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«Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона — сила Божа на спасіння «Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона — сила Божа на спасіння 
кожному, хто вірує, перше ж юдеєві, а потім гелленові»кожному, хто вірує, перше ж юдеєві, а потім гелленові»

(Рим. 1:16)(Рим. 1:16)
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Офіційно старт «Проекту-400» було оголошено 
під час річної звітної конференції ЦХВЄУ у квітні 
2016 р. Однак робота над ним розпочалася ще 
раніше. Група служителів вже півроку працює 
над стратегією та механізмами реалізації масш-
табних планів братства. Детальніше розповісти 
про це ми попросили старшого єпископа ЦХВЄУ 
Михайла Паночка.

– Михайле Степановичу, які пріоритети в реалізації Проекту 
на цьому етапі?

– Їх три: забезпечення кадрами, інформаційно-мотиваційна частина 
і фінансове забезпечення служителів. Кадри, тобто місіонери, благо-
вісники, – це основне, без них нічого не буде.

– Таких служителів будуть готувати спеціально?
– Так. Відділ освіти вже працює над програмою. У нас є необхідна на-

вчальна база для проведення місіонерських курсів. Наприклад, можна 
організувати навчання на базі місії «Добрий самарянин» у Рівному, у 
Києві – на базі нашого Біблійного інституту та місіонерської школи при 
церкві «Ковчег», на Житомирщині – при Коростенському біблійному 
коледжі… Із базою ми ще будемо визначатися.

– А щодо матеріальних ресурсів: як здійснюватиметься фінан-
сування проекту?

– На засіданнях правління і комітету братства ми погодили, що 
більшу частину фінансування (близько 60%) має взяти на себе місцева 
громада. Тобто материнська церква, яка буде задіяна у народженні 
нових церков. Центральний офіс, обласні об’єднання, долучатимуть 
ресурси у вигляді зовнішніх і внутрішніх інвестицій.

– Мова йде, власне, про фінансову підтримку місіонерів?

– Посилаючи людей по двоє і більше у населені пункти, де ще не-
має євангельських церков, ми звичайно ж маємо забезпечити їх як 
фінансовою, так і духовною підтримкою. Тому ще одне першочергове 
завдання – задіяти молитовний ресурс.  Коли віруючі почнуть молитися 
про відкриття нових церков, де будуть їхні місіонери (це стане їхньою 
особистою потребою!), то, я упевнений, діло піде. За п’ять років ми 
зможемо відкрити більше церков, ніж запланували.

– А запланували немало…
– Проект буде реалізовуватись поетапно: у середньому 70-80 церков 

на рік – поділіть цю цифру на усі регіони України і зрозумієте, що вона 
цілком прийнятна. Можливо, якогось року буде відкрито менше церков, 
якогось – більше, тут важко передбачити, але ми мусимо накреслити 
якісь орієнтири.

– Чому саме зараз виникла така ідея?
– Ми враховуємо важливість моменту. Сама атмосфера і ситуація в 

Україні говорять про те, що багато людей перебувають у пошуках Бога. 
Є велика потреба – як у матеріальному плані, так і в духовному. Людям 
потрібен Бог, і наш народ, який сьогодні переживає кризу, потребує 
духовного відродження. Усяка криза в суспільстві – це нові можливості 
для духовного піднесення. І саме це дає нам підставу узятися за такий 

проект. Віримо, що з Божою допомогою і при тісній співпраці церков 
України, втілимо його в життя.

– У різних регіонах різні можливості церков і різна атмосфера 
(скажімо, на сході нині багато людей каються). Чи будуть якісь 
пріоритети у підтримці місіонерів у певних регіонах?

– Започатковуючи «Проект-400», ми просили, щоби кожен керівник 
обласних об’єднань подав свій проект: як він бачить свою область 
у перспективі. Такі плани були сформовані за участю пасторів усіх 
церков областей і вже надійшли до головного офісу. На них і будемо 
спиратися у нашій праці.

А щодо пріоритетів, то будемо сприяти і допомагати найперше 
тим, хто вже працює. Центральний офіс – не для того, щоб піднімати 
з мертвої точки, а для того, щоб скоординувати зусилля. Бо народжу-
вати церкву може тільки церква, яка благословляє своїх служителів, 
місіонерів і благовісників.

– Тобто плани на кожну область формуються, виходячи з 
реалій?

–  Так. Не буде якогось нав’язування «згори», а все відповідно 
до бачення на місцях. Наприклад, якщо Волинь подала проект на 20 
церков, Донецький регіон – на 10 церков, Житомирська область – на 
п'ять, ми опираємося на їхню інформацію.

– Яка має бути кількість членів місцевої громади, щоб її можна 
було зареєструвати?

– Від десяти чоловік. Це люди, які прийняли водне хрещення і живуть 
на одній території.  Десяток-два членів – це вже база для реєстрації і для 
росту громади. Ми реєструємо, допомагаємо стати на ноги і йдемо далі. 
Але церкви, які будуть відкриті в рамках проекту, можуть розраховувати 
на нашу посильну допомогу протягом п’яти років.

– Що це буде за допомога, окрім фінансів?
– Якщо церква буде зареєстрована і стабільно зростатиме, тоді вже 

йтиме мова про  наступний етап – будівництво молитовного дому.

– Це також частина проекту?
– У братстві діє будівельна програма, яку ми втілюємо для діючих 

церков, що потребують Домів молитви. Коли нові церкви будуть ста-
більно розвиватися, з часом вони зможуть потрапити під цю програму. 
Звичайно, не всі, але певний відсоток можна буде забезпечити.

– Ви багато їздите по регіонах України і розповідаєте про цей 
п’ятирічний проект. А де ще можна ознайомитись з інформацією 
про нього?    

– Наш відділ освіти готує спеціальні бюлетені. Будемо інформувати 
про хід проекту через пресу, сайти і під час поїздок по областях. Дуже 
важливо, щоб інформація – сама ідея проекту «400 церков за п’ять 
років» – дійшла до серця кожної віруючої людини.

chve.org.ua.

Надзвичайна вдячність має линути з на-Надзвичайна вдячність має линути з на-
ших сердець Небесному Отцю за потужну ших сердець Небесному Отцю за потужну 
працю Святого Духа, Який уже дві тисячі працю Святого Духа, Який уже дві тисячі 
років відкриває багатьом людям істину, що років відкриває багатьом людям істину, що 
в Христі Ісусі вона.в Христі Ісусі вона.

У день П’ятидесятниці звершилося те, що У день П’ятидесятниці звершилося те, що 
Ісус  сказав: «І вблагаю Отця Я, і Втішителя Ісус  сказав: «І вблагаю Отця Я, і Втішителя 
іншого дасть вам, щоб із вами повік пере-іншого дасть вам, щоб із вами повік пере-
бував» (Ів. 14:16).бував» (Ів. 14:16).

Воістину з нами є Втішитель, Заступник, Воістину з нами є Втішитель, Заступник, 
Дух сили, любові і здорового розуму. Власне, Дух сили, любові і здорового розуму. Власне, 
Духу Святому доручено підготувати Церкву Духу Святому доручено підготувати Церкву 
до зустрічі з Христом.до зустрічі з Христом.

Дозвольмо Духу Святому жити в нас, ді-Дозвольмо Духу Святому жити в нас, ді-
яти через нас і зрощувати дорогоцінні плоди яти через нас і зрощувати дорогоцінні плоди 
у серцях наших, щоб люди бачили, що ми у серцях наших, щоб люди бачили, що ми 
–  Божий народ, що  ми – Церква Христова.–  Божий народ, що  ми – Церква Христова.

Бажаю всім повноти Божої благодаті для Бажаю всім повноти Божої благодаті для 
духовного зросту! Ревнуймо про це, молі-духовного зросту! Ревнуймо про це, молі-
мось про це, і Дух Святий звершить працю мось про це, і Дух Святий звершить працю 
у нашому житті на славу Богу і Спасителю у нашому житті на славу Богу і Спасителю 
нашому Ісусу Христу.нашому Ісусу Христу.

З великою пошаноюЗ великою пошаною
 та молитвами про вас та молитвами про вас

старший єпископ ЦХВЄУ
Михайло Паночко.

Цю проповідь написав майже 
350 років тому Джон Буньян, автор 
знаменитої «Подорожі Пілігрима». І 
його пояснення біблійного тексту не 
втрачає актуальності й сьогодні.

«... Бо ми не знаємо, про що 
маємо молитись як належить, але 
Сам Дух заступається за нас не-
вимовними зітханнями. А Той, Хто 
досліджує серця, знає, яка думка 
Духа, бо з волі Божої заступається 
за святих» (Рим. 8:26-27).

Без осяяння Духом Святим 
молитва марна

Без Духа Святого люди починають уявляти 
Бога таким, якими є вони самі (Пс. 49:20-21).  Буду-
чи неспроможними пізнати Бога, Якому моляться, 
не знаючи, про що молитися, як же вони можуть 
звернутися до Бога без посередництва Духа, Який 
лише і здатний допомогти їм у їхніх немочах?

Істинна молитва повинна виливатися з осяяння 
Духом. Інакше вона марна й огидна, тому що серце 
і язик не діють, та й не можуть діяти заодно, якщо 
тільки Дух не підкріпить нас в наших немочах (Мр. 7; 
Пр. 28:9; Іс. 29:13). Давид прекрасно усвідомлював 
це, і це змусило його заволати: «Господи, відкрий 
мої уста, і язик мій звістить Тобі хвалу» (Пс. 50:17).

МОЛИТВА І ДУХ СВЯТИЙ
Без Духа Святого молитва 

не досягне небес
Без Духа люди не можуть творити молитву 

усвідомлено; вони лицемірні, холодні й непристойні 
у своїх молитвах, а тому вони зі своїми молитвами 
огидні в Божих очах (Мт. 23:14; Мр. 12:40; Лк. 
18:11-12; Іс. 58:2-3). 

Людина, будучи лише людиною, настільки по-
рочна, що не може зберегти своє слово чи думку, 
а тим більше вже молитву чи частину молитви в 
чистоті та праведності, щоб Бог міг прийняти її 
через Христа; з цієї причини фарисеї з усіма своїми 
молитвами були відкинені. Молитва, що досягає 
небес, – це молитва, послана туди в силі Духа.

Без Духа Святого нема усвідом-
лення своєї неспроможності

Тільки Дух може показати людині чітко й 
зрозуміло її природню ницість і таким чином по-
ставити її перед необхідністю вилити своє серце 
в молитві. Слова – це лише слова, і молитва пе-
ретворюється на марнослівство, якщо в ній нема 
почуття ницості. 

Саме Дух наполегливо переконує людину в її 
гріховності та ницості її життя без Ісуса Христа, 
ставлячи душу перед необхідністю навернутися до 
Бога в солодкій, усвідомленій та довірливій молитві 
згідно з Його Словом (Ів. 16:7-9).

Дорогі брати і сестри! 
Сердечно вітаю вас із днем П’ятидесятниці – 

днем зіслання Святого Духа на Церкву Христову!

Михайло Паночко: РЕАЛІЗУВАТИ ПРОЕКТ РЕАЛІЗУВАТИ ПРОЕКТ 
«400 ЦЕРКОВ ЗА П’ЯТЬ РОКІВ» МИ «400 ЦЕРКОВ ЗА П’ЯТЬ РОКІВ» МИ 
ЗМОЖЕМО, ЯКЩО ІДЕЮ ПІДТРИМАЄ ЗМОЖЕМО, ЯКЩО ІДЕЮ ПІДТРИМАЄ 
КОЖЕН ЧЛЕН ЦЕРКВИКОЖЕН ЧЛЕН ЦЕРКВИ



C
 —

 б
ла

ки
тн

ий
   

М
 —

 п
ур

пу
рн

ий
   

Y 
—

 ж
ов

ти
й 

  В
 —

 ч
ор

ни
й

N 66 (141) червень 20 (141) червень 20116622

ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУБЛАГОВІСТ У ХХI СТОЛІТТІ

«Хто володіє інформацією, 
той володіє світом» (Натан 
Ротшильд, Вінстон Черчілль)

«Інформація була нашою 
здобиччю. Тепер ми – здобич 
інформації» (Ліна Костенко).

Пройшовши довгу еволюцію, влада 
сформувалася в класичний три-
кутник: законодавча, виконавча 

та судова. І над усіма ними потужним 
та непереможним Голіафом стоїть 
четверта влада – влада інформації. 
Хоча, напевне, правильніше було б 
поставити її першою. Бо, розумно (чи 
хитро) озброївшись інформацією, можна 
досягнути більше, аніж усі гілки влади 
разом узяті.

Чому ж медіа удостоїлися такої честі 
називати себе владою? Чи це, може, 
гарна метафора? Ні, насправді так воно 
і є. Четверта влада була і є потужним 
інструментом впливу на людей і навіть 
на хід історії. Тому було б неправильним 
нехтувати цим впливом.

А про те, що він надзвичайно сильний 
та вирішальний, свідчить біблійний ви-
падок, який докорінно змінив хід усієї 
людської історії. Уперше інформаційну 
владу використав диявол ще в Едем-
ському саду. Шантажуючи Адама та 
Єву певною інформацією, частково 
достовірною, частково спотвореною, він 
змусив їх порушити Господню заборону. 
З того часу, на жаль, інформаційна 
влада здебільшого використовується, 
м’яко кажучи, далеко не чесно.

Той, хто володів інформацією, мав у 
своєму розпорядженні чимало варіантів 
її використання та впливу на оточуючих: 
той же шантаж, приховування, спотво-
рення. Згадайте, як трагічно вплинула 
на патріарха Якова правдоподібна но-
вина про його найменшого сина Йосипа 
(1М. 27:31-34). Як уміло та хитро вів 
інформаційну передвиборну кампанію 
Авесалом (2Сам. 15). Як релігійна вла-
да Єрусалима захищала свої інтереси, 
поширюючи через вояків-сторожів не-
правдиву інформацію про воскресіння 
Христа (Мт. 28:11-15). Біблійних та 
історичних прикладів можна навести 
сотні, якщо не тисячі.

Сьогодення не виняток. Інформацій-
ний тиск на людей досяг неймовірної 
сили. Цьому надзвичайно ефективно 
допомагають телебачення та Інтер-
нет. Яскравий приклад – події останніх 
років у нашій Україні, коли на населення 
впала потужна лавина різної й часто 
діаметрально протилежної інформації. 
Тепер можна перефразувати знамениті 
слова Ротшильда, що стали широко 
відомі завдяки Черчіллю: «Хто воло-
діє засобами масової інформації, той 
володіє країною». Недаремно однією з 
важливих сходинок до влади для май-
бутніх політичних лідерів є володіння га-
зетами, телеканалами, інформаційними 
агенціями. Кажуть, тепер майже немає 
незалежної журналістики, усі кимось 
куплені чи комусь підконтрольні. І над-
звичайно важко розрізнити, де правда, 
а де брехня.

Більше того, політичні діячі свідомо 
та цілеспрямовано поширюють потрібну 
їм інформацію, не гребуючи ніякими 
засобами. І люди вірять їм. Вірять, на-
віть якщо лженовини явно абсурдні. І 
в цьому полягає страшна та підступна 
сила інформаційної влади. Кажуть, 
Гітлер ніколи б не досяг такої слави та 
популярності, такої абсолютної влади, 
якби не його красномовство та потужна 
пропагандистська машина. Хто-хто, а 
він добре розмів силу інформаційної 
влади.

І це стосується не лише політики. 
У духовному світі, де триває війна між 
добром та злом, світлом та темрявою, 
велика боротьба ведеться і в інфор-
маційній сфері. Біблія неодноразово 
називає Божого противника диявола 
«неправдомовцем і батьком неправди». 
Його основне завдання – спотворити 
правду, замінити її своєю, штучною 
правдою. І він використовує будь-які 

засоби: від відвертого «Бога нема» до 
хитрих лжевчень, які пропонують людям 
лжеправду, або не всю правду.

Не вся правда
Брехня – найбільш простий і, що див-

но, найбільш дієвий засіб для того, щоб 
тримати людей у покорі. Люди чомусь 
люблять неправду й охоче їй вірять. Але 
є більш витончені шляхи. У журналістів 
побутує така фраза: «Для чого казати 
неправду, коли можна сказати не всю 
правду».

Усе дуже просто: людям дають лише 
частину правди, яка створює однобоку 
картину події, на основі чого робляться 
неправильні висновки. Особливо по-
пулярна така хитрість перед виборами. 
Щоб скомпрометувати суперника, зна-
ходять у його біографії чи діях щось 
негативне (а це можна знайти практично 
в кожного) і активно його поширюють 
усіма мас-медіа. 

От уявіть собі, що б ви подумали 
про таку біблійну особу, як Давид, якби 
автори його біографії записали лише 
історію з Вірсавією? Або якої думки ви 
були б про апостола Петра, якби роз-
повідь про цього чоловіка закінчилася 
сценою його триразового відречення у 
дворі первосвященика?

