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

(Рим. 1:16)
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Рівно за рік – 500 років Реформації. 
Як відомо, в Україні теж буде відзнача-
тися цей ювілей. З огляду на це у мене 
прохання до очільників українських про-
тестантів, які змогли переконати владу 
про державне відзначення цієї дати: а 
можете переконати також своїх побра-
тимів шанувати заповіді ідеолога Рефор-
мації Мартіна Лютера й перейти на бого-
служіння українською мовою?!

Микола Томенко. 
Доктор політичних наук.

Ми, священнослужителі п’яти-
десятницьких церков з 20 кра-
їн Євразії, Північної та Південної 
Америки, учасники Світового кон-
гресу звертаємося до всіх п’яти-
десятників світу з наступним:

Усвідомлюючи цінність П’ятидесятниці для су-
часної Церкви, ми переконані:
1. П’ятидесятниця базується на Священно-

му Писанні, прикладі земного служіння Господа 
Ісуса Христа та богослов’ї і практиці Першоапо-
стольської Церкви. П’ятидесятниця як дія Свя-
того Духа що збудовує Церкву не обмежилася 
першоапостольською добою, але як духовний 
процес безперервно діяла через народжених 
згори християн у здійсненні Великого Доручен-
ня та служінні Христової Церкви у всі віки. Ця 
дія триває дотепер та має потенціал відпові-
дати на виклики кожної епохи та всіх поколінь.

2. Успіх християнської місії в сучасному світі 
залежить від глибини п’ятидесятницького досві-
ду та усвідомлення віруючими зв’язку між прак-
тикою сповненням Святим Духом та Великим 
Дорученням Христа. Практичне переживання 
«особистої» П’ятидесятниці, тобто сповнення 
Духом Святим для служіння доступне кожно-
му народженому згори християнину.

3. Відродження інституціалізованого п’я-
тидесятницького руху на початку XX століття 
та його динамічне зростання не лише суттєво 

змінили глобальний релігійний атлас, а й про-
демонстрували цінність досвіду П’ятидесятни-
ці для інших традицій віри.

4. Переживання П’ятидесятниці спрямовує 
до уподібнення Христу, що у свою чергу про-
являється в любові до Бога, любові до ближніх 
та служінні їм і в постійному принесенні плодів 
духа завдяки трансформуючій дії Святого Духа.

Аналізуючи історичний досвід та сучасний 
стан Церкви, ми висловлюємо занепокоєння 
щодо наступних тенденцій у сучасному п’яти-
десятницькому русі:

1. Нехтування надприродною дією Святого 
Духа в загальних зібраннях віруючих, в їхньо-
му особистому житті та проповіді Євангелія. 
людям, що не належать до Христової Церкви.

2. Зменшення кількості проповідей та систе-
матичного навчання про важливість П’ятиде-
сятниці в житті відродженого християнина та 
в житті місцевої і вселенської церков, резуль-
татом чого є зменшення кількості молитов за 
хрещення Духом Святим в місцевих церквах.

3. Згасання практики духовних дарів, а осо-
бливо говоріння іншими мовами як ознаки хре-
щення Духом Святим, в особистому житті та 
церковних богослужіннях згідно зі Священ-
ним Писанням.

4. Заміна надприродної дії Духа Святого че-
рез духовні дари природними талантами, осо-
бистими здібностями та професійними нави-
чками людини.

5. Формалізація богослужбової практики та 

інших форм служіння євангельських церков при 
відсутності проявів дії Святого Духа.

6. Заміна дії Святого Духа різноманітними ті-
лесними, душевними переживаннями, релігій-
ними, психологічними практиками та проява-
ми, що не кореняться у Священному Писанні.

Відповідаючи на виклики та маючи за мету ду-
ховне оновлення Церкви Христової, пропонуємо:

1. Планувати та систематично проводити  
в місцевих громадах вчення про богословські 
та практичні аспекти, а також важливість П’я-
тидесятниці в житті Церкви та відродженого 
християнина.

2. Усім священнослужителям вести просвіт-
ницьку працю із людьми, які мають дари Духа, 
щоб ефективно використовувати їх для пропо-
віді Євангелія на спасіння людей, на збудуван-
ня Церкви та запобігання поширенню лжев-
чень, окультизму і шаманізму, що маскуються 
під П’ятидесятницю.

3. Планувати та регулярно проводити в місце-
вих громадах особливі богослужіння, на яких ві-
руючі практикували б індивідуальне та загальне 
застосування надприродних дарів Духа Святого.

4. Проводити в місцевих церквах система-
тичні молитви про хрещення Духом Святим з 
ознакою інших мов.

Президент МАХВЄ Віктор Павловський.
Віце-президент МАХВЄ Едуард Грабовенко.

Секретар МАХВЄ Іванас Шкуліс.
м. Львів, 8 жовтня 2016 р.

Під час міжвідомчої наради 
в Кабміні представники ВР-
ЦіРО представили свої на-
працювання, спрямовані на 
спрощення реєстрації ре-
лігійних організацій і збере-
ження ними свого неприбут-
кового статусу.

