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Протягом тижня юнаки та дівчата відвідували 
численні богослужіння і семінари, вчилися Слову 
Божому, спілкувалися та відпочивали. Девіз 

молодіжного фестивалю цього року звучить так: 
«Бог дав нам Духа сили, любові і здорового розуму» 
(2 Тим. 1:7).

– Нашою метою було донести до молоді потребу в 
силі від Бога, – сказав під час закриття форуму голова 
оргкомітету з’їзду Богдан Левицький. – Тій силі, яку я 
бачив під час поїздки до Африки у Кенії, де місцевий 
шаман так і заявив, що у місіонерок з України дух 
сильніший, ніж у нього. Тендітні сестрички (бліді, бо 
перехворіли на малярію і тиф), мають Духа сили від 
Бога. Після тої заяви шамана люди стали горнутися 
до місіонерів: діти в тій місцевості тепер навчаються 
грамоти, а їх батьки поклоняються живому Богу 
Ісусу Христу.

Шукати духовних речей, читати Біблію закликав 
молодь старший єпископ ЦХВЄУ Михайло Паночко.

– Молодим хочеться отримати все й одразу: стати 
успішним, авторитетним, передовим. Але Біблія так не 
вчить, у ній – природний процес росту. Апостол каже: 
«Пишу я вам, дітоньки, що гріхи вам прощаються ради 
Ймення Його. Пишу вам, батьки, бо ви пізнали Того, 
Хто від початку. Пишу вам, юнаки, бо перемогли ви 
лукавого» (1 Ів. 2:12-13). Тому зростайте нормально, 
крок за кроком, зміцнюючись у вірі, в пізнанні, любові, 
і особливо просіть у Бога мудрості, – порадив Михайло 
Степанович. – Бо багато знань – це ще не мудрість... 
Мудрість – це вміти приймати правильні рішення, 
правильно чинити, ухилятися від зла.

За словами старшого єпископа, Церква має бути 
впливовою, тому Бог бажає дати людям Свою му-
дрість, яка відрізняється від світської мудрості, бо вона 
чиста, лагідна, покірлива, милосердна, безстороння.

Виконавчий директор місії «Світло для народів» Ра-
улі Лехтонен (Швеція), настановляючи молодь, навів 
результати наукового  дослідження, яке кілька місяців 
тому було оприлюднене в країнах Балтики: на терито-
рії СНД сьогодні проживає близько 600 етнічних груп, 

Вітальний лист Вітальний лист 
XVI молодіжному з'їзду XVI молодіжному з'їзду 

ЦХВЄУ міністра ЦХВЄУ міністра 
культури України культури України 

Леоніда НовохатькаЛеоніда Новохатька
Шановні організатори, учасники та гості 

форуму – XVI з'їзду молоді Церкви Християн 
Віри Євангельської України, присвяченого 
1025-й річниці хрещення Київської Русі. 
Культура українців історично пов'язана з 
традиціями християнського світу. Говорити 
сьогодні про виховання української молоді 
без врахування християнських цінностей 
неприродно, оскільки саме вони визначають 
моральний світ особистості.

Майбутнє нашої держави, що має багату 
тисячолітню християнську культуру, залежить 
від змісту тих цінностей, якими у повсякден-
ному житті послуговується молоде покоління, 
від усвідомлення ними зв'язку із вітчизняною 
історією та християнською вірою.

Бажаю вам усім і кожному зокрема духо-
вної наснаги та подальшої плідної праці на 
благо України.

23 липня представники влади, 
духовенства та науковці столиці зі-
бралися за круглим столом з нагоди 
відзначення 1025-річчя хрещення 
Київської Русі. Під час заходу йшлося 
про вплив християнства на розвиток 
суспільства і роль Церкви у ста-
новленні українського суспільства, 
формуванні інституту сім’ї.

Обговорювались такі історичні аспекти, як, 
наприклад, проникнення християнства на 
східнослов’янські землі, вплив візантійського 

канону на «Руську Правду» та інші. З доповіддю 
на тему: «Роль християнства в Україні: здобутки, 
втрати, перспектива» виступив старший єпископ 
ЦХВЄУ Михайло Паночко. Зокрема, він нагадав 
про найбільш суттєві помилки, допущені  князем 
Володимиром під час хрещення Русі. «… Князь 
вирішив примусово хрестити всіх людей у Дніпрі. 
Він, напевно, не знав слів Христа, Який вчив: 
«Ідіть по цілому світі і навчіть народи, христячи їх 
в Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа». Тому перша 
помилка – людей не навчили, а охрестили. А 
лише Євангеліє формує новий світогляд людини. 
Друга помилка – не навчені основ християнської 
віри, люди змішали нове зі старим. І до сьогодні у 
християнських святах присутні поганські звичаї та 
традиції. І ще… Окрім начебто щирого захоплення 
християнством, князь Володимир переслідував і 
політичні цілі», –  зазначив Михайло Паночко.

Позитивним кроком хрещення Київської Русі, 
за словами старшого єпископа, є те, що християн-
ська ідея поклала кінець поганському, ідольському 
пануванню над свідомістю людей і помалу почала 
переводити її в інший формат.

У рамках круглого столу, що проходив у 
Національному заповіднику «Софія Київська» 
за підтримки департаменту культури Київської 
міськдержадміністрації, було презентовано два 
ювілейні видання: «Храми Києва» та «Зруйновані 
храми Києва».

chve.org.ua.

Михайло Паночко 
виступив з доповіддю 

на круглому столі 
до річниці хрещення 

Київської Русі

і 80 з них зникнуть з лиця землі уже через 20 років.
– Перш ніж ви поїдете додому з цього благо-

словенного кемпу, наповнені Словом Божим, раджу 
задуматися, який внесок можете зробити особисто 
ви, щоб досягнути цих народів, – сказав проповід-
ник. -– Бог дав нам план, який християнам потрібно 
виконати: проповідувати Євангеліє всім народам, 
перш ніж прийде кінець.

Ще один гість, з-за кордону – президент Універ-
ситету Орала Робертса зі штату Оклахома (США) 
доктор Марк Рутленд під час проповіді поділився своїм 
свідченням. Він навернувся до Бога у молодіжному та-
борі, згодом був призначений керівником молоді, потім 
– пастором методистської церкви. «Я був християни-
ном, але не відчував радості, сили, енергії, – розповів 
проповідник. – Я говорив людям про радість, але сам 
дедалі сильніше впадав у смуток».

Із тяжкої депресії чоловіка вивело тільки надзви-
чайне переживання, коли Господь подарував йому 
дар Святого Духа. З того часу Марк Рутленд гаряче 
й переконливо проповідує про силу Божу, у яку треба 
не тільки вірити, її треба переживати, щоб вести пере-
можне життя християнина.

Серед гостей, які щороку відвідують християн-
ський табір у Малині, були й священнослужителі 
інших конфесій. Цього року молодь познайомилася з  
головою Комісії у справах молоді Української Греко-
Католицької Церкви о. Ростиславом Пендюком. 

Вже традиційно на відкриття фестивалю при-
їздить голова Національної експертної комісії з 
питань захисту суспільної моралі Василь Кос-
тицький. Він не лише привітав  учасників, але й 
вручив подяки п’ятьом служителям Церкви за 

активну діяльність у поширенні духовних цінностей.
З привітаннями до делегатів з’їзду виступили пред-

ставники місцевої влади: сільської ради, районної і об-
ласної держадміністрацій. Прислав свої найкращі по-
бажання міністр культури України Леонід Новохатько.

Під час  фестивалю пройшли численні секційні за-
няття, спеціальні бесіди для жінок та дівчат (керівник 
– відповідальна за відділ жіночого служіння ЦХВЄУ та 
жіноче служіння в США Віра Деркач), служіння для 
християн-підприємців (спікер – телеведучий і бізнес-
мен зі США Віктор Коструб), секція для тих, хто хоче 
знайти себе в соціальному служінні Церкви (пастор 
Рустам Фатуллаєв) та багато інших.

Відбулася низка зустрічей. Зокрема обласні моло-
діжні керівники братства мали нагоду поспілкуватися 
з молодіжним лідером християнської Церкви в Ізраїлі  
Іцхаком Мор Хаїмом. Для студентів юридичних фа-
культетів та діючих юристів, які служать у місцевих 
церквах, була організована зустріч із фахівцем, ви-
конавчим директором Інституту релігійних справ (ІРС) 
Максимом Васіним. Він надав слухачам практичну 
юридичну інформацію, розповів, як належить діяти 
в тих чи інших непростих ситуаціях. 

Відбулася також зустріч молодіжних пасторів 
братства із братами-колегами з Білорусі – вони 
обмінялись досвідом та розглянули перспективи по-
дальшої співпраці.

Ще багато інших заходів відвідали юнаки та дівча-
та під час «Малинфесту-2013». Мета кожного зібрання 
– збагатити молодь духовно, навчити дивитися на 
світ через призму Святого Письма та  спонукати до 
втілення у життя християнських цінностей.

Прес-служба «Малинфесту».

ХVI з’їзд молоді ЦХВЄУ ХVI з’їзд молоді ЦХВЄУ 
завершився 18 липня  на завершився 18 липня  на 
Житомирщині. Цей уні-Житомирщині. Цей уні-
кальний молодіжний фес-кальний молодіжний фес-
тиваль, що проходить на тиваль, що проходить на 
базі табору «Юність» непо-базі табору «Юність» непо-
далік міста Малина, цьо-далік міста Малина, цьо-
го року зібрав понад три го року зібрав понад три 
тисячі молодих християн тисячі молодих християн 
з різних куточків України, з різних куточків України, 
Білорусі, Росії, країн При-Білорусі, Росії, країн При-
балтики, США та інших балтики, США та інших 
держав, а також знаних держав, а також знаних 
проповідників з України та проповідників з України та 
зарубіжжя.зарубіжжя.

«Малинфест-2013»:«Малинфест-2013»:  ФЕСТИВАЛЬ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ФЕСТИВАЛЬ ХРИСТИЯНСЬКОЇ 
МОЛОДІМОЛОДІ ПОДАРУВАВ РАДІСТЬ І СИЛУ ДУХА ПОДАРУВАВ РАДІСТЬ І СИЛУ ДУХА
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУМАЛИНФЕСТ-2013

Ростислав Пендюк
Голова Комісії у справах молоді 

УГКЦ 

Вже 13 років я маю нагоду бувати 
на таких зібраннях, і для мене це 
зворушливий момент – коли я бачу 

так багато молоді. Бо молодь завжди 
енергійна, жива, цікава. Про ваш з'їзд 
я знаю понад 10 років і завжди думав, 
що добре було б сюди потрапити. І цього 
року Бог мене сюди попровадив. Щиро 
дякую організаторам за запрошення. 
Там, де молодь збирається, щоб по-
бути разом з Христом, щоб молитися, 
завжди добре.

Перелік складних запитань і ви-
кликів, які постали сьогодні в нашій 
державі, перелік речей, які нам болять, 

Василь Костицький
Голова Національної 

експертної комісії з питань 
захисту суспільної моралі 

 

Ми всі живемо в новому світі 
– в інформаційному суспіль-
стві. Інформаційний простір 

агресивний щодо нас. Ми – жертви 
його наступу. У Стародавньому Римі 
рабів називали говорячим знаряддям 
праці. І я часто думаю, дивлячись на 
те, що показують на телебаченні чи 
пропонують в Інтернеті: а чи не хоче 
хтось зробити нас мовчазними раба-
ми інформаційної продукції, яка ви-
ливається на сучасне суспільство.

Україна нині посідає перше місце 
за рівнем споживання алкоголю 
– більше 12 літрів чистого спирту 
на одного українця на рік. А ВООЗ по-
переджає, що вже при восьми літрах 
на одиницю населення нація під загро-
зою. І при цьому реклама в Інтернеті, 
на телебаченні постійно закликає нас 
– приховано або відверто – пити горілку, 
щоб провести спортивні змагання, або 
щоб мати успішний бізнес, або щоб мати 
успішне сімейне життя... І здається, без 
горілки життя просто немає. А без неї 
якраз воно і є. Та нас стараються на-
вчити іншого розуміння.

Отож інформаційний простір сьогод-
ні не є нашим другом. Нам пропонують 
новий стандарт, нові норми людської 
поведінки і життя, які зовсім не пов'я-
зані із християнськими цінностями, 
милосердям і вірою в Бога. Власники 
цих ресурсів таким чином почуваються 

впевнено. Вони бережуть свій бізнес, 
формуючи новий стандарт поведінки, 
коли людина може вбивати, ґвалтува-
ти, пити горілку, обманює, не поважає 
батьків і не вірить у Бога. Так легше 
сидіти наверху і бути зразком поведін-
ки, отримувати нагороди від ієрархів 
Церкви, звання заслужених, народних 
і так далі. І виглядати при цьому гарно 
на фоні тих, хто поводиться за новою 
нормою, тобто аморально.

Національна комісія України з питань 
захисту моралі противиться цьому вже 
п'ять років. Противиться роздмухуван-
ню національної і релігійної ворожнечі, 
пропаганді алкоголю і тютюнопаління, 
насильства і жорстокості... І це наш 
основний «недолік». Ми закликаємо 
поважати права інших, бо право – міра 

Степан Касянюк
Пастор церкви «Благодать», м. Сіетл, США

Ми приїхали із західного побережжя США. Наша церква 
цього року організувала місіонерську подорож – 32 
молодих людей, активно задіяних у служінні, при-

їхали в Україну, і ми дуже раді, що змогли побувати і тут, 
в Малині.

Девіз з'їзду нагадує: «Бо не дав нам Бог духа страху, але 
сили, і любові, і здорового розуму» (2 Тим. 1:7). Бог дав нам 
духа сили. А силу люблять, особливо молоді люди, – силу 
м'язів, силу знань, силу характеру, силу волі... Весь світ 
схиляється перед силою. Сильним поступаються на дорозі, 
перед сильними відчиняються всі двері.

Але що значать всі ці людські сили без сили Божої! Тому 
Ісус Христос, залишаючи цю землю, сказав Своїм учням: «Ви 

приймете силу, як Дух Святий злине на вас...»
Багато людей сьогодні думають, що нам потрібні нові 

структури, нові програми, нові об'єднання, нові церкви. А я 
впевнений, що Церква сьогодні потребує насамперед сили. 
Але не нової, а тої самої сили, яку мали апостоли, – сили 
Святого Духа. Якщо це в нас буде, у нас буде нове життя, 
нові церкви, молодь, обновлена силою Святого Духа. 

Перед молодою генерацією сьогодні стоїть завдання про-
повідувати Євангеліє, поширювати пахощі Христові. Але як 
це зробити без сили Божої? Світ чудово може обійтися без 
мене і тебе, але він не може обійтися без Христа. Євангеліє 
не втратило своєї сили. Це те саме старе Євангеліє з тою 
самою старою силою – силою Святого Духа. І коли люди 
визнають свої гріхи, навернуться до Господа, повикидають 
своїх ідолів, впокоряться перед Богом, – Він явить свою силу 
і славу. Тож будемо чекати віяння Його Духа і Його сили.

Бог благословив нашу Церкву на її 
непростому шляху. Якщо в нас, на 
Івано-Франківщині, у 1989 році було 

вісім громад, то нині ми працюємо в 70 
населених пунктах. Бог допоміг нам пройти 
тут з проповіддю Євангелія. Вже більше 10 
років на наших телеканалах щодня, крім 
середи і п'ятниці, зранку і ввечері транслю-
ється християнська програма «Вірую». 