До речі, первосвященики також 
користувалися цією хитрою схемою. 
Коли Ісус стояв перед синедріоном, йому 
висунули звинувачення: «Він казав, що 
зруйнує храм та за три дні відбудує». 

Якби ми не знали інших деталей 
учення Христа, не знали, що Він мав 
на увазі, промовляючи цю фразу, яка, 
до речі, просто вирвана з контексту, ми 
й справді вважали б цього Вчителя за 
якогось дивака, якого варто остерігатися 
після таких заяв.

Не вся правда. Скільки біди наробила 
така «правда». Скільки доль поламала. 
Скільки історичних процесів пішли зовсім 
не так, як мало б бути.

Чесно кажучи, такою напівправдою 
грішать не лише політики чи владні осо-
би. Прості люди також використовують 
цей метод, коли потрібно когось очорни-
ти, усунути, скомпрометувати. 

Інформаційна влада доступна й про-
стим людям. Там лише масштаб інший. 
Але наслідки не менш страшні. «Чув 
дзвін, та не знає, де він», «зіпсований 
телефон», відверті плітки – це і є зброя 
інформаційних битв. У цих битвах по-
лонених не беруть, там або вражають 
наповал, або завдають таких ран, що 
шрами залишаються на все життя. Хрис-
тиянам потрібно бути пильними, щоб 
не потрапити в спокусу «напівправди» 
щодо розповідей про інших людей і осо-
бливо про своїх братів та сестер.

Є ще один метод – вибіркова правда. 
Це коли поширюється, власне, правдива, 
але далеко не типова чи й навіть винят-
кова інформація. Скажімо, представник 
протестантської громади (у матеріалі 
він обов’язково фігуруватиме як пред-
ставник «секти») вчинив якийсь злочин. І 
засоби масової інформації підхоплюють 
цю новину, особливо акцентуючи на його 
релігійній належності. А часто буває 
й так, що він уже давно не член тієї 
громади, але пишуть, що «колись був 
прихожанином секти». У результаті в 
читача чи глядача складається стерео-
тип, що протестанти всі такі.

«Свята» неправда
Існує один специфічний інформацій-

ний гріх, характерний для євангельських 
християн, які називають себе народже-
ними згори. Я називаю його «святою не-
правдою». От є служителі, проповідники, 
євангелісти, журналісти, які сидять у 
соцмережах і поширюють, м’яко кажучи, 
недостовірну інформацію. З одного боку, 
вона «благородна», бо має благородну 
ціль – донести до людей правду. Божу 
правду. Але чи маємо ми право ви-
користовувати неправду для того, щоб 
донести чи захистити правду?

Ось такі факти.
В Інтернеті й у деяких християнських 

виданнях можна прочитати таке про-

вокативне запитання: «Якби ви зустріли 
вагітну жінку, у якої восьмеро дітей, із 
них троє глухі, двоє сліпі, один розумово 
хворий, а сама жінка хвора на сифіліс 
– чи порадили б ви їй зробити аборт?». 
Цей психологічний трюк використовують 
противники абортів, і ось у чому його 
«фішка»: якщо ви відповіли на це запи-
тання ствердно, то ви тим самим вбили б 
великого композитора Бетховена.

Геніально! Переконливо! Правда, 
тут є одна деталь: усі наведені «факти» 
– стовідсоткова неправда. Мати Бет-
ховена ніколи не хворіла на сифіліс, із 
шести її дітей вижили тільки троє, які 
не були ні сліпими, ні розумово хворими, 
і майбутній композитор серед них був 
найстаршим…

Друга драматично-сльозлива історія, 
яка перекочовує з одного християнсько-
го видання в інше, присвячена історії на-
писання знаменитої картини Альбрехта 
Дюрера «Руки, що моляться». Оповіда-
ння написане талановито і, як кажуть, 
бере за душу. У ньому розповідається 
про те, як у 15 столітті в Німеччині, у 
родині бідного шахтаря росло 18 дітей. 
Щоб їх нагодувати, батько працював 
по 18 годин. 

Але, незважаючи на бідність, двоє ді-
тей мріяли стати художниками. Оскільки 
грошей не було, вони домовилися, що 
будуть допомагати один одному. Хтось 
із них піде вчитися, а другий піде в шахту 
заробляти гроші. Підкинута монетка 
вказала, що вчитися випадає Альбрехту. 
Один із братів тяжко працював, другий 
не менш важко навчався, але, здобувши 
освіту, славу та гроші, після багатьох 
років повернувся додому. 

«А тепер твоя черга вчитися, брате, 
– сказав він. Я вже маю гроші на на-
вчання». – «Ні, я не можу поїхати на 
навчання, – сумно, зі слізьми відповів 
той. – Подивися на мої руки, вони 
вже загрубілі для того, щоб тримати 
пензлик...»

І тоді знаний у Німеччині художник 
вирішив відплатити братові тим, що на-
малював його руки, молитовно складені. 
Ця картина й досі вважається шедевром 
живопису і одна з найбільш відомих…

Ось така зворушлива історія. Аж 
сльози на очі навертаються. От тільки 
є одна сумна обставина: ця історія – ви-
гадка від початку до кінця. Так, був такий 
художник, і намалював він знамениту 
картину. Але не було в родині 18 дітей, 
жили вони далеко не бідно, батько був 
не шахтарем, а ювеліром. Не було брата, 
який працею в шахті оплачував навчан-
ня. І нарешті, руки художник зобразив 
свої, використовуючи дзеркало…

Християни, не ставайте на бік «бать-
ка неправди», поширюючи недостовірну, 
неперевірену інформацію, навіть якщо 
у вас благородна мета – донести Добру 
Новину. Добра Новина ніколи не їздить 
на возі неправди!

«Я приніс меч...»
«Я не мир принести прийшов, а меча. 

Я ж прийшов порізнити чоловіка з бать-
ком його, дочку з її матір’ю, і невістку з 
свекрухою її (Мт. 10:34-35).

Як не дивно, учення Христа мало 
й має негативний бік. Воно не тільки 
єднає людину з Богом-Творцем, воно 
іноді роз’єднує рідних людей. Ісусові про-
повіді викликали неоднозначну реакцію: 
окрім тих, хто з радістю приймав Добру 
Новину, були й такі, які ставали ворогами 
не тільки самому вченню, але і його по-
слідовникам. Навіть якщо ці послідовни-
ками були рідними людьми. Навіть мати 
й брати Ісуса якось засумнівалися в Його 
адекватності (Ів. 7:5, Мр. 3:21).

Чому ж так стається? Бо людські душі 
– це поле інформаційної битви двох духо-
вних сил: світла і темряви. Бог пропонує 
Свою Добру Зістку, яку стисло можна 
вмістити в знаменитий вірш з Євангелія 
від Івана, 3:16: «Так-бо Бог полюбив світ, 
що дав Сина Свого Однородженого, 
щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, 
але мав життя вічне». Диявол же всіма 
силами сіє свою інформацію, яка б зне-
цінила Добру Новину Слова Божого. Тут 
і відверта брехня, і сумнів, і напівправда, 
і ще багато інших методів.

І люди вірять! І якщо й не почувають 
ненависті до справжніх послідовників 
Євангелія, то в кращому разі вважають 

їх дивакуватими чи відсталими, мовляв, 
ну, як в такі казки можна вірити?

На жаль, це розділення нерідко відбу-
вається й у середовищі самих віруючих. 
Поділ на конфесії, на «правильні» та 
«неправильні» віри роблять ворогами 
дітей одного Батька. Скільки мільярдів 
слів, скільки трактатів та книг, бого-
словських досліджень та відеороликів 
використано в цій духовно-інформаційній 
війні! І що дивно – усі спираються на одну 
й ту ж Біблію.

Але ще гірше, коли інформація ділить 
християн навіть однієї конфесії. Яскра-
вим прикладом можуть слугувати події 
останніх років, коли в інформаційну війну 
між Україною та Росією були втягнуті й 
християни одного й того ж віровизнання. 
Потужна державна пропагандистська 
машина прокотилася по серцях та почут-
тях ще недавніх щирих друзів та братів. 
Батьки відрікаються від дітей, брати від 
сестер, церкви від церков. Телевізору 
вірять більше, аніж братам-очевидцям. 
Гірко, але доводиться визнавати, що 
віруючі програють інформаційну війну 
«батькові неправди».

На цьому фоні не дуже дивуєшся 
тому, про що пророкував Іван у книзі 
Об’явлення. Коли прийде антихрист, 
від буде мати не тільки абсолютну по-
літичну та економічну владу над світом, 
але й інформаційну. Він буде повністю 
контролювати й уміло використовувати 
інформацію для того, щоб цілий світ 
вклонився йому.

«І будете Моїми 
свідками...»

Послідовники Христа також наділені 
інформаційною владою. Коли Месія під-
носився із землі на небо, Він залишив 
учням наказ: «Ідіть по цілому світові та 
всьому створінню Євангеліє проповіду-

БИТВА ЗА ДУШІБИТВА ЗА ДУШІ

йте!» (Мр. 16:15). Власне, це і є основне 
завдання християн на землі: нести хоро-
шу, добру інформацію від Самого Бога 
людям, яких свого часу обманув диявол. 
Він вклав у їх розум та душі негативну 
інформацію, яку вони полюбили і яка 
не дозволяє одразу ж прийняти Добру 
Новину від Господа.

Це нелегка праця – промовляти 
обманутим людям правду. «Люди ж 
темряву більш полюбили, як світло, лихі 
бо були їхні вчинки!» (Ів. 3:19). Але ми 
маємо перевагу в тому, що на нашому 
боці – правда і Той, Хто є Правда. З нами 
Дух Святий, Який обіцяв у критичних 
ситуаціях навіть промовляти замість 
нас. І в нас чистий, просвітлений Сло-
вом Божим розум, який дозволяє нам 
бачити, де добро, де зло, де правда, де 
неправда.

Ми володіємо інформацією, про яку 
в попередні часи мріяли святі мужі та 
пророки. «Цариця з півдня на суд стане 
з родом оцим, і засудить його, бо вона 
з кінця світу прийшла Соломонову 
мудрість послухати. А тут ото Більший, 
аніж Соломон!» (Мт. 12:42).

Важливо лише одне: бути чутливим 
до Божого голосу, розрізняти Його серед 
потоку брудної інформації та нести у 
світ спасительну новину, яка свого часу 
змінила наше особисте життя. 

По-друге, розрізняти правдиву ін-
формацію від неправдивої, бути обе-
режними, використовуючи ту чи іншу 
інформацію в розмовах, у проповідях, 
у соцмережах.

По-третє, уникати, а то й втікати від 
брудної, отруйної, гріховної інформації, 
якою диявол годує світ.

«Вівці слідують за вівчарем, бо голос 
його знають. Не підуть за чужим вони 
– втечуть вони від нього, бо не знають 
голосу чужих» (Ів. 10:4-5).

Ю. В.

Без Духа Святого 
молитися неможливо
Навіть якщо люди побачать свою 

гріховність, без допомоги Духа Свя-
того вони не зможуть молитися. Коли 
людина воістину усвідомлює свій гріх 
і Боже прокляття за гріх, то важко 
переконати її молитися Богові, бо її 
серце каже: «Даремно шукати Бога. 
У мені стільки зла... І не буде мені про-
щення!». Але ось Дух сходить на грішну 
душу, допомагає їй підняти обличчя до 
Бога, виливаючи на серце, яке впало у 
відчай, Своє милосердя, щоб надихнути 
її навернутися до Бога.

Без Духа Святого 
людина не здатна пра-
вильно підійти до Бога

Люди з легкістю можуть відповісти, 
що до Бога можна прийти через Сина, 
але це неймовірно складне завдання 
– прийти до Бога власним шляхом, 
оминаючи Духа. Бо ж саме Дух пока-
зує нам шлях до Бога і те, що для нас 
бажане в Бозі.

Без Духа Святого не 
назвеш Бога Отцем

Без Духа Святого людина, навіть 
якщо побачить усю свою нікчемність 
і пізнає істинний шлях до Бога, вже 
ніколи не зможе претендувати на Божу 
прихильність. І з цієї причини в серця 
Божих людей посланий Дух, щоб діти 
Божі могли вигукнути: «Авва, Отче».

Сказати це з вірою та розумінням 
без допомоги Духа – надто непосильне 
завдання. Коли я говорю «з розумін-
ням», то маю на увазі здатність усвідом-
лювати, що означає народитися згори 
і бути Божою дитиною. Коли кажу «з 
вірою», то маю на увазі віруючу душу, 
віра якої витікає з благодаті, яка діє в 
ній. Це дає право називати Бога Отцем; 
право проказувати від серця Господню 
молитву так, як вона передана нам в 
Писанні, а не так, як робить багато хто, 
проказуючи ці слова формально.

Без Духа Святого 
серце не готове до 
розмови з Богом

Ніхто, крім Духа, не може піднести 
в молитві душу до Бога. У кожній дії 
для Бога, і особливо в молитві, тільки 
Дух Божий може підготувати серце 
так, щоб воно промовляло разом з 
язиком. І дійсно, язик сам по собі дуже 
схильний до того, щоб діяти без страху 
й мудрості, але коли язик промовляє 
сказане серцем, і до того ж серцем, 
підготовленим Духом Божим, тоді 
язик говорить так, як велить і бажає 
Бог. І тому Павло сказав: «Усякою 
молитвою й благанням кожного часу 
моліться духом» (Еф. 6:18). Молитва, 
поки в ній не буде серця, подібна до 
звуку без життя, а серце, поки воно 
не піднесене Духом, ніколи не почне 
молитися Богу.

У цьому й полягає життєва функція 
молитви – підтримувати постійне спіл-
кування серця з Богом.

Без Духа Святого 
неможливо

 молитися в Дусі
Молитва – це Боже повеління. Хрис-

тос каже, що людині треба завжди мо-
литися і не занепадати духом (Лк. 18:1). 
І ще Він каже, що лицемір визначається 
тим, що або не молиться постійно, або в 
молитві не перебуває в силі Духа, тобто 
молиться лиш формально, удавано 
(Йов. 27:10; Мт. 23:14). 

Без допомоги Духа постійно, гли-
боко та щиро спілкуватися з Богом 
людина неспроможна. У Юди є чудо-
вий вірш: «Будуйте себе найсвятішою 
вашою вірою, моліться Духом Святим» 
(Юд. 20). 

Найбільшим обманом, яким диявол 
зваблює світ, є зведення людей на 
шлях суворого дотримання форми, 
формальної проповіді й молитви. Саме 
такі люди «мають вигляд благочестя, 
але сили його відреклися. Відвертайсь 
від таких!» (2Тим. 3:5).

МОЛИТВА І ДУХ СВЯТИЙ
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Радість буває різною. Щирою. Не-
щирою. Штучною. Лукавою. Вдаваною. 
Зловтішною. А от чи може радість бути 
невидимою? Коли, скажімо, я маю 
повні груди радості, але її ніхто не ба-
чить? Саме такою радістю пишаються 
деякі побожні, похмурі на вигляд хрис-
тияни, які люблять цитувати біблійну 
фразу: «Праведний ледь посміхнеться» 
(правда, у канонічній Біблії таких слів 
немає, вони написані в Премудростях 
Сираха).

А, взагалі, як визначити, має людина радість,чи ні? 
Чим її виміряти, оту невидиму радість? Виявляєть-
ся, можна. І зробити це неважко – за допомогою 

методу, який гарно описав апостол Яків, розмірковуючи 
про іншу невід’ємну частину сутності християнина – віру.

У другому розділі свого послання апостол говорить 
про віру та діла. На перший погляд, автор проповідує 
вчення, згідно з яким віра (а відповідно і спасіння) 
досягається добрими ділами. Але це не так. Головна 
думка його роздумів сконцентрована в простій фразі: 
«Віра без діл мертва!». Іншими словами, невидима віра 
завжди проявляється у видимих добрих ділах або, як 
про це говорить інший апостол, Павло, у плодах. Саме 
через поведінку людини, її побожні вчинки можна до-
відатися, чи є в неї віра. Бо, зауважує Яків, говорити 
про віру без діл безглуздо. З почуттям гумору, навіть зі 
сарказмом він каже: «Покажи-но мені віру без діл…», 
твердо знаючи, що такого не може бути.

Те саме можна сказати й про радість. Радість – це не 
щось абстрактне, невидиме, аморфне. Радість, як і віра, 
завжди має видиме вираження: у виразі обличчя, у по-
ведінці, у словах. Так звана внутрішня радість, із сумним, 
пісним обличчям – не що інше, як фікція, самообман, це 
«віра без діл». 

