтесь від Бога — і ми не заберемо у вас 
дітей».

«Відмовся від Бога — і вийдеш на волю».
«Відмовся від Бога — і займеш високу по-

саду».
Християнам доводилось доказувати вірність 

Христу, жертвуючи кар’єрою, дипломом, спокійним 
і благополучним життя.

Це було в Англії. Баптист Джон Буньян був 
ув’язнений за проповідь Євангелія. Напевно, 
суддею керував сам сатана, коли той виносив 
святому проповіднику безжальний вердикт: «Від 
тебе залежить, скільки будеш сидіти в тюрмі. Як 
тільки пообіцяєш, що не будеш проповідувати, 
відразу вийдеш на свободу».

У Буньяна на волі залишались дружина і сліпа 
дочка, яким він був потрібний як друг і годувальник. 
І якою сильною була спокуса вийти на свободу, 
зрікаючись не Христа, а лише служіння Йому! Про-
повідник віддав перевагу 13-річному стражданню 
у в’язниці. У тюрмі він написав книгу «Подорож 
пілігрима в Небесну країну», що стала для Церкви 
на всі віки духовним посібником.

Олександр Пушкін прочитав цю книгу за два 
роки до смерті і написав під її впливом вірш 
«Мандрівник». Хочеться надіятись, що, вмираючи 
від кулі Дантеса, він згадав істини цієї книги про 
спасіння за благодаттю.

Бути вірним Христу — 
означає дотримуватись 
настанов Божого Духа
Вірність Христу неможливо зберегти без веден-

ня Святого Духа, котре Він звершує через Святе 
Писання. Біблія — Його рупор, Його меч. Правильні 
відносини Бога з людиною можуть бути побудовані 
лише на Писанні.

У Своїх стосунках з людьми Бог нерідко ви-
користовував терміни зі сфери батьківських чи 
подружніх взаємин. Він називає Себе Отцем, а 
віруючих — Своїми дітьми. Він говорив Ізраїлю: 
«І пізнаєш ти в серці своїм, що, як навчає чоловік 
сина свого, так навчає тебе Господь, Бог твій» (5 
М. 8:5). Бог не поводиться з людьми, як наглядач 
з ув’язненими, як пан з рабами. Він порівнює Себе 
з Отцем. Ця мова зрозуміла людям, бо всі були 
дітьми і багато стали батьками.

Як правило, батьки люблять своїх дітей, ба-
жають їм лише добра, готують до майбутнього 
дорослого життя. А найкращий спосіб підготовки 
— настанови: «Стережи, сину мій, заповідь батька 
свого і не відкидай науки матері своєї! Прив’яжи їх 
на серці своєму назавжди, повісь їх на шиї своїй! 
Вона буде проводити тебе у ході, стерегтиме тебе, 
коли будеш лежати, а пробудишся — мовити буде 
до тебе! Бо заповідь Божа — світильник, а наука 
— то світло, дорога ж життя — то навчальні кар-
тання» (Прип. 6:20-23).

Бог говорить з нами, як з дітьми. Навчає ко-
рисного, застерігає від шкідливого. Каналом Його 
спілкування служить Його Слово. Тільки через 
нього ми можемо зрозуміти Бога. Лютер мав рацію, 
коли казав: «Хто має Бога без Його Слова, той не 
має Бога».

Як батькам гірко бачити, коли діти нехтують 
їхніми добрими порадами, так і Богові печально 
дивитися на людей, що відмовилися від Його керів-
ництва: «Верніться, діти невірні, говорить Господь, 
бо Я вам Господар...» (Єр. 3:14).

Іноді,  використовуючи терміни шлюбних 
стосунків, Бог називає Себе чоловіком, а Ізраїль 
— дружиною, Церкву Нареченою, а Себе — Жени-
хом. І знову для того, щоб ми могли зрозуміти, якої 
глибини можна досягнути у взаєминах з Ним. На 
світі нема нічого вищого, ніж стосунки люблячого 
подружжя. Свідчення цьому — слова подружньої 
обітниці з Пісні над піснями: «Поклади ти мене, як 
печатку на серце своє, як печать на рамено своє, 
бо сильне кохання, як смерть, заздрощі непере-
можні, немов той шеол, його жар — жар огню, 
воно полум’я Господа! Води великі не можуть 
згасити кохання, ані ріки його не заллють! Коли б 
хто давав за кохання маєток увесь свого дому, то 
ним погордили б зовсім!» (Пісн. 8:6-7).