Зустріч відбулася 27 жовтня в 
Будинку уряду за участі пред-
ставників Всеукраїнської Ради 

Церков і релігійних організацій, Ін-
ституту релігійної свободи та по-
садових осіб Секретаріату Кабіне-
ту Міністрів, Міністерства фінансів, 
Державної фіскальної служби, Мі-
ністерства юстиції та Міністерства 
культури, повідомляє Інститут релі-
гійної свободи.

Учасники наради проаналізували 
проблемні питання, пов’язані з про-
цесом загальної перереєстрації всіх 
неприбуткових організацій включно з 
релігійними у зв’язку з вимогами під-
пункту 133.4.1 Податкового кодексу 
України. Зокрема, йшлося про те, що 
часто податкові інспектори відмов-
ляють у збереженні неприбуткового 

статусу через буквальне трактуван-
ня вимог Кодексу, ігноруючи при 
цьому профільні закони для кож-
ного з видів неприбуткових органі-
зацій. Ця проблематика, за слова-
ми представника ІРС, потребує ви-
дання окремого листа-роз’яснення 
з боку ДФС до контрольних органів.

Релігійні діячі запропонували та-
кож низку законодавчих змін, спря-
мованих на загальне спрощення, 
пришвидшення і здешевлення про-
цедури реєстрації нових релігійних 
організацій і перереєстрації існуючих.

Концептуальні пропозиції пред-
ставників Ради Церков щодо законо-
давчих змін полягають у наступному:

1. Запровадити принцип «єдино-
го вікна» шляхом надання Мінкуль-
тури та обласним держадміністра-
ціям, КМДА та Севастопольській 
МДА, Раді Міністрів АР Крим повно-
важень щодо державної реєстрації 
релігійних організацій з відповідним 
доступом до Єдиного державного ре-
єстру (або передачу документів, не-
обхідних для державної реєстрації, 
певним державним реєстраторам).

2. Визначити вичерпний перелік 

документів, які подаються для ре-
єстрації статуту та державної реє-
страції релігійної організації за прин-
ципом «єдиного вікна», та вичерпні 
вимоги до їх змісту.

3. Звільнити релігійні організації 
від обов’язку нотаріально посвідчу-
вати протокол загальних зборів та 
їх статут перед поданням до дер-
жавного реєстратора – аналогічно 
до громадських об’єднань і благо-
дійних організацій.

4. Звільнити релігійні організації  
від адміністративного збору за дер-
жавну реєстрацію.

5. Закріпити вимоги до неприбут-
кової діяльності та порядку ліквіда-
ції релігійних органі-
зацій безпосередньо 
у профільному Законі 
України «Про свобо-
ду совісті та релігій-
ні організації» та ок-
ремо в Податковому 
кодексі Україні – без 
необхідності внесен-
ня змін до статутів 
релігійних організа-
цій, чим забезпечити 

автоматичне перенесення їх до но-
вого Реєстру неприбуткових уста-
нов та організацій без загальної 
перереєстрації.

За результатами дискусії учасни-
ки наради домовилися сформулю-
вати письмові пропозиції для Мініс-
терства юстиції з метою покращен-
ня нинішнього процесу державної 
реєстрації релігійних організацій. У 
свою чергу Міністерству культури 
було рекомендовано узгодити з Все-
українською Радою Церков і прове-
сти належне громадське обговорен-
ня власних напрацювань, зроблених 
на виконання Національної страте-
гії у сфері прав людини.

«БОЖЕ СЛОВО 
ДЛЯ ПРОКУРОРІВ»
Працівникам Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури 
подарували Біблії

Голова Спеціалізованої антикоруп-
ційної прокуратури (CАП) Назар Холод-
ницький, його заступники та всі спів-
робітники САП отримали в подарунок 
Біблії. Ініціатива належить народному 
депутату Павлу Унгуряну та Україн-
ського Біблійному Товариству. Таким 
чином організатори вирішили нагада-
ти прокурорам про Свято Біблії, яке 
пройшло 31 жовтня, а також спонука-
ти їх будувати свою діяльність на ду-
ховних принципах. Адже на прокурорів 
покладена велика відповідальність в 
боротьбі з корупцією.

«Переконаний, що посадовці всіх рівнів по-
винні у своїй роботі звертатися до бі-
блійних істин. Без цього позитивні зру-

шення в країні неможливі. І мене дуже тішить, що 
державні діячі все частіше звертаються до Свя-
щенного Писання», – коментує Павло Унгурян.