З року в рік ми можемо бачити, як 
молодих людей, які приїжджають на 
такі молодіжні з'їзди, Бог змінює силою 
Святого Духа. Вони стають посвяченими 
служителями. Вони проповідують Єванге-
ліє, прагнучи, щоб воно змінювало життя 
людей. І найкраща плата за те, що ти 
благовістиш Євангеліє, – це нові спасенні 
душі. І коли ти побачиш, що ти задіяний 
в цій праці, що Бог вживає тебе у Своїх 
планах, – це найбільша радість, найвища 
плата. Спасіння безсмертної душі варт-
ніше за весь світ. І ми маємо можливість 
придбати ці душі для Божого Царства.

Ми маємо від Бога силу, любов і 
здоровий розум. Але задаймо собі за-
питання: для чого Він нам це дає? До 
чого це нас зобов'язує? Ісус Христос 
одного разу сказав: «Жниво справді 
велике, та робітників мало; тож благайте 
Господаря жнива, щоб на жниво Своє 

Він робітників вислав» (Мт. 9:37-38).
Дорогі брати і сестри! Духа сили, ро-

зуму і любові Бог дав нам для того, щоб 
ми вийшли на Його поля. Якщо я не на 
Божому полі, тоді де я?  Еклезіаст сказав: 
«Все, що в силі чинити рука твоя, теє роби, 
бо немає в шеолі, куди ти йдеш, ні роботи, 
ні роздуму, ані знання, ані мудрости!» 
(Екл. 9:10).

Дорога молоде, поки ми тут, на землі, 
робімо все, що ми здатні робити, в Ім'я 
і задля слави Ісуса Христа. Не біймося 
благовістити, сповнімося відвагою, бо 
коли ми відкриваємо уста в Ім'я Господа, 
Він їх наповняє. Євангеліє Ісуса Христа, 
яке змінює людей, міститься в нашому 
серці. Тому, поки є час, робімо все, що ми 
можемо чинити.

А що треба чинити? «Справедливість 
та правду чинити – для Господа це до-
бірніше за жертву» (Пр. 21:3). Хай Бог 
допоможе нам пам'ятати ці речі. 

Написано також: «Чинити безбожне 
– огида царям, бо трон зміцнюється 
справедливістю» (Пр. 16:12). Це слово 
звернене і до царів, і до нас. Церкву будує 
Сам Христос. І ніщо її не здолає, тому що 
вона зміцнюється справедливістю. Ми 
отримали її від Бога, бо маємо силу, любов 
і здоровий розум.

добра і справедливості. І права 
«творців» нової моралі закінчуються 
там, де починаються наші права.

Нам не тільки нав'язують новий 
стандарт, у нас хочуть відібрати 
радість життя. Радісне життя може 
бути лише в тих, хто там, наверху. І 
я зовсім не проти, щоб вони за обід 
витрачали нашу місячну зарплату. 
Хай їдять на здоров'я. Але я проти 
того, щоб їхні погоничі руйнували нас 
і наше майбутнє – і через горілку, і 
через порнографію, у тому числі і 
дитячу, і через проституцію, тобто 
все, що заважає нам почуватися 
добре в цьому благословенному Все-
вишнім житті.

Але чи хочемо ми такої радості, 
яку мають вони? Впевнений, що ні, 
бо ця «радість» – це не тільки право 

їсти ікру, а ще й зрада друга, аморальна 
поведінка, неповага до Бога, вбивство 
всіх, хто стає перешкодою на шляху до 
того «Олімпу». Я впевнений, що жоден 
з нас не хоче такої «радості».

Уже п'ять років у якихось кабінетах 
творяться документи про знищення на-
шої комісії, а комісія працює. Хіба це не 
провидіння Боже? Адже наша комісія 
старається нагадувати, що перед Бо-
гом ми всі рівні і моральний амператив 
Десяти заповідей – основний закон для 
життя людини.

Я впевнений, що ваша віра в Бога 
здатна забезпечити справедливість 
життя, і ніхто не зможе зруйнувати 
майбутнє українського суспільства і 
української молоді. Що ви спроможні 
зробити Україну кращою.

– дуже великий. Але мусимо пам'ятати, 
що криза – і моралі, і економічна, і будь-
яка інша – не неодмінна, вона виникає 
з кризи внутрішньої. Ми забули коріння, 
на якому зросли. Цього року ми святку-
ємо 1025 років хрещення нашої країни. 
Наша країна віддавна християнська, 
вона зросла на християнських тради-
ціях. І якщо сьогодні те, що ми бачимо 
довкола, не завжди християнське, то 
це тому, що ми відійшли від свого 
коріння.

Тому всі ті, кому не байдуже до 
України, повинні спільно кинути клич: 
відновимо обличчя нашої землі, об-
личчя християнського люблячого 
народу, в якому панують братерство і 
взаєморозуміння. Хто це має зробити? 
Думаю, що в першу чергу – молодь. 
Молодь, яка живе згідно із правдою, 
добром і любов'ю.

Кажуть, що молодь – майбутнє дер-
жави, майбутнє Церкви. І це так. Але 
молодь – це ще і наше теперішнє. Не 
треба чекати, щоб щось робити завтра. 
Почнімо робити вже нині. Разом ми 
– велика сила. І насамперед ми можемо 
об'єднатися у спільній молитві. 

Принагідно передаю вітання від 
УГКЦ, яка гарно співпрацює з ЦХВЄУ 
у форматі Всеукраїнської ради Церков 
і релігійних організацій, від багатьох 
тисяч молодих людей, які належать до 
нашої Церкви. У нас так багато того, що 
нас єднає, що ми можемо разом робити 
велику Божу справу.

РАЗОМ МИ – 
ВЕЛИКА СИЛА

ВИ СПРОМОЖНІ ЗРОБИТИ 
УКРАЇНУ КРАЩОЮ

ІНША ПЕРСПЕКТИВАІНША ПЕРСПЕКТИВА
Юрій Веремій

Єпископ

Наші попере-
дники були для 
нас хорошим при-
кладом. Вони ви-
бороли для нас 
свободу проповіді 
Євангелія і пока-
зали, як посвячу-
вати своє життя 
Богу незалежно 
від того, що за це 
чекає. 

Головним для 
них було втілити в 
життя те, що Бог 
клав у їхні серця.

БЕЗ БОЖОЇ СИЛИ НЕМОЖЛИВО БЕЗ БОЖОЇ СИЛИ НЕМОЖЛИВО 
ПРОПОВІДУВАТИ ЄВАНГЕЛІЄПРОПОВІДУВАТИ ЄВАНГЕЛІЄ

Місіонери зі США. У центрі  зліва направо: Степан Касянюк, Юрій Веремій, Богдан Левицький
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«Брехня во спасіння» або 
«свята брехня» – так тради-
ційно називають неправду, яку 
люди вважають допустимою й 
виправданою, бо вона, нібито, 
йде на благо тому, кого обма-
нюють або заради кого обма-
нюють. Побутує думка, що таку 
брехню дозволяє Біблія. На-
справді, ця крилата фраза зо-
бов’язана своїм народженням 
некоректному використанню 
біблійного тексту. У старо-
слов’янському перекладі вірш 
Пс. 32:17 звучить таким чином: 
«Ложь конь во спасение, во 
множестве же силы своея не 
спасется». Пропустивши слово 
«конь», отримаємо «ложь… 
во спасение». Український 
переклад цього тексту наступ-
ний: «… для спасіння той кінь 
ненадійний, і великістю сили 
своєї він не збереже». Таким 
чином, у цьому тексті взагалі 
не говориться про брехню, 
а про те, що спасти людину 
може лише один Бог, бо навіть 
на коні людині не втекти від 
того, що запланував Господь.

Біблія не дозволяє і тим більше не за-
охочує до неправди. Навпаки, біблійні 
тексти на зразок: «Усяка неправда 

– то гріх» (1 Ів. 5:17), «Не свідкуй неправ-
диво на свого ближнього!» (Вих. 20:16), 
«… всім неправдомовцям – їхня частина 
в озері, що горить огнем та сіркою…» 
(Об. 21:8) тощо мали б раз і назавжди 
поставити крапку в цьому питанні. Але 
справа ускладнюється тим, що випадки 
такої неправди нерідко зустрічаються в на-
шому житті й здаються просто неминучими 
й необхідними (наприклад, переховування 
євреїв у роки війни, нелегальне поширення 
Біблії у країнах, де вона заборонена, під-
бадьорення смертельно хворих людей або 
тих, хто перебуває в глибокій депресії, чи 

навіть у побуті, коли, щоб не образити 
людину, ми хвалимо приготовлену нею 
страву чи придбаний одяг, хоча насправді 
вони нам зовсім не подобаються). 

До того ж і в житті біблійних героїв 
така неправда практикувалася. Ось кілька 
біблійних прикладів.

Баби-повитухи в Єгипті. «І звелів був 
єгипетський цар єврейським бабам-спо-
витухам, що одній ім’я Шіфра, а ім’я другій 
– Пуа, і говорив: «Як будете бабувати єв-
рейок, то дивіться на порід: коли буде син, 
то вбийте його, а коли це дочка, то нехай 
живе». Але баби-сповитухи боялися Бога, 
і не робили того, як казав їм єгипетський 
цар. І вони лишали хлопчиків при житті. І 
покликав єгипетський цар баб-сповитух, 
та й сказав їм: «Нащо ви робите цю річ, та 
лишаєте дітей при житті?». І сказали баби-
сповитухи до фараона: «Бо єврейки не 
такі, як єгипетські жінки, бо вони самі баби-
сповитухи: поки прийде до них баба-спови-
туха, то вони вже й народять». І Бог чинив 
добро бабам-сповитухам, а народ розмно-
жувався, і сильно міцнів» (Вих. 1:15-20).

Мелхола – дружина Давида. «І послав 
Саул посланців до Давидового дому, щоб 
стерегли його й щоб убили його вранці. І 
розповіла Давидові його жінка Мелхола, 
говорячи: «Якщо ти не врятуєш свого жит-
тя цієї ночі, то взавтра ти будеш забитий». І 
Мелхола спустила Давида через вікно, і він 
пішов і втік, і врятувався. І взяла Мелхола 
домашнього божка, і поклала до ліжка, 
а подушку з козячого волосу поклала в 
головах його, та й прикрила плащем. І по-
слав Саул посланців, щоб узяти Давида, а 
вона сказала: «Він хворий!». І послав Саул 
тих посланців побачити Давида, говорячи: 
«Принесіть його в ліжку до мене, щоб за-
бити його!». І ввійшли ті посланці, аж ось 
у ліжку домашній божок, а в головах його 
– подушка з козячого волосу! І сказав Саул 
до Мелхоли: «Нащо ти так обманила мене, і 
відпустила мого ворога, і він урятувався?». 
А Мелхола відказала Саулові: «Він сказав 
мені: Відпусти мене, бо інакше вб’ю тебе!» 
(1 Сам. 19:11-17).

Давид. «І встав Давид, і втікав того 
дня перед Саулом, і прибув до Ахіша, 

царя ґатського. І сказали до нього Ахішеві 
раби: «Чи ж не цей Давид цар Краю? 
Хіба ж не про нього співають у танцях, 
говорячи: «Саул повбивав свої тисячі, 
а Давид десятки тисяч свої». І заховав 
Давид ті слова в своєму серці, і сильно 
боявся Ахіша, царя ґатського. І змінив він 
свій розум на їхніх очах, і шалів при них, і 
бив по дверях брами, і пускав слину свою 
на свою бороду. І сказав Ахіш до своїх 
рабів: «Ось бачите чоловіка, що сходить 
із розуму. Нащо привели його до мене?» 
(1 Сам. 21:11-15).

Блудниця Рахав. «І послав єрихонський 
цар до Рахави, говорячи: «Виведи тих 
людей, що до тебе прийшли, що ввійшли 
до твого дому, бо вони прийшли, щоб ви-
відати ввесь цей Край». А та жінка взяла 
двох тих людей, та й сховала їх. І сказала: 
«Так, приходили були до мене ті люди, та я 
не знала, звідки вони. А коли замикалася 
брама зо смерком, то ті люди вийшли. Не 
знаю, куди ті люди пішли. Швидко женіться 
за ними, то ви доженете їх». А вона від-
вела їх на дах, та й сховала їх у жмутах 
льону, що були зложені в неї на даху» (Іс. 
Нав. 2:3-6).

Отже, людина може, а іноді й вимушена 
використовувати неправду для досягнення 
благої мети? Тобто мета виправдовує 
засоби?

Неправда, як і будь-яке зло і будь-який 
гріх, не володіє самодостатньою сутністю, 
а є відхиленням від Божого задуму. Не-
правда – це, фактично, те, чого немає. 
Це зла вигадка, фантазія, обман, жарт, 
наклеп. І батько всякої неправди – диявол. 
«Він був душогуб споконвіку, і в правді не 
встояв, бо правди нема в нім. Як говорить 
неправду, то говорить зо свого, – бо він 
неправдомовець і батько неправді» (Ів. 
8:44). Тому будь-яка – велика і маленька, 
жорстока і жартівлива, корислива і неви-
нна, явна для всіх і ніким не помічена не-
правда має одну й ту ж саму природу. І при 
цьому жодній людині на землі не під силу 
уникнути або позбутися гріха неправди. 
Лише Господь Ісус Христос за все Своє 
страдницьке життя жодного разу навіть 
не злукавив, хоча сатана багато разів на-

Сьогодні багато людей вва-
жають себе віруючими, але 
не бажають ставати членами 
Церкви, відвідувати богослу-
жіння, а якщо й відвідують, то, 
наприклад, лише раз на рік, на 
яке-небудь свято. Таке ставлен-
ня  свідчить, як правило, про те, 
що насправді людина не має 
віри в Бога. Справжній христи-
янин всім своїм єством прагне 
на зібрання Божого народу. У 
Псалмах є такі слова: «До свя-
тих, які на землі, що шляхетні 
вони, — до них все жадання 
моє!» (Пс. 16:3); «Я радів, як 
казали мені: «Ходімо до дому 
Господнього!» (Пс. 122:1).

Про Церкву в Біблії сказано дуже 
багато. Церква — це зібрання людей, 
відкуплених кров’ю Христа. Людей, 

заради котрих Христос, залишивши славу 
небес, прийшов на землю і прийняв муче-
ницьку смерть. Це надзвичайне братство 
на землі. Церкву створив Сам Бог: «І кажу 
Я тобі (Петре), що ти скеля, і на скелі оцій 
побудую Я Церкву Свою, — і сили адові не 
переможуть її (Мт. 16:18). На 50-тий день 
після воскресіння Христа була народжена 
Церква. Про Церкву також сказано, що 
Сам Бог перебуває в ній (тобто серед 
Свого народу) і турбується про неї.

Господь дав через Своїх апостолів 
настанови і вказівки, яким повинен бути  
порядок в Церкві. Це все записано в 
посланнях апостолів. Бог бажає, щоб 
Його діти, тобто віруючі люди, регулярно 
збиралися разом для того, щоб служити 
Йому: прославляти Бога в псалмоспівах, 
підносити Йому хвалу, просити Його в 
молитвах про різні потреби, збудовува-

тись Словом Божим (слухати проповіді), 
підтримувати один одного, турбуватися 
один про одного.

Як чудово, коли народ Божий в єдино-
му дусі, єдиними устами підносить молит-
ви і благання Своєму Богові, прославляє 
Його і звеличує! Богові це приємно. А як 
приємно самим віруючим, зібравшись 
разом, у молитві переживати присутність 
Божу, спілкування з Ним!