Пригадую випадок, свідком якого я був, перебуваючи 
на службі в армії. Нас щойно призвали до війська й дору-
чили під опіку сержанту строкової служби. Запам’ятався 
він, на відміну від інших «крутих» сержантів, тим, що 
був спокійний, врівноважений, неговіркий, не кривдив 
солдат. На той час він вже закінчив університет, був 
одружений, навіть мав дитинку. І от одного разу я став 
свідком незвичної події. Якось після сніданку до нас 
у казарму прийшла дівчина, яка працювала у штабі, і 
подала цьому сержанту якийсь папірець. Він глянув на 
нього і несподівано вхопив дівчину в обійми, поцілував і 
в якомусь дивному танці закружляв її по казармі на очах 
розгублених солдатів. Такого від нього ніхто не чекав, 
навіть перелякана дівчина-штабістка. Виявляється, вона 
принесла сержанту телеграму, у якій повідомлялося про 
народження другого сина. Радість батька не можливо 
було сховати, і вона вилилася в ось такий дивний вчинок. 

Я часто згадую той армійський випадок, бо він допо-
магає мені зрозуміти поведінку царя Давида, який тан-
цював перед ковчегом (див. 2 Сам. 6). Так, ці два випадки 
нестандартні, незвичні, навіть нелогічні. Недаремно 
Давидова дружина з осудом поставилася до «дикої», 
на її думку, поведінки царя. Але радість сержанта та 
Давида була настільки великою, щирою та непідробною, 
що проявилася саме так. 

Апостолів у день П’ятидесятниці також вважали за 
п’яних, коли ті від радості сповнення  Духом Святим по-
чали робити те, що нормальна людина не робила б. Так, 

це винятки, це не означає, що саме таким способом 
завжди потрібно виражати свою радість, але вони 
підтверджують одну просту істину: радість, якщо 
вона справді є, неможливо приховати. Якщо на 
серці радість, її обов’язково можна прочитати на об-
личчі, побачити у поведінці, навіть у простих рухах.

Вам доводилося бачити людей після їхнього 
покаяння перед Богом? Їхня зовнішність миттєво 
змінювалася, їхнє лице сяяло якоюсь неземною 
радістю, яку неможливо сховати. Я за характером 
більш спокійний та мовчазний, не завжди виражаю 
свої емоції. Але коли у мене стається щось радісне, 
знаю, як важко, а іноді неможливо стриматися, щоб 
не виказати цієї радості. Навіть якщо потрібно було 
цю новину тимчасово потримати в таємниці, щось у 
моїй поведінці мене «продавало», рідні чи знайомі 
казали тоді: «Ану, кажи, що там у тебе сталося».

Зачекай, скажете, але ж радісним можна і при-
кинутися, радість може бути награною, штучною, 
лицемірною. Так, можна одягнути маску зовнішньої 
радості і тоді, коли її немає у серці. Видима радість 
може бути без справжньої, внутрішньої, але справ-
жня радість ніколи не може бути без видимої. Бо 
«чим переповнене серце, те промовляють уста». 
А я додам: промовляють обличчя, рухи, поведінка.

Якщо ми не можемо заховати в собі радості, 
народженої приємними життєвими подіями, то 
тим більше не приховаємо радості у Бозі. Відчуття 
Господнього прощення, усвідомлення того, що від-
тепер ти дитина Божа, спадкоємець вічного життя 
народжує таку радість, яку не сховаєш у комірчинах 
серця, вона виливається незвичними способами й 
супроводжує потім людину все життя. Радісна в Бозі 
людина – обов’язково радісна й назовні. Завжди. За 
будь-яких обставин життя. І ті, хто навколо, це бачать.

Отже, чим вимірюється радість? Простим інди-
катором є наша зовнішність, наша поведінка, наші 
слова. Радість вимірюється усмішкою на обличчі 

християнина і тоді, коли той має, з людської точки 
зору, причину радіти, і тоді, коли він стиснутий 
лещатами труднощів. 

Вона вимірюється словами вдячності Богові, 
які звучать із вуст спасенної Богом людини і яку 
Господь веде по життю як полями благополуччя, 
так і долинами скорботи.

Вона вимірюється піснями радості, які линули з 
вуст апостолів, коли ті були у в’язниці в кайданах. 
Вслухайтеся у слова великого страждальця за віру 
апостола Павла, скільки радості та оптимізму в його 
словах: «Хто нас розлучить від любови Христової? 
Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, 
чи нагота, чи небезпека, чи меч?.. Але в цьому 
всьому ми перемагаємо Тим, Хто нас полюбив. Бо 
я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні Анголи, 
ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні ви-
шина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе 
відлучити нас від любови Божої, яка в Христі Ісусі, 
Господі нашім!» (Рим. 8:35-39).

Життя християнина – це життя радості. Наші 
служіння повинні бути радісними: проповіді, пісні, 
молитви. Бо «Бог виступає при радісних окриках, 
Господь при голосі рога» (Пс. 46:6). І ця радість не 
може бути штучною.

Іноді сучасні християни перевертають радість «з 
ніг на голову», через відповідні пісні, музику, спе-
цефекти створюючи зовнішню атмосферу радості, 
щоб розбудити радість у дусі. Це – «розхитування 
дерева, щоб створити вітер». 

Радійте Господом, не ховайте радості у шпарини 
серця, діліться радістю з тими, хто навколо вас, 
запалюйте їх радістю! «А всі, хто надію на Тебе 
складають, хай тішаться, будуть вічно співати вони, 
і Ти їх охорониш, і будуть радіти Тобою, хто любить 
Ім’я Твоє!» (Пс. 5:12).

Юрій Вавринюк.
Редактор журналу «Благовісник».

ЧИМ ВИМІРЮЄТЬСЯ РАДІСТЬ

Вченим вдалося довести, що слова здатні ожив-
ляти мертві клітини! У ході досліджень вчені були 
вражені, якою величезною силою володіє слово. 

Ще в далекому 1949 році дослідники Фермі, Улам і Паста вивчали 
нелінійні системи – коливальні системи, властивості яких залежать від 
процесів, які в них відбуваються. Ці системи при певному стані поводилися 
незвично. Дослідження показали, що системи запам'ятовують умови 
впливу на них, і ця інформація зберігалася досить тривалий час.

Характерний приклад – молекула ДНК, що зберігає інформаційну 
пам'ять організму. Ще в ті часи вчені задавали собі питання, як таке мож-
ливо, щоб нерозумна молекула, яка не володіє ні мозковими структурами, 

ні нервовою системою, може володіти пам'яттю, що точністю перевершує 
будь-який комп'ютер. Пізніше вчені відкрили загадкові солітони.

Солітон – це структурна стійка хвиля, яка перебуває в нелінійних сис-
темах. Подиву учених не було меж. Адже ці хвилі поводяться як розумні 
істоти. І тільки після 40 років досліджень вдалося просунутися вперед. 
За допомогою специфічних приладів вченим вдалося простежити шлях 
прямування цих хвиль в ланцюжку ДНК. Проходячи ланцюжок, хвиля по-
вністю зчитувала інформацію. Це можна порівняти з людиною, яка читає 
відкриту книгу, тільки в сотні разів точніше. У всіх експериментаторів 
під час дослідження виникало одне й те ж питання – чому солітони так 
поводяться, хто дає їм таку команду?

Вчені спробували впливати на солітони людською мовою, записа-
ною на інформаційному носії. Те, що вони побачили, перевершило всі 
очікування – під впливом слів солітони оживали. Дослідники пішли далі 
– направляли ці хвилі на зерна пшениці, які до цього були опромінені 
такою дозою радіоактивного випромінювання, при якій рвуться ланцюжки 

ДНК і вони стають нежиттєздатними. Насіння проросло. Під мікроскопом 
спостерігалося відновлення ДНК, зруйнованих радіацією.

Виходить, людські слова змогли оживити мертву клітину, тобто 
під впливом слів солітони набували життєдайної сили. Ці результати 
неодноразово підтвердили дослідники з інших країн – Великобританії, 
Франції, Америки.

Вчені розробили спеціальну програму, при якій людська мова транс-
формувалася в коливання і накладалася на хвилі-солітони, а потім впли-
вали на ДНК рослин. Внаслідок цього значно прискорюється зростання 
і якість рослин. Досліди проводилися і з тваринами, після впливу на них 
спостерігалося поліпшення артеріального тиску, вирівнювався пульс, 
поліпшувалися соматичні показники.

  Вчені впевнені, що ці експерименти довели матеріальність людської 
думки і почуттів, які здатні як творити, так і руйнувати.

Вибір за людиною – буде вона творити або ж негативно впливати на 
світ навколо себе.

СЛОВА ЗДАТНІ ОЖИВЛЯТИ МЕРТВІ КЛІТИНИ

«Не запалюють світиль-
ника, щоб поставити його 
під посудину, але на свіч-
ник, щоб світив тим, що в 
оселі. Тож хай засяє ваше 
світло для людей, щоб по-
бачили ваші добрі діла й 
прославили Батька вашого, 
Який на небі» (Мт. 5:15-16).

Як відомо, Церква відокремлена від 
держави. Але кожен християнин є 
частинкою суспільства, тому бути 

відокремленим від нього, за словами 
відомого діяча, він не може. Ми живемо, 
працюємо поряд з іншими людьми, спіл-
куємося, виховуємо дітей. Відповідно, 
кожен на своєму місці повинен щось 
робити для розвитку загального добра, 
адже християнство покликане змінювати 
світ, робити його кращим, гуманнішим, 
нести йому слово правди. 

Але чи кожен християнин відчуває 
свою відповідальність перед Богом за 
тих, які живуть поряд? Чи не розуміє він 
«відокремлення від світу» як відокрем-
лення від людей?

На жаль, часто це так. Якось у про-
повіді одного служителя я почула фразу, 
яка, скажу відверто, здивувала й навіть 
обурила: «Єгипетські інтереси нас не по-
винні цікавити». Слова правильні й не під-
лягають сумніву, але от сказані вони були 
в той момент, коли вся Україна вдень 
і вночі молилась за мирне розв'язання 
конфлікту між владою і народом, а багато 
з наших християн пасивно чекали, що ж 
буде далі, і обговорювали, підтримувати 
народ чи владу, бо ж «влада від Бога».

Зрозуміло, що кожному Господь дав 
розум і право на власну думку, кожен 
оцінює ситуацію згідно зі справедливим 
Божим Словом чи згідно зі своїми інтер-
есами. Кожному Він дав на землі певне 
місце для життя, визначив певну працю, 

певне служіння Собі та ближнім. Для 
нас, християн, Бог визначив особливу 
місію: бути сіллю, яка б оберігала середо-
вище, в якому ми живемо, від розкладу 
(морального і духовного), бути світлом, 
яке б освітлювало темряву й вказувало 
правильний шлях людям. Але кожен ви-
значає для себе сам: «Бути чи не бути?», 
як висловивсь герой шекспірівської дра-
ми Гамлет. Світити так, «щоб було видно 
всім в домі», чи світити самому собі, десь 
там, «під ліжком».

Кожен сам вибирає свій шлях: про-
жити в теплі, у затишку, у своїй нірці чи 
злетіти буревісником в небо.

Але коли подивимось на героїв віри, 
мабуть, не знайдемо серед них таких, 
кому вдалося б тихенько просидіти в 
затишку й прожити своє життя для 
свого задоволення. Згадаймо мужнього 
Гедеона, який визволяв свій народ від 
завойовників; братів Маккавеїв, які не 
хотіли коритись чужим законам, а відсто-
ювали закони свого Бога, мужню жінку 
Естер, яка заступилася за свій народ; 
згадаймо пророків, які говорили правду 
нечестивим царям; Івана Хрестителя, 
який сміливо заявив, звертаючись до 
юдейської аристократії: «Роде зміїний, 
хто вас напоумив утікати від гніву 
майбутнього? Отож учиніть гідний плід 
покаяння» (Мт. 3:7-8).

Господь запалив наші світильники, 
щоб вони світили всім. Бог кожного 
поставив на певне місце, на якому ми 
повинні зробити все можливе й немож-
ливе, щоб прославилось Його Ім'я. Але 
чи хочемо ми виконати Боже доручення 
– бути світлом?

Пригадую, як одна молода вчителька 
прийшла до нас в церкву, покаялася, а 
через деякий час сказала, що написала 

заяву на звільнення, тому що їй дали 
класне керівництво, яке, на її думку, було 
несумісне зі служінням Богові. Довелося 
довго переконувати її, що це і є її слу-
жіння на тому місці, яке визначив їй Бог, 
тому що там вона зможе нести світло не 
лише дітям, а й батькам, своїм колегам. 
Вона все ж забрала свою заяву і потім 
успішно працювала.

Ми часто якісь свої правила ставимо 
вище Божої волі й відмовляємося ви-
конувати Його доручення. Чомусь серед 
багатьох християн побутує думка, що є 
християнські й нехристиянські професії. 
Вважаю, що кожна професія стане не-
християнською, якщо ми будемо працю-
вати не за Божими законами. Бог хоче, 
щоб Його світильники були на кожному 
місці. Але чи завжди ми займаємо пра-
вильну позицію, чи іноді люди навіть не 
знають, що ми християни. «Світимо» так, 
що наше світло неможливо відрізнити 
від темряви. Або ж пасивно ховаємо 
його «під посудину», тому що так легше 
жити. Живемо для себе, користуємось 
благами так званого «Єгипту» – і ніякої 
віддачі. Навіть не задумуємося, а чим би 
ми могли послужити тим, хто там, адже 
вони живуть поряд з нами, в одному 
селі, місті, країні. І коли там вбивають 
людей, ми закриваємо очі, ніби нічого не 
відбувається, тому що нас «не цікавлять 
їхні інтереси».

«Якщо б'ють мій народ, я відчуваю 
біль, це означає, що б'ють і мене», – за-
явив глава Греко-Католицької Церкви 
Святослав Шевчук. «Найстрашніше 
– це те, коли служитель байдужий до 
того, що відбувається в суспільстві. Бути 
байдужим – аморально», – це слова єпис-
копа незалежних євангельських церков 
Анатолія Калюжного.

Принагідно згадаймо слова героя 
роману Е. Хемінгуея «По кому подзвін?», 
який вболівав за долю свого народу і, 
чуючи подзвін по загиблих співвітчиз-
никах, вважав, що він звучить по його 
душі. Відчувати біль за свій народ, за 
своїх ближніх – це позиція справжнього 
християнина. Ісусу також боліли рани 
Його ближніх: і духовні, і тілесні. Притча 
про доброго самарянина показує, хто 
по-справжньому служить Богові, а хто 
– лицемірно.

Я не закликаю йти на барикади і вою-
вати, але ми, як християни, повинні сказа-
ти своє «ні» кровопролиттю, придушенню 
мирних акцій громадян суспільства, у 
якому ми живемо, вказати правильний 
шлях до розв'язання проблем, виступити 
миротворцями в цьому процесі. Дехто чо-
мусь займає пасивну позицію, тоді як так 
званий «Єгипет» відстоює і наше право 
на свободу совісті й власну думку.

Ще одне застереження прозвучало 
в проповіді брата, звернене до молоді: 
«Не йдіть в Єгипет, бо там загинете!». 
Повністю згодна з тим, що ми не пови-
нні брати участі в тому, що суперечить 
Божим принципам. Але ж ми часто, 
нехтуючи ними, ідемо і беремо те, що 
нам корисне, намагаємось не відстати 
від «Єгипту» у своєму побуті й навіть де 
в чому випереджуємо його.

Господь не посилає нас туди, щоб ми 
стали рабами «Єгипту». Він хоче, щоб ми 
показали йому світло, показали справжні 
цінності, вищі за ті, за якими так женеть-
ся світ, і не бігли й собі навздогін за ним.

Нам Бог дав все необхідне для життя 
і побожності. А найголовніше – вилив 
Свою любов Духом Святим у наші серця. 
О, якби ми змогли показати світові цю 
любов! Якби ми робили добро всім ближ-

нім, які живуть поряд, не лише з почуття 
обов'язку (бо так каже Слово Боже), а 
щиро, від душі, з любові до людини, хто 
б вона не була. Якби ми співчували так, 
як Христос, якби в кожному ми бачили 
Христа – темрява розступалася б і схо-
дило б сонце у серцях людей.

Але ми часто не вміємо навіть роз-
мовляти з тими, хто живе поряд. Одразу 
виставляємо їх грішниками, ставимо стіну 
між собою і ними, а потім хочемо щось го-
ворити про Бога, не відчувши їхньої душі, 
їхніх проблем. Полюбімо їх, загляньмо в 
їхні серця, поспівчуваймо, врешті-решт, 
зробімо для них щось приємне, здивуймо 
їх своєю «безумністю ради Христа» – і 
вони самі захочуть прийти до Нього, не 
потрібно буде їх довго переконувати.

Та якщо ми живемо лише для себе, 
відмежувалися від людей, які живуть 
поряд, високими огорожами, нас нічого 
не цікавить, ми нічого і нікого не бачимо, 
а своє світло заховали під посудину, то 
хто принесе його грішному «Єгипту», 
який у темряві?