Варто зазначити, що це не перша ініціатива 
такого роду. Так, наприклад, Міжфракційна 
депутатська група на чолі з Павлом Унгуряном 
вручили Біблії депутатам з нагоди свята Трійці.
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУОЗНАКИ ЧАСУ

ЗВЕРНЕННЯ ВРЦІРО ЩОДО УТВЕРДЖЕННЯ МИРУ 
ТА ПОСТУПУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Підтверджуючи свою позицію, 
викладену у Зверненнях щодо нор-
малізації суспільно-політичної си-
туації в Україні з огляду на вну-
трішні та зовнішні виклики від 
24.03.2014 року; щодо ситуації на 
Сході України від 09.07.2014 року; 
на підтримку благодійництва 
та волонтерської діяльності 
від 31.10.2014 року; про обов’я-
зок допомоги у захисті Батьків-
щини від 10.02.2015 року; з приво-
ду звільнення заручників на Сході 
України як прояву милосердя від 
06.09.2016 року.

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних ор-
ганізацій закликає всіх віруючих продов-
жувати молитися за мир та благополуч-

чя в Україні. Усіх причетних до розпалювання 
військового конфлікту на Сході України закли-
каємо до пошуку порозуміння та прагнення до 
миру, припинення штучного загострення во-
рожнечі через поширення неправдивої пропа-
ганди та інформаційних маніпуляцій. Заклика-
ємо до складання зброї тих, хто взяв її до рук 
незаконно, і тих, хто прийшов на українську зем-
лю зі злочинними та загарбницькими намірами.

Війна руйнує та нищить, приносячи з собою 
лише біль і страждання. Жахливі події остан-
ніх років на Донбасі мають спонукати всіх за-
мислитися про цінність кожного людського жит-
тя, яке не повинне ставати розмінною монетою 
у геополітичних амбіціях жодної держави та у 
власних корисливих цілях. Усе суспільство і ко-
жен громадянин окремо – чи то політик, чи ре-
лігійний діяч, чи працівник ЗМІ – мають пле-
кати суспільний мир і злагоду, не допускати у 
своїх висловлюваннях мову ворожнечі, шука-
ти шляхи до примирення через діалог та вза-
ємне прощення.

Ми звертаємось до людей, які проживають в 
зоні бойових дій і до яких ми приїхали, до людей 
які страждають від війни, до людей, які опини-
лися на окупованих територіях та в «сірій зоні», 
до людей, які пережили окупацію і визволення, 
та відчуваємо своїм обов’язком сказати про вас 
і запевнити, що ми ті, хто хоче усім вам послу-
жити, щоб ви почувалися гідними громадянами 
та були огорнуті увагою і допомогою. Ми щиро-
сердечно готові вам послужити задля виліку-
вання ран, завданих цією війною.

Ми знову звертаємося до міжнародної спіль-
ноти з проханням зробити все можливе для збе-
реження територіальної цілісності, сувереніте-
ту і недоторканості кордонів України, включаю-
чи український Крим і Донбас. Сучасна система 

світової безпеки ґрунтується на повазі до між-
народного права та суверенітету кожної дер-
жави, відтак ці основоположні принципи ма-
ють бути дотримані і відносно України. Адже 
до цього часу на Сході України спостерігають-
ся неприпустимі порушення прав людини, захо-
плення у заручники і тортури, релігійно вмоти-
вовані переслідування та утиски релігійних мен-
шин, які мають нарешті припинитися та знайти 
своє відображення у звітах Спеціальної моніто-
рингової місії ОБСЄ.

Релігія не повинна використовуватися як ін-
струмент для штучного розпалювання ворож-
нечі та ескалації конфлікту, а бути джерелом 
миру, порозуміння та любові. Ми, як глави Цер-
ков і релігійних організацій, звертаємось до на-
ших віруючих для того, щоб кожен своїм відпо-
відним прикладом показав прагнення до миру та 
взаємного прощення, виявляв повагу до пред-
ставників інших конфесій.

Піднесення духовних цінностей у суспільстві 
життєво важливе для України як умова пози-
тивних перетворень фундаментального рівня. 
Ми закликаємо до духовного оновлення кожно-
го громадянина і кожної родини, що стане під-
ґрунтям для оздоровлення нації в цілому, побу-
дови міцного морального фундаменту, перемоги 
над корупцією та іншими людськими спокусами.

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних 

організацій високо цінує служіння українських 
воїнів-захисників, а також військових капела-
нів і волонтерів на Сході України. На сьогодні 
душпастирська опіка, моральна підтримка та 
практична соціальна допомога як ніколи потрібні 
військовослужбовцям і членам їхніх сімей, а та-
кож багатьом мешканцям Донбасу, спокій і без-
пеку яких забезпечують українські захисники.

Добродійність та взаємодопомога співгро-
мадян здатні ще більше згуртувати українське 
суспільство, зміцнити соціально-культурну іден-
тичність багатонаціонального народу України.

Ми переконані, що налагодження широкого 
суспільного діалогу, співпраця між владою та 
громадськістю у прагненні до необхідних змін 
та дотриманні основоположних прав сприяти-
муть утвердженню миру, згуртуванню нації, ви-
ходу з економічної та політичної кризи, прове-
денню життєво необхідних реформ.