У шлюбних відносинах вирішальне значення ма-
ють слова. Поки подружжя без напруги спілкуєть-
ся, поки їм є про що говорити, їх шлюб непорушний. 
Коли ж вони чують тільки себе, коли нема про що 
більше говорити, шлюб розпадається.

У Бога досить любові і бажання розмовляти з 
нами. Для того і записані в Слові Його звернення 
до людей. І коли, замість спілкування з Богом, 
людина мовчить, відвертається, не хоче чути 
Божого Слова, — це означає зраду. Зрада завдає 
Богові великих мук. У Книзі пророка Єремії можна 
знайти слова Божого смутку, викликані невірністю 
людей, і Його пристрасний заклик повернутися до 
Нього: «Як відпустить хто жінку свою, й вона піде 
від нього та стане за жінку для іншого чоловіка, 
— чи вернеться ще він до неї? Чи ж не стане 
зовсім обезчещеною оця жінка? Ти ж перелюб 
чинила з коханцями багатьма, і тобі повертатись 
до Мене?» говорить Господь» (Єр. 3:1). «... Верни-
ся, відступна дочко Ізраїлева! говорить Господь. 
Не зверну Я Свого обличчя у гніві на вас, бо Я 
милостивий, — говорить Господь, і не буду повік 
стерегти Свого гніву. Тільки пізнай же провину 
свою...» (Єр. 3:12-13).

В. Г.

БУТИ ВІРНИМ ХРИСТУ

По-перше, Він передбачив 
нас. Це означає, що Він знав, 
що ми приймемо Його. «Бо 
кого Він передбачив, тих і при-
значив, щоб були подібні до 
образу Сина Його, щоб Він був 
перворідним поміж багатьма 
братами» (Рим. 8:29; 1 Петр. 
1:2).

Він вибрав нас (Рим. 8:33; Кол. 3:12; 1Сол. 
1:4; Тит. 1:1; 1 Петр. 1:2). Наше обрання від-
булося після передбачення. Таким чином, 
Він передбачив, хто прийме Христа за своєю 
волею, і Він вибрав нас на основі знання, що 
ми приймемо рішення прийняти Христа.

Деякі люди вважають, що жертва Христа 
має обмежений характер і була принесена 
лише за вибраних, яких Бог призначив для 
прийняття, тоді як інші були призначені йти 
до пекла. Але Бог не хоче, щоб хто-небудь за-
гинув. Він помер за гріхи кожної людини. Не 
тільки за тих, хто в Церкві, але й за тих, хто 
ще залишається у світі (1 Ів. 2:1-2; 2 Кор. 5:19; 
Ів. 3:16; 1 Тим. 2:6; Мт. 20:28). Тому, через 
Його любов і факт, що «не дивиться Бог на 
обличчя» (Дії 10:34), Бог хоче, «щоб усі люди 
спаслися, і прийшли до пізнання правди» (1 
Тим. 2:4). Згідно з Писанням, жертва Христа 
необмежена. За гріхи світу заплачено. Тільки 
через заперечення Спасителя люди потра-
плять до пекла.

Ми передбачені у Христі (Рим. 8:29-30; 
Еф. 1:5, 11). Ми вибрані (Мт. 22:14; 1 Петр. 
2:4).

В 1 Сол. 5:24 написано, що ми покликані. 
Бог примирив нас (2 Кор. 5:18-19; Кол. 1:20). 
Ми не лише примирені з Богом (Рим. 5:10; 2 
Кор. 5:20), ми відкуплені Богом (Рим. 3:24; 
Кол. 1:14; 1 Петр. 1:18), і ми народжені згори 
(Ів. 3:7, 1 Петр. 1:23).

Через те, що ми народжені згори, ми ви-
правдані (Ів. 13:10; 1 Кор. 6:11; Тит. 3:5). Ми 
стали праведними (Рим. 3:22; 1 Кор. 1:30; 2 
Кор. 5:21; Фил. 3:5).

Прославлені 
від створення світу
Згідно з Рим. 8:30, ми прославлені. Якби 

ми подивилися на це очима Святого Духа, то 
побачили б себе цілком чистими і посадже-
ними на небесах. 

Єремія знав, що він був вибраний від утро-
би матері його (Єр. 1:5). Бог знав і кожного 
з нас в «утробі материній» (Пс. 139:14-16). У 
Рим. 8:15-16, 23 і в Гал. 4:4-6 читаємо, що ми 
усиновлені, ми прийняті в Його дорогоцінну 
сім’ю і прийняті на законних підставах, як 
Його власні. Ми маємо в Ньому всю повноту 
назавжди (Кол. 2:10). Звичайно, якщо ми 
будемо далі грішити, нас потрібно буде ви-
ховувати, картаючи і караючи.