У Біблії Церква порівнюється з тілом: 
«І все впокорив Він під ноги Йому, і Його 
дав найвище за все — за Голову Церкви, 
а вона — Його тіло» (Еф. 1:22-23). «Бо 
як тіло одне, але має членів багато, усі 
ж члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне, 
— так і Христос... Коли скаже нога, що 
я не від тіла, бо я не рука, — то хіба 
через це не від тіла вона? І коли скаже 
вухо, що я не від тіла, бо я не око, — то 
хіба через це не від тіла воно? Коли б 
оком було ціле тіло, то де був би слух? 
А коли б усе слух, то де був би нюх? Та 
нині Бог розклав члени в тілі, кожного 
з них, як хотів... Бог змішав тіло... щоб 
поділення в тілі не було, а щоб члени 
однаково дбали один про одного. І коли 
терпить один член, то всі члени з ним 
терплять, і коли один член пошанований, 
то всі члени з ним тішаться. І ви — тіло 
Христове, а зосібно — ви члени!» (1 Кор. 
12:12-27). «І Він (Бог) отож настановив 
одних за апостолів, одних за пророків, а 
тих за благовісників, 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).

Ці слова свідчать про те, що кожна 
людина, ставши членом Церкви Христо-
вої  (прийнявши водне хрещення), стає 
частиною Тіла Христового. І вона вже 
не живе сама по собі, а займає своє, 

певне місце, яке Бог відводить їй у Своїй 
Церкві.

Ще один текст Святого Писання за-
стерігає: «Не кидаймо збору свого, як 
то звичай у деяких, але заохочуймося, і 
тим більше, скільки більше ви бачите, що 
зближається день той» (Євр. 10:25).

Не покидати зібрання, тобто відві-
дувати регулярно богослужіння важли-
во, але це ще не все. Віруючим людям 
необхідно ще й мати спілкування один 
з одним, навчати один одного. «Коли ж 
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» (1 Ів. 1:7).

Коли ми маємо спілкування один з од-
ним, то багато чому навчаємося: вчимося 
любити, коритися, терпіти, піклуватися 
про ближнього і т. д. Ми признаємося у 
вчинках своїх один перед одним, і кров 
Христова омиває нас від гріхів. Ми часто 
не бачимо за собою якихось помилок, не-
правильних вчинків, а з боку все видніше.

Звичайно, не завжди легко сприймати 
докори, просити прощення. Але на це є 
воля Божа! І всяка людина, яка бажає, 
щоб її серце очистилось і омилося, 
старається жити саме так перед лицем 
Божим.

Взагалі, людина, яка не відвідує 
зібрання, не має спілкування з брата-
ми і сестрами в Христі, практично не 
спроможна зберегти віру, противитися 
гріхові (мова не йде про ті випадки, коли 
з якихось серйозних причин людина не 
може відвідувати служіння).

І якщо ви — віруюча людина, наші 
побажання вам: відвідуйте богослужіння, 
станьте членом своєї місцевої церкви, 
любіть її, майте спілкування з братами і 
сестрами в Христі, прагніть до зібрання 
народу Божого. Нехай благословить вас 
Господь!

За матеріалами Nehemiah.ru.

Народилася я в невіруючій 
сім’ї. Була скромною, тихою 
дівчинкою, добре вчилася. 
Школу закінчила майже на 
відмінно. Благополучно всту-
пила до інституту. 

І саме тоді зв’язалася з однією компа-
нією. Батьки були незадоволені моїми 
новими друзями. Почались проблеми в 

сім’ї. Я почала випивати, курити. Багато 
хто в такому віці курить, щоб виглядати 
крутим. А мені було соромно, я ховалася 
від однокурсників, адже вони знали мене 
як порядну домашню дівчинку, і мені не 
хотілося руйнувати цей образ. Ховалася 
і від батьків. А в компанії нових друзів 
була зовсім іншою. Таким чином, я вела 
потрійне життя. Лише Бог знає, чим 
це все могло закінчитися і де б я зараз 
була, якби одного разу Він не ввійшов у 
моє життя.

У моїй групі вчився віруючий хлопець. 
Мене це зацікавило. Для чого молодий, 
успішний чоловік витрачає свій час в 
церкві. І я пішла з ним на недільне зі-
брання. Враження склалося суперечливе: 
щось сподобалось, щось — не дуже. Але 
мене вразили люди — усі були як одна 
велика, любляча сім’я. Я почала читати 
Новий Заповіт. Прочитавши його за літо, 
взялася за Старий Заповіт. Багато що 
не розуміла, але Бог вже торкнувся мого 
серця через Писання. Я почала поволі 
змінюватися. Регулярно відвідувала зі-
брання, подружилася з християнською 
молоддю. З колишньою компанією спіл-
куватися перестала.

Через деякий час почали появлятися 
думки про покаяння. Але щось не відпус-
кало мене. Появилися старі друзі, котрі 
півроку не телефонували, знову випивка. 
Я перестала відвідувати зібрання.

Але в церкві за мене щиро молилися, і 
я знову почала ходити на зібрання. Кож-
ного четверга в церкві було молитовне 
служіння. Як правило, проповідував один 
брат, котрий завжди вибирав тему для 
проповіді зі Старого Заповіту. Не все мені 
було зрозуміло, та ще після робочого дня 
хилило на сон. Але одного дня з кафедри 
через цього брата прозвучали слова, які 
врізалися в мій розум назавжди: «Тільки 
не запізніться з покаянням». Я готова 
була зірватися з місця і бігти до кафедри 
каятися. Але довелось чекати неділі, коли 
буде присутній пресвітер. Усе недільне 
служіння сиділа як на голках. І ось на-
решті заклик до покаяння, і я вийшла до 
кафедри. Бог дав мені силу перед всім 
зібранням покаятися у своєму грішному 
житті і заявити про своє бажання йти 
за Христом.

12 лютого 2006 року — день мого 
другого народження, початок мого нового 
життя з Богом. Радості моїй не було меж, 
наче в мене виросли крила і я навчилася 
літати. Я все більше вникала в Слово 
Боже, постійно відвідувала зібрання, 
спілкувалася з християнською молоддю. 
Почав змінюватися і мій зовнішній вигляд. 
Пізнавши Господа, мені хотілось бути по-
слушною Йому, і Бог Сам відкривав мені, 
що до вподоби Йому, а що — від світу 
цього. Те, що раніше мало смисл, втрати-
ло всяку цінність. Від чогось Бог звільняв 
мене з легкістю, від чогось доводилося 
відмовлятися через випробування.

Через кілька місяців, 3 червня 2006 
року, я прийняла водне хрещення. І я 
ніколи не жаліла про зроблений вибір. 
Нині я розумію, що, прийнявши Христа 
у своє серце, я набула набагато більше, 
ніж втратила. Я маю мир в душі, знаю, 
для чого живу, а на небесах мене чекає 
мій рідний дім.

Сестра Олена.

магався схилити Боголюдину до неправди, 
виправданої «благою» ціллю. Але Христос 
довів, що можна жити правдою, не йдучи 
навіть на мінімальні компроміси з неправ-
дою, як і з будь-яким іншим злом і гріхом. 
Син Божий, з’єднавшись з людською при-
родою, тим самим обновив і освятив її.

Відтоді всі заповіді, дані людству 
Богом, стали в принципі можливими для 
виконання духовно відродженими людьми. 
У Христі ми можемо, споглядаючи живу 
Правду (Ів. 14:6), сповнені Духа Святого 
і Божої благодаті, і самі жити правдою 
і відкидати неправду. Саме так і жили 
перші християни, натхнені прикладом 
Божественного Учителя. 

І все ж як ставитися до вимушеної 
неправди, що використовується для по-
рятунку чийогось життя чи для суспільної 
користі? У цьому випадку ми стаємо 
свідками недосконалості людської до-
брочинності. Хоча в Христі людина й 
усиновлена Богом, але в земному житті 
приречена доживати свій вік у тілі смерті. 
Тому до кожного нашого доброго діла до-
мішується гріховна нечистота. Але те, що 
Ісус Христос, будучи такою ж Людиною, 
як і ми, не вчинив жодного гріха (1 Петр. 
2:22), не дає нам права захищати свою 
недосконалу доброчинність і тим більше 
підносити недосконалість доброчинства 
до рівня морального закону.

Лише євангельське вчення Ісуса Христа 
є незмінним духовним законом християн, 
а вимушену неправду жодним чином не 
можна вважати такою, яку виправдовує 
Євангеліє.

«Іноді трапляється необхідність дещо 
приховати, бо інакше справа обернеться 
великою смутою і скорботою... Але коли 
трапиться така велика необхідність, 
то людина не повинна залишатися без 
смутку, а каятися і плакати перед Богом, 
і вважати цей випадок часом спокуси…» 
(авва Дорофей). Тобто якщо й допустила 
людина вимушену неправду, то краще не 
виправдовуватись, не вдаватися у складні 
пояснення, а в упокоренні перед Богом 
гірко каятися. Адже будь-яка неправда 
приносить свої плоди в духовному житті 

християнина. «Неправда зачиняє двері 
для молитви. Неправда виганяє віру з 
серця людини. Господь віддаляється від 
людини, яка чинить неправду» (Феофан 
Самітник).

Навіть неправда для чийогось спасіння 
не може бути богонатхненною, у кращому 
разі вона є плодом людської душевності, 
але не духовності. Подібні випадки здій-
снюються заради людей, а не заради Бога. 
Тому що заради Бога не можна грішити.

Який же висновок можна зробити? На 
жаль (чи на щастя, бо життя – це не ви-
става театру ляльок), не існує затвердже-
ної інструкції з переліком усіх можливих 
життєвих ситуацій і рекомендацій щодо дій 
у цих ситуаціях. Кожен випадок потрібно 
розглядати індивідуально й обов’язково 
в його конкретному контексті, стоячи на 
підґрунті Божого Слова, споглядаючи при-
клад життя Ісуса Христа й прислухаючись 
до голосу Святого Духа.

Коли говоримо про заповідь «Не 
свідкуй неправдиво», люди, як правило, 
впадають у дві крайності: або піднімають 
глобальні питання всесвітнього зла, або 
зациклюються на окремих, погодьтеся, 
досить нечастих випадках, які ми згаду-
вали вище, але при цьому самі не можуть 
утриматися від дрібної неправди в повсяк-
денному житті. «Побутова» неправда 
настільки вкоренилася в наше життя, що 
ми її просто не помічаємо й не хочемо 
помічати.

Якщо кожен із нас уважно стежитиме 
за собою, то помітить, що впродовж лише 
одного дня в нього неодноразово виникає 
спокуса злукавити (тобто згрішити!), до 
того ж із найнезначніших причин. А все 
велике складається з малого, і неправда 
теж. На практиці виявляється, що для 
того, щоб протистояти щоденній «дрібній» 
неправді, потрібний не менший подвиг, ніж 
при відстоюванні догматичних істин хрис-
тиянства. І немає в цьому нічого дивного, 
бо ж духовна боротьба відбувається най-
перше в душі кожного християнина. І від 
результату цієї невидимої війни залежить 
вічна доля кожного. Тому приєднаймося 
до молитви псалмоспівця Давида: «Устань 
же, о Господи... душу мою збережи від 
безбожного... А я в правді побачу обличчя 
Твоє, і, збудившись, насичусь Твоєю подо-
бою!» (Пс. 16:13, 15).

Надія Доля.

ОБМАН ЗАРАДИ БОГА?

НЕ ЗАПІЗНІТЬСЯ! ЧИ ХОДИТЕ ВИ НА ЗІБРАННЯ?
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУМАЛИНФЕСТ-2013

Микола Синюк
Перший заступник старшого 

єпископа ЦХВЄУ

Україна залишається духовним 
оазисом на всьому пострадянському 
просторі. Церква ХВЄ входить у 

першу п'ятірку християнських конфесій 
України. І ми можемо констатувати, що 
такої свободи для проповіді Євангелія, 
для таких зібрань, як-от у Малині, жодна 
країна колишнього Радянського Союзу 
не має. 

Я недавно спілкувався зі служителя-
ми з Узбекистану. Там прийнято закон: 
Біблію ти маєш право читати в церкві. 
Біблії повинні зберігатися в церковних 
приміщеннях. Раніше можна було мати 
одну вдома, якщо знайшли дві – за це 
було серйозне покарання.

Тут, у Малині, зібране плем'я, яке 
зросло вже в незалежній Україні. 
Слово «свобода» для нас не є чимсь 
оригінальним. Ми не задумуємося, що це 
значить – мати ось таку зустріч, як тут, 
у Малині. Нині молодим не дуже відома 
пісня «Привет вам, младое, цветущее 
племя». І тим більше не відомо, скільки 
років радянських концтаборів отримав 
автор за цю пісню. Я маю інформа-
цію, що її автор – Микола Храпов був 
засуджений на 25 років. Його пісня 
колись була дуже популярною серед 
християнської молоді. І за це він мусив 
заплатити ціну.

Я приймав водне хрещення у 1974 
році. Нас було троє молодих людей, і 
хрещення відбувалося о третій годині 
ночі. Ми стояли біля невеличкої річки, 
і пастор говорив приблизно такі слова: 
«Моліться так голосно, щоб вас було 
чути на небі, і так тихо, щоб на тому 
березі вас ніхто не чув».

Ось у чому суть свободи – коли люди-
на має право сказати те, що вона думає. 
І нам здається, що коли прийшов такий 
час, то це свобода. І можна рухатися, не 
оглядаючись ні на що. Але жити у країні 
свободи і демократії – це означає дуже-
дуже серйозно ставитися до себе. 

Комуністичний режим диктував, як 
треба жити. Туди йти, а туди не йти, 
тут збиратись, а там не збиратись. Це 
співати, а це не співати. Завданням моїх 
сучасників тоді було вижити, вистояти 
і не зламатися під тим безбожницьким 
натиском. Це було нелегко.

Але жити в час свободи – набагато 
складніше. У 18-20 років ти сам повинен 
приймати рішення. А щоб можна було 
себе зберегти і залишатися людиною, 
залишатися християнином, Бог і дав нам 
духа сили, любові і здорового розуму. А 
що нам Бог не дав?

Бог не дав духа страху
Ми живемо в суспільстві, яке фор-

мально вважається вільним, і ми маємо 
право демонструвати свої релігійні 
переконання. З другого боку, світ над-
звичайно неспокійний, і страх, про який 
написано, що Бог його нам не дав, 
сковує тисячі-тисячі людей, молодих і 
старших. Страшно...

Страх появився в людському єстві 
тоді, коли людина розірвала свої сто-
сунки з Отцем. Коли прозвучав голос 
Божий до Адама: «Адаме, де ти?», той 
відповів, що почув голос Божий, злякав-
ся і сховався. А до цього йому не було 
страшно. До цього він перебував у спіль-
ності з Богом. А це означає, що страх 
– результат того, що людина втратила 
зв'язок з Богом, розірвала стосунки зі 
своїм Творцем, своїм Покровителем.

Словник пояснює, що страх – це 
духовний стан, коли людина в пережи-
ваннях, тривозі і неспокої очікує чогось 
неприємного і недоброго. Ми живемо 
в час, про який Слово Боже каже, що 
люди будуть мертвіти від страху в очіку-
ванні тих бід, які йдуть на цілий світ.

Але Бог не дав нам духа страху. Дух 
страху і невпевненості в завтрашньому 
дні, дух тривоги і депресії, дух різних 
явищ, які людину гноблять і роблять її 
залежною, – це основна зброя ворога 
душі людської. Це він користується 
переляканими людьми, переляканими 
політиками, які не знають, що їм робити 
завтра. Це він користується переляка-
ними номінальними християнами, які на-
справді ніколи не були Божими дітьми.