Перебуваючи у Краматорську, ми пам’ята-
ємо, що це українське місто, як і Слов’янськ з 
околицями, є територіями нашої Вітчизни, які 
були окуповані та стали визволені. Вони є пе-
редвісниками перемоги миру над війною, прав-
ди над неправдою і добра над злом.

Просимо у Всемогутнього Бога миру для 
всього українського народу!

Прийнято 2 листопада 2016 р. 
у Краматорську.

На тлі високого кредиту довіри 
українського суспільства до релігій-
них організацій лунає чимало пропо-
зицій щодо використання цього ре-
сурсу для наближення миру. Саме 
цій тематиці був присвячений кру-
глий стіл «Дорогою миру», що від-
бувся у Києві 2 листопада, де обіця-
ли свіже дослідження про роль ду-
ховенства у війні та миротворчий 
потенціал, який міг би розкритись 
у співпраці.

«Ми пропонуємо разом шукати формат 
єдності без знищення унікальності 
один одного, – розпочав зустріч Ге-

оргій Коваленко. – Ми маємо знайти нову мову 
для контакту, в тому числі богословську. Релігій-
ній спільноті варто вибудовувати мову любові – 
говорити про єдність не лише під час спільних 
зібрань, а й тоді, коли ми повертаємось у свої 
спільноти. Тобто ми маємо будувати богослов’я 
любові, у відповідь на мову ненависті. Хоча в 
нашому законодавстві такого роду дії назива-
ються «розпалюванням ворожнечі».

Організаторами дискусії виступили насампе-
ред Український інститут дослідження екстре-
мізму за підтримки Відкритого православного 
університету Святої Софії та Національного за-
повідника «Софія Київська». Головними теза-
ми стали рекомендації, які представили спеціа-
лісти УІДЕ, ґрунтуючись на своєму дослідженні 
залучення Церков та релігійних організацій до 
процесів миротворництва та самого конфлікту.

Спікером виступив представник організації 

Руслан Старовойтенко, зазначивши, що має 
результати широкого дослідження, яким чи-
ном релігія була залучена до українського кон-
тексту. На жаль, окрім графіка динаміки довіри 
до Церкви від соціологічних служб та загаль-
них висновків, не було представлено конкрет-
них вимірів та показників дослідження. Нато-
мість гостям була доступна книга «Дорогою 
миру. Позиції церков та релігійних організацій 
щодо врегулювання конфлікту в Україні», де зі-
брані промови та витяги з офіційних докумен-
тів та виступів релігійних лідерів.

Головний висновок експертів – релігійне сере-
довище України сприяє примиренню, але недо-
статньо. При цьому вони висунули ряд рекомен-
дацій, які були запропоновані до обговорення та 
підписання експертами й духовними лідерами.

Зокрема, пролунали ініціативи:
• Поглибити співпрацю державних органів з 

релігійними організаціями, аби влада могла 
сприяти посиленню міжрелігійного миру. При 
цьому релігійні організації, відповідно, ма-
ють активніше долучатись до громадських 
ініціатив, наприклад, поширення гуманітар-
ної допомоги.

• Створити моніторинговий центр при Всеу-
країнській Раді Церков та релігійних органі-
зацій, щоб координувати поширення гума-
нітарної допомоги та проводити ефектив-
нішу логістику.

• Створити Наглядову раду з релігійних лі-
дерів та представника державного секто-
ру, щоб зменшити фінансові зловживання 
у сфері допомоги.

• Відновити діяльність державного органу з 
питань релігії, який має допомагати спів-
праці релігійних громад та державної і міс-
цевої влади.

• Запровадити інститут Уповноваженого з пи-
тань релігії та духовності при Президентові 
України, завданнями якого буде збережен-
ня міжконфесійного миру та профілакти-
ка залучення релігії до ескалації конфлікту.

• Громадським організаціям варто залучати 
релігійних лідерів до обговорення ініціатив, 
де духовенство може бути або в ролі моде-
ратора заходу, або пропонувати миротвор-
чі ініціативи.

• Розробити програму «Культура миру» для 
викладання у шкільних закладах, де будуть 
залучені представники різних релігійних ор-
ганізацій.
«Церкви можуть стати ефективним медіа-

тором у конфлікті, нехтування ж цим чинником 
може стати джерелом посилення протистоян-
ня», – підсумував аналітик.

Попри відсутність конкретних даних, команда 
Інституту пропонує просувати такого роду ре-
комендації та розвивати просвітницьку діяль-
ність. Зокрема їхня книга «Дорогою миру», де 
представлені позиції релігійних лідерів, мала б 
ширше прояснити їхні миротворчі потужності.

«Суспільство бачить викривлену ситуацію 
щодо релігійних організацій. Ми практично не 
знайдемо у ЗМІ висвітлення соціальної діяль-
ності церков, тільки конфлікти, і в жодному разі 
ми не прочитаємо, що людина – це не просто 
волонтер, а представник релігійної спільноти. 