Ісус перед Своїм вознесінням сказав 
до учнів: «Ідіть по цілому світові та всьо-
му створінню Євангеліє проповідуйте!». 
Апостол Павло, незважаючи на небез-
пеку для життя, пішов до так званого 
«Єгипту», тому що він «за Ім'я Господа 
Ісуса» був «готовий не тільки зв'язаним 
бути, а й померти» там!

А що було б, якби апостоли злякались 
і не пішли по всьому світу, якби перші 
християни сиділи у своїх катакомбах? Де 
були б ми сьогодні? Слава Богу, що вони 
йшли, незважаючи на переслідування, 
на тортури і смерть, і несли світло для 
світу, яке осяяло і нас. І не для того, щоб 
запалити наші світильники й заховати 
їх під посудину, а щоб поставити їх на 
висоті, щоб вони світили всім у нашому 
спільному домі.

Отож хай вирішує кожен для себе: 
«бути чи не бути».

Лідія Вудвуд.

ОДВІЧНЕ ПИТАННЯ ГАМЛЕТАОДВІЧНЕ ПИТАННЯ ГАМЛЕТА
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУЕТИКА СЛУЖІННЯ

Українське суспільство заражене 
темою влади. Ми стаємо свідками 
різноманітних зловживань, намагання 
переформатуватися на демократич-
ний лад, мати вплив. Але в цьому 
політичному різноголоссі не потрібно 
забувати про істинну суть влади.

У найширшому розумінні влада – це здатність 
впливати на людей, події та явища. Це стосу-
ється насамперед відносин між людьми, а також 

взаємодії людини з довкіллям.
Англійське слово «power» («сила») включає в себе 

взаємопов’язані поняття: переконання (прямі, непря-
мі, підсвідомі), закон, примус, насильство, військову 
міць, покірність, харизму, авторитет, матеріальні 
речі (гроші, майно, продукти харчування), звання, 
майстерність, делеговані повноваження (наприклад, 
у демократичному суспільстві) і соціальний вплив.

Світська політична влада тримається на військо-
вій силі, хоча давньоримський письменник Теренцій і 
зауважив, що «глибоко помиляється той, хто вважає 
владу, що спочиває на силі, міцнішою і твердішою за 
ту, яка заснована на любові».

Однак звернімося до Біблії. Писання знайомить 
нас із поняттям духовної влади, відкриваючи істину 
про певний вплив, яким Бог наділив вінець Свого тво-
ріння – людину: «Але ви вибраний рід, священство 
царське, народ святий, люд власности Божої, щоб 
звіщали чесноти Того, Хто покликав вас із темряви 
до дивного світла Свого» (1 Петр. 2:9).

На жаль, як у політичній, так і в духовній сферах 
є проблеми з правильним розумінням самого термі-
ну «влада» та з правильним використанням сили, 
яка стоїть за нею. У деяких християнських групах 
поняття «духовна влада» заміщене безглуздими 
вигадками, підкріпленими вирваними з контексту 
посиланнями на Святе Письмо, фіктивними при-
кладами й майстерними маніпуляціями, які мають 
на меті управління свідомістю людей. Обмануті ві-
руючі намагаються наказувати Богові невідкладно 
виконати Свої обіцянки.

Духовна влада також неправильно використову-
ється в сфері чудес та знамен «Ось Я владу вам дав 
наступати на змій та скорпіонів, і на всю силу ворожу, 
і ніщо вам не зашкодить» (Лк. 10:19). Надприродним 
речам надається невластиве їм лідируюче місце, а 
наділена владою людина стає суб’єктом цих духо-
вних процесів, витісняючи важливість проповіді про 
особисті стосунки з Богом через Ісуса Христа.

Іноді можна стати свідком навіть комічних ви-
падків, коли духовну владу намагаються викорис-
тати для забезпечення матеріальних потреб. Чув 
розповідь про одного дивака, який, відчинивши свій 
порожній холодильник, наказував йому наповнитися 
вишуканою їжею.

Нерідко «духовні авторитети» намагаються 
втрутитися в природу, мотивуючи свої діла тим, 
що Ісус заборонив вітрам дути, а Ісус Навин навіть 
зупиняв сонце.

Елементи зловживання владою можна іноді спо-
стерігати в служінні місцевих пасторів, коли замість 
смиренного служіння пастві в хід іде пасторська 
диктатура.

Небіблійне тлумачення духовної влади також 
знайшло своє відображення в ідеології так званого 
нового світового порядку (НСП), який пропагують 
окремі рухи. Однак Біблія ніде не закликає віруючих 
впливати на політику з метою встановлення тео-
кратії чи християнської демократії. Проте обмануті 
люди твердо переконані у своїй правоті, неправильно 
трактуючи Біблію.

Тому варто розібратися, про яку владу, у першу 
чергу, йдеться в Біблії, яку владу Бог дає віруючим 
і як нею користуватися.

Панування над землею
«І сказав Бог: Створімо людину за образом На-

шим, за подобою Нашою, і хай панують над морською 
рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над 
усією землею, і над усім плазуючим, що плазує 
по землі» (1М. 1:26). Щоправда, цю владу перша 
людина втратила після гріхопадіння. Земля вийшла 
з-під контролю: родить тернину й осот, зіпсувалася 
її екосистема, забруднилася вода, з появою новітніх 
винаходів нечистою стала й атмосфера.

Сьогодні для дітей Божих влада панувати над 
землею виявляється в її збереженні, а не руйнуванні, 
в обробці та праці на розвиток. Можливо, навіть у 
патріотизмі щодо краю, у якому проживаємо.

Влада споживати
«Також кожна людина, що Бог дав їй багатство 

й маєтки, і владу їй дав споживати із того та брати 
свою частку, та тішитися своїм трудом, то це Божий 
дарунок!» (Екл. 5:18); «Нема ліпшого земній людині 
над те, щоб їсти та пити, і щоб душа її бачила добре 
із труду свого. Та й оце все, я бачив, воно з руки 
Бога!» (Екл. 2:24). 

Господь дав людині здатність відчувати радощі 
від власної роботи. Він хоче, щоб наше життя було 
різнобарвним та цікавим і щоб приносило насолоду. 
Розповідають про одного багатого чоловіка, який 
міг купити багато їжі в найдорожчих ресторанах 
світу. Але його тижневими витратами на власне 
харчування були два долари, оскільки бідолашний 
мав хворобу й дотримувався жорсткої дієти. Ви-
ходить, що навіть влада споживати повністю за-
лежить від Бога.

Влада бути дитиною Божою
«А всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми 

Божими стати, тим, що вірять у Ймення Його…» (Ів. 
1:12). Ця влада передбачає відповідний стиль життя 
народженої згори людини. 

Фраза «бути дитиною Божою» означає отримати 
Духа Святого для того, щоб зберігати й розвивати 
своє синівство. «Тому що ви не прийняли духа неволі 
знов на страх, але взяли ви Духа синівства, що через 
Нього кличемо: «Авва, Отче!» (Рим. 8:15).

Це влада, яку ми маємо стверджувати в нашому 
середовищі. Тобто влада бути представниками вели-
кої Божої родини, послами Божого Царства. Відомо, 
що дипломати іншої держави не діють самостійно, 
але представляють її інтереси. 

Існує, однак, перелік питань, з яких посол може 
прийняти рішення самостійно. У Писанні як посадовій 
інструкції міститься перелік делегованих повнова-
жень, у яких ми маємо безпосередню компетенцію 
та владу.

Влада в служінні
«Оце говори та нагадуй, та з усяким наказом 

(владою) картай. Хай тобою ніхто не погордує!» (Тит. 
2:15). «Не тому, ніби ми беремо владу над вашою ві-
рою, але вашої радости помічники ми, бо ви встояли 
вірою!» (2 Кор. 1:24).

Християнство – це не зверхнє панування, але 
смиренне служіння. Влада тут обмежена відпо-
відальністю, яка ґрунтується на жертовній любові й 
непохитному рішенні вважати ближнього вищим за 
себе. «Не робіть нічого підступом або з чванливос-
ти, але в покорі майте один одного за більшого від 
себе» (Фил. 2:3).

Влада в контексті 
Великого доручення

«А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: 
Дана Мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть, 
і навчіть всі народи, христячи їх в Ім’я Отця, і Сина, 
і Святого Духа…» (Мт. 28:18-19). 

Цей текст яскраво показує повноту влади Христа 
й делегування її для виконання Великого доручення. 
Ми отримали владу для благовісту серед всіх на-
родів. Зауважмо: не чудесами дивувати людей, а 
проповіддю Євангелія. Бо саме навчання науці Гос-
подній сприяє покаянню грішника та його спасінню. 
А презентація чудес часто веде до зосередження на 
людині, а не Богові. 

Приклад чудесного зцілення Євгенії Поліщук 
на Рівненщині – свідчення, що люди приходять до 
Христа не через чудеса, а через проповідь. Адже 
серед багатьох односельців, які обіцяли покаятися 
у разі чуда, до Бога навернулася тільки листоноша, 
яка не раз бувала в цій родині й слухала Слово Боже 
з уст відвідувачів хворої сестри.

Але як щодо чудес? Біблійний контекст каже, 
що чудеса й знамена супроводжують владу, яку 
отримує християнин, стаючи дитиною Божою: «А 
тих, хто ввірує, супроводити будуть ознаки такі: у 

Ім’я Моє демонів будуть вигонити, говоритимуть 
мовами новими, братимуть змій; а коли смертодійне 
що вип’ють, не буде їм шкодити; кластимуть руки на 
хворих, і добре їм буде!» (Мр. 16:17-18).

Віруючих людей будуть супроводжувати над-
природні речі, але аж ніяк не навпаки: християни 
не викликатимуть їх, щоб демонструвати ними 
свою силу.

Важливо додати, що більшість надприродних 
дій належать до дару, яким наділена людина від 
Бога. Приклад цього – розмова Симона з Петром: 
«Як побачив же Симон, що через накладання апос-
тольських рук Святий Дух подається, то приніс він 
їм гроші і сказав: Дайте й мені таку владу, щоб той, 
на кого покладу свої руки, одержав би Духа Святого! 
Та промовив до нього Петро: Нехай згине з тобою 
те срібло твоє, бо ти думав набути дар Божий за 
гроші!» (Дії 8:18-20). 

А якщо це дар – то його дія залежить не стільки 
від ініціативи носія, як від Господа. І якщо ми зо-
середжуємося на чудах, забуваючи про проповідь 
Євангелія, то зловживаємо духовною владою.

Влада язика
Це влада, у якій ініціатива повністю за людиною. 

Від використання влади язика залежить майбутнє 
особи. «Смерть та життя у владі язика, хто ж кохає 
його, його плід поїдає» (Пр. 18:21). Цією владою ми 
в змозі благословити своє оточення, і цією владою 
можемо зруйнувати майбутнє не тільки своє, але й 
близьких.

Окремо слід зазначити про участь християн у 
світській владі або політичному житті країни. Це 
питання доволі дискусійне в християнських колах. 
Але такою можливістю варто скористуватися в тому 
разі, коли ви зможете реалізувати владу дитини 
Божої для блага народу.

Проте мова йде виключно про фахівців, які 
можуть кваліфіковано допомагати в розбудові 
громадянського суспільства на біблійних засадах. 
Священнослужителі мають утриматися від таких 
пропозицій, за винятком, якщо їхня участь буде слу-
гувати виконанню Великого доручення. А встанов-
лення християнами через політику нового світового 
порядку – провокація диявола, бо Царство Боже не 
від світу цього.

Біблія вчить, яку владу ми повинні демонструвати 
щоденно: владу дитини Божої, Великого доручення, 
володіння землею, владу язика на благословення. 
Проте сьогодні набуває популярності презентація 
знамен і чудес або, точніше, – імітація чудес. 

Популярність, духовний піар, захоплення аудито-
рії – ось деякі ознаки такого «служіння владою». І зо-
всім інша річ, коли особа виконує доручення Христа, 
яке супроводжують надприродні ознаки.

Спокусу зловживати духовною владою пере-
живає кожне покоління. І лише біблійний компас 
дає правильний курс на реалізацію Божої волі в 
цьому питанні.

Віктор Вознюк.
Завідувач відділу освіти ЦХВЄУ.

ЛАБІРИНТАМИ ВЛАДИ

«Хіба не можна просто ви-
писати мені якісь таблетки?». 
Лікар глянув на мене з-понад 
моєї картки, усміхнувся і по-
хитав головою. Він подумав, 
що це жарт, але я не жартував. 
Я був розбитий вщент. Десять 
років безперервної роботи, 
перевантажений графік, со-
тні одноманітних готельних 
номерів, нездорова їжа – усе 
це дало про себе знати. На 
шляху до спасіння світу я на-
жив собі розлад шлунка, який 
все частіше приводив мене 
на лікарняне ліжко. Я схуд і 
почувався так само жахливо, 
як і виглядав, тому, власне, 
й опинився у приймальні лі-
каря.

Вивчивши історію моєї хвороби, 
лікар зробив висновок, що всі мої 
проблем зі здоров’ям – результат 

нервової перенапруги, такої звичної 
для нашого часу, і порекомендував мені 
заспокоїтися та почати нормальне роз-
мірене життя.

Він взяв мою картку і почав писати. 
«Зараз я складу список того, що ви 
маєте робити, причому почати треба 
невідкладно. По-перше, рекомендую 

тримильні прогулянки чотири-п’ять разів 
на тиждень по 45 хвилин. По-друге, на-
полягаю щонайменше на дворазовому 
збалансованому харчуванні. По-третє, 
виділяйте не менше семи-восьми годин 
на добу для сну і не забувайте, що най-
більш здоровий сон – до опівночі».

Саме в цю мить я запитав: «Хіба не 
можна просто виписати якісь таблет-
ки?».

Чесно кажучи, мені зовсім не хотілося 
виділяти час для тримильних прогулянок, 
та ще й чотири рази на тиждень. Та й 
з моїм жорстким графіком годі було й 
думати про сім-вісім годин сну, ну, а те, 
щоб лягати до опівночі, не вкладалося в 
жодні рамки. І як, скажіть мені, можна 
говорити про збалансоване харчування, 
якщо мені доводиться перебиватися на-
спіх зробленими сендвічами, розігрітими 
в мікрохвильовці напівфабрикатами? У 
моїй уяві «збалансоване харчування» 
– це коли в одній руці у тебе кока-кола, а 
в другій – шматок піци.

Я був надто зайнятий, щоб турбу-
ватися про своє здоров’я. І хотів би по-
правитися, але не змінюючи при цьому 
стилю життя. Дисципліна іноді буває 
надзвичайно незручною. Мені хотілося 
просто якоїсь таблетки. І хоча лікар за-
певнив, що такої чудо-пілюлі не існує, я не 
втрачаю надії і продовжую пошуки…

Мабуть, я не єдиний хворий, який 
прагне миттєвого зцілення при мінімаль-
них зусиллях. Багато лікарів, з якими мені 
доводилося спілкуватися, розповідають 

про пацієнтів, які шукають способу жити 
так, як вони звикли, але при цьому хочуть 
уникнути негативних наслідків свого 
способу життя. Мені згадуються слова 
Поля Турньє про людину, яка прийшла 
на прийом до лікаря: «Він прийшов, 
сподіваючись віднайти ліки, завдяки 
яким не треба буде нічого змінювати в 
житті, і він зможе і далі потакати своїм 
примхам і пристрастям, покладаючись на 
диво-пілюлю, здатну звільнити його від 
будь-яких несприятливих наслідків».

Ми завжди шукаємо легкого шляху, 
прагнемо до швидких та ефективних 
дій. Миттєве задоволення – у наші дні 
це найбільш ходовий товар.

На жаль, і до духовного життя ми 
підходимо з тими ж мірками. Свято ві-
римо, що всі наші труднощі можна легко 
вирішити, варто лишень натиснути на по-
трібну кнопку. Можливо, ми розгадаємо 
секрет, якщо відвідаємо оцей семінар, 
прочитаємо оцю книгу, послухаємо отого 
проповідника…

Якщо вже зайшла мова про пропо-
відників, хочу зауважити, що саме на 
нас лежить відповідальність за те, що 
багато наших слухачів займають таку 
позицію. Ми любимо проповідувати про 
торжество життя у Христі – і людям по-
добається про це слухати. Добра Новина 
про Ісуса дійсно несе людям переможне 
життя з подостатком, але біда полягає в 
тому, що ми, коли говоримо про це, маємо 
на увазі одне, а люди, які нас слухають, 
тлумачать це зовсім по-іншому. 

Ми розповідаємо їм історії про людей, 
схожих на Дуайта Муді, якого раптово 
накрила хвиля слави Божої прямо по-
серед вулиці в центрі Нью-Йорка, так 
що йому довелося шукати прихистку у 
власній квартирі. Він відчув, як Божа 
любов омила його, і вигукнув: «Господи, 
не віднімай Своєї руки від мене!».

«Я проповідував про це безліч разів, 
– розповідає Д. Муді. – Історія була тою 
ж – я не додав від себе ні слова. І щоразу 
сотні людей наверталися до Бога».