Тому що справжнім Божим дітям 
Бог дав духа сили, любові і здорового 
розуму. І я закликаю вас, молоді брати 
і сестри, не боятися. Дослідники Божого 
Слова кажуть, що в Біблії на кожен день 
є обітниця: «Не бійся!».

Не бійтеся, Бог з вами, Він вас за-
хистить. «Не бійтеся! – закликав Син 
Божий. – Тому що Я переміг світ». Не 
бійтеся майбутнього, не бійтеся об-
ставин – бійтеся Того, Хто ними керує. 
Не бійтеся того, що гаманець порожній, 
– бійтеся порожнечі душі. Не бійтеся 
тяжких доріг – бійтеся доріг гріховних. 
Не бійтеся болю – бійтеся завдати болю 
іншому. Не бійтеся ворожих поглядів 
– бійтеся вороже дивитися на інших.

Дух сили і сила духа
Дух сили і сила духа – це одне і те 

саме. Хто в Україні найсильніший? Всім 
відомо, що Василь Вірастюк. А хто з 
жінок найсильніший у світі? Українка 
Ніна Геря. Вантаж вагою понад 14 тонн 
вона зрушила з місця і протягла аж на 
30 метрів. Могла тягнути і далі, але не 
захотіла. Це фізична сила.

Але Бог дав нам духовну силу. 
Найбільша боротьба розгортається в 
духовному світі. Бо видиме тимчасове, 
невидиме ж – вічне. Духовний світ 
такий самий реальний, як реальний 
цей ліс і реальні намети. І щоб у цей 
час свободи ми могли бути вільними 
людьми, щоб нам пізнати правду, яка, 
як відомо, і робить вільними, Бог дав 
нам духа сили.

Бо навіть найбільшою фізичною си-
лою ви не зможете перемогти спокусу. 
Коли, наприклад, закортить зайти на 
якийсь негідний сайт. 

Сила Духа Святого дає можливість 
стати людиною у повному розумінні 
цього слова. Бо неможливо самому 
стати святішим. Можна, доклавши 
певних зусиль, відредагувати свою по-

ведінку, свою мову, але душу не 
відредагуєш.

Щоб не тільки називатися, а 
бути Божими дітьми, Бог і дав 
нам дух сили. Апостол Павло 
каже: «Бо я не соромлюсь Єван-
гелії, бож вона сила Божа на 
спасіння кожному, хто вірує, пер-
ше ж юдеєві, а потім гелленові» 
(Рим. 1:16).

Українські місіонери працю-
ють в багатьох регіонах колиш-
нього СРСР. Історію, яку мені 
розповіла одна татарка в Казані, 
хочу переказати вам. Це була 
мама двох синів. Двох негідни-
ків і ґвалтівників. Один більше 
десяти років відбував покарання 
у в'язниці, другий постійно був в 
бігах. Через силу Євангелія Бог 
торкнувся цих хлопців. Спершу 
того, що був у в'язниці, потім  
втікача, і вони стали новими 
людьми. Матір побачила таку 
радикальну, разючу зміну в їх 
житті. І вона сказала мені: «Бог 
так змінив моїх дітей, що я за 
Ним не просто йти – я все життя 
повзти буду».

Це сила Євангелія, яку дав тобі і 
мені Бог, якою ти можеш користуватися 
сьогодні.

Сила є – розуму 
не треба?

Бог дав нам і силу здорового розуму. 
У наших північних сусідів є приказка: 
«Сила є – розуму не треба». То треба 
чи не треба? Звісно, треба. Бог дав 
нам духа здорового розуму, духа роз-
судливості, поміркованості. 

Чому Слово Боже наголошує на здо-
ровому розумі? Бо є і хворий розум. І це 
проблема ХХІ сторіччя. Біблія говорить 
про розум, оновлений або змінений 
силою Ісуса Христа. Апостол Павло за-
кликає: «Перемініться відновою вашого 
розуму...»

Біблія говорить про відкритий розум 
– написано, що після Свого Воскресіння 
Ісус відкрив учням розум для розуміння 
Писання. Біблія говорить про просвітле-
ний розум. І узагальнюючи, каже: «Ми 
маємо розум Христів». Виявляється, 
ми можемо претендувати на розум 
Христа.

Це здоровий розум. Хворий розум 
засліплений різними речами цього 
світу. Слово Боже каже: «Коли ж наша 
Євангелія й закрита, то закрита для тих, 
хто гине, для невіруючих, яким бог цього 
віку засліпив розум, щоб для них не за-
сяяло світло Євангелії слави Христа, а 
Він образ Божий». І ще каже, що ворог 
засліплює і совість багатьох людей.

Хворий розум – це розум перевер-
нений. Декілька днів тому в Англії був 
затриманий пастор, який, проповідуючи 
на вулиці, назвав гомосексуалізм гріхом. 
Перевернутий розум не здатний при-
йняти Божі істини.

Є розум занечищений. А премудрий 
Соломон каже, що хто чинить гріх 
перелюбу, у того зовсім розуму немає. 

Але «розум вірний у всіх, хто виконує 
заповіді Його».

Дух любові
Бог дав нам духа не лише сили і 

здорового розуму, але й любові. Наведу 
дві ілюстрації. Цей Малин – не єдиний 
Малин в Україні. Коли я їду з Луцька до 
свого рідного села, по дорозі є село Ма-
лин. Там недавно встановили невеликий 
меморіальний комплекс.

Якось я зупинився там, щоб подиви-
тися, що це за комплекс. І побачив на 
плиті напис: «Тут у 1943 році були неви-
нно загублені 820 людей». Переважно 
чехи і українці. І в моїй пам'яті воскресла 
мамина розповідь про те, що коли вона 
була ще підлітком, її разом з іншими 
людьми також гнали в Малин, у те село. 
Їй вдалося по дорозі втекти – стрибнула 
у високе жито і заховалася. Якби не 
вдалося – я б тут сьогодні не стояв.

Поляки, чехи і українці, які мирно 
жили до того часу, в одну мить втратили 
дух любові і взаємоповаги. І коли була 
закрита і підпалена церква, лемент було 
чути за декілька кілометрів. Так діяв дух 
ненависті і зла.

Друга історія. Нельсон Мандела, нині 
екс-президент ПАР, вийшовши на волю 
після 26 років тюремного ув'язнення, 
закликав одного з єпископів створити 
комісію з примирення і справедливості. 
Країна до цього дуже потерпала від 
насилля влади і поліції.

Комісія була створена, були на-
працьовані параграфи. І основне по-
ложення полягало в наступному: якщо 
людина визнає, що вчинила злочин, 
і щиро покається, вона залишається 
на свободі і жодних заходів до неї не 
буде вжито.

Був один поліцейський на прізвище 
Брандт. Він чинив багато звірств. Якось 
разом зі своїми хлопцями він схопив од-
ного чоловіка, прив'язав його до колоди 

і сильно побив. Потім нещасного кинули 
в багаття і живцем спалили. А через 
якийсь час вони забрали і сина того 
чоловіка і теж жорстоко закатували.

На розгляді справи в комісії з прими-
рення і справедливості його запитали, 
чи визнає він, що чинив злочин. Трем-
тячим голосом він визнав свою вину. 
Дружина і матір загиблих – її звали 
Кетрін і вона була християнкою – була 
присутня в тому залі. На прохання голо-
вуючого вона підвелася і звернулася до 
того чоловіка.

Вона сказала: «У мене є до вас три 
прохання. Перше – шановний пане 
Брандт, я прошу вас піти на місце, де 
був спалений мій чоловік, зібрати його 
попіл і принести мені, щоб я могла його 
поховати. Друге – оскільки в мене не-
має ні чоловіка, ні сина, я прошу вас 
одну годину на тиждень приходити 
до мене і спілкуватися зі мною, я буду 
говорити з вами як із сином. Будьте 
мені за сина». 

Підсудний зблід і затремтів, але 
кивнув головою на знак згоди.

– І третє, – продовжила Кетрін. – На 
знак того, що я вас люблю і прощаю, я 
хочу вас обняти.

У тому залі було багато християн, і 
хтось почав співати «О благодать мене 
спасла!». І в момент, коли та мужня жін-
ка рушила до злочинця, від почуттів, які 
нахлинули на нього, він знепритомнів. А 
вона сказала: «Люблю і прощаю, тому 
що і мені Господь простив».

Бог дав нам духа сили, духа здоро-
вого розуму і духа любові і прощення. 
Подякуймо Богові за це. Бог дав. Це ді-
єслово вжите в минулому часі. Але щоб 
цим скористатися, це потрібно прийняти 
у своє серце, своє життя і своє єство.

Дякуймо Богові – за цей час, за сво-
боду, за можливість голосно молитися, 
не боячись, що за це можеш потрапити 
за ґрати. За те, що ви сміливо можете 
сказати: я – християнин!

ДУХ СИЛИ, 
ЛЮБОВІ І 

ЗДОРОВОГО 
РОЗУМУ
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У Святому Писанні багато прикла-
дів віри. Згадаймо, хоча би, старо-
заповітну історію про те, як відомий 
воєначальник сирійського царя почув 
від дівчинки-ізраїльтянки, що при-
слуговувала його дружині, що серед 
ізраїльтян є пророк Божий, Єлисей, 
який міг би зцілити його. Дізнавшись 
про це, Нааман спочатку відправився 
до царя Ізраїлю, і лише дізнавшись, що 
цар нічого не може для нього зробити, 
зайнявся пошуками Єлисея. Однак про-
рок Єлисей, замість того, щоб особисто 
прийняти такого почесного гостя, через 
свого слугу говорить Нааману, що той 
повинан сім разів вмитися в Йордані, і 
тоді буде очищений від прокази. 

І далі ми читаємо такі слова: «І роз-
гнівався Нааман, і пішов, і сказав: «Ось 
я подумав був...»

Гнів і гордість ледь не погубили Наамана. І причина 
була в тому, що в нього були власні ідеї про те, як 
він повинен зцілитися. Через це незалежне мислен-

ня він ледве не позбувся Божого благословення. Бог 
дав нам розум для того, щоб ми думали. Але напрям 
наших думок повинен бути правильним, наші думки 
повинні перебувати під контролем Божим.

Припустимо, я захворів і викликав лікаря. Але після 
його візиту не захотів приймати ліки, необхідні для 
мого одужання. Мені здалося, що потрібні зовсім інші 
ліки, не ті, які виписав лікар. Чи розумний це вчинок? 
Хто краще знає, що мені потрібно: лікар чи я сам? А 
якщо вважаю, що знаю більше, ніж лікар, навіщо було 
звертатися до нього?

Щось подібне сталося з Нааманом. Він говорить: 
«Ось я подумав...» І коли пророк Єлисей звелів йому 
вчинити не так, як він подумав, Нааман ледь було не 
втратив нагоду зцілитися.

Нааман каже: «Ось я подумав був: він вийде до 
мене, і стане, і закличе Ім’я Господа, Бога свого, і по-
кладе свою руку на те місце, і вилікує прокаженого... 
Чи ж не ліпші Авана та Парпар, дамаські річки, від 
усіх Ізраїлевих вод? Чи не міг я вмитися в них і стати 
чистим?». І повернувся він, і пішов у гніві».

У Наамана були свої поняття про те, як Бог має 
зцілити його. А хіба ми чинимо не так? Чи не вказуємо 
ми Богові, яким саме чином Він повинен відповісти на 
наші молитви? Як часто люди позбуваються не лише 
Божих благословень, але й можливості одержати 
спасіння душі лише тому, що переконані, що знають 
краще, ніж Бог. Яка трагедія!

І яких ми зазнаємо втрат, як ми шкодимо собі тим, 
що вказуємо Богові, як Він повинен з нами повестися. 
Ми втрачаємо мир і радість, ми постійно незадо-
волені. Подібно до Ізраїлю, ми потрапляємо в землю 
Ханаанську обхідними дорогами! Як ізраїльтяни, ми 
скаржимось і нарікаємо: чому на нас це звалилося, 
чому сталося те й інше, чому Бог допустив таке випро-
бування в моєму житті, чому я повинен весь час чекати, 
чому Бог не веде мене прямою дорогою, а посилає в 
обхід? Невже Бог не міг так влаштувати, щоби цього 
не було в моєму житті? 

Який печальний стан! Вся біда в тому, що люди 
самі визначають собі дорогу. Нам здається, що те чи 
інше піде нам на користь і принесе благословення не 
лише нам самим, а й іншим. А виходить навпаки, до 
нас приходить біда. Нам це незрозуміло. Ми дивуємось. 
Чому не припиняється це випробування? Чому це жало 
продовжує завдавати мені болю, чи не краще було б 
його витягти?

Як часто виникають такі запитання, як нам хочеться 
вирішити усі ускладнення, але ми ніяк не можемо зна-
йти відповіді на свої запитання.

Чи не час нам припинити мудрувати і намагатися 
вирішувати ці проблеми своїм обмеженим розумом, пе-
редавши все в руки нашого Небесного Отця? Коли ж ми 
нарешті зрозуміємо, що Божі думки — не наші думки, а 
Його дороги — не наші дороги. «Бо наскільки небо вище 
за землю, настільки вищі дороги Мої за ваші дороги, а 
думки Мої — за ваші думки», — говорить Господь Бог».

Коли ми готові розлучитися зі своїми планами і 
уявленнями, коли ми передамо свою дорогу Господу і 
дозволимо Йому явити визначений Ним план для на-
шого життя, тоді ми зможемо переконатися, наскільки 
краще, якщо Господь поведе нас Своєю дорогою.

На жаль, ми не наважуємося довіритися Богові. Ми 
не віддаємося Йому цілком, не віримо, що Бог завжди 
керується принципами любові і поводиться з нами за 
законом любові. Ми ніяк не можемо повірити, що тим, 
хто любить Бога, хто покликаний за Його постановами, 
усе на добро.

Ми часто забігаємо наперед і неодмінно придумує-
мо, що з нами повинно трапитися якесь нещастя, якась 
неприємність. Це інша крайність, не менш небезпечна. 
Ми починаємо уявляти дуже похмуре майбутнє. «Гос-
подь мене покинув, мені випали самі нещастя!». Якби 

тільки ми могли бачити, що все це для нашого добра, 
для нашої користі. І настане день, коли все для нас 
буде зрозумілим.

Чому б не повірити, що Господь влаштував нашу 
дорогу! Що саме любов спонукала Його вибрати для 
нас цю дорогу. А тому залишмо свої думки, свої плани 
і забобони, і з твердою вірою скажемо разом з псал-
моспівцем Давидом: «Господь — то мій Пастир!». І якою 
би похмурою не була наша дорога, якби навіть нам до-
велось піти дорогою смертної темряви, все одно ми мо-
жемо сказати: «Добро й милосердя мене супроводити 
будуть на всі дні мого життя», — включаючи і цей день.

Але повернімося до Наамана. Нааман вважав, що 
благословення Боже повинно виразитися в чомусь 
великому, важливому, значному. Він не врахував, як 
не враховують багато інших, що, частіше за все, Бог 
вибирає «немудре світу, щоб засоромити мудрих, і не-
мічне світу, щоб засоромити сильне». І робить Він це 
для того, щоб жодне тіло не хвалилося перед Богом. 
Нааман не врахував цього.

Чи не з уст дівчинки-ізраїльтянки, своєї рабині, він 
вперше почув про те, що Бог може зцілити його? Не-
вже це не було доказом того, що Бог може проявити 
Свою силу і благодать через скромне і немічне? Чому 
ж тепер Нааман вимагає, щоб пророк відслужив над 
ним урочистий молебень?