Розподіл на менш патріотичні та більш патріо-
тичні духовні громади є штучним, що лише роз-
колює суспільство», – підкреслив Юрій Решет-
ников, експерт УІДЕ, екс-голова Державного 
комітету у справах національностей та релігій, 
юридичний консультант УПЦ (МП).

Представниця Духовного управління мусуль-
ман України Джаміля Санюк вважає, що кон-
центрувати зусилля треба не на дослідженні на-
слідків, а на виявленні причин маніпуляції ре-
лігійним чинником: «Ми хочемо наголосити на 
наявних проблемах, які не вичерпались через 
допомогу церков. Проблема екстремізму зали-
шається актуальною, як і ризик використання 
релігійних факторів у конфлікті. Ми дуже зане-
покоєні тією перспективою, яка на нас чекає, 
якщо ми не будемо усвідомлювати їх. Події в 
Європі довели, що однією з причин було над-
то ліберальне законодавство. Можливо, що і в 
Україні влада не завжди звертала увагу на кри-
чущі проблеми та причини їх виникнення. Тому 
нас турбує використання ісламського фактору 
в українській війні, а також те, під яким впли-
вом перебувають ті мусульмани, які лишають-
ся на територіях війни. Радикальний потенціал 
суспільства зберігається, і він може бути вико-
ристаний не лише у мирних цілях».

Майбутнє впровадження або відмова від да-
них ініціатив залежить від підтримки експерт-
ного кола, що буде відомо пізніше. Організато-
ри обіцяли оприлюднити книгу «Дорогою миру» 
на офіційному сайті.

Тетяна Калениченко. 
РІСУ.

СТАТИ МИРОТВОРЦЯМИ
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ СЛОВО І ДІЛО

У журналі «Християнин», який вида-
вав видатний діяч євангельського руху 
в Росії Іван Степанович Проханов (№ 
8, 1908 р.), була надрукована передова 
стаття під заголовком «Чи очікувати 
нам іншої П’ятидесятниці?». Ось ко-
роткі витяги з цієї статті: «Багато 
християн серйозно задаються питан-
ням, що все це означає. На молитовних 
зібраннях і конференціях проповідники 
закликають служителів до молитви 
про «Повернення часу П’ятидесятниці» 
і про «Досвід п’ятидесятниці»… Цей 
рух повсюдно приводить християн до 
питань, чи повинні ми очікувати нової 
П’ятидесятниці і молитися про неї».

Далі в цій статті переконливо пояснюється, що 
нова П’ятидесятниця важлива і потрібна для 
Церкви того часу.

Д-р Джон Вікофф, автор 13-го розділу «Хре-
щення Святим Духом» книги систематичного бо-
гослов’я під редакцією Стенлі Хортона, описує по-
казовий випадок, свідком якого він був під час нав-
чання за докторською програмою. Ось що він пише: 
«Навесні 1984 р. я проходив навчання в Університе-
ті Бейлора на курсі «Історія американського христи-
янства». На одному з занять був присутній відомий 
історик Едвін Гаустад. Мій однокурсник задав йому 
запитання: «Коли ми ввійдемо в нове тисячоліття 
й історики будуть оглядатися на наше століття, що 
для них, на вашу думку, буде найбільш знаменним 
у XX столітті?». І відомий історик в галузі Церкви, 
колишній президент Американського товариства 
церковної історії Едвін Гаустад без вагань відповів: 
«Піднесення і зростання п’ятидесятницького руху».

Минуло трохи більше ста років від тих подій, які 
справедливо сьогодні називають найбільшим про-
будженням в історії Церкви. Ті, хто порівнює п’яти-
десятницьку Церкву початку XX століття з Церквою 
початку XXI століття, кажуть, що Церква дуже змі-
нилася за столітню історію. Вони запевняють, що 
сучасні п’ятидесятники відрізняються, і при тому 
у чомусь радикально, від п’ятидесятників почат-
ку XX століття.

Світ змінився за останні сто років. І якщо Цер-
ква сьогодні діє так, як діяла 40 чи навіть 30 ро-
ків тому, вона проґавить сучасне постмодерніст-
ське суспільство.

На моє переконання, форми служіння Церкви мо-
жуть і повинні змінюватися. Але при цьому повин-
ні залишатися незмінними принципи. Принципи, які 
встановив Бог, ніколи не стануть застарілими і не-
потрібними. І цим Божим принципам, які прийшли 
до нас від Бога з давнини віків, Церква Ісуса Христа 
повинна неухильно слідувати і сьогодні.

Можливо, треба повернути щось, що стало вже 
забутим і кануло в історію. І в цьому зв’язку заува-
жу, що сьогодні – і це мої особисті, суб’єктивні спо-
стереження – відбувається еволюція п’ятидесят-
ницької Церкви. Особливо у сфері моралі і біблійної 
святості. Відверто кажучи, я стурбований такими, 
можливо, незворотніми процесами в п’ятидесят-
ницькій Церкві.