«Ось воно, – жвавішаємо ми. – Ось те, 
що мені потрібно! Те, до чого я прагнув 
весь цей час!».

Дійсно, це правдива історія, але в ній 
не вся правда. І ми ніколи не знатимемо 
її повністю. У кожної людини – свої та-
ємниці стосунків з Богом, і для сторонніх 
вони назавжди залишаться невідомими. 
Про це не прочитаєш між рядками. Ми 
бачимо когось на вершині гори, але не 
знаємо, як відбулося сходження і яким 
буде спуск у долину.

Як не дивно, але саме пошуки того, 
що може зробити нас вільними, за-
ковують нас у кайдани. Тюремщики 
вимагають від нас миттєвих змін, щоб 
всі наші проблеми були одразу ж ви-
рішені. Вони не дозволяють нам рости 
поступово, крок за кроком. У них на це 
не вистачає терпіння. Їм хочеться змінити 
нас одразу, тепер і безповоротно. Вони 
вимагають від нас потужного стрибка з 
отроцтва у зрілість, оминаючи проміжну 
стадію. Вони чекають, що ми звільнимося 
від життєвих труднощів шляхом грому 
та блискавки і палаючого куща. І який 
результат? Почуття вини!

Ми забуваємо, що запорука здорового 
духовного життя – у тому, щоб щоденно, 
щохвилинно дотримуватися того «розпо-
рядку дня», який залишив нам Небесний 
Лікар. Так, це нелегко, набагато важче, 
аніж прийняти чудодійну «духовну пілю-
лю», але іншого способу немає.

(Із книги Рональда Данна 
«Коли небеса мовчать»).

У ПОШУКАХ ЧУДОДІЙНИХ ПІЛЮЛЬ
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– Антоне,  скажіть, яка основна мета і функції 
Міжнародної місіонерської школи?

П’ятий набір студентів Міжнародної 
місіонерської школи, що проходить на 
базі Київського біблійного інституту за 
сприяння місії «Світло для народів» 
(Швеція), розпочав навчання 1 червня 
2016 року. 13 братів та 11 сестер при-
їхали до Києва із різних областей Укра-
їни, з Білорусі, Киргизстану і США.

Поблагословити їх на успішне на-
вчання прийшло чимало гостей. Зо-
крема, свої настанови висловили 
пастори київських церков Сергій 
Вознюк та Микола Каленик, директор 
місії «Добрий самарянин» Ростислав 
Боришкевич і заступник директора 
місії «Голос надії» Віктор Онищук. 
А старші  пресвітери Чернігівської і 
Київської областей Михайло Кукса та 
Олександр Озеруга поділилися влас-
ним досвідом та істинами, які Бог 
поклав їм на серце.

Про те, як  функціонує ММШ, де сьо-
годні служать її випускники, а також як 
знайти баланс у формулі «сім’я плюс 
служіння» наша розмова з координа-
тором школи Антоном Куксою.

 «... Всі вони однодушно 
знаходилися разом. І рап-
том зчинився шум із неба, 
ніби буря раптова зірвалася, 
і переповнила весь той дім, 
де сиділи вони. І з’явилися 
їм язики поділені, немовби 
огненні, та й на кожному 
з них по одному осів. Усі 
ж вони сповнились Духом 
Святим, і почали говорити 
іншими мовами, як їм Дух 
промовляти давав» (Дії 
2:1-4).

Злиття Духа Святого на присутніх в 
тій кімнаті було чутним і видимим. 
Всі вони чітко і зрозуміло загово-

рили на мовах, яких доти не знали. 
Це засвідчили ті люди, що прибігли 
на шум: «Хіба не галилеяни всі ці, що 
говорять? Як же кожен із нас чує свою 
власну мову, що в ній ми народилися?» 
(Дії 2:7-8).

Перед Своїм вознесінням Ісус дав 
наказ апостолам не відлучатися від 
Єрусалиму, аж поки вони не зодягнуть-
ся в силу згори – і тоді вони зможуть 
стати Його  свідками аж до краю землі. 

Учні Ісуса Христа були добре підготов-
лені. Вони мали про що свідчити, але ці 
свідчення були зовнішнього характеру, 
бо те, що вони чули і бачили своїми ті-
лесними очима, без сили Духа Святого 
не мало великої цінності в проповіді 
Євангелія. 

Тієї ночі, коли Ісуса Христа зааре-
штували, вірний і ревний учень Петро 
злякався слів служниці і запевнив, що 
не знає Цього Чоловіка. Тепер же, у 
день П’ятидесятниці, зодягнений в 
силу згори, Петро піднімається і на 
репліки і насмішки дає тверду відпо-
відь: «Ви не думайте, що вони п’яні... а 
це сталося те, про що говорив пророк 
Йоіл... Тому покайтеся, і нехай кожен 
із вас охриститься в Ім'я Господа Ісуса 
Христа на відпущення ваших гріхів, і 
дара Духа Святого ви приймете»... І ті, 
хто прийняв слово його, охристилися, і 
приєдналося до ранньої апостольської 
Церкви три тисячі чоловік. Це був пер-
ший сніп, пожатий в Ім'я Господнє для 
слави Божої.

Бог виконав Свою обітницю. А за 
якийсь час апостоли Іван і Петро йшли 

в храм на молитву і біля воріт побачили 
каліку, що сидів з простягнутою рукою. 
Підійшовши до цього нещасного, Петро 
сказав: «Подивися на нас».

Що особливого було в цих словах? 
Мабуть, щось побачив в очах того 
каліки апостол Петро, бо на цьому не 
зупинився і сказав: «Срібла і золота в 
мене нема, але що я маю, даю те тобі, 
– в Ім'я Ісуса Христа Назарянина встань 
та й ходи... І зірвавшись, він устав та й 
ходив» (Дії 3:1-8).

То була істина. То був вияв Божої 
присутності, то була сила і влада 
Духа Святого, яка діяла в сповнених 
Божою благодатю відданих учнів Ісуса 
Христа.

То не була містерія, що обманювала 
почуття простодушних і довірливих 
людей. Христос залишив вірну обітницю 
– «Краще для вас, як Я піду від вас, 
бо пішлю вам Утішителя. Утішитель 
же, Дух Святий, що Його Отець пошле 
в Ім’я Моє, Той навчить вас усього і 
пригадає вам усе, що Я вам говорив» 
(Ів. 14:26).

Євреї, що увірували в Ісуса Христа, 

думали, що дар Святого Духа належить 
тільки їм як нащадкам Авраама, та 
апостол Петро в день П’ятидесятниці  
нагадав пророчі слова Йоіла: «І буде 
останніми днями, говорить Господь: Я 
виллю від Духа Свого на всяке тіло, – і 
будуть пророкувати сини ваші та ваші 
доньки, юнаки ж ваші бачити будуть 
видіння, а старим вашим сни будуть 
снитися. І на рабів Моїх і на рабинь 
Моїх за тих днів Я також виллю від 
Духа Свого, – і пророкувати вони 
будуть... І станеться, що кожен, хто 
покличе Господнє Ім’я, той спасеться» 
(Дії 2:17-18, 21).

Божа справа не могла зупинитися 
через давні традиції. Перед Боже лице 
прийшли на пам’ять молитви і пости 
римлянина Корнилія. Ангел, що явився 
цьому мужові, вказав на дорогу, яка 
приведе його до спасіння.

У свою чергу Петро в видінні бачив 
різне творіння, яке за Законом заборо-
нялося вживати в їжу, але голос, що 
його він почув, сказав: «Що від Бога 
очищене, не вважай за огидне того» 
(Дії 10:15).

СИЛА І ВЛАДА СВЯТОГО ДУХА
Прибувши в дім Корнилія, Петро 

запитав: «Для якого діла ви мене по-
кликали, бо всім відомо, що євреям 
невільно приходити до чужинців...» А 
довідавшись про причину свого візиту, 
Петро відкрив уста свої та й промовив: 
«Пізнаю я поправді, що не дивиться Бог 
на обличчя, але в кожнім народі при-
ємний Йому, хто боїться Його і чинить 
правду».

Ще Петро промовляв, як Дух Святий 
злинув на всіх, хто слухав слова. А об-
різані віруючі, що з Петром прибули, ди-
вувалися дивом, що дар Духа Святого 
вилився також на поган (Дії 10).

Чудова Божа істина! Ні Петро, ні 
юдеї, що прибули в дім Корнилія, не ду-
мали, що Бог мав ціль – відкрити дорогу 
до поган через проповідь Петра в домі 
римлянина. Ніхто з них не настановив 
Корнилія і його дім, як їм молитися, 
як просити хрещення Духом Святим. 
Апостол Петро не клав на них руки, але 
він говорив їм про Ісуса Христа. Вони 
слухали Слово Боже, а Дух Святий Сам 
зробив Свою роботу.

Дім Корнилія пережив істинну П'яти-
десятницю. Молімося, щоб сьогодні 
Церква Христова переживала її щодня, 
збагачуючись дарами Духа Святого і 
Його силою.

Володимир Ткачук.

– Сприяти виконанню Великого доручення на-
шого Господа Ісуса Христа: «Тож ідіть і навчіть всі 
народи» (Мт. 28:19). Бо ми віримо, що кожен народ 
повинен почути Євангеліє і кожною мовою буде 
проповідано, що Ісус – Господь. А якщо детальніше, 
то насамперед наша ціль – підготовка віруючих 
людей, які бажають стати місіонерами, реалізувати 
їхнє покликання. А також спорядження і навчання 
вже діючих місіонерів, які сьогодні працюють на 
місіонерських полях.

–  Скільки триває навчання?
– Два з половиною місяці інтенсивних занять плюс 

практика.
– Викладацький склад – з Київського  біблійного 

інституту? 
– Не лише з КБІ. Ми запрошуємо також досвідчених 

місіонерів, пасторів, викладачів богослов'я з країн СНД 
і Скандинавії. Наприклад, викладають наші партнери 
з місії «Світло для народів» Раулі Лехтонен, Ларс 
Мерлінг, Рімас Отто, Лена зі Швеції. Серед наших 
викладачів – блискучі проповідники Давид Дзебіашвілі 
із Грузії, Леонід Берюк з Білорусі, Бернард Нікуличев із 
Боснії і Герцоговини, Павло Бак та Анатолій Боярчук з 
Росії. А також наші служителі – Микола Синюк, Олек-
сандр Попчук, Володимир Бричка, Ігор Скоць, Сергій 
Манелюк та інші.

Особливістю ММШ є вивчення мов (сербської, 
турецької і польської). Ми вважаємо, що місіонер 
повинен вивчати мови і бути готовим переступити 
культурний бар'єр.

– Школа міжнародна. З яких країн тут навча-
ються студенти?

– З 2012 року ми навчаємо місіонерів з Грузії, Біло-
русі, Росії, Узбекистану, Швейцарії, США та деяких 
інших країн.

– Практику теж проходять за кордоном?  
– Так, після закінчення навчання студенти мають 

короткотермінову місіонерську практику як в Україні, 
так і в інших країнах, зокрема у Грузії, Чорногорії, 
Боснії та Герцеговині – з перспективою продовжити 
там місіонерську працю або ж їдуть на місію на 
батьківщину.

– А у яких країнах сьогодні вже працюють ваші 
випускники?

– Здебільшого в Росії, Білорусі, Казахстані, Кир-
гизстані та в різних регіонах України. Ми стараємося 
підтримувати з ними зв'язок, листуємося, телефонує-
мо і по можливості особисто зустрічаємося. Є велике 
бажання зробити конференцію випускників ММШ, щоб 
з’їхалися та поділилися своїм досвідом ті, хто вже несе 
місіонерське служіння.

– Ви – диякон у Київській церкві «Фавор», 

студентський пастор у КБІ та координатор ММШ. 
Антоне, як вдається поєднувати усі ці служіння і 
виділяти час для сім'ї?

– Дуже важливо у всьому знайти і підтримувати 
баланс. Важливо відчувати темп: іноді є можливість 
йти швидше, а іноді потрібно пригальмувати і йти в 
ногу з сім'єю і дітьми. А ще треба навчитися відрізняти 
важливі і термінові справи та визначати пріоритети. 
Навчитися казати «ні», коли це необхідно.

– Це справді добрі поради, які знадобляться 
в житті вашим студентам. До речі, хто може на-
вчатися у ММШ?

– Це мають бути віруючі люди, які прийняли 
водне хрещення в євангельських церквах, мають 
рекомендацію пастора і щире бажання навчатися. А 
головне – відчувають у собі покликання їхати на місію.

chve.org.ua.
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУПРАКТИКА ЖИТТЯ ДЛЯ БОГА

2 травня телефон довіри, 
а нині лінія довіри «Добре 
слово», центральний офіс 
якої розташований у Києві, 
відзначить 14-річчя своєї 
діяльності. Щодоби тут фік-
сується до 200 дзвінків, за 
весь період сестри та брати 
прийняли понад 600 тисяч 
звернень з різних куточків 
нашої планети. За цей час 
сформувалася дружна, змо-
лена, згуртована команда 
без перебільшення висо-
кокласних фахівців. Тетяна 
Данилова працює з самого 
початку цього служіння. Ми 
попросили її розповісти про 
діяльність «Доброго слова» 
в сучасних складних умовах 
нашого буття.

– Ви маєте дві вищі освіти, отри-
мали ґрунтовні духовні знання у 
Британії. Здавалося б, при таких 
потенціальних можливостях було з 
чого вибирати. Що спонукало вас по-
святити себе саме цій діяльності? 

– Деякий час я працювала секре-
тарем у старшого пастора, й до нього 
на прийом приходили люди. Доки вони 
чекали своєї черги у приймальні, ми 
розмовляли. Я помітила, як легко від-
кривали вони свої серця, й у мене завжди 
знаходилося що сказати їм для втіхи, 
для зміцнення духа. Я побачила, що Бог 
благословляє мене на допомогу людям, 
і коли 14 років тому оголосили конкурс 
на місце консультанта на телефоні до-
віри, я вирішила взяти в ньому участь. І 
пройшла. Після закінчення спеціальних 
курсів при Навчально-методичному 
центрі почала працювати.

– Очевидно, успіх вашої роботи 
значною мірою залежить від про-
фесійного рівня консультанта. Чи 
не так? 

– Дійсно, так. У процесі роботи ви-
робляються певні навички підходу до 
людей. На початку ми були настільки 
переповнені знаннями та бажанням 
привернути грішників до істини, що 
інколи говорили більше ми, ніж наші 
абоненти. Але дуже швидко зрозуміли, 
що найважливіше – це спочатку вислу-
хати абонента, а вже потім давати йому 
якісь рекомендації. Бог настановляв: 
вчіться слухати, вчіться слухати, а потім 
поставте буквально два-три запитання  
– такі, щоб допомогли їм самим прийняти 
потрібне рішення. Іншими словами, ми 
вчилися давати доступ Богові до люд-
ських сердець.

 – Є люди, які з перших слів розмо-
ви викликають у тебе прихильність, і з 
ними легко, а буває навпаки – викли-
кають недовіру, і вже не хочеться далі 
продовжувати з ними спілкування. 

– Довіру викликає співчуття, навіть 
коли телефонують з якоюсь претензією. 
Ось був у нас такий випадок, коли по-
дзвонила одна бабуся християнка, яка 
багато років з Богом. Вона дзвонить з Ро-
сії, знаючи, що телефон довіри в Україні, 
і говорить зі сльозами: «Як же так, ви ж 
братський народ, як ви могли?» і так далі 
в тому ж дусі, як їх виховала пропаганда. 
Була велика спокуса сказати їй правду, 
мовляв, не ми ж цю кашу заварили, не 
ми на вас напали. Але зусиллям волі 
змушуєш себе мовчати. Вона була щира 
у своїх сльозах, виплакалась, а потім 
каже: «А тепер ми з вами помолимося за 
наші народи, за цю ситуацію». Ми моли-
лися за мир, за те, щоб Бог дав мудрості 
нашим керівникам і так далі. Наприкінці 
обоє сказали: «Амінь!».

Такого роду дзвінків чимало, і висо-
кий рівень професійності саме в тому й 
полягає, аби показати людині саму себе 
у дзеркалі Слова, відкрити  двері її серця 
для Бога.

 – Яке ваше ставлення до світської 

психології? Інколи доводиться чути 
від віруючих, які працюють з людьми: 
ніяка світська наука нам не потрібна, 
у нас є Біблія, Бог дає нам мудрість, 
і ми не маємо потреби у тих знаннях, 
що їх дає світ.