Зауважте, що Бог повторно посилає Нааману слово 
не через якусь поважну і знатну особу, а через рабів. 
«І підійшли його раби, і говорили до нього, і сказали: 
«Батьку мій, коли б велику річ говорив тобі той про-
рок, чи ж ти не зробив би? А що ж, коли він сказав 
тобі тільки: Умийся — і будеш чистий!». Яку мудрість 
виявили ці раби!

Ви помічали, як дратується людська гордість через 
незначне і неважливе? У цьому й полягає причина того, 
що юдеї зненавиділи Христа, бо «Він виріс перед Ним, 
мов галузка, і мов корінь з сухої землі, — не мав Він 
принади й не мав пишноти, і ми Його бачили, та краси 
не було, щоб Його пожадати!» (Іс. 53:2). «Чи ж Він не 
син теслі? І чи ж брати і сестри Його не всі з нами?» 
— говорили вони.

Подібно до Наамана, вони зневажали буденність 
і пересічність цього Месії. Вони очікували не такого 
Месію. Вони не шукали Його в яслах, і коли Він прий-
шов, юдеї відкинули Його. Вони заплющували очі на 
пророцтва, які не відповідали їх бажанням. Вони очі-
кували, що Христос з’явиться раптово, у сяйві і великій 
славі. Як і Нааман, вони очікували надзвичайного, 
захоплюючого явища.

Якщо Господь говорить, що треба зануритись в воду 
Йордану, це означає, що всі інші ріки світу не зможуть 
допомогти тобі. Сила і велич — не у зовнішніх проявах, 
а в Слові Божому. Воно живе й діяльне. Через уста 
немовляти воно може звершити те, чого неможливо 
досягнути промовами найбільших ораторів. 

Тож дозволимо Господу влаштувати нашу дорогу, 
адже Він очікує від нас дитячої довіри. 

Але людям властиво робити ще одну помилку. 
У Слові Божому сказано, що є дороги, які здаються 
людині прямими, але кінець їх — дороги до смерті.

Нааману здавалося, що ріки дамаські кращі за всі 
води ізраїльські, але якби він омився в них хай і тисячу 
разів, то залишився би прокаженим. Скажіть, хто знає 
дорогу до спасіння краще — Бог чи людина? Може 
здатися, що це запитання зайве. І все ж є люди, які 
думають, що їх дорога правильніша, хоча вона супе-
речить всьому тому, що говорить Бог. 

Але невже ти, людино, знаєш краще і більше, ніж 
Сам Господь Бог? Невже ти візьмешся давати Йому 
настанови? Господь говорить: «Хай безбожний покине 
дорогу свою, а крутій — свої задуми, і хай до Господа 
звернеться, — і його Він помилує, і до нашого Бога, бо 
Він пробачає багато!» (Іс. 55:7).

Коли Нааман залишив свої помисли і вчинив так, 
як йому було сказано, він був чудесним чином помилу-
ваний і зцілений. Нове небо і нова земля відкрилася 
перед ним, коли він вийшов з Йордану. Не Йордан 
очистив Наамана, а благодать Божа по вірі Наамана. 
Він повірив і одержав обіцяне.

Господь сказав, що діла Божі — щоб ми увірували 
в Того, Кого Він послав. Єдине діло, котре Бог визнає 
і приймає від нас, — це наша віра. Зауважте, як за-
кінчується розповідь про Наамана. Після того, як він 
очистився, Нааман повернувся до пророка Єлисея у 
супроводі своїх підданих і засвідчив: «Оце пізнав я (ра-
ніше він думав, а тепер пізнав), що на всій землі нема 
Бога, а тільки в Ізраїлі!». Так, Нааман зцілився, став 
новим творінням і переконався у вірності Божій після 
того, як він вірою покорився сказаному йому слову.

Якщо ти заперечуєш, що це надто просто, що дорога 
ця надто легка, знай: це єдина дорога. Іншої нема! Якщо 
ти відмовишся йти цією дорогою, то як ти спасешся?

Не відкладай дня свого спасіння. Прийди до Бога 
з вірою в Сина Його Ісуса Христа, і ти отримаєш про-
щення гріхів. Коли вірою ти приймеш спасіння, ти 
станеш зовсім новою людиною. Так само, як ізраїль-
тяни, мандруючи пустинею, повинні були глянути на 
мідного змія, виставленого Мойсеєм для того, щоб 
не загинути, — так і ти повинен оком віри глянути на 
Страждальця Христа, Котрий взяв твою вину на Себе, 
і будеш спасенний. Жало гріха і смерті буде забрано 
від тебе навіки.

ВІРА НААМАНА

Мартін де Гаан

Ми якось неправильно обходимо-
ся з прощенням. Якесь воно не таке, 
яким має бути. А може, прощенням  
ми називаємо зовсім і не прощення? 
Наприклад, як треба прощати своїм 
кривдникам: кожному зокрема чи 
всім разом?

Адже часто як буває – образить хтось когось, 
а потім каже: «Винен. Пробачте. Хто старе зга-
дає... Ви повинні мені пробачити». Варто сказати 
пару слів, і все стає з ніг на голову. Кривдник, як 
спритний борець, опиняється нагорі. Тепер вже той, 
кого він скривдив, стає винуватим – це він повинен 
пробачити і забути. А не пробачить – йому можуть 
нагадати, що Христос сказав: ви не простите – і вам 
Батько Небесний не простить (Мт. 6:14-15).

А чи можна так пробачити, щоб той, кому 
людину образити – що раз плюнути, все-таки, 
зрозумів, що за свої вчинки потрібно відповідати? 
Заглянемо в Біблію. Там написано зовсім не те, що 
ми зазвичай думаємо.

Пробачити – не означає
 забути

Бувають образи, які забути легко (варто тільки 
перестати про них думати), а бувають такі, які 
не забудеш, як не старайся. А тобі кажуть, що 
ти повинен їх забути, а якщо не можеш – це твої 
проблеми. Бог, пояснюють тобі, прощає і забуває, 
і якщо ти комусь хочеш пробачити, будь добрий, 
забудь свою образу.

Але хто сказав, що Бог страждає на забудьку-
ватість? Від першої до останньої сторінки Біблії 
говориться якраз про те, що Бог пам'ятає про гріхи 
народу Свого. І в Старому, і в Новому Заповітах 
часто-густо йдеться про те, як Бог прощав гріхи 
народу Божого. Ці розповіді про гріхи і їх прощення 
якраз для того й записані в Біблії, щоб було ясно: у 
Бога ніхто не забутий і ніщо не забуте.

А коли Бог каже, що не «згадає» наших гріхів, 
мова йде про те, що Він їх проти нас не згадає, 
не звинуватить нас. Бог хоче, щоб ми знали: Він 
не списує нас з рахунків і не вважає нікчемними 
через те, що ми в чомусь не виправдали Його до-
віри. Навпаки, даруючи нам Своє прощення, Бог 
звільняє нас від сплати боргу, якого нам повік не 
виплатити, і переконує в тому, що Він любить нас 
всерйоз і надовго.

Відповідальність того, 
хто прощає

Людина висповідала свій гріх і запитує: «Чого 
ти на мене криво дивишся? Я ж визнала свою по-
милку, Бог мені простив, у Біблії сказано прощати, 
а ти не прощаєш». 

Але прощення зовсім не передбачає, що все по-
чнеться з абсолютного нуля – наче нічого й не було. 
Бувають наслідки, яких не вирубаєш ні сокирою, ні 
найщирішим жалем і каяттям. Бог простив Адаму і 
Єві, але вхід в Едем їм був закритий.

Бог простив і Мойсею, але в землю Обітовану його 
не ввів. Бог простив Давиду за перелюб і вбивство, але 
дитину, народжену від перелюбу, у Давида забрав.

Прощення має на увазі, що гріх тягне за собою 

наслідки. Той, хто прощає кривднику, має 
повне право з мудрістю і любов'ю, без пом-
сти і злості попросити відшкодувати заподі-
яну шкоду, оформити необхідні документи, 
запитати, що думає кривдник зробити, щоб 
у майбутньому такого не повторювалося. 

Та й взагалі, той, кого скривдили, може попросити, 
щоб йому дали час стабілізуватися. Тут не можна 
поспішати, не можна абсолютно все вирішити в 
одну мить. Інакше це буде не прощення, а лице-
мірство, не любов, а «показуха».

Прощення починається 
не з нас

У Біблії сказано, що найперше нам простив Бог, 
раз і назавжди пробачивши минулі, теперішні й май-
бутні гріхи всіх, хто вірить, що хресна смерть Сина 
Його була розплатою за наші незліченні борги. 

Будь-хто, хто увірує в Сина Божого, може твердо 
знати: Бог перекреслює список всіх наших гріхів, 
що ведеться на небесах, і навіки виправдовує нас 
через віру в Христа.

І сьогодні Бог продовжує прощати (вже по-сі-
мейному) тим, хто сповідається у всіх своїх гріхах 
перед Отцем Небесним (1 Ів. 1: 9). Ця ріка прощення 
тече вже в сім'ї Божій і змиває своїм бурхливим 
потоком все, що заважає дітям мати нормальні 
відносини  з Отцем.

Ось яке неймовірне за розмахом і глибиною 
прощення! Саме це мав на увазі Христос, коли роз-
повідав про чоловіка, якому пробачили неймовірно 
величезний борг (за сучасними мірками, це багато 
мільйонів доларів), а він відмовлявся пробачити 
своєму боржникові якісь копійки (Мт. 18:21-35). 
Наш Наставник розповів цю притчу для того, щоб 
нам стало ясно: щось не те ми робимо, коли при-
ймаємо від Бога океан милості, а самі й пригорщі 
доброти і милосердя шкодуємо для тих, хто благає 
нас про це.

Висновок тут один. Так само, як ти сам отри-
муєш від Бога прощення без міри, давай своїм 
кривдникам скуштувати від Божого прощення, яке 
виливається через тебе.

Христос сказав учням: «Уважайте на себе! Коли 
провиниться твій брат, докори йому, а коли він по-
кається, то вибач йому. І хоча б сім раз денно він 
провинивсь проти тебе, і сім раз звернувся до тебе, 
говорячи: Каюся, вибач йому!» (Лк. 17: 3-4).

Прощення – від Бога, а не 
для власного користування

Від духа непрощення, небажання розлучитися 
зі своїми образами користі мало, такий дух людину 
губить. І тому багато хто вважає, що прощати треба 
не стільки заради того, хто тебе образив, а заради 
себе самого, щоб тобі ж краще було. Деяких обурює 
навіть сама думка про те, щоб кривднику зробити 
щось добре.

Але якщо Бог задумав прощення просто як одну 
з процедур для підтримки тілесного і душевного 
здоров'я, зцілення ран, то чому ж Він тоді нам 
сипле сіль на ці рани і радить прощати кривдникам 
не заочно, а дивлячись їм в очі і тільки після того, 
як вони покаються? (Лк. 17:1-4)?

Не для того вчить нас Христос прощати іншим, 
щоб відновити власну душевну рівновагу. Допо-
могти нам позбутися від злоби і мстивості, що 
роз'їдають душу, – це лише частина того, що мав 
на увазі Христос, кажучи про прощення. Можна 
сказати, його побічний ефект. Як Бог нам прощає 
заради нас же самих, так і від нас Він чекає того ж 
– що ми будемо дарувати прощення тим, хто його 
просить. І не просто очікує, але дає нам силу Своєї 
благодаті, яка діє в нас.

Парадокс пробачення: 
коли з любов'ю треба 
в прощенні відмовити

Бог з любов'ю відмовляє у прощенні тим, хто 
не збирається каятися і змінюватися. Хоча Його 
це дуже засмучує, Він не може пробачити прови-
ни тих, хто свідомо й наполегливо відмовляється 
визнавати свої гріхи.

І нам потрібно брати приклад з Бога. Він вчить 
нас засмучуватися, коли ми стикаємося з люд-
ським егоїзмом, вчить з любов'ю викривати тих, 
хто заподіює нам зло, і бути чуйними до ведення 
Духа Його, Який підкаже, коли потрібно прощати, 
а коли – відмовляти в прощенні (Мт. 18:15-17; Лк. 
23:34). 

Отче наш, якби Ти хоч один з численних на-
ших гріхів залічив нам в провину, нам не було 
б на що сподіватися. Ми навіть найменшою 
мірою не можемо віддячити Тобі за Твоє велике 
прощення. Допоможи нам, настанови, дай му-
дрості, щоб знати, як цією милістю ми можемо 
ділитися з тими, хто ображає нас. Дай, щоб ми, 
спочиваючи в обіймах Твоєї любові, відчуваючи 
на собі ніжну і невимовну благодать Твою, про-
щали усім своїм кривдникам.

ПРОЩЕННЯ 
ЯК ДАР
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУОДВІЧНІ ІСТИНИ

У житті кожного з нас зустрічаються 
ситуації, коли ми розгублюємося і не 
знаємо, що робити і куди звертатися. 
Можливо, це проблеми в сім’ї чи ди-
тина, яка бунтує проти батьківського 
авторитету, можливо, смерть близької 
людини чи необхідність прийняття 
важливого рішення, котре вплине на 
професійну кар’єру або на христи-
янське служіння. Віруюча людина, 
опинившись у важкій ситуації, повинна 
вміти зустрітися з нею без сумнівів, не 
йдучи на компроміси і не допускаючи 
навіть думки про поразку. Для цього 
треба вчитися стояти на твердій основі 
Слова Божого.

«А все, що давніше написане, на-
писане нам на науку, щоб терпінням 
і потіхою з Писання ми мали надію» 
(Рим. 15:4). «А це були приклади нам...» 
(1 Кор. 10:6).

У Книзі Вихід розповідається, що, незважаючи на 
спротив фараона, ізраїльтяни вийшли з Єгипту. 
«І гналися єгиптяни за ними, уся кіннота, колес-

ниці фараонові, і комонники його та військо його, — і 
догнали їх, як вони отаборилися були над морем...» 
(2 М. 14:9). Єгипетські солдати набагато переважали 
ізраїльтян кількістю і силою. Люди, що вийшли з 
Єгипту, опинились в ситуації, коли нічого не могли 
вдіяти для свого спасіння. Єдине, що вони могли 
робити, — це очікувати визволення від Бога.

«А фараон наближався. І звели Ізраїлеві сини 
свої очі, аж ось єгиптяни женуться за ними! І дуже 
злякались вони...  І кликали Ізраїлеві сини до Госпо-
да» (2 М. 14:10).

Становище було безвихідним: ворог догнав 
Ізраїль з тилу. Обставини загнали їх в глухий кут. 
Здавалося, Господь прирік їх на неодмінну загибель. 
Цілком природно, що вони почали сумніватися в 
правильності шляху, котрий вказав їм Бог. Усі вони 
були охоплені невірством і кликали до Бога. Уявіть 
собі — два мільйони людей, і всі нарікають і скар-
жаться! Але дорога, котрою Бог попровадив їх, була 
правильною дорогою (Пс. 107:7).

«Великі та дивні діла Твої, о Господи, Боже Все-
держителю! Справедливі й правдиві дороги Твої» 
(Об. 15:3).

«Усе бо для вас, щоб благодать, розмножена 
через багатьох, збагатила подяку на Божу славу» 
(2 Кор. 4:15).