П’ятидесятництво сьогодні
Уже відомий нам Джон Вікофф пише: «Сьо-

годні лідери Церкви дуже часто говорять про п’я-
тидесятницький рух як про третій голос у христи-
янському світі, поряд з католицькою і протестант-
ською Церквами».

Восени 1999 року тодішній генеральний секретар 
Всесоюзного союзу баптистів Дентон Лотц у своє-
му виступі в Міжнародній баптистській теологічній 
семінарії в Празі сказав: «Величезна кількість хри-
стиян, що вважаються п’ятидесятниками і хариз-
матиками, – більше 500 мільйонів – повинні заво-
ювати визнання баптистів… Фактично, ми заново 
відкрили силу і роботу Святого Духа, що заснував 
цей рух, якою б не була його назва. Тому баптист-
ські богослови і студенти повинні з повагою при-
ймати роботу Святого Духа».

Відомий і впливовий кардинал Католицької Цер-
кви Вальтер Каспер, виступаючи в жовтні 2006 року 
перед студентами і професорами в університеті 
Дюкен в Пітсбургу, зазначив: «Католикам є чому 
повчитися у п’ятидесятників, кількість яких у світі 
більше 600 млн. осіб».

У 1947 році, коли в Цюріху, Швейцарія, пройшла 
Перша Всесвітня п’ятидесятницька конференція, у 
світі було трохи більше п’яти мільйонів п’ятидесят-
ників. Професор Пітер Вагнер у своїй книзі «Моли-
товний щит» пише: «Найбільший ріст сьогодні спо-
стерігається в церквах п’ятидесятницьких і хариз-
матичних традицій. У всій історії людства ніколи 
не було такого не політичного, не мілітаристсько-
го, добровільного руху, який би ріс так само швид-
ко, як виріс п’ятидесятницько-харизматичний рух 
за останні 30 років».

Найбільш достовірними вважаються статистич-
ні дані, які публікує організація релігійної статисти-
ки Девіда Баррета. І ось що показує ця статистика: 
у 1965 році у світі було 50 мільйонів п’ятидесятни-
ків і харизматів; у 1975 р. – 96 мільйонів; у 1985 р. 
– 247 мільйонів; у 1991 р. – 392 мільйони.

Сьогодні у світі, за найскромнішими підрахунка-
ми, не менше 660 мільйонів п’ятидесятників і хариз-
матичних християн; більш оптимістичні цифри – 950 
мільйонів чоловік. Тобто сьогодні п’ятидесятницький 
рух другий за чисельністю в християнстві після ка-
толицької церкви і з 1997 року кількісно переважає 
все разом узяте протестантство та англіканство.

П’ятидесятницький підхід до Писання
На Писання кожен дивиться зі своєї точки зору. 

Скажімо, кальвініст розглядає Писання через приз-
му кальвіністської системи. Методисти, послідовни-
ки Джона Веслі, – через призму свободи вибору лю-
дини – через призму вчення отців Церкви. Що ж ба-
чить п’ятидесятник, коли він тлумачить Писання?

Писання – це живе Боже Слово, яке ми вивчає-
мо. Дух Святий використовує Слово Боже, щоб ве-
сти нас і навчати Господнім істинам. Бог говорить 
до нас через Своє вічне Слово.

Таке ставлення до Біблії властиве далеко не всім 
навіть євангельським християнам.

Для п’ятидесятників вивчення Біблії – це не про-
сто поглиблене засвоєння інформації. Ми віримо, 
що Писання змінює нас, щоб ми все більше става-
ли подібними на Ісуса Христа. Знати Писання – це 
жити по Писанню.

Вивчати і досліджувати Писання може кожен 
християнин. Ми віримо у пророче становище і слу-
жіння кожного віруючого. У цьому полягає істотна 
відмінність нашого богослов’я від богослов’я близь-
ких нам євангельських християн.

Пророче становище кожного віруючого – це іс-
тотна частина п’ятидесятницької ідеології (Йоіла 
3:1-2; Дії 2:4, 16-18).

Кожен християнин може сказати слово, яке при-
несе людині спасіння. Ісус закликав це робити кож-
ного Свого послідовника. І Бог, уповноваживши нас 
це робити, дав нам Святого Духа. Це Божа сила кож-
ному чоловікові і кожній жінці, щоб вони могли «бути 
його свідками» – проповідувати Євангеліє світові.

Ми спотворено тлумачимо Писання, коли заби-
раємо від Божого народу священицьке, а також про-
роче служіння кожної віруючої людини. Ти не про-
рок у сенсі Еф. 4:11. Ти не маєш дару пророцтва – 1 
Кор. 12. Але твоє становище – пророче становище. 
Не будемо забувати цього.

Ціль вивчення і тлумачення Писання – пізнан-
ня Бога. Не просто знати про Бога, але пізнавати 
Бога. Коли ти вивчаєш Писання, ти повинен відчу-
вати Бога, пізнавати Його краще, ставати до Ньо-
го ближчим.