– Стосовно можливого протиріччя 
науки та Біблії. Наразі спостерігаємо 
таку тенденцію, що наука все більше 
зближається зі Словом Божим, у ба-
гатьох випадках підтверджує біблійні 
переконання. Коли я вчилася в універ-
ситеті, то була вражена, що приходили 
професійні психологи, скажімо, клінічний 
психолог чи психотерапевт, і казали, що 
наука не може розвиватися успішно, 
якщо не визнає певних доктрин Біблії. І 
це дуже важливо, бо три чверті студен-
тів у нас здобували другу, а то й третю 
освіти. Більшість із них були пов’язані з 
окультизмом, і щоб вийти на офіційний 
рівень, їм потрібні були якісь офіційні «па-
літурки». Щодо наших консультантів: всі 
штатні працівники закінчили університет 
та мають відповідні дипломи психолога 
чи соціального працівника, і це неабияк 
нам допомагає. Професійні психологи 
виходять нам назустріч, коли виникає 
необхідність навіть у вирішенні деяких 
внутрішніх проблем. 

– Які це проблеми, якщо не таєм-
ниця? 

–  Є так зване професійне вигоран-
ня. Це коли в людини певною мірою 
вичерпався духовний ресурс, і вона по-
чувається пригнобленою, ослабленою, 
тоді під час телефонної розмови можуть 
з’явитися якесь роздратування, нестри-
маність тощо. Для того, аби попередити 
такі речі, ми всі разом проходимо так 
звану супервізію, проводимо спеціальні 
консультації з нашим супервізором. 
Супервізор – це людина, яка має вищу 
освіту як психолог, а також віруюча і 
знає особливості нашої праці. І ми разом 
із ним розбираємо різні ситуації: де до-
пущено якісь похибки чи ми чогось не 
доробили, не сказали необхідне. Усім 
відомо, що найкращі рішення прихо-
дять опісля, коли слушний момент уже 
втрачено. І ми сідаємо за круглий стіл 
– усі відкриті в цьому плані, складаємо 
все в такий умовний спільний кошик і 
поступово докладно розглядаємо.

– За останні три роки, як відомо, 
у нас у країні сталося чимало драма-
тичних подій. Чи змінився у зв’язку з 
цим характер дзвінків?

– Так, змінився. На перше місце 
вийшов так званий посттравматичний 
синдром. Коли розпочався Майдан, а по-
тім війна, ніхто до цього не був готовий. 
Абоненти наші розділилися. Дзвонили, 
очевидно, православні християни, обу-
рювалися діями на Майдані, мовляв, 
скинули помазанця Божого; інші, у 
свою чергу, обурювалися тодішнім 
президентом. У ході війни, та й тепер, 
люди скаржилися на погіршення само-
почуття, на безсоння, погані сни, нервові 
розлади, депресію, навіть суїцидальні 
наміри. Ми намагаємося витягувати 
людей з такого стану, деколи кажемо 
їм: найгірше – це посипати голову по-
пелом весь час, переживати, нічого не 
роблячи. Треба жити, боротися і щось 
робити. Дуже небезпечно постійно за-
лишатися в такому стресовому стані. 
Можна допомагати іншим, кому ще 
гірше, можна зайнятися якоюсь гро-
мадською діяльністю, волонтерством чи 
ще чимось, допомагаючи людям, країні. 
Беріться й побачите, як почне приходити 
ваше зцілення. І, звичайно, направляємо 
людей у місцеві церкви. Церква – тепер 
наш шпиталь, і соціальний, і духовний, 
де Бог через братів та сестер всі ці 
рани загоює.

– Чимало людей нині заангажовані, 
надзвичайно збуджені політично, як 
ви вирішуєте з ними їхні питання?

– У нас існує строге табу, ми про по-
літику ніколи не говоримо. Якщо людина 
зателефонувала, аби вихлюпнути своє 
зло на того чи іншого політика  чи владу, 
у неї йдуть емоції, біль, вона ображена, 
вона обманута й таке інше, у неї агресія, 

у неї гнів, і ми  й кажемо: «Заспокойтеся, 
ми вас розуміємо, розуміємо, що ви обу-
рені, що вам боляче. Ми, як і ви, багато 
в чому цю ситуацію не сприймаємо, тому 
давайте помолимось, віддамо все в руки 
Божі, попросимо Його, щоб Він зцілив 
вашу рану». І, як правило, така бесіда 
закінчується мирно: людина отримала 
настанову та втіху, а ми послужили 
Господеві.

Якось до нас звернулася жінка – сама 
родом з Росії, закінчила радянський 
інститут, і її розподілили в Полтаву. Там 
вийшла заміж, народила трьох синів 
і доньку. А в Росії у неї сестра, і в тої 
теж сини. І вона дзвонить до сестри в 
Україну й плаче, що сина її забирають 
в армію на Донбас. А ця їй відповідає: 
мого сина теж забирають на Донбас. І 
вона нам розказує з таким розпачем: що 
ж це робиться, кому потрібно, щоб наші 
діти стріляли одне в одного, хто може це 
все припинити?  

Ось так… Росіяни телефонують зі 
своїм болем, українці – зі своїм, і наше 
завдання – не розбиратися, хто винний 
у цій війні, а хто ні, а нести мир. Ісус 
сказав: «Блаженні миротворці, бо вони 
синами Божими наречуться». І наша 
місія – залікувати рани, прикласти до 
них «компрес» любові.

– Чи вдаються абоненти до образ, 
погроз?

– Одного разу мені о третій годині 
ночі зателефонував чаклун. Справ-
жній чаклун-практик. І ось він таким 
замогильним голосом у відповідь на 
наше доброзичливе привітання каже: 
«Я ангел смерті… Я зобов’язаний тобі 
сповістити, що цього ранку ти помреш, 
і твої діти помруть…», словом, мені та 
моїй сім’ї винесено вирок. Він говорить 
таким внутрішнім голосом, а я в цей час 
молюся, закликаю силу Ісуса Христа. 
І спостерігаю, що його запал вщухає, 
я перехоплюю ініціативу й кажу йому 
дуже лагідно: «Шановний, хочу вам 
сповістити, що я маю велику честь бути 
викупленою кров’ю Христа, і всі ваші 
спроби нашкодити я відкидаю в Ім’я 
Ісуса». І коли він це почув, брудно так 
вилаявся й кинув слухавку. 

– Праця ваша дійсно нелегка й 
непроста. Ви працюєте вже багато 
років, чи є у вас, якщо говорити за-
галом, задоволення від роботи, чи 
відчуваєте ви, що це саме те місце, 
на яке поставив вас Господь?

– Найбільше задоволення – коли ти 
працюєш з людиною, а через деякий 
час вона знову телефонує, дякує за 
допомогу й каже, що в неї тепер усе 
гаразд. І це надихає й дає наснагу.  Бути 
там, куди тебе поставив Господь, то 
справжнє щастя. 

– Коли люди займаються такими 
важливими духовними справами, їм 
конче необхідно мати певне бачення 
можливої перспективи для своєї 
праці.

–  Моє бачення, точніше, прагнення 
полягає в постійному наближенні до 
Бога. Як сказано в апостола: «І живу 
вже не я, а Христос живе в мені». Коли 
все моє людське настільки змаліє, що 
вже буде не здатне впливати на мою 
роботу. Важливою складовою є Божий 
мир у серці, що не залежить ні від яких 
зовнішніх обставин. 

Сучасний світ надзвичайно швидко 
змінюється, і нам, консультантам, треба 
завжди бути готовими до цих змін, бути 
на рівні світобачення наших абонентів, 
аби їм не здавалося, що тут сидять 
люди з мисленням минулого сторіччя. І 
я розумію, як багато мені ще треба вчи-
тися, духовно працювати над собою. До 
чого я прагну сьогодні? Отримати слово 
мудрості, слово знання від Господа. Так, 
як говорить Бог, коли Його слово про-
никає до розділення духа й душі, людина 
сказати не зможе. 

Бесіду вів Віктор Котовський.

Контактні телефони 
лінії довіри «Добре слово»: 

0 800 30-81-08;  0 800 30-40-10.

Апостол розпочинає цей уривок за-
стереженням, звертаючи нашу увагу 
на те, що для успішного проходження 

через цей процес ми повинні докладати 
пильності. Без праці і старанності ми просто 
не зможемо досягнути успіху в розвиткові 
християнського характеру.

Процес, який описав апостол Петро, 
можна порівняти з тим, як яблуневе насіння 
розвивається в стигле яблуко. Насіння – це 
Слово Боже, посаджене в наших серцях. 
Від нього походить віра, що є незамінним 
стартовим майданчиком, з якого беруть 
свій початок сім висхідних ступенів духо-
вного зростання.

ЧЕСНОТА
Першою в цьому списку іде чеснота. 

Слово, яке перекладене тут українською 
мовою як «чеснота», у давньогрецькій мові 
має значення «перевага» і могло стосува-
тися будь-якого роду діяльності: ліплення 
керамічних виробів, водіння човна або гри 
на флейті. Тому ми не повинні обмежувати 
розуміння цього слова просто моральною 
перевагою. Воно охоплює всі сфери життя: 
учитель, який став християнином, мусить 
стати найкращим учителем; медсестра 
повинна стати найкращою медсестрою; 
бізнесмен повинен мати успіх в сфері своєї 
діяльності. У християнському житті немає 
місця для неохайності та лінощів. Дуже рід-
ко буває (якщо взагалі буває), що людина, 
яка зазнає невдачі у світській діяльності, 
досягає успіху в духовному покликанні. Не-
надійний в малому (світському ) буде нена-
дійним і в великому (духовному) (Лк. 16:10).

ПІЗНАННЯ
Другим ступенем духовного зростання є 

пізнання, або знання. Існує багато різних ви-
дів знання. Знання, яке міститься в Писан-
нях, – це не просто абстрактна теорія, воно 
абсолютно практичне. Це знання, що діє. 

Найкраща ілюстрація цього – учення Са-
мого Ісуса. Те, про що Він навчав, з великою 
натяжкою можна назвати «теологією». Він 
не висовував жодних заплутаних, абстрак-
тних теорій. Його учення було засноване 
на таких зрозумілих і практичних речах, 
як сівба насіння, риболовля, турбота про 
овець. Але найнеобхідніший вид знання 
для християн – це знання Божої волі, яке 
відкривається через Писання. І це теж 
дуже практично, бо потребує постійного і 
систематичного вивчення всієї Біблії.

«Усе Писання Богом натхнене і корисне 
до навчання, до докору, до направи, до ви-
ховання в праведності, щоб Божа людина 
була досконала, до всякого доброго діла 
готова» (2 Тим. 3:16-17).

На жаль, багато людей, котрі вважають 
себе християнами, жодного разу не прочи-
тали всю Біблію. Такі люди самі обмежують 
своє духовне зростання.

СТРИМАННЯ І ТЕРПЕЛИВІСТЬ
За пізнанням іде стримання, яке мож-

на ще назвати здоровим глуздом. На цій 
стадії християнин повинен показати себе 
істинним учнем, тобто людиною, що пере-
буває на вихованні у Господа, а не просто 
є членом церкви.

Таке виховання повинно торкнутися 
всіх інших сфер нашої особистості: емоцій, 
стосунків, бажань, думок. Воно мусить 
керувати не лише нашими вчинками, але 
й нашим реакціями. До того часу, поки в 
нас не виросте такий вид стримання, ми 
не зможемо піднятися на наступний сту-
пінь – терпеливість, яка дає нам здатність 
переборювати різні випробування, що 
обов’язково відкривають наші слабкості, 
незмінні сфери нашої особистості. 

Одна з найголовніших причин того, чому 
деякі християни загальмували у своєму 
духовному розвиткові на якійсь стадії, – те, 
що вони ніколи не дозволили в собі вирости 
стриманню і терпеливості. Або, повертаю-
чись до прикладу з яблунею, їхній цвіт був 
обірваний вітром випробувань, або їхні недо-
стиглі плоди загинули від морозу відчуження.

БЛАГОЧЕСТЯ
На трьох заключних стадіях розви-

тку відкривається краса справжнього 
християнського характеру. Благочестя 
– визначальна риса тих, у чиєму житті 
Бог посідає чільне місце. Такі люди стали 
посудинами Божої присутності. І де б вони 
не були, атмосфера навколо них завжди 
насичена якимись ледь відчутними, але 
унікальними пахощами. І ті, хто поруч, 
починають усвідомлювати існування одві-
чних цінностей, хоча їм, можливо, навіть не 
проповідували.

Відомий британський євангеліст Сміт 
Вілгсворт якось розповів історію, котра 
яскраво ілюструє те, який вплив може 
мати благочестива присутність навіть не 
в релігійних обставинах. Після короткої 
і нечутної особистої молитви Сміт сів на 
своє місце в залізничному вагоні. І почув, 
як чоловік, що сидів навпроти, зовсім незна-
йомий, сказав: «Ваша присутність викриває 
мій гріх». Після цього Сміт привів цього 
чоловіка до Господа.

БРАТЕРСТВО
Дві останні стадії розвитку відобра-

жають два різних види любові. Перша 
– братерство – описує, як ті, хто вірить в 
Ісуса Христа, повинні ставитися до своїх 
братів і сестер по вірі. 

Дивує, що братерство стоїть в цьому 
списку на останньому місці. Але Біблія дуже 
реалістична. Вона не підносить нам сенти-
менальну, релігійну картину того, які взає-
мовідносини повинні бути в Тілі Христовому.

На жаль, християнам важко любити 
одне одного. Це підтверджується двох-
тисячолітньою історією християнства. 
Жодне століття не пройшло без суперечок і 
навіть відкритої ворожнечі між напрямками 
християнства, кожен з яких проголошував 
себе «істинною Церквою». Те, що людина 
покаялася в гріхах, отримала спасіння, не 
означає, що її характер при цьому авто-
матично змінився. Безумовно, процес змін 
розпочався, але можуть знадобитися роки 
для того, щоб всі сфери людського харак-
теру були змінені докорінно.

У пошуках гладеньких камінців для своєї 
пращі Давид спустився в долину – місце по-
кори. Там, у потоці, він знайшов такі камінці, 
яких шукав (1 Сам. 17:40). Що зробило ці 
камінці гладенькими? Два види тиску: по-
перше, безперервна течія води; по-друге, 
постійне тертя одне об одного. Це ілюстрація 
того, як формується християнський харак-
тер: по-перше, «очистивши водяним купелем 
у слові» (Еф. 5:26); по-друге, через тертя ка-
мінців одне об одного в особистих стосунках, 
при яких постійно стираються всі гострі кути.

Коли Ісус шукає «живе каміння» для 
Своєї пращі, Він також спускається в доли-
ну – місце покори. Там Він вибирає каміння, 
відшліфоване дією Слова Божого і тиском 
постійних взаємовідносин. Щира любов до 
наших братів і сестер у Христі не просто 
за те, які вони, а за те, яке значення вони 
мають для Ісуса, що пролив за кожного з 
них Свою Кров, – це ознака справжньої 
духовної зрілості.

ЛЮБОВ
Останній ступінь розвитку, який за-

вершує процес дозрівання плоду в христи-
янському характері, – любов «агапе». Це 
вже не просто наше ставлення до братів і 
сестер по вірі. Це любов, якою Бог любить 
невдячних і грішних. Любов, яка дає силу 
виконувати Ісусові слова: «Благословляйте 
тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, 
хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто 
вас переслідує» (Мт. 5:44).

Це любов, яку Христос проявив на 
хресті, молячись за тих, хто розіп’яв Його: 
«Отче, відпусти їм, бо не знають, що 
чинять вони!» (Лк. 23:34). Цю ж любов 
показав Степан, коли молився за тих, хто 
побивав його камінням: «Не залічи їм, о 
Господи, цього гріха!» (Дії 7:60). Це любов, 
яка перетворила гонителя Савла на слугу 
Христового Павла, і він писав про себе: 
«... для всіх я був усе, щоб спасти бодай 
деяких» (1 Кор. 9:22).

Д. П.

КОМУ ДОВІРИТИ СВІЙ БІЛЬКОМУ ДОВІРИТИ СВІЙ БІЛЬ СІМ СТУПЕНІВ 
ДУХОВНОГО ЗРОСТАННЯ
У своєму другому посланні апостол Петро перераховує сім по-

слідовних ступенів розвитку зрілого християнського характеру: 
«Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі 
чесноту, а в чесноті – пізнання, а в пізнанні – стримання, а в 
стриманні – терпеливість, а терпеливості – благочестя, а в благо-
честі – братерство, а в братерстві – любов» (2 Петр. 1:5-7).
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Уявіть собі два величезні 
океанські кораблі.

Перший – розкішний лай-
нер. Призначення – приємне 
проведення дозвілля. Може, 
корабель йде в тропічні широ-
ти або вирушає в кругосвітню 
подорож, може, йде на Аляску 
чи Багами. Це не головне.

Для пасажирів на борту цього судна 
існує одне правило – усе, що вони роблять 
у цій подорожі, кожна їх дія, усі відносини 
й усі думки, кожен вчинок і все, що вони 
кажуть та відчувають, підкоряється єди-
ній директиві – це подорож ради себе, 
коханого.

Тому пасажири поводяться відповідно. 
Першого дня вони сплять допізна, потім 
неквапом йдуть у ресторан на сніданок і 
там насолоджуються їжею стільки, скіль-
ки заманеться. Потім бредуть до басейну, 
намазують тіло кремом для загару й не-
вдовзі на шезлонгах засинають.