ЩО ВІДБУ-ЩО ВІДБУ-
ВАЄТЬСЯ, ВАЄТЬСЯ, 
КОЛИ МИ КОЛИ МИ 

ВИЗНАЄМО ВИЗНАЄМО 
ХРИСТА ХРИСТА 

ЗА СВОГО ЗА СВОГО 
СПАСИТЕЛЯСПАСИТЕЛЯ



Адреса редакції:

Засновник — Всеукраїнський союз церков 
християн віри євангельської п’ятидесятників Редакція не завжди поділяє погляди авторів.

№ 2 (101) № 2 (101) 
ЛЮТИЙ 2013 р.ЛЮТИЙ 2013 р.

C
 —

 б
ла

ки
тн

ий
   

М
 —

 п
ур

пу
рн

ий
   

Y 
—

 ж
ов

ти
й 

  В
 —

 ч
ор

ни
й

Виходить щомісяця
76002, м. Івано-Франківськ,

вул. Мочульського, 1;
 тел./факс (0342) 50-10-19, факс 50-10-21

E-mail: dobry.samar@gmail.com

Газета віддрукована в 
Івано-Франківській друкарні «Місто НВ»

Обсяг — 1,86 умовного 
друкованого аркуша.

Тираж — 15000 примірників. 
Замовлення № 923.

Шеф–редактор — Олег Карпюк; 
літературний редактор — Людмила Бендус; 
технічний редактор — Дана Парипа; 
оператор комп’ютерного набору — Вікторія Галюк.

Р/р 26002000007923, ПАТ «Укрсоцбанк», 
МФО 300023, код 20559726

ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУ

ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУКОРИСНЕ І ЦІКАВЕ

Тому коли брат Василе і його дружина 
почала проводити церковні зібрання у 
своїй невеличкій оселі, вони розуміли, 

що це недовго залишатиметься поза увагою 
уряду. Щовечора Василе молився: «Боже, 
якщо Ти знаєш в’язня, який потребує моєї 
допомоги, пошли мене назад у в’язницю». 
Від почутих слів його дружина здригалася.

Якось вони дізналися, що в домівці 
одного з членів церкви урядовці вла-
штували облогу й конфіскували копії 
проповідей Василе. А найгірше те, що 
помічник пастора, його друг і однодумець, 

Такі дані Центру релігійної статистики 
Девіда Баррета (США) наводить 
координатор Наглядового комітету з 

питань релігійної свободи в Італії Массімо 
Інтровіньє.

  «Є країни, такі, як Нігерія, де через 
погрози фундаменталістів ісламістської 
групи «Боко Харам» небезпечно на-
віть просто піти на богослужіння, за це 
можна поплатитися життям», – сказав 
Інтровіньє. 

За словами експерта, таких місць 
багато, і їх можна розділити на три голо-
вні групи: країни з сильною присутністю 
ісламського фундаменталізму – Нігерія, 
Сомалі, Малі, Пакистан і деякі регіони 
Єгипту; країни, де ще правлять тоталітар-
ні режими комуністичного спрямування, 

Добрі помічники
Якщо показати дельфіну дзеркало 

– він розуміє, що бачить сам себе, а 
також може розуміти нескладні висло-
ви. Дельфінів часто використовують у 
військових цілях – як розвідників чи для 
патрулювання, а також для пошуку зато-
нулих речей. Цікаво, що отримані навички 
ці надзвичайно здібні тварини можуть 
передавати своїм нащадкам.

Дельфіни добре ставляться до людей, 
хоча гострих зубів у їхній пащі більше, ніж 
у крокодила. Наприклад, уже 150 років на 
півдні Бразилії дельфіни допомагають 
місцевим рибалкам, подаючи сигнал, коли 
потрібно закидати сітки у воду.

ХРИСТИЯНИ – НАЙБІЛЬШ 
ПЕРЕСЛІДУВАНА РЕЛІГІЙНА СПІЛЬНОТА

Протягом 2012 року було 
вбито за віру 105 тисяч хрис-
тиян: тобто одна смерть 
кожні п'ять хвилин.

перш за все це Північна Корея; країни з 
етнічним націоналізмом, які ідентифікують 
національну ідентичність з певною релігі-

єю, представляючи християн зрадниками 
нації, – досить згадати про насильства в 
індійському штаті Орісcа. 

У багатьох цих країнах піти на слу-
жіння чи релігійне навчання саме по собі 
небезпечно. Як приклад, в Нігерії були 
вбиті діти, які йшли на катехизацію. У Па-
кистані закон про богохульство становить 
величезну небезпеку для християн.