П’ятидесятники вірять, що Той Самий Бог, Який 
діяв в історії, – діє і говорить сьогодні. Для п’ятиде-
сятників всі 66 книг – це наша християнська Біблія. 
Так вірили, так розуміли і так ставилися до Писан-
ня ранні п’ятидесятники.

Богослов’я і практика раннього 
п’ятидесятництва
Ранні п’ятидесятники вірили, що день П’ятиде-

сятниці у Діях святих апостолів – це виконання про-
роцтва пророка Йоіла про ранній дощ (Йоіл 2:23). А 
те, що відбувається серед них на початку XX століт-
тя, – це пізній дощ, про який також пророкував про-
рок Йоіл. Ранні п’ятидесятники вірили, що Ісус при-
йде вже в їх поколінні. Вони очікували, що за злит-
тям Духа Святого прийде злиття гніву Божого, як 
про це написано в книзі пророка Йоіла. Усе те, про 
що вони проповідували і вчили тоді, вони черпали 
з книги пророка Йоіла. І пророче слово перших п’я-
тидесятницьких проповідників було «покайтеся».

Проповіді в церквах ранніх п’ятидесятників зву-
чали подібно до громових промов Івана Хрестите-
ля. Покайтеся у своєму розумовому християнстві, 
у тому, що ви сухі, покайтеся у своїй апатії, у гріхах 
і компромісі зі світом. І коли проповідувалося таке 
послання покаяння, Церква сприймала це як Сло-
во Божої милості. І Дух Святий приходив на таке зі-
брання незвичайним і дуже сильним чином.

З матеріалів доктора Лі Алісона: «Липень, 29, 1906, 
штат Теннессі, запис служіння в церкві Божій. Зібран-
ня проходило під особливою дією Духа Святого. На 
покаяння вибігли 17 чоловік і впали перед вівтарем. 
Їх крики, плач і мольба про прощення і помилування 
нагадували мольби проклятих і призначених до заги-
белі. Люди наче бачили відкрите пекло і безодню».

У 1908 році проповідник пише наступне: «За дві 
години до вечірнього служіння я молився вдома. Пла-
кав і ридав. Увечері я проповідував про вічний осуд. 
І весь час, поки я проповідував, я плакав. Я закли-
кав людей до покаяння, щоб вони вийшли вперед. 
І знову почав ридати про Бога. Уся церква вийшла 
наперед, усі плакали і кричали про помилування».

І таких свідчень в той час було безліч. Люди ри-
дали і просили Бога про спасіння і милість. Плач про 
гріх був особливістю тих церковних служінь. Люди 
волали до Бога, відчуваючи молитовні тягарі, вони 
просили про силу завойовувати душі для Христа,

У 1910 році один пастор писав: «Наприкінці слу-
жіння, після проповіді, частина людей впала на 

коліна під час молитви клопотання і почали вола-
ти й плакати про загублені душі. Ця ноша про за-
гублені душі лягла на них. Дух клопотав через них. 
Вони відчували страждання, молитовні муки та аго-
нію за загублений світ. Вони просили, щоб Бог ви-
слав робітників на ниву».

Ранні п’ятидесятники вірили, що плачі і стого-
ни – це невід’ємна частина навернення. Вони від-
кидали «покаяння сухих очей». Вони хотіли бачити 
плач як знак того, що людина прийшла до Христа і 
пережила істинне покаяння і навернення, і не при-
ймали інтелектуальне рішення людей слідувати за 
Ісусом. Вони вважали, що істинне покаяння почи-
нається з болю, плачу і ридань про жахливі наслід-
ки гріха в житті людини.

Сучасні форми євангелізму засновані на тому, 
щоб подати людині неспростовні факти, з якими б 
вона згодилася. Але п’ятидесятницька євангеліза-
ційна проповідь повинна відрізнятися від загально-
прийнятих схем проповідей сучасних євангелістів. 
Глибока журба грішників про гріхи має стати не-
від’ємною частиною п’ятидесятницької проповіді.

Ранні п’ятидесятники вважали, що Дух Святий, 
навідуючи людину, переконує її в тому, що вона 
грішна, і показує весь жах гріха і жах стану грішни-
ка без Бога. Це торкається такої глибини душі лю-
дини, що людина починає плакати, ридати і шука-
ти шляхи та відповіді.

Це була їх теологія, і це повинно стати нашою 
теологією. Проповідуючи Євангеліє, не задоволь-
няйтеся тільки інтелектуальним відгуком грішників.

Нам кажуть, що емоції – це плоть. Тоді відсут-
ність емоцій – це також плоть. Дії без міркування – 
це також плоть. Духовна гордість – це також плоть.

Немає нічого страшнішого, ніж бачити п’ятиде-
сятників без сили Святого Духа. Треба плакати про 
ті п’ятидесятницькі церкви, які ніколи або вже дав-
но не переживали руху Духа Святого. Без життя і 
без праці Духа Святого серед нас ми ніхто і ніщо. 
Церковні організації намагалися заповнити вакуум 
відсутності Духа Святого в церкві своєю інтелекту-
альністю, соціальною діяльністю, мистецтвом, літе-
ратурою. Чим ми зможемо сьогодні заповнити наш 
вакуум? Ми чуємо сьогодні в п’ятидесятницькій цер-
кві заклики про більше знань, більше освіти, біль-
ше театральності… Але чи часто хтось говорить від 
серця, що нам потрібен рух Духа Святого?