Прокинувшись, вони розуміють, що 
зголодніли, плескають у долоні, щоб офі-
ціант приніс їм напої та легкі закуски. Обід 
перетворюється на ще одну розкішну гос-
тину. До вечері вони отримують чергову 
порцію легких закусок і знову дрімають 
– розкішне життя, коли ти можеш робити 
все, що хочеш.

І коли ввечері світло в театрі гасне, 
щоб ознаменувати початок неймовірного 
видовища класу «люкс», пасажири насо-
лоджуються й розуміють, що їм хочеться 
чогось іще. Після театру їх чекає чергове 
святкування в ресторані корабля. Потім 
усі вирушають спати. Якщо раптом хтось 
прокинеться посеред ночі, то на кораблі 
всю ніч відкриті закусочні з великим 
асортиментом витончених страв. Якщо 
пасажирам не подобається музика, адмі-
ністратор одразу ж її змінить. Якщо треба 
поправити навіс від сонця, про це потурбу-
ється член команди. Якщо потрібно збити 
подушку, це зробить хтось із покоївок.

І так триватиме день за днем.
А в кінці цієї подорожі в пасажирів 

виробляється круїзний менталітет. Вони 
звикли їсти стільки, скільки хочуть і коли 
хочуть. У їхньому розумінні «нормальне» 
життя включає в себе постійне споживан-
ня їжі протягом дня, лежаче положення й 
розваги. У них сформувалося ставлення 
до себе як до об’єкта цілодобової турботи, 

коли все обертається тільки довкола них. 
Якщо щось пасажирам не подобається, 
вони скаржаться.

Чому? Тому що це їхнє право. Тому що 
на цьому кораблі є лише одне правило 
– все ради себе, коханого.

Порівняйте ситуацію на цьому судні 
з ситуацією на іншому – військовому 
авіаносці. Цей корабель вирушає з 
конкретним завданням, щоб привезти 
продукти харчування й медикаменти, 
щоб надати захист чи підтримку людям, 
які потребують цього.

Члени екіпажу на цьому кораблі 
отримали лише одну інструкцію. Будь-яка 
діяльність, будь-які стосунки, кожна думка 
й кожна їхня дія підкоряються лише одній 
директиві – це подорож, яка звершується 
заради великої місії.

Члени екіпажу реагують на це відпо-
відним чином. Час сну в них передбачливо 
розрахований. Вони їдять, щоб отримати 
достатньо енергії для виконання свого за-
вдання, кожен зокрема і всі разом як одна 
команда вони активно задіяні в завданні, 
яке допоможе реалізувати покликання 
кожного. Ніхто їх не обслуговує – вони 
беруть відповідальність за виконання 
всіх необхідних справ на себе заради 
здійснення свого завдання.

Звичайно, у них є можливість від-
почивати. Але навіть відпочинок у них 
осмислений. Вони відпочивають, щоб 
освіжити мозок і тіло, щоб повернутися 
до завдання з новою енергією й усвідом-
ленням мети.

Наприкінці подорожі члени команди 
оцінюють добре виконану справу. Вони 
радіють тим, що жили з ентузіазмом, 
корисно й енергійно. Вони переживають 
відчуття завершеності та осмисленості. 
Вони оцінюють подорож не за власними 
забаганками (сподобалося їм чи ні), а за 
виконанням своєї місії (чи змогли вони 
звершити те, що задумали).

А тепер про нас. Деякі з нас живуть 
так, ніби потрапили на круїзне судно. Ви 
скаржитеся й ображаєтеся, байдикуєте й 
страждаєте від відчуття беззмістовності. 
Подорож, яку ви обрали, робить вас ще 
більш нещасними.

Я бачу таке ставлення в багатьох 
місцях: роботодавці невдоволені праців-

никами, у церковних громадах стаються 
розколи, у сім’ях хворіють і впадають у 
депресію, шлюби розпадаються, члени 
родини завдають болю один одному, 
окремі люди не бачать перед собою ніякої 
мети й доходять до відчаю – і все це через 
круїзний менталітет і звичку жити за 
принципом «все тільки для мене».

Про це м’яко й делікатно казати не-
можливо. Якщо ваше життя характери-
зується круїзним менталітетом, значить, 
настав час вашому круїзу закінчитися. 
Час пересісти на інший корабель. Є інший 
корабель, і він іде на виконання місії. Це 
військовий авіаносець.

Щоб зійти на борт цього корабля, по-
трібно, щоб ви захотіли покинути судно, 
на якому перебували досі. Ви зможете 
зробити це, коли по-справжньому по-
бачите й зрозумієте руйнівну природу 
круїзного менталітету.

Одна з найсерйозніших проблем в 
круїзному менталітеті – він завдає вели-
чезної шкоди вашим емоціям. Круїзний 
менталітет прагне догодити тільки вашим 
почуттям. Він ставить лише одне питання: 
чого ти хочеш? І ви фільтруєте всі об-
ставини через відчуття свого права на 
те, щоб вас обслуговували. Ви оцінюєте 
світ через свій менталітет, який запитує: 
чи подобається мені те, що я відчуваю? 
Дозволивши почуттям керувати своїм 
життям, ви виконуєте найбільш руйнівну 
справу свого життя. У самих почуттях 
немає нічого поганого, але ними завжди 
треба керувати з мудрістю та істиною 
Слова Божого. Біблія встановлює чіткі 
стандарти за допомогою повелінь, за-
кликів і попереджень, щоб ми знали, як 
жити правильно.

У Євангелії від Матвія ми знаходимо 
один з таких закликів – поставити Христа 
на центральне місце: «Шукайте ж най-
перше Царства Божого й правди його, 
а все це вам додасться». Ніхто з нас 
не може зацарювати на престолі свого 
життя, тільки Бог. Любов до Бога всього 
всесвіту стає нашою першою й основною 
метою. Любов до інших людей, створе-
них за образом Бога, стає супровідним 
результатом першої мети.

У тому й полягає наше покликання 
– передусім шукати Христа та Його 

Храм був центром прощ 
та поклоніння Богові, яке 
включало жертвоприношення 
тварин. Тому ті царі, які проти-
стояли язичницьким впливам 
та вели безкомпромісну бо-
ротьбу проти будь-яких інших 
культових осередків, удосто-
ювались визнання як покірні 
та вірні Богові.

Однією з таких яскравих 
особистостей був цар Йосія. 
До періоду його правління від-
носиться початок діяльності 
найбільш відомого представ-
ника пророчого руху – пророка 
Єремії.

   
Царювання Йосії відзначено духовним 

відродженням Юдеї – він радикально від-
кидав визнання інших богів, реформував 
служіння в Єрусалимському храмі, сприяв 
відновленню правильних стосунків народу 
із Богом.

«Йосія був віку восьми літ, коли він за-
царював, і царював в Єрусалимі тридцять і 
один рік. І робив він угодне в Господніх очах, 
і ходив дорогами свого  батька  Давида, і 
не вступався ані праворуч, ані ліворуч. І 
восьмого року царювання свого, бувши ще 
юнаком, розпочав він звертатися до Бога 
батька свого Давида…» (2 Хр. 34:1-3).

Молодий цар, якому було літ 15-16, 
намагається вибудувати такі стосунки 
з Господом, які мав колись Давид. Він 
поринає у тривалі й наполегливі пошуки 

Бога та пізнання Його волі. Його особисте 
освячення змінює ставлення до релігійного 
середовища, в якому виріс, за яким спо-
стерігав з раннього дитинства.

На той час Єрусалим був наповнений 
безліччю жертовників, перед якими його 
співвітчизники поклонялись чужоземним 
богам, всюди можна було зустріти язич-
ницьких священиків. По місту розносився 
запах принесених жертв. Цар все більше 
розуміє Бога і вже бачить велику трагедію 
свого народу. Він не може спостерігати за 
ідолопоклонством, яке поглинуло Єруса-
лим, і приступає до рішучих дій:  «... а два-
надцятого року розпочав очищати Юду та 
Єрусалим від пагорків, і Астарт, і бовванів 
різаних і литих. І порозбивали перед ним 
Ваалові жертівники, а стовпи сонця, що 
були на них, він повирубував, а Астарти, 
і боввани різані та литі поламав і розтер, 
і розкидав на гроби тих, хто приносив їм 
жертви. А кості жерців попалив на їхніх 
жертівниках, і очистив Юдею та Єрусалим. 
А по містах Манасії, і Єфрема, і Симеона, і 
аж до Нефталима по їхніх руїнах навколо 
порозбивав жертівники та Астарти, і потовк 
боввани на порох, а всі ідоли сонця повиру-
бував в усьому Ізраїлевому краї, і вернувся 
до Єрусалиму» (2 Хр. 34:3-7).

У розпалі очищення, яке проводив 
Йосія, до Єрусалиму прийшов син свяще-
ника-левита пророк Єремія (647 р. до н. 
е.), який відіграв важливу роль в боротьбі 
з фальшивими релігіями.

Перед нами розкривається широка 
панорама невтомних, наполегливих, бага-
торічних зусиль царя побороти ідолопоклон-
ство, знищити об’єкти поклоніння, усунути 
священиків, які вели людей до служіння 
чужим богам, не залишити ніякої можливос-

Царства. Тільки коли Христос займе прі-
оритетне місце в нашому житті, усе інше 
також збалансується.

Але як перейти з одного судна на 
інше? Як перейти на корабель з місією? 
Як залишити позаду життя, де все існує 
заради вас?

Відповідь полягає в одному – станьте 
натхненням для інших.

Можливо, думка про те, щоб надихати 
інших людей, для вас несподівана. Ви не 
знаєте, як це зробити і з чого почати. У 
Першому посланні апостола Івана нам 
запропоновано деякі практичні підказки: 
«Ми з того пізнали любов, що душу Свою 
Він поклав був за нас. І ми мусимо класти 
душі за братів! А хто має достаток на світі 
і бачить брата свого в недостачі та серце 
своє зачиняє від нього, то як Божа любов 
пробуває в такому? Діточки, любімо не 
словом, ані язиком, але ділом та прав-
дою!» (1 Ів. 3:16-18). 

Передусім потрібно збагачуватися лю-
бов’ю до Христа. Усе більше дізнаючись 
про характер та служіння Ісуса, ви вже 
не зможете не йти за Ним.

Фраза «покласти душу» може звучати 
страхітливо. Коли вашим життям керують 
почуття, ви зробите будь-що, але не по-
кладете душу ні за кого, бо ваша основна 
мета полягає в задоволенні своїх почут-
тів. Коли ви йдете за покликом Христа 
й думаєте про потреби інших людей, ви 
постійно запитуєте: «Що я можу зробити 
для цієї людини?». А потім дієте відповід-
но до цієї потреби.

Покласти душу свою за когось означає, 
що ви вирішуєте проблеми цієї людини, 
страждаєте її болем так, начебто це ваш 
біль. Якщо хтось чогось потребує, допо-
можіть цій людині, чим можете. Достаток, 
згаданий в процитованому тексті (1 Ів. 
3:17), може включати в себе будь-які речі 
чи послуги: їжу, одяг, житло, засіб пере-
сування, медикаменти, медичну допомогу 
чи перукарські послуги, а також ваш час.

Натхнення та підтримка – це щось 
більше, ніж матеріальна допомога. У 
своїй книзі спікер та телеведуча Таммі 
Малтбі розповідає про випадок, коли 
Бог спонукав її надихнути незнайому 
людину.

Одного разу Таммі стояла в черзі до 

каси супермаркету, коли її увагу привер-
нула молода жінка, яка стояла попереду. 
На перший погляд, у них не могло бути 
нічого спільного. На її тілі в різних місцях 
був пірсинг. Волосся пофарбоване в різні 
кольори. Її руки, ноги та шию прикрашало 
татуювання.

Єдине, що їх об’єднувало, – це те, що 
в цієї жінки була маленька дитина, у якої 
явно був поганий настрій. Дитина репету-
вала. Молода мати виглядала стомленою. 
Вона перебирала продукти в кошику, на-
магаючись зрозуміти, що може купити, а 
що доведеться залишити.

Таммі подивилася на цю жінку очима 
Святого Духа й побачила серце, яке по-
требує підбадьорення. Таммі заговорила 
з нею, спочатку трохи хвилюючись. Вона 
стала розпитувати жінку про малюка й 
узяла його на руки, поки мама підходила 
до каси.

Після того нічого особливого не 
відбулося. Дві жінки побалакали, поки 
черга рухалася до каси. Таммі сказала, 
що її дитина просто чудова. Потім мама 
забрала свого малюка й пішла. Таммі роз-
рахувалася й рушила до своєї машини.

Та раптом невідомо звідки з’явилася 
ця жінка. Вона підбігла до Таммі й сказа-
ла: «Я хочу вам подякувати. Ваші слова 
стали для мене найбільшим підбадьорен-
ням за все моє життя!».

За все життя? Серце Таммі стиснулося 
від думки, наскільки важким, напевно, 
було життя цієї жінки. Вона зраділа, 
що Бог використав її в цій конкретній 
потребі й дозволив їй стати втіленням 
Його любові та натхнення для цієї моло-
дої жінки. Таммі обняла молоду маму й 
прошепотіла їй на вухо ще декілька слів 
підбадьорення.

Один маленький вчинок, коли вона 
просто заговорила з молодою жінкою в 
черзі, зробив так багато. Таммі не могла 
собі навіть уявити цього. Для неї цей випа-
док також став свого роду натхненням.

Діяти словом і ділом – ось істинний 
зміст підбадьорення. Тому підніміться 
на весь зріст, але вже не з круїзним 
менталітетом. Прийміть рішення бути 
безкорисливим, щоб захотіти надихати 
інших людей.

Якщо ви підтримали когось, то отрима-
єте від цього великі переваги. Зійдіть на 
борт корабля, що прямує з місією любові, 
і чекайте, що у вашому житті почнуть 
відбуватися дивовижні зміни.

Керол Льюїс.

ті для відродження фальшивих релігій. Його 
старання увінчались успіхом – в Ізраїлевому 
краї вдалося перетворити ідолів на порох, 
яким було посипано гроби тих, хто їм колись 
приносив жертви. Юдея та Єрусалим були 
повністю очищені від них.  

Однак ідолопоклонство проникло в 
духовний центр ізраїльського народу – Єру-
салимський храм, який був захаращений 
ідолами: «І наказав цар Хілкійї, великому 
священикові, й іншим священикам та сторо-
жам порога, щоб повиносили з Господнього 
храму всі речі, зроблені для Ваала та для 
Астарти, та для всіх небесних світил. І він 
попалив їх поза Єрусалимом на кедронських 
полях, а їхній порох відніс до Бет-Елу. І він 
поскидав жерців, що їх понаставляли були 
Юдині царі, і що вони кадили на пагірках по 
Юдиних містах та в околицях Єрусалиму, і 
кадили для Ваала, і для сонця, і для місяця, 
і для планет, і для всіх небесних світил. І він 
виніс Астарту з Господнього дому поза Єру-
салим до кедронської долини, та й спалив 
її в кедронській долині, і стер на порох, а її 
порох кинув на гроби звичайних людей. І він 
порозбивав доми культу блудодійників, що 
були при Господньому домі, де жінки ткали 
завісу для Астарти. І він випровадив усіх 
священиків з Юдиних міст, і опоганив пагір-
ки, де священики кадили…» (2 Цар. 23:4-8).

Йосія розуміє, що на цьому етапі духо-
вного очищення народу не можна зупи-
нятися. Терміново необхідно відродити 
правильне поклоніння Богові, а тому слід 
відновити храм, який до цього довгий час 
був занедбаний, перетворений на капище 
для мертвих богів. 

«А вісімнадцятого року царювання 
його, по очищенні Краю та Божого дому, 
послав він Шафана, сина Ацалії, і Маасею, 

зверхника міста, та Йоаха, та канцлера 
Йоаха, сина Йохазового, щоб направити дім 
Господа, Бога його»  (2 Хр. 34:8).

«А коли вони виймали срібло, принесене 
до Господнього дому, священик Хілкійя 
знайшов книгу Господнього Закону, даного 
через Мойсея. І відповів Хілкійя й сказав до 
писаря Шафана: «Я знайшов у Господньому 
домі Книгу Закону!». І дав Хілкійя ту Книгу 
Шафанові.

І приніс Шафан ту книгу до царя... І доніс 
писар Шафан цареві, говорячи: «Священик 
Хілкійя дав мені книгу». І Шафан перечитав 
з неї перед царем. І сталося, як цар почув 
слова книги Закону, то роздер свої шати... 
І наказав цар Хілкійї, і Ахікамові, Шафано-
вому синові, і Авдонові, Міхиному синові, і 
писареві Шафанові, і Асаї, царевому рабові, 
говорячи: «Ідіть, зверніться до Господа 
про мене та про позосталих в Ізраїлі та 
в Юдеї, про слова цієї знайденої книги, 
що знайдена. Великий бо гнів Господній, 
що вилився на нас за те, що батьки наші 
не дотримували Господнього слова, щоб 
робити все, що написано в цій книзі» (2 
Хр. 34:14-21).