 Массімо Інтровіньє нагадав про 
явища нетерпимості як факт певної 
культури і дискримінацію на основі не-
справедливих законодавчих заходів, які 
проявляються і в країнах на Заході. За 
його словами, ці ідеології відчувають не-
безпеку з боку християн і Церкви, і тому 
їх лобі проводять кампанії нетерпимості 
та дискримінації. 

Експерт переконаний: «Християнство 
зіграло величезну цивілізуючу роль, про 
яку сьогодні схильні забувати, – воно за-
мінило логіку помсти логікою прощення. 
Це унікальна риса християнства, тому що 
багато інших культур – дохристиянські, 
а також постхристиянські навчають про 
право і навіть обов'язок помсти.

 Інститут релігійної свободи.

ГОЛОС МУЧЕНИКІВ

НАДЗВИЧАЙНА ЗРАДА

став інформатором і доносив на Василе.
Однієї ночі о першій годині поліція уві-

рвалася в помешкання і заарештувала 
Василе. Коли йому зодягали кайдани, 
Василе сказав: «Я не піду звідси, якщо ви 
не дозволите мені обняти дружину». Поліцаї 
неохоче погодилися. 

Подружжя обнялося, молилося і співало 
з таким почуттям, що це зворушило навіть 
капітана. Врешті-решт Василе повели до 
в’язничного фургона, а позаду в сльозах 
бігла його дружина. Василе обернувся і, 
перш ніж зникнути на багато років, вигук-

нув: «Віддай усю мою любов нашому синові 
й пасторові, який зрадив мене».

Надзвичайна зрада вимагає надзвичай-
ного прощення. Якщо вороги так запекло 
протидіють нам, чи не повинні ми такою ж 
мірою щедро прощати їм? Коли наш ворог 
принизився настільки, щоб зрадити нас, 
чи не повинні ми стати на вищий щабель 
і охоче пробачити йому? Ісус навчав, що 
пробачати зло слід заради нашого влас-
ного добра. Важка зрада може замкнути 
наше серце для почуття прощення. Якщо 
ви надто ощадливі у царині прощення, 
то відчуєте лише мізерне звільнення від 
власних гріхів. Недобре бути зрадженим. 
Але образа — це поразка, якої не можна 
собі дозволити. Кому ви сьогодні можете 
запропонувати неординарне прощення?

«І прости нам довгі наші, як і ми про-
щаємо винуватцям нашим» (Мт. 6:12).

У комуністичній Румунії закриття церков та арешти 
священнослужителів були частиною семирічної кампанії 
з «викорінення всіляких забобонів серед народу».

ЦІКАВЕ ПРО ТВАРИН
Багато хто думає, що в дикій природі немає місця альтруїзму, 

оскільки в умовах природного добору виживає найсильніший. 
Проте безліч прикладів доводять зворотне. Наприклад, пташе-
нята багатьох видів птахів видають спеціальні звуки, якими 
сповіщають своїх родичів про те, що знайдена їжа.

У колі сім’ї
Жирафи живуть стадами, розділеними 

на дві групи: в одній самки з дітьми, у дру-
гій – самці. При народженні жирафеняти 
присутнє все довгоноге стадо, яке обсту-
пає жирафу-маму тісним колом, причому 
всі дорослі по черзі торкаються носами 
новонародженого. Причина такої публіч-
ності – не природна цікавість, а жорстока 
необхідність: жирафи захищають маму й 
потомство від хижаків.

«Мова» вовків
Можливо, ви думаєте, що вовк або 

мовчить, або виє. Насправді діапазон 

звуків, які він може відтворити, набагато 
ширший: вовк уміє гарчати, скиглити, ви-
щати, ричати, фиркати, чхати, завивати 
і навіть гавкати.

Як бачить кінь
Порівняно з іншими тваринами, коні 

володіють багатьма унікальними якос-
тями. Вони можуть, наприклад, не по-
вертаючи голови, бачити на 360 градусів. 
Їхні монокулярні очі розрізняють кольори 
й обриси найменших предметів навіть у 
темряві, тому вони легко знаходять до-
рогу й у безмісячну ніч. А оскільки в коней 
ще й дуже добра пам’ять, то господаря, 
який ненароком задрімав на возі, коні самі 
без проблем привезуть під хату.