«Він Скеля, а діло Його досконале» (5 М. 32:4).
«Від Господа кроки людини побожної ставляться 

міцно, і Він любить дорогу її» (Пс. 37:23).
План Господній досконалий для життя кожного 

віруючого, Його дороги набагато вищі за людські 
(Іс. 55:9). Вони недосліджені (Рим. 11:33). Це осно-
воположне вчення, яке повинно глибоко вкорінитися 
в нашій душі. Бог не помиляється. Людина поми-
ляється, але Бог не допускає помилок. Він інколи 
допускає траплятися бідам з Його дітьми, і Він має 
на це цілком певні причини.

Як реагувати: вибирати нам
На жаль, сьогодні багато християн ставляться 

до труднощів так само, як це робили свого часу 
ізраїльтяни. Вони зреагували на ситуацію раніше, 
ніж запитали поради в Бога. Вони бачили в Ньому 
жорстокого пана, і тому їх першою реакцією був 
страх замість того, щоб довіряти Богові (Лк. 19:21). 
Вони довірилися своєму розумінню замість того, щоб 
надіятися на Господа всім серцем (Пр. 3:5). Людина, 
яка весь час негативно реагує на проблеми, ніколи не 
пізнає дороги Божої. Вона постійно буде помилятися 
і так і не прийде до усвідомлення допомоги, яка при-
готовлена їй на Божій дорозі (Євр. 3:10).

На нещастя, серце такої людини стає жорстоким. 
Тілесні реакції завжди роблять запеклим серце: «... 
аж поки говориться: «Сьогодні, як голос Його ви 
почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як 
під час нарікань» (Євр. 3:15). Багато моментів життя 
можуть пригнічувати нас. Той біль, який спричиняє 
сьогоднішнє егоїстичне суспільство, може розбити 
нам серце. І все ж ми ніколи не повинні дозволяти, 
щоб воно наповнилося зневірою щодо нашого Не-
бесного Отця.

«Хто?» чи «Чому, Господи?»
«Я Господь, що досліджує серце, що випробовує 

нирки, щоб кожному дати згідно з путтю його, за 
плодом учинків його» (Єр. 17:10).

Цей вірш навчає, що Бог використовує трудно-
щі, щоб випробувати помисли кожного віруючого. 
Він перевіряє наш внутрішній зміст і емоції. Дуже 
повчально спостерігати за тим, що відбувається з 
християнами, коли в їх житті посилюються випро-
бування. Часто вони починають шукати того, хто 
винен у їх проблемах.

Коли цар Саул був випробовуваний, він звину-
ватив у своєму гріху людей: «Народ змилосердився 
над найліпшим із худоби дрібної та з худоби великої» 
(1 Сам. 15:15). Ну звичайно, завжди винний хтось 
інший! Адам звинуватив Єву в тому, що він був об-
манутий; вона ж, у свою чергу, «цапом-відбувайлом» 
зробила змія (1 М. 3:12-13).

Віруючі не повинні думати про те, хто став при-
чиною їх випробувань. Питання, яке вони можуть 
задавати: чому Бог дозволив цьому трапитися? Що 
Він хоче змінити в моєму житті? Можливо, мені не 
вистачає терпіння? (Євр. 10:36). Можливо — су-
мирності і покори? (Пс. 51:19). А може, любові, що 
жертвує собою? (1 Кор. 13). Євангеліє дає відповіді 
на ці «чому»: «... І не тільки нею, але й хвалимося в 
утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, 
а терпеливість — досвід, а досвід — надію, а надія не 
засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця 
Святим Духом, даним нам» (Рим. 5:3-5).

Не запитуймо в Бога, хто є причиною наших 
труднощів. Зрозуміймо, чому це відбувається у на-
шому житті. Замість того, щоб шукати винних, при-
слухаймося до того, що говорить нам Бог. Дозвольмо 
Йому визначити нашу реакцію на ситуацію. Усе, що з 
нами відбувається, — це випробування заради вічних 
нагород. «Бо теперішнє легке наше горе достачає 
для нас у безмірнім багатстві славу вічної ваги, коли 
ми не дивимося на видиме, а на невидиме. Бо видиме 
— дочасне, невидиме ж — вічне!» (2 Кор. 4:17-18). 
Ці вірші вчать важливої істини: «хто» — дочасне, а 
«чому» — вічне.

Вистояти вірою
«І сказав Мойсей до народу: «Не бійтеся! Стійте, і 

побачите спасіння Господа, що вчинить вам сьогодні. 
Бо єгиптян, яких бачите сьогодні, більше не побачите 
їх уже повіки! Господь буде воювати за вас, а ви 
мовчіть!» (2 М. 14:13-14).

Мойсей сказав ізраїльтянам: «Постійте, а я 
послухаю, що Господь накаже про вас» (4 М. 9:8). 
Пророк Самуїл сказав до царя Саула: «Скажи тому 
слузі, і нехай він іде перед нами». І той пішов. «А 
ти зараз спинися, — я оголошу тобі Боже слово!» 
(1 Сам. 9:27). Самуїл сказав: «А тепер станьте, і я 
буду судитися з вами перед Господнім лицем про 
всі добродійства Господні, які Він учинив із вами та 
з вашими батьками» (1 Сам. 12:7). Господь сказав 
Йову: «Уставай і розваж Божі чуда!» (Йов. 37:14). Усе 
це — приклади людей, котрі навчилися вражаючому 
принципу Слова Божого — стояти спокійно.

Божа дитина не повинна діяти за плоттю. Цим 
вона збереже себе від невірства, яке завжди пере-
більшує труднощі і нагнітає неспокійну атмосферу. 
Ті, хто поводиться за плоттю, завжди шукають 
товариства інших плотських людей для підтримки 
свого невірства. 

Життєво важливо навчитися не дозволяти емо-
ціям керувати нашими діями. Плотський розум не 
повинен керувати думками, якою не була би ситуація. 
У найтяжчому випробуванні Бог скаже: «Вгамуйтесь 
та знайте, що Бог Я» (Пс. 46:11). Віруючий набуває 
божественну здатність так поводитися, коли він 
пізнав «розум Христів» (1 Кор. 2:16), приймаючи 
Слова Божі. Неспокій і тривожні зусилля не при-
несуть йому ніякої користі. Тіло не можна навчити 
бути спокійним.

Єдиний засіб піднести душу до Божих ресурсів 
життя — віра. Звідки береться віра? Вона «від 
слухання, а слухання через Слово Христове» (Рим. 
10:17). Через дорогоцінні обітниці Свого Слова Бог 
Сам дає нам здатність перебувати в спокої. Як тільки 
невірство зійде зі сцени, Бог тут же ввійде в тиші, 
даруючи нам довгоочікуваний відпочинок.

Не пасивність, а спокій
Віруючий вчиться бути спокійним і в думках, і в 

емоціях. Дуже важливо також навчитися чути те, що 
Бог хоче йому сказати. Біблія говорить: «Не бійтеся! 

Стійте, і побачите спасіння Господа, що вчинить вам 
сьогодні. Бо єгиптян, яких бачите сьогодні, більше 
не побачите їх уже повіки!» (2 М. 14:13).

Що зробив Бог? Він дав їм слово настанови та 
обітниці. Він ніколи не залишає віруючого наодинці 
з труднощами без потіхи, настанови і обітниці. Чи 
буде Божа дитина спокійна в будь-якій ситуації — це 
питання її вибору. Для цього дуже важливо мати 
смиренне серце з бажанням вчитися, а не серце, на-
повнене гордістю.«Він провадить покірних у правді, і 
лагідних навчає дороги Своєї!» (Пс. 25:9).

Віруюча людина не повинна слухати, що кажуть 
люди; вона повинна слухати тільки Боже Слово. Це 
не пасивність, а свідомий вибір перебувати в спокої. 
Людина слухає Слово Боже і кориться Йому. Господь 
бажає, щоб ми мали такий же внутрішній відгук, який 
мав Давид: «Твердине моя, я Тебе пильнуватиму, 
— бо Бог оборона моя!» (Пс. 59:10); «... не буду 
боятися злого, бо Ти при мені» (Пс. 22:4).

Божественна опіка здійснюється через обітницю, 
а потім через настанову: «Господь буде воювати 
за вас, а ви мовчіть!» (2 М. 14:14). Віруючому нема 
необхідності метушитися в тілі чи хвилюватися. Не 
потрібно намагатись «допомогти» Богові! Наше діло 
— вчитися бути спокійними, діло Бога — говорити. 
Тільки перебуваючи в спокою, ми почуємо Божий 
голос.

Це дорога Слова Божого, йдучи якою, можна 
справитися з труднощами на роботі, з проблемами 
в шлюбі, з фінансовими труднощами і будь-якими 
іншими ситуаціями.

Що ж відбувається з віруючим, коли він спокійно 
стоїть перед Богом? Він здатний витерпіти все, що 
зустрінеться на його дорозі, тому що його очі спрямо-
вані на Того, Хто невидимий. Він не ходить дорогою, 
на котрій він все оцінював би «з виразу очей», він 
ступає на дорогу віри, якою ходили Авраам та інші 
герої віри (Євр. 11:13). Віруючий набуває духовного 
зору. Бог завжди з ним. Християнин розвиває здат-
ність бачити все в божественній перспективі — він 
набуває вічні цінності замість дочасних.

Перемога
Цар Давид — яскравий приклад чоловіка, який 

вважав за краще дивитися не на скрутні обставини, а 
на невидимого Бога. Він стояв проти велетня Голіафа 
і спокійно слухав його погрози: «Це війна Господа, і 
Він віддасть вас у нашу руку» (1 Сам. 17:47).

Бог буде опікувати віруючого, коли той опиниться 
у складній ситуації. Він приведе його до перемоги на 
кожному етапі життя. Давид був спокійним, коли слу-
хався Божого Слова, і він переміг. Те саме Господь 
пропонує кожній людині, яка приймає рішення, що 
базується на Божому Слові. 

«І промовив Господь до Мойсея: «Що ти до Мене 
кличеш? Говори до синів Ізраїлевих, нехай руша-
ють!» (2 М. 14:15). Це далеко не пасивність. Вони 
пішли вперед і перетнули Червоне море. Мойсей 
взяв палицю, простягнув руку свою на море, і води 
розділилися. Коли діти Ізраїлю пройшли, води, по-
вертаючись, поглинули фараона і його армію.

Усе це зробив Бог! Ніяке тіло не могло похвали-
тися (1 Кор. 1:29). Чим більше труднощів, тим більше 
Бог може бути прославлений. Чим більше віруючий 
довіряє Йому в найтяжчому випробуванні, тим 
глибше він пізнає Його, опиняючись у безпросвітній 
темряві. Бог дасть йому збережені в темряві скарби і 
заховані багатства (Іс. 45:3). Миті крайньої слабкості 
віруючих дозволяють Богові являти Його велику 
силу. І навпаки, хвилювання, занепокоєність і страх 
зводять нанівець Божу втіху, силу і віру, роблячи 
віруючого ще слабкішим, готовим з найменшого 
приводу впасти у відчай.

«Милосердям Своїм вів народ, якого Ти визволив, 
Своєю Ти силою ввів у мешкання Своєї святині!» (2 
М. 15:13). Сила і надійність Божої влади стає для 
віруючих їх захистом і зміцненням. Цей вірш дає 
нам повне уявлення про те, як Бог поводиться зі 
Своїми людьми. 

Бог навчає нас, як перебувати в спокої, як слухати 
і як чути, навіть якщо обставини готові проковтнути 
нас. Він показує нам, як черпати сили від Нього і 
як рухатись вперед разом з Ним. На цій дорозі Він 
розділить води Червоного моря, вразить Голіафа, 
що виступає проти нас.

Господь Ісус у Своєму земному житті зустрівся з 
неймовірними труднощами і переміг. Нині Він засту-
пається за нас на небесах (Євр. 7:25). Чи довіримо 
ми Йому найтяжчу ситуацію? Він не тільки втішить 
нас через Свої обітниці і Святого Духа, Він дасть 
нам здатність втішати інших, тих, котрі, подібно до 
нас, переживають, труднощі. Проблеми будуть, але 
які вони короткочасні порівняно з вічністю, яку ми 
проведемо в радості разом з Христом!

Християнин, який вчиться жити в спокої і не 
приймає поспішних рішень, — це християнин, який 
сприймає будь-які випробування з радістю, спокоєм 
і вірою, як написано в Посланні до галатів 5:22.

Обставини не поглинуть його. Боже керівництво 
контролює його серце і веде до слави, незалежно 
від ситуації. Для нього життєвою реальністю стають 
слова: «Сила вам буде в утішенні та в сподіванні» 
(Іс. 30:15).

Карл. Г. Стівенс.

КРАМНИЦЯ 
ГРІХА. 

ЗАЙТИ ЧИ 
НЕ ЗАЙТИ?

Уявіть, що ви крокуєте однією з 
головних вулиць серед перехожих, 
що прогулюються. Несподівано ви 
помічаєте крамницю, вщент набиту 
людьми. Ви підходите ближче, щоб 
подивитись, що привабило до цієї 
крамниці стільки покупців. І в очі 
вам кидається вивіска над її входом: 
«Продаж гріха».

Відразу виникає думка, що це, взагалі-то, зовсім 
не те місце, в яке варто ходити за покупками, 
однак ви заспокоюєте себе, що лише збира-

єтесь оглянути все в цьому закладі, але аж ніяк 
не купувати.

Зайшовши всередину, ви виявляєте всі мислимі 
й немислимі види гріхів, майстерно і звабливо 
розкладені на полицях крамниці і, ковзнувши по 
них поглядом, раптом наштовхуєтесь на таке, що 
просто-таки приковує  вашу увагу.

Ви з побоюванням простягуєте руку і берете з 
полиці упаковку — всього лише для того, щоб по-
глянути, скільки все це може коштувати. Ціна, ви-
писана жирними буквами, проголошує: «Смерть». 
Ви обережно кладете цей гріх назад на полицю. І 
відчуваєте, що він вам надзвичайно сподобався, 
але ціна надто висока.

Немає жодного сумніву в тому, що гріхи ви-
глядають вельми привабливо в наших очах. Люди 
ніколи не хотіли би грішити, якби гріх не здавався 
таким спокусливим і привабливим. Бог чесний з 
нами до кінця, коли говорить що насолода від гріха 
минає дуже скоро. Зрозумівши це, Мойсей вибрав 
за краще страждати з народом Божим, ніж мати 
тимчасову гріховну насолоду.

Продовжуючи ходити по крамниці, ви звертаєте 
увагу на ще один гріх, що лежить на полиці. Він так 
вабить, що ви вирішуєте подивитися, скільки він 
коштує. І знову напис на ціннику вказує: «Смерть», 
і знову ви кладете товар на місце.

Врешті-решт ви помічаєте чоловіка з жетоном 
на грудях, на якому написано «Керівник», і підходи-
те до нього із запитанням: «Послухайте, шановний, 
чи бувають коли-небудь у вас в крамниці хоч якісь 
знижки?». На це він відповідає: «Ні, ми ніколи не 
знижуємо ціни на такий ходовий товар, як гріх, 
вона завжди одна й та ж — «Смерть». Хоча, прав-
ду кажучи, іноді ми можемо піднести безплатний 
подарунок нашим постійним клієнтам — такий, як, 
наприклад, 20 років страждань і нещасть».

Так, гріх вабить до себе. Так, ми бажаємо його. 
Але якби тільки ми могли зупинитися і подумати, 
наскільки неймовірно висока за нього ціна, то ми 
враз втратили би всяку охоту до нього.