Коли перед царем розгорнули сувої 
оригіналів книги Закону і зачитали із них, 
він ще більше зрозумів, яка велика вина 
народу перед Богом і що йому ще треба 
зробити для відновлення правильних сто-
сунків народу із Ним.   

Тому «... цар послав, і зібрали до нього 
всіх старших Юди та Єрусалиму. І ввійшов 
до Господнього дому цар та кожен муж Юди, 
а з ним усі мешканці Єрусалиму, і свяще-
ники, і пророки, і ввесь народ від малого 
й аж до великого, і він прочитав до їхніх 
ушей усі слова Книги Заповіту, знайденої в 
Господньому домі. І став цар на підвищенні, і 

склав заповіта перед Господнім лицем, щоб 
ходити за Господом та додержувати заповіді 
Його, і свідчення Його, і постанови Його всім 
серцем та всією душею, щоб виконати слова 
того заповіту, що написані в тій книзі. І ввесь 
народ пристав до заповіту» (2 Цар. 23:1-3).

У житті Йосії простежуємо етапи слу-
жіння Богові як логічну послідовність його 
дій: навернення до Бога та глибоке пізнання 
Його (у віці від 16 до 20 років), вплив на 
навколишнє духовне середовище та зміна 
його (від 20 до 26 років) і очищення та від-
новлення храму (з 26 років).

Тому він удостоївся визнання як один із 
найвірніших Богові царів: «А такого царя, як 
він, не було перед ним, що навернувся б до 
Господа всім своїм серцем, і всією душею 
своєю, і всією силою своєю, за всім Мой-
сеєвим Законом, і по ньому не повставав 
такий, як він» (2 Цар. 23:25).

Інколи спостерігаємо за скороспілими 
служителями церкви, євангелістами, про-
повідниками... Дехто дуже хоче підігнати 
події, намагається відродити духовний 
рівень місцевої церкви, а то й суспільства, 
водночас сам не пізнавши ще належно 
Бога та не звільнившись від ідолів у своєму 
особистому житті. Саме це є причиною від-
сутності результатів у таких поривах.

Реформування релігійного життя ізра-
їльського народу Йосія проводив впевнено, 
рішуче, сміливо. І досягав при цьому неймо-
вірного успіху. Він почав із змін в особис-
тому ставленні до Бога та пошуках живих 
відносин із Ним і завершив відродженням 
храмового служіння Богові та привселюд-
ним укладенням завіту із Ним, до якого 
долучився увесь народ. Його кроки були 
виваженими, розумними, послідовними, а 
тому їх результати – закономірними.

Для нас це добрий урок щодо до-
тримання відповідності служіння, за яке 
ми беремося, нашому духовному рівню і 
духовній зрілості. 

  Ігор Крощук.

ВІД ПОШУКІВ БОГА ДО ВІДНОВЛЕННЯ ХРАМУ

КРУЇЗНИЙ МЕНТАЛІТЕТ
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУ

ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУКОРИСНЕ І ЦІКАВЕ

СВЯТО 
ВЗАЄМНОГО
 ПРОЩЕННЯ

У стародавніх греків було свято «амністо» (слово 
«амністія» пішло від цього кореня). Раз на рік 
греки добровільно відмовлялися від взаємної 

ворожнечі, судових позовів, зазіхань і суперечок. 
Свято починалося урочистим «похованням» всіх 

сімейних сварок, непорозумінь з сусідами, різних 
образ, смутків і несправедливостей.

У християн першоапостольської Церкви час 
взаємного прощення пов’язувався із спогадами про 
смерть Ісуса Христа. Біля накритого столу віруючі 
каялися і взаємно прощали один одному. 

Після вечері Господньої влаштовувалася вечеря 
християнської любові, що носила назву «агапе».

І яким актуальним і надзвичайно потрібним було 
би таке свято взаємного прощення для нас, християн 
ХХІ століття.

Яків ЛЕВЕН.

ДОБРІ ПОРАДИ
«Привчай юнака до дороги його, і він, 
як постаріється, не вступиться з неї» 

(Прип. 22:6).

Гоніть звичку бути набридливим. Вона — руйнів-
ник успіху; вона займає багато часу і енергії, 
але послаблює силу впливу.

Звільніться від звички нарікати і шукати помилки 
в людях. Людина повинна бути задоволена тим, що 
має, і бути поблажливою до своєї сім’ї, друзів, до 
своїх сусідів.

Не ухиляйтеся від своїх обов’язків. Якщо ви 
ухиляєтеся від своєї роботи чи виконуєте її недбало, 
ви нечесні і врешті-решт розплатитеся за це.

Живіть чистим, корисним життям. Обов’язок 
людини в цьому світі — бути добрим прикладом 
для інших. Чим більше вона допомагає людям, тим 
більшою буде її нагорода.

Будьте завжди чесними в грошових розрахунках, 
праці, службі і торгівлі. Це необхідна умова для 
успіху в цьому світі.

Будьте ввічливими, поблажливими і любля-
чими. Ставтеся з однаковою пошаною як до тих, 
хто вищий за вас за становищем, так і до тих, 
хто нижчий. Приділяючи кожній людині належну 
увагу і повагу, ви отримаєте від інших таке саме 
ставлення до себе.

Будьте співчутливими і добрими до своєї сім’ї, і 
щастя, яке ви подаруєте вашим близьким, повер-
неться до вас сторицею.

Відкладайте частину свого заробітку, щоб забез-
печити свій добробут і добробут своєї сім’ї.

Будьте вірними у ставленні до всіх, хто розрахо-
вує на вашу допомогу і довіряє вам. Це стосується 
вашої сім’ї, колег, з якими працюєте, ваших друзів, 
вашої держави.

Дотримуйтесь цих правил, і ви побачите, що 
вони сприяють вам у досягненні успіху, поваги, 
дружби і любові.

«... бо мудрість увійде до серця твого, і буде при-
ємне знання для твоєї душі! Розважність тоді тебе 
пильнуватиме, розум тебе стерегтиме, щоб тебе 
врятувати від злої дороги...» (Прип. 2:10-12).

Віра здатна змінювати 
все на краще, і ми про це 
мріємо. Але це далеко не 
єдине, що їй підвладне. Іс-
тинна сила нашої віри – те, 
що світ називає неміччю, а 
перемога – те, що світ на-
зиває поразкою.

Христос став досконалим «через 
страждання» (Євр. 2:10). Ми ж 
воліємо ставати досконалими 

через успіхи. Але благодать Божа 
не звільнить нас від того, від чого не 
був звільнений навіть Христос, – від 
страждань.

Господь Ісус завжди був абсолютно 
чесним. Він ніколи не залишав Своїх 
учнів у сумнівах щодо того, що їх 
чекає попереду. Він ніколи не обіцяв 
їм багатства, влади й слави. Навпаки, 

Він казав, що треба нести свій хрест, 
відкинути себе, розповідав їм про 
гоніння та насмішки, про те, що треба 
втратити, щоб набути, померти – щоб 
жити…

А згадаймо, що сказав Христос Си-
мону Петру, ставлячи його на служіння 
(Ів. 21). Він пообідав з апостолами 
рибою та хлібом, які Сам і приготував. 
Потім відводить Симона Петра набік 
і задає йому несподіване запитання: 
«Симоне, сину Йонин, чи ти любиш 
Мене більше цих?». Той каже Йому: 
«Так, Господи, відаєш Ти, що кохаю 
Тебе!». Промовляє йому: «Паси ягнята 
Мої!». І так тричі.

А потім Христос підходить до осно-
вного: «Поправді, поправді кажу Я 

тобі: коли був ти молодший, то ти сам 
підперізувався і ходив, куди ти бажав. 
А коли постарієш, свої руки простяг-
неш, і інший тебе підпереже, і поведе, 
куди не захочеш...» А оце Він сказав, 
щоб зазначити, якою то смертю той 
Бога прославить».

А потім, розказавши Петрові, що 
станеться, якщо той піде за Ним, Ісус 
каже Йому: «Іди за Мною!».

Христу треба було сказати так: «Пе-
тре, якщо ти підеш услід за Мною, ти 
прославишся на весь світ, ти виголо-
сиш проповідь у день П’ятидесятниці, 
станеш біблійним автором...» Однак 
все, що Христос пообіцяв Петрові, 
– мученицька смерть.

Будучи учнями Господа Ісуса, ми 

повинні пам’ятати, що Христос стійко 
переносив усі труднощі життя й ніколи 
не втікав від реальності. У Нього була 
така можливість, але Він не скорис-
тався нею; у нас її немає, але ми 
готові життя своє покласти за те, щоб 
вона в нас з’явилася. І чим із більшим 
нетерпінням ми чекаємо цього, тим 
менше сил у нас залишається на те, 
щоб вистояти.

Насправді віра – це зовсім не 
обов’язково певна сила, яка здатна ви-
правити наше становище відповідно до 
наших бажань. Віра – це мужність при-
ймати дійсність такою, якою вона є.

Я зовсім не агітую за пасивність. 
Якщо є можливість виправити стан 
справ на краще, ми зобов’язані доклас-

ти до цього максимум зусиль. Якщо в 
мене болить голова, я прийму таблетку 
анальгіну. Смиренна бездіяльність 
означає, що ми здаємося, ховаємося 
від зовнішнього світу, занурюючись у 
жаль до самих себе. Ми не в змозі розі-
братися в причинах наших бід, а тому 
безсилі взяти з того, що відбувається, 
хоч якийсь урок із користю для себе. 
Ми відмовляємося від життя, боячись 
його більше, ніж смерті.

Хтось сказав,  що страждання 
мають сенс тільки тоді, коли вони не-
минучі. Якщо їх можна уникнути, мудро 
з нашого боку буде спробувати усунути 
причини страждання, бо страждати 
без потреби – це не героїзм, це мазо-
хізм. Якщо ж людині не вдається звіль-
нитися від першопричини її нещасть, їй 
залишається лише одне – навчитися 
правильно ставитися до них.

Рональд Данн.

МУЖНІСТЬ ПРИЙМАТИ ЖИТТЯ

Випадковостей у житті, як ві-
домо, не буває. Але часто тільки 
через роки можна побачити, як 
окремі події і переживання сто-
рінка за сторінкою вписуються 
в цілісний сценарій твого життя, 
Автор якого — Бог.

4 Коли я запитав бабусю, яка людина 
була найвизначнішою в її житті, то думав, 
що вона назве дідуся чи когось з дітей. Та 
вона розповіла, що цією людиною був німецький 
солдат, який знайшов її, шестирічну, саму в руї-
нах і не видав, іноді навідував і приносив цукор 
і хліб. Він був страшний на вигляд, худий, при-

щавий і без брів. Вона його не розуміла і зляка-
лася, коли одного дня він взяв її на руки і кудись 
повіз. А він просто передав її в село добрим 
людям. Не було б його — не було би нашої сім’ї.

«А розпуста та нечисть усяка й зажерливість нехай на-
віть не згадуються поміж вами, як личить святим, і гидота, 
і марнословство або жарти (рос. «смехотворство)», що 
непристойні вам, але краще дякування» (Еф. 5:4).

Керуючись цим уривком та іншими цитатами з Біблії, часто вирваними з 
контексту, багато хто вважає, що сміх та інші зовнішні прояви радості 
взагалі неприйнятні для християн. Тому часто навіть пісні, де йдеться 

про радість, виконують із сумним виразом обличчя.
Але що про це каже Писання? Слова, яке російською перекладене як 

«сміхотворство», у грецькому тексті взагалі немає. Український переклад 
більш точний. 

В оригіналі тут ужито слово eutrapelia (eu – хороший; trapelia – пере-
творення, перевтілення). Це слово лише раз вживається в Новому Заповіті. 
Зазвичай воно означає «кривлятися, мавпувати, легко перевтілюватися». 

НЕПРИСТОЙНІ ЖАРТИ
У контексті зі словами aischrotes (перекладене як «гидота» і означає «вуль-
гарність, безсоромність, лихослов’я»), та morologia (марнословство), які 
також вжито в Писанні тільки раз, дослідники роблять висновок, що слово 
«eutrapelia» означає «вульгарність, непристойні жарти».

Стає очевидним, що тут йдеться не просто про дотепність, а про вульгарні 
непристойності. Зокрема Булінджер пише, що слово eutrapeliа стосується 
розв’язних, вільних розмов, які за допомогою вміло перевернутих слів про-
буджують у розумі більш далекі думки, ніж містять самі слова.

За тлумачним словником, «сміхотворний» – це абсолютно безпідставний, 
здатний викликати тільки сміх. Тобто це спосіб поведінки чи мовлення, 
спрямований тільки на фізіологічне відтворення сміху. Саме від цього й 
застерігає Павло, не торкаючись теми нормального гумору та радості.

Отже, не треба впадати в крайнощі, а в усьому з Божою допомогою 
шукати «золоту середину». Згадаймо Іллю на Кармілі та його репліки про 
Ваала, який спить чи зайнятий, або слова Христа про комара та верблюда. 
Це чудовий гумор, який був зрозумілий людям і давав їм змогу краще сприй-
няти суть сказаного. Тож і нам потрібно навчитися відрізняти непристойні 
жарти від здорового гумору, який дає можливість чітко зрозуміти певні 
істини, сухе сприйняття яких не торкнулося б серця.

Один глибоко віруючий чоловік помирав у лікарні. Він 
часто непритомнів, але коли приходив до тями, то від-
кривав Біблію і читав. І медсестра помітила, що палець 
цього хворого вказував на одне з місць Писання: «Чи 
хворіє хто з вас? Хай покличе пресвітерів Церкви, і над 
ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє 
Ім’я, і молитва віри вздоровить недужого, і Господь його 
підійме, а коли він гріхи був учинив, то вони йому про-
стяться» (Як. 5:14-15).

Медсестра зателефонувала близьким цього чоловіка і сказала, що він 
просить про молитву за одужання. Приїхали шестеро братів у Христі. 
Лікар сказав, що за всіма ознаками хворий ось-ось помре. Але хворий, 

побачивши братів, з останніх сил прошептав: «Моліться».
Лікарі дозволили перенести вмираючого чоловіка в окрему палату, щоб 

там помолилися за нього. Вони спостерігали за тим, що відбувалося. Віруючі 
схилилися на коліна. Проповідник поклав свої руки на ділянку серця — серце-
биття вже не відчувалося.

Проповідник проголосив просту молитву віри: «Отче Небесний! Твій Син, 

4 Справжньою історією любові для мене 
завжди буде історія любові моїх прабабусі і 
прадідуся. У далекому 1943-му прадідуся конту-
зило осколком розривної гранати, і вона несла 
його на собі з-під лінії вогню до палаткового 
шпиталю. Усе життя вони прожили рука в руку. 
Поруч їх і поховали.

4 Мою прабабусю забрали в полон. Німець 
збирався в неї стріляти, а інша жінка закрила 
її грудьми, сказавши: «Ти ще молода, живи». 
Бабусі тоді було 16 років. Та жінка померла в 
неї на руках... 

4 Мій дідусь в роки війни малим хлопцем 
допомагав збирати танки на заводі. Працювали 
вони до знемоги. Працюй, поки не впадеш. І 
11-річний хлопчик всередині танка одного разу 
просто заснув. Прокинувся, коли танк вже їхав 
на залізничному ешелоні. Ніч, кричати марно... 
Так і доїхав до іншого міста. Назад він повернув-
ся з жінкою, яка підібрала його на залізничній 
станції. У жінки була донечка років дев’яти. 
Вони здружилися. А через роки ці хлопчик і 
дівчинка одружилися. І я часто думаю, що якби 
мій дідусь тоді не заснув у танку, мене й на 
світі не було б.

«ПІДСЛУХАНІ» «ПІДСЛУХАНІ» 
ІСТОРІЇ ІСТОРІЇ 

Ісус Христос, живучи на цій землі, оздоровлював хворих, очищав прокажених 
і воскрешав мертвих. Ти знаєш, що цей ослаблений чоловік вірує в Тебе і в те, 
що Ти в змозі його зцілити. Адже в Слові Твоєму написано...» І далі процитував 
рядки з Писання апостола Якова.

Потім по черзі помолилися інші брати. І раптом серце хворого почало битися 
все частіше. Він розплющив очі, подивився на всіх і промовив: «Якось недобре 
виходить: ви на колінах, а я лежу». Підвівся і вигукнув: «Славлю Тебе, Господи, 
що Ти почув молитви!».

Лікарі знизували плечима. А їхній «хворий« попросив їсти. Хтось із лікарів 
звелів: «Дайте йому, нехай їсть, що хоче». Потім провели обстеження пацієнта: 
усі ознаки захворювання серця зникли. Лише знімки, зроблені під час хвороби, 
залишилися нагадуванням про чудесне Боже зцілення.

СИЛА МОЛИТВИ