«МУДРЕ 
СЕРЦЕ»

Мойсей в молитві 
звертається до Госпо-
да: «Навчи нас лічити 
отак наші дні, щоб ми 
набули серце мудре!» 
(Пс. 90:12). У Писанні 
багато говориться про 
мудрість. Люди завжди 
бажали мудрості. Му-
дрість грецькою зву-
чить «софія». Мудрість 
— це якість людського 
розуму, досвід  люди-
ни, який вона здатна 
застосувати в правиль-
ному місці у потрібний 
час. Це не відбувається 
миттєво — для набуття 
мудрості потрібен час.

Біблійне визначення мудрості 
звучить так: «Хто мудрий і 
розумний між вами? Нехай він 

покаже діла свої в лагідній мудрості 
добрим поводженням! Коли ж гірку 
заздрість та сварку ви маєте в серці 
своєму, то не величайтесь та не 
говоріть неправди на правду — це 
не мудрість, що ніби зверху походить 
вона, але земна, тілесна та демон-
ська. Бо де заздрість та сварка, там 
безлад та всяка зла річ! А мудрість, 
що зверху вона, насамперед чиста, 
а потім спокійна, лагідна, покірлива, 
повна милосердя та добрих плодів, 
безстороння та нелукава» (Як. 
3:13-17).

Як одержати мудрість?
Просити в Господа. Він  дав нам 

можливість одержати мудрість. 
Лише Бог володіє премудрістю, Він 
все завжди робить в потрібний час, 
ніколи ні в чому не помиляється. 
Якщо ми хочемо бути мудрими, тре-
ба просити від Господа (Як. 1:5).

Мудрість — дія дару Духа Свято-
го. Бог наділяє дарами за Своєю во-
лею. Ми отримуємо мудрість через 
дію дарів Духа Святого. Це надпри-
родна дія Божа (1Кор. 12:7-8).

Мудрість — результат виконання 
людиною Божих заповідей. Чинячи 
правильно, ми непомітно одержу-
ємо мудрість. Не слова, а діла і 
вчинки виявляють нашу мудрість 
(5М. 4:5-6).

Треба мати правильні стосунки з 
Богом. «Страх Господній — початок 
премудрости» (Пр. 1:7). Страх перед 
Богом — небажання зруйнувати 
добрі стосунки з Богом. Від страху 
перед Богом приходить мудрість.

Мудрість приходить через на-
станови і викриття досвідченіших 
людей (Пр. 8:33, 15:5). Щоб мати 
мудрість, необхідно прислухатися 
до порад, звертати увагу на на-
станови.

Мудрість — результат правиль-
ного характеру. Багато не досягли 
того, чого могли досягнути, через 
свій характер. Над характером 
треба працювати, це допоможе при-
дбати мудрість  (Пр. 11:2).

Ми стаємо мудрими через спо-
стережливість і правильну оцінку 
життєвого досвіду. Щоб одержати 
знання, треба вчитися, щоб мати 
мудрість, треба спостерігати.

«Отож, уважайте, щоб поводи-
тися обережно, не як немудрі, ви-
користовуючи час, — дні бо лукаві!» 
(Еф. 5:15-16).

С. П.

БЛАГОВІСНИКАМ 
для проведення 

євангелізаційних служінь та 
для вуличного проповідування

ПРОПОНУЄМО 
БРОШУРИ 

ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНОГО 
ЗМІСТУ.

Звертайтеся за адресою: 
kisroman@ukr.net 

і ми надішлемо вам електронний варіант 
брошур, в яких ви тільки впишете адресу 
своєї церкви і час проведення зібрань, а 
потім роздрукуєте в потрібній кількості.

Київський 
Біблійний 
інститут

Церкви ХВЄ України

ЗАПРОШУЄ
на трирічну стаціонарну та
 чотирирічну очно-заочну 

форми навчання за програмами

БАКАЛАВРА ПАСТОРСЬКОГО 
СЛУЖІННЯ і БАКАЛАВРА 

ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ,
а також на 2,5-річну очно-заочну 
програму за спеціальностями:

«ЖІНОЧЕ СЛУЖІННЯ», 
«ЄВАНГЕЛІЗАЦІЙНЕ СЛУЖІННЯ», 
«СЛУЖІННЯ ГЛУХИХ», 
«МІСІОНЕРСЬКЕ СЛУЖІННЯ» (три-
місячні літні курси).

Детальна інформація розміщена на 
сайті www.kbi.org.ua.

Приймальна комісія для проведення 
співбесіди з абітурієнтами очно-заочно-
го навчання працюватиме з 4 березня 
2013 року.

Вступні конкурсні екзамени абітурі-
єнти стаціонарного навчання складати-
муть на початку серпня 2013 року.

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

Маліщук, координатор очно-заочного 
навчання

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

Адреса: 
03115, м. Київ, вул. Г. Онискевича, 3.