Відвідини різних крамниць — один із способів, 
котрий використовують люди, шукаючи оптималь-
ного поєднання ціни і якості товару, щоб зробити 
вдалу покупку. Але немає такого гріха, який був 
би вартий ціни, вказаної на ньому. Бо кара за 
гріх — смерть. Щодо гріха не може бути й мови 
про якусь вдалу покупку. Не існує ні знижок, ні 
дешевого розпродажу в крамниці гріха. Ціни в ній 
неймовірно високі і дорівнюють вартості нашого 
власного життя. 

Нам треба сказати «ні» гріху. Нам треба трима-
тися якомога подалі від крамниці гріха. Ми повинні 
опиратися спокусі, втікати від неї. Коли юного 
Йосипа спокушували, то «він позоставив свою 
одежу в її руці та й утік, і вибіг надвір».

Апостол Павло говорить: «Тому, мої любі, 
утікайте від служіння ідолам» (1 Кор. 10:14). Яків 
також навчає: «Тож підкоріться Богові та спротив-
ляйтесь дияволові, — то й утече він від вас» (Як. 
4:7). Павло говорив своєму улюбленому сину у вірі 
Тимофію: «Стережися молодечих пожадливостей, 
тримайся правди, віри, любови, миру з тими, хто 
Господа кличе від чистого серця» (2 Тим. 2:22).

Нам всім потрібно вийти з крамниці гріха і уни-
кати всіх її спокус так, начебто саме наше життя 
залежить від цього. Утім, воно і залежить. «Але 
кожен спокушується, як надиться й зводиться 
пожадливістю власною. Пожадливість потому, за-
чавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує 
смерть» (Як. 1:14-15).

За матеріалами http://mirvam.org.

ЗУСТРІЧАЮЧИСЬ ІЗ 
ТРУДНОЩАМИ
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У дитинстві ми часто гра-
лися «у слова»: у різних ва-
ріантах – на першу букву, на 
кінцеву ланцюжком, «тва-
рини-рослини-птахи-риби», 
складати з букв якнайбільше 
слів, вгадувати за першою 
і останньою, заповнювати 
квадрат тощо. Ви теж так 
гралися? У багатьох сім’ях у 
такий спосіб займають дітей 
зимовими вечорами, у дорозі 
або на прогулянці.

Слово – дуже глибоке, багатогранне 
поняття, можливо, навіть правиль-
ніше сказати, субстанція. Кілька 

закарлючок на папері або коливань 
повітря при вимові можуть викликати 
в уяві безліч образів, а в душі – океан 
почуттів. Конкретні й абстрактні по-
няття, власні та загальні назви, різні 
частини мови й члени речення, активні 
й пасивні дієслова, синоніми, омоніми, 
пароніми… Яке розмаїття! Боже, дяку-
ємо Тобі за мову!

А яке захоплення і задоволення 
отримуєш, коли досліджуєш слова з 
Божого Слова (вибачте за тавтологію): 
яка мудрість закладена в них, краса 
висловів, стрункі логічні ланцюжки, іс-
торія і майбутнє, таємниці й інструкції до 
виконання, поради і накази. А головне 
– воно живе! Воно реально діє!

Усі християни знають, що вивчати 
Слово Боже важливо, погоджуються, 
що це корисно, але, здається, не всі 
відчувають, що це ще й дуже цікаво. Тим 
більше тепер, коли є електронні версії 
різних перекладів Біблії з різноманітними 
допоміжними функціями. До речі, якщо 
ви маєте комп’ютер, але ще не встано-
вили програму BibleQuote, обов’язково 
зробіть це. За допомогою цієї програми 
дуже зручно працювати з Біблією.

Є різні методи читання Святого 
Письма. Хтось щодня читає визначену 
кількість розділів, а хтось там, де роз-
горнеться книга. Дехто рекомендує 
обов’язково конспектувати прочитане 
й вивчати напам’ять ключові вірші. 
Відомий і такий спосіб: читати підряд 
до того місця, коли щось примусить тебе 
зупинитись, і над цим останнім текстом 
розмірковувати протягом дня.

Можна читати вибрані самостійно 
або вказані в календарному плані 
церкви тематичні уривки, досліджувати 
всі посилання, вивчати за допомогою 
індуктивного методу (спостереження 
– тлумачення – застосування), по всій 
Біблії шукати тексти на задану тему.

Наразі зупинимося на останньому, 
щоб дослідити значення слова «по-
криває» у тексті: «Найперше майте 
щиру любов один до одного, бо любов 
покриває багато гріхів!» (1 Петр. 4:8).

У Біблії зустрічаємо ще два подібні 

тексти: «Ненависть побуджує сварки, а 
любов покриває всі вини» (Пр. 10:12); 
«… хто грішника навернув від його 
блудної дороги, той душу його спасає 
від смерти та безліч гріхів покриває!» 
(Як. 5:20).

На фізичному рівні поняття «покри-
ває» має значення: 

– «наповнює»: Бог наповнив моря і 
океани водою, суходіл – рослинністю, 
небо – зірками, землю – народами, 
всесвіт – Собою; 

– «захищає»: людське тіло покрите 
шкірою, скинія – покривалами, будівлі 
– дахом;

– «прикрашає, прославляє»: свяще-
ників вирізняли спеціальні шати і голо-
вний убір; культові споруди і предмети 
покривали золотом; грішниця в домі 
Симона покрила ноги Ісуса сльозами й 
пахощами; Марія, сестра Лазаря вилила 
на голову Ісуса дорогоцінне миро;

– «робить невидимим, приховує»: 
наготу перших людей Сам Бог прикрив 
одягом; Петро накинув одяг, коли зро-
зумів, Хто в його човні; одяг священиків 
повинен був повністю закривати їхні 
ноги; навіть про нечистоти сказано, що 
їх треба спеціальною лопаткою при-
кидати землею.

На душевному рівні, тобто у сто-
сунках між людьми, теж багато чого 
потрібно «покривати»:

– припиняти сварку: «Глумливого ви-
жени, й вийде з ним сварка, і суперечка 
та ганьба припиняться» (Пр. 22:10); «З 
браку дров огонь гасне, а без пліткаря 
мовкне сварка» (Пр. 26:2);

– уникати пліток: «Не будеш ходити 
пліткарем серед народу свого» (Лев. 
19:16);

– зберігати таємниці: «Виявляє об-
мовник таємне, вірнодухий же справу 
ховає» (Пр. 11:13);

– непорозуміння з братом з’ясову-
вати наодинці: «А коли прогрішиться 
твій брат проти тебе, іди й йому ви-
кажи поміж тобою та ним самим…» 
(Мт. 18:15);

– не виливати на ближніх свої нега-
тивні емоції: «Ліпший від силача, хто не 
скорий до гніву, хто ж панує над собою 
самим, ліпший від завойовника міста» 
(Пр. 16:32). Молитву прославлення Бога 
виголоси на майдані, а свій сердечний 
біль вилий за замкненими дверима.

На духовному рівні Сам Бог є нашим 
покровом, у тіні крил Його ми маємо 
захист, Він дарує нам праведність Ісу-
са Христа (покриває нею), закликає 
зодягнутися в нову людину.

«Господи, Владико мій, сило мого 
спасіння, що в день бою покрив мою 
голову…» (Пс. 139:8).

«Покрова твоя – Бог Предвічний і ти 
в вічних раменах Його. І вигнав Він воро-
га перед тобою…» (Повт. Зак. 33:27).

«Ти покрова моя, Ти від утиску будеш 
мене стерегти, Ти обгорнеш мене радіс-
тю спасіння!» (Пс. 31:7).

«Хто живе під покровом Всевиш-
нього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, 
той скаже до Господа: «Охороно моя та 
твердине моя, Боже мій», – я надіюсь на 
Нього…» (Пс. 90:1-2).

«Ти провину народу Свого простив, 
увесь гріх їхній покрив! (Пс. 84:3).

«… і зодягнутися в нового чоловіка, 
створеного за Богом у справедливості 
й святості правди» (Еф. 4:24);

«… нехай носить він благословення 
від Господа, а праведність – від Бога 
спасіння свого!» (Пс. 23:5);

«І їй дано було зодягнутися в чистий 
та світлий вісон, бо вісон – то правед-
ність святих» (Об. 19:8).

А інакше людина залишається вкри-
тою проказою гріха, соромом (Єр. 7:19) 
і неславою (Єр. 3:25). І якщо вона зали-
шиться в такому стані, то може настати 
момент, коли їй нічого не залишиться, 
як благати: «Гори, покрийте нас!» (Лк. 
23:30).

 Протилежне за значенням до слова 
«покривати» –  слово «відкривати».
Насправді Богові не потрібно нічого від-
кривати. Чому? Тому що перед Ним усе 
відкрите. Він всюдисущий і всезнаючий! 
Він Сам відкриває уста, вуха, таємниці, 
знання, обличчя Своє. І навіть коли ми 
говоримо це слово стосовно Бога, тобто 
коли кажемо, що відкриваємо Йому 
своє серце, біль, розказуємо бажання 
та мрії, то насправді це означає, що ми 
просто погоджуємося і визнаємо, що 
Бог усе бачить і знає і що ми цілковито 
залежимо від Нього.

 У Писанні згадуються речі, які не 
слід покривати:

– свої гріхи: у своїх гріхах потрібно 
каятися, визнаючи їх перед Богом, 
– «коли ми свої гріхи визнаємо, то Він 
вірний та праведний, щоб гріхи нам 
простити, та очистити нас від неправди 
всілякої» (1 Ів. 1:9);

– своє світло (свідчення про Бога): 
«А світла засвіченого ніхто не покриває 
посудиною, і не ставить під ліжко, але 
ставить його на свічник, щоб бачили 
світло, хто входить» (Лк. 8:16);

– покривало засліплення і непри-
йняття Євангелія: «Але засліпилися 
їхні думки, бо те саме покривало аж до 
сьогодні лишилось незняте в читанні 
Старого Заповіту, бо зникає воно Хрис-
том. Але аж до сьогодні, як читають 
Мойсея, на їхньому серці лежить по-
кривало, коли ж вони навернуться до 
Господа, тоді покривало здіймається» 
(2 Кор. 3:14-16).

Своїм існуванням світ завдячує 
Божій любові. Богові властиво «по-
кривати». Він любить милувати. І нас 
Він хоче бачити такими. Божа любов є 
і нашим надійним покровом.

Ми не знаходимо ні в собі, ні в ото-
чуючих людях нічого, схожого на Божу 
любов, а от «багато гріхів» і шукати не 
доводиться. Але завдяки Голгофській 
жертві Ісуса Христа наші гріхи не 
лише покриті, але й прощені, знищені 
назавжди. І відтоді, як Ісус Христос 
оселився в нашому серці, ми можемо 
користуватися Його любов’ю.

Ми не покликані викривати чи по-
кривати чиїсь гріхи, наше завдання 
– служити ближнім, тобто стати про-
відниками, через яких Божа любов 
виллється на людей і виконає своє 
призначення.

Слава Богу за Його велику 
любов і милість до кожної 
людини. Хотілось би засвід-
чити про Божу милість і роз-
повісти, як Він увійшов у моє 
життя.

Народилась я в місті Шахунья, 
що в Нижегородській області, 
в сім’ї, де прославляли Бога і 

служили Йому. З раннього дитинства 
батьки вкладали в мене істини, які 
були відкриті їм колись, про те, що 
Ісус Христос помер за кожного з нас 
і хоче, щоб ми служили Йому чистою 
і вірною совістю. Я приймала це 
всім своїм дитячим серцем. Але час 
йде, діти ростуть. І лукавий починає 
всіляко намагатися вбити цю віру, 
змусити людину служити йому.

Часто дітей, які виросли в ат-
мосфері Божої благодаті, тягне 
подивитися,  як живуть люди в 
цьому світі. На жаль, я не стала ви-
нятком. Спочатку пропало бажання 
ходити на служіння, потім появили-
ся світські друзі, дискотеки... Так 
тривало близько трьох років. Але 
навіть після найвеселішого свята я 
відчувала духовне спустошення. А 
батьки молилися за мою душу. Та ми 
не спасаємося праведністю своїх ма-
терів і батьків — кожен повинен сам 
принести гідний плід покаяння.

Переломний момент у моєму 
житті відбувся у 2003 році, коли на-
став час закінчення школи і вступу 
до інституту. Якраз у цей період мій 
старший брат Олексій, повернув-
шись з армії, прийшов до Бога і почав 
говорити мені про те, що я повинна 
покаятися у своїх гріхах. І щоразу, 
коли він починав мені про це гово-
рити, я відповідала: «Ось доживу до 
твоїх років, тоді подивимось...»

Але одного дня я серйозно за-
думалась, що пора би визначитися в 
житті: або з Богом, або без Нього. Я 
чудово розуміла, що без Нього нема 
щирої радості, але водночас ще не 
могла і не хотіла відмовлятися і від 
радостей світу, хоч і тимчасових.

Тому я сказала в серці своєму: 
«Господи, якщо Ти благословив мене 
у закінченні школи, то я, коли від-
святкую всі вихідні, покаюся і буду 
служити тільки Тобі».

Бог виконав мої умови: я добре 
закінчила школу, усі свята минули. 
Але я не поспішала виконувати свою 
обіцянку — я забула про неї.

Після закінчення школи я поїхала 
в Нижній Новгород вступати в ННДУ 
імені М. І. Лобачевського. Під час 
вступу жила в сім’ї віруючих і мала 
спілкування з християнами, але по-
треби в покаянні не відчувала. Та Бог 
працював уже в моєму серці.

Одного суботнього вечора, після 
змістовного духовного спілкування 
з сестрами у Христі, хтось попросив 
помолитися за потреби. Сама не усві-

домлюючи, я сказала: «Помолімося і 
за моє зміцнення». А коли у відповідь 
я почула: «Ірино, може, тобі покая-
тися потрібно?», у мене мов пелена 
з очей спала, і я сказала: «Так, мені 
треба покаятися!». 

З радістю в душі я лягала спати, 
знаючи, що завтра, в неділю, я 
попрошу в Бога прощення перед 
церквою. Але, прокинувшись вранці, 
я вже не відчувала тієї радості, а в 
голові роїлися думки: «Навіщо тобі 
це робити? Ти ще молода... А знаєш, 
скільки буде заборон?». Однак, і дяка 
за це Богові, у ту мить я зрозуміла, 
від кого ці думки, і твердо вирішила, 
що піду за Господом.

Все служіння я чекала, коли буде 
заклик до покаяння, і вже служіння 
підходить до закінчення, а заклику 
не було. Я просто благала: «Гос-
поди, якщо зараз не покличуть на 
покаяння, то чи буде в мене ще таке 
прагнення і бажання покаятися...» 

Бог не залишив мене без відпо-
віді: вийшов пастор і почав говорити 
про гріх, про те, що Господь може 
простити нам і омити Своєю кров’ю. 
Серце моє розривалося, сльози 
градом капали з очей. Я не вийшла, 
я вилетіла назустріч Божій милості і 
прощенню. Так 27 липня 2005 року я 
стала дочкою Всемогутнього Царя. 
А через два тижні Бог зробив мені 
чудовий подарунок: охрестив мене 
Святим Духом. Так я одержала 
силу йти за Ним, переборюючи 
труднощі.

Почався нелегкий період виправ-
лення. Я вчилася довіряти Богові, 
коритися Йому, слухатися батьків.

Після того, як я вирішила йти за 
Богом, зі мною перестали спілкува-
тися майже всі мої колишні друзі. Але 
коли ми чимось жертвуємо заради 
Бога, то Він поповнює втрати. І Гос-
подь дав мені значно більше друзів у 
Христі, за яких я вдячна Йому.

Після того, як мені минуло 18 ро-
ків, мені дозволили прийняти водне 
хрещення. Цим чудовим днем було 15 
серпня 2005 року. Річка, в якій мене 
хрестили, протікає під залізничним 
мостом, і коли я увійшла у воду, їхав 
товарний поїзд. Десь із три-чотири 
хвилини ми стояли і чекали, коли 
він проїде. І для мене це був урок: 
за Богом йти може бути так само 
важко, як стояти в холодній воді і 
чекати, коли промчить поїзд. Але в 
ту мить я попросила в Бога сили не 
звернути з правдивої дороги, як би 
важко не було.

І Господь дав силу. Він завжди 
поруч зі мною і допомагає перебо-
рювати життєві труднощі, допомагає 
коритися під Його міцну руку. Адже 
в житті зустрічається багато смут-
ку, немало помилок, але радостей 
значно більше. Одне можу сказати 
точно — я ніколи не пожалкую, що 
вибрала християнську дорогу. 

Сестра Ірина.

«І ото Господь став на ній і промовив: «Я Господь, 
Бог Авраама, батька твого, і Бог Ісака. Земля, на 
якій ти лежиш, — Я дам тобі її та нащадкам твоїм. 
І буде потомство твоє, немов порох землі. І поши-
ришся ти на захід, і на схід, і на північ, і на південь. 
І благословляться в тобі та в нащадках твоїх всі 
племена землі. І ось Я з тобою, і буду тебе пильну-
вати скрізь, куди підеш, і верну тебе до цієї землі, 
бо Я не покину тебе, аж доки не вчиню, що Я сказав 
був тобі» (1 М. 28:13-15).

«І склав Яків обітницю, говорячи: «Коли Бог буде 
зо мною, і буде мене пильнувати на цій дорозі, якою 
ходжу, і дасть мені хліба їсти та одежу вдягнутись, 
і я з миром вернуся до дому батька свого, то Гос-
подь буде мені Богом, і цей камінь, що я поставив 
за пам’ятника, буде домом Божим. І зо всього, що 
даси Ти мені, я, — щодо десятини, — дам десятину 
Тобі!» (1 М. 28:20-22).

Бог дав обітницю Якову, а Яків дав обітницю Богові. Бог пообіцяв 
благословити, захистити і забезпечити Якова і його дітей, а Яків 
дав обітницю служити Богові і віддавати десятину з усього, що 

Господь дарує йому. Бог і Яків уклали і зберігали завіт один з одним. 
Сучасні християни не до кінця усвідомлюють значення заповіту з 
боку Бога і обітниці з боку людини.

Бог не підходить до цього легковажно, тому й ми не повинні 
підходити таким чином. Усвідомлюємо ми чи ні, але коли ми ви-
знаємо Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, ми входимо в 
заповіт з Богом.

Коли ми приймаємо Ісуса, нам нічого Йому запропонувати. Він 
забрав смерть і дав нам Своє життя. Він взяв гріх і одягнув нас 
в одежі праведності. Він взяв всі недуги, вади, все наше сміття і 
погані речі і запропонував нам Своє  благословення.

Бог завжди дотримує Свої обітниці, але Він не зможе нічого для 
нас зробити, якщо ми не дотримуватимемося своїх обітниць. Наші 

десятини і обітниці дозволять Богові діяти у нашому житті, захищати 
нас від диявольських планів і щедро благословляти нас!

«Якщо вернешся до Всемогутнього, — будеш збудований, і 
віддалиш беззаконня з наметів своїх. І викинь до пороху золото, і 
мов камінь з потоку офірське те золото, — і буде тобі Всемогутній 
за золото та за срібло блискуче тобі! Бо тоді Всемогутнього ти 
покохаєш і до Бога підіймеш обличчя своє, — будеш благати Його 
— й Він почує тебе, і ти обітниці свої надолужиш. А що постановиш, 
то здійсниться те тобі, й на дорогах твоїх буде сяяти світло. Бо 
знижує Він спину пишного, хто ж смиренний, тому помагає. Рятує 
Він і небезвинного, і той чистотою твоїх рук урятований буде» 
(Йов 22:23-30).

Коли ми робимо Бога своїм коштовним скарбом, ми даємо Йому 
місце у своєму житті; ми прославляємо Його, ми поклоняємось 
Йому, дивимося на Нього як на єдине джерело благословення; ми 
віддаємо Йому найкраще. І Його обітниці діють у нашому житті.

«Принось Богові в жертву подяку, і виконуй свої обітниці Все-
вишньому, і до Мене поклич в день недолі, — Я тебе порятую, ти 
ж прославиш Мене!» (Пс. 50:14-15).

Коли ми вірні у дотриманні своїх обіцянок, Бог допоможе виріши-
ти всі наші проблеми. І в нас буде ще одна причина славити Бога.

СИЛА ОБІТНИЦІСИЛА ОБІТНИЦІ

ЛЮБОВ ПОКРИВАЄ 
БАГАТО ГРІХІВ

Урок на все життя
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Рівненська духовна семінарія  ХВЄРівненська духовна семінарія  ХВЄ

За детальною інфор-
мацією і пакетом вступних 
документів звертайтеся 
за адресою: 

м. Рівне, 
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(Новий Двір).
Телефонуйте: 
(0362) 68-12-22, 
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Факультет церковного служіння
– бакалавр богослов’я і церковного служіння, (термін навчання – 4 роки);
– програма підготовки керівників молоді (термін навчання – 2 роки)

Факультет музичного служіння
– програма підготовки регентів церковних хорів та керівників музично-
хорових   колективів (термін навчання – 2 роки)

Факультет християнської освіти
– програма підготовки вчителів недільних шкіл (термін навчання – 1 рік)
– програма підготовки інструкторів-методистів недільних шкіл (термін 
навчання – 2 роки.)

«Розумний вираз обличчя 
— це ще не ознака розуму. Усі 
найбільші дурниці робилися 
саме з цим виразом. Усміхай-
тесь, панове, усміхайтесь!» 

«Той самий Мюнхаузен».

Ми бачимо те, що хочемо бачити. 
Наше сприйняття світу залежить 
від нашого внутрішнього стану. 

Чому одні, живучи в нашій країні, бачать 
тільки погане, а інші вміють помічати 
хороше? Інколи складається враження, 
що ми живемо в зовсім інших країнах. 
Ті, які бачать лише погане (причому по-
гане на всіх рівнях), часто говорять, що 
хочуть звідси виїхати. Декотрі і справді 
виїжджають (що, в крайньому разі, 

У що вірив У що вірив 
Авель?Авель?

«Вірою Авель приніс Богові 
жертву кращу, як Каїн...» 

(Євр. 11:4). 

У що могли вірити Каїн і 
Авель? У те, чого їх навчили 
батьки — Адам і Єва. Вони 
розповіли своїм дітям про 
Бога-Отця — Творця всього 
видимого і невидимого, 
про шість днів творення, 
про дерево життя і дерево 
пізнання добра і зла, про 
гріх і наслідки гріхопадіння 
людини.

Немає сумніву в тому, що Каїн і 
Авель вірили в Єдиного Бога. Але 
в кожного з них були свої відно-

сини з Господом. З усього видно, що в 
Авеля була жива віра. Про це свідчить 
його бажання догодити Богові. А віра 
Каїна була формальною — про таку 
сказано: «Чи віруєш ти, що Бог один? 
Добре робиш! Та й демони вірують, — і 
тремтять» (Як. 2:19).

Якщо порівняти два вірші, що опису-
ють Каїна і Авеля, то можна побачити 
стан  віри кожного з них: «І сказав 
Господь Каїнові: «Чого ти розгнівався, 
і чого похилилось обличчя твоє? Отож, 
коли ти добре робитимеш, то підіймеш 
обличчя своє, а коли недобре, то в 
дверях гріх підстерігає. І до тебе його 
пожадання, а ти мусиш над ним пану-
вати». І говорив Каїн до Авеля, брата 
свого. І сталось, як були вони в полі, 
повстав Каїн на Авеля, брата свого, 
— і вбив його» (1 М. 4:6-8).

«Вірою Авель приніс Богові жертву 
кращу, як Каїн; нею засвідчений був, 
що він праведний, як Бог свідчив про 
дари його; нею, і вмерши, він ще про-
мовляє» (Євр. 11:4).

Каїн допустив зло у своє серце, 
Авель був праведним перед Богом. Ви-
раз «вірою Авель приніс Богові жертву 
кращу» підкреслює не абстрактну віру 
Авеля, а його тісні стосунки з Богом, за-
вдяки чому він знав, як догодити Богові, 
тому й жертву приніс кращу, ніж Каїн.

Яку жертву приносимо ми?

Вони тулилися один до од-
ного в кімнаті, чуючи крики 
друзів-християн, яких без-
жально вбивали за дверима. 
Пастор Хендрик Пативел і його 
дружина допомагали керувати 
молодіжним індонезійським 
табором, і вони відчували 
відповідальність за молодь, 
яка перебувала під їхньою 
опікою.

У таборі вони пережили не одну 
радісну хвилину духовного зростання й 
служіння. Потім на них напали.

Коли натовп мусульманських радика-
лів оточив будинок, де вони ховалися, пас-
тор Пативел вийшов надвір. Відвертаючи 
увагу нападників, аби дружина з молоддю 
могли втекти, пастор зазнав нападу.

«Ісусе, поможи!» — це були його 
останні слова.

Наступного разу дружина побачила 
його, коли він лежав у труні. Жахливі рани 
вкривали його тулуб і руки. У нестямі й 
гніві місіс Пативел волала до Бога: «Як 
Ти міг дозволити, щоб це сталося? Чому 
Ти не захистив мого чоловіка?».

Але Святий Дух нагадав їй слова 
Хендрика, які він промовив за кілька днів 
до нападу: «Якщо ти любиш свою сім’ю 

Понад 35 тисяч осіб вийшли 
6 липня на вулиці Дубліна, про-
тестуючи проти планів уряду 
легалізувати аборт у випадку, 
коли життя матері перебуває 
під загрозою.

На вступному голосуванні цей контро-
версійний проект законодавства отримав 
значну підтримку.

Демонстранти несли в руках плакати з 
написом: «Вбити закон, а не дитину!», і після 
двогодинного маршу дійшли до приміщення 
парламенту. Вони вимагали проведення 
референдуму у цій справі. «Дозвольте нам 
голосувати!», – скандували вони.

Перед початком маршу митрополит 
Дубліна Діармуід Мартін сказав: «Ми не 
є випадковим і позбавленим значення 
продуктом еволюції. Кожен з нас є плодом 
Божого задуму... Виступати на захист 
життя – означає працювати заради куль-
тури, в якій кожна людська особа бажана, 
люблена і потрібна, і в якій кожна людина 
почувається такою».

Кредо.
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УСМІХАЙТЕСЬ, ПАНОВЕ!
чесно), інші кажуть, що виїхали би, але 
їх там ніхто не чекає і туди не кличе, і 
вони продовжують поливати грязюкою 
реалії. Це — так звані «вічно незадово-
лені», і серед них чимало християн.

Так вже налаштована наша пам’ять, 
що ми схильні помічати і фіксувати у 
свідомості тільки погане і не фіксувати 
хороше. Та й часто своїм ставленням 
до світу, своїм негативним його сприй-
няттям притягуємо до себе ще більше 
негативу.

Але, окрім всього іншого, є в нас чудо-
ві і вродливі люди. Хтось з іноземців уже 
зауважував, що ця зовнішня неприязнь 
і недружелюбність зовсім не означають, 
що люди погані всередині. Якщо до 
людини звернутися із запитанням чи за 
допомогою, тобі завжди ввічливо дадуть 

відповідь, якщо ти, при нагоді, усміхнеш-
ся, тобі усміхнуться у відповідь.

Не все в нас гладко, а точніше, зо-
всім не гладко, і ми не маємо права на 
це заплющувати очі. Але займатися то-
тальним критиканством і постійним на-
ріканням — це останнє діло, варте нашої 
уваги. Можливо, у нас нема вдячності 
до земних правителів, у нас є до них 
певні питання, але ж не будемо гнівити 
Бога, Котрий це нам дав. Критикуючи 
країну, в якій живемо, будучи вічно 
всім незадоволеними, ми висловлюємо 
незадоволення і щодо Бога.

Ми, як християни, зобов’язані нести 
світло любові в цей світ. І це світло має 
проявлятися в нашому позитивному 
ставленні до світу і до людей. Дорого 
коштує тепер проста усмішка. Здається, 
що ми вступаємо в епоху, коли за усміш-
ку нам будуть доплачувати.

Християни не мають права бути 
похмурими і недоброзичливими. Ми 

повинні відрізнятися від цього світу 
позитивним до нього ставленням. 
Натомість якщо ми й створюємо ат-
мосферу позитивну, то лише в стінах 
наших церков, а варто тільки вийти за її 
межі, ми знову, як і всі, одягаємо маску 
неприязні.

Наша країна чудова, наше місто чу-
дове, наші люди чудові. Бог любить всіх 
і бажає, «щоб усі люди спаслися, і при-
йшли до пізнання правди» (1 Тим. 2:4). 
Спроби закритися від зовнішнього світу, 
вдома чи в церкві, — це ознака слабкос-
ті і малодушності. «А роблячи добре, не 
знуджуймося, бо часу свого пожнемо, 
коли не ослабнемо» (Гал. 6:9).

Ми працюємо недаремно. Дасть Бог 
— і своїми ділами, своїм добрим став-
ленням до всіх людей і навіть правите-
лів ми пожнемо чистіше суспільство, в 
якому нам же буде комфортніше жити і 
свідчити про Христа. Тож, усміхайтеся, 
панове, усміхайтеся!

ШУКАЙТЕ РЕВНІШЕ
більше, ніж Ісуса, ти не варта Христового 
Царства». Він сказав їй, що готовий по-
мерти заради Христового Царства.

Пам’ятаючи ці слова, дружина не зане-
пала духом. Вона досі працює в Індонезії. 
Християнам у демократичних країнах 
вона дає єдину пораду: «Шукайте Бога 
ревніше, щоб ви могли витерпіти горе».

Ми не повинні шукати біди. Вона вже і 
так має нашу адресу. Ісус часто нагадував 
Своїм учням, що випробовування — це 
частина нашого буденного життя. Рев-
ніше шукати Бога — не означає шукати 
більше горя в житті. Користь від глибших 
стосунків з Богом полягає в тому, щоб 
підготувати нас до неминучого. Ми не 
можемо вибирати, якого горя зазнаємо 
в житті. Однак ми можемо налагодити 
стосунки з Богом так, що це підготує нас 
до страждань. У деяких випробовуваннях 
ми повинні віддати власне життя заради 
Христа. Але це не жертва. Справжня 
жертва повинна відбутися набагато 
раніше. Ми мусимо жертвувати власним 
егоїзмом на кожному рівні, щоб налаго-
дити близькі стосунки з Богом. Коли ми 
пожертвуємо всім заради цілковитого 
зв’язку з Христом, ми виконаємо най-
важче завдання.

«Тож благаю вас, браття, через Боже 
милосердя, повіддавайте ваші тіла на 
жертву живу, святу, приємну Богові, як 
розумну службу вашу» (Рим. 12:1).

ЖИТТЄВИЙ 
ВИБІР

Після молодіжного спілку-
вання на тему стосунків між 
юнаками та дівчатами один мо-
лодий брат підійшов до пастора 
церкви:

– Пасторе, що мені робити? 
Мені подобалося багато сестер, 
але вони всі відмовили мені.

Пастор відповів:
– Усі сестри в нашій церкві 

дуже люблять Ісуса. А ти схожий 
на Ісуса?..