На нас, служителях Церкви Ісуса Христа, ле-
жить відповідальність привести наших людей до ре-
альних стосунків з Богом і навчити людей прагнути 
їх, мати такі особисті відносини з Богом постійно.

На підставі Йоіла 2:23 ранні п’ятидесятники віри-
ли у два періоди злиття Духа Святого в історії цер-
кви. І вірили, що вони живуть в час злиття пізнього 
дощу. Цей пізній дощ, або дощ останнього часу, – 
це пророчий дощ і дощ для змін. Бог виливає Свого 
Духа з двох причин: щоб змінити Свою Церкву, яка 
стала сухою і мертвою; і щоб послати через Свою 
Церкву сигнал цьому гріховному світові, що кінець 
наближається і день Господній близький.

Ісус прийде скоро, були впевнені вони. Тому 
й пішли по всьому світу з вісткою спасіння. Вони 
були фанатиками в тому, щоб якомога швидше 
донести звістку про спасіння до всіх куточків зем-
лі. На підставі книги Йоіла вони зрозуміли, що жи-
вуть в час злиття пізнього дощу. А пізній дощ готу-
вав поля до жнив.

Для ранніх п’ятидесятників бути п’ятидесятни-
ком – означало збирати жнива. Слова Йоіла про 
пізній дощ вони сприйняли як особисте Послання 
Бога до них – іти і встигнути зібрати урожай Божих 
жнив, перш ніж Ісус прийде. У ранніх п’ятидесят-
ників на запитання: «Як живеш» за звичай звуча-
ла відповідь, яка стала наче кредо для ранніх п’я-
тидесятників: «Я спасенний, я очищений і я спов-
нений Духом Святим».

Богослов’ям ранніх п’ятидесятників було реаль-
не життя і реальна практика церкви: проповіді, го-
воріння мовами, спів в Дусі, пророцтва, відкриття, 
пошуки в Слові Божому і відкриттях від Духа Свято-
го розв’язків усіх проблем. Вони вчили, що ті, хто не 
говорить мовами, не хрещені Духом Святим. Вони 
вчили про два різні переживання з Духом Святим: 
спасіння і прогресивне освячення та хрещення Ду-
хом Святим з ознакою інших мов.

Вони вірили, що злиття Духа Святого серед них 
– це явне знамення останнього часу, а тому очіку-
вали на швидкий другий прихід Христа.

Їх розуміння суду, що гряде, відображалося в 
піснях. Вони багато співали про чистоту і святість, 
про силу крові Ісуса Христа, про своє повне посвя-
чення Господу. І так жили. Вони хотіли кожен день 
жити і ходити в правильному становищі перед Богом.

Вони вчили, що хрещення Духом Святим тягне за 
собою хрещення вогнем. А хрещення вогнем вони 
розуміли як суд. І відповіддю на це в них були свя-
тий страх, чисте життя і готове серце.

Покоління ранніх п’ятидесятників, що ревнували 
про особисту святість, мало що сказати грішному 

світові про останній час. На служіннях пробуджен-
ня нерідко появлялися вогненні язики. Про це пи-
сали навіть світські газети. Люди раділи тому, що 
живуть в останні дні. Одна стаття закінчувалася 
словами: «Слава Богу, ми живемо в останні дні».

Популярним серед них був вираз «прорив в мо-
литві». Це означало не припиняти шукати Бога, поки 
не знайдеш Його, поки не сповнишся Духом і поки 
Його воля не сповниться.

Вони стояли в молитві до тих пір, поки не були 
звільнені від алкоголю й куріння люди, за яких вони 
стояли в проломі, і поки пробудження не приходи-
ло в їх церкву.

Уроки для п’ятидесятників XXI 
століття
На мою думку, сучасне п’ятидесятництво, осо-

бливо на Заході, переживає кризу. Криза почалася 
в 60-х роках XX століття, коли п’ятидесятники захо-
тіли змінити ставлення до себе світового євангель-
ського руху, бути прийнятими серед інших христи-
янських рухів – баптистів, методистів, пресвітеріан. 
Заради цього вони почали відмовлятися від прак-
тики інших мов, стала модною вища богословська 
освіта. Ще одна ознака кризи – відсутність страху 
Божого і не святе життя церковних лідерів.

Де ми перебуваємо сьогодні? Чи ми справді п’я-
тидесятники, а чи просто ще одна євангельська цер-
ковна деномінація?

П’ятидесятництво початку XXI століття втрати-
ло есхатологічне сприйняття сучасних подій. Поя-
вилося нове тлумачення есхатології: другий при-
хід Христа – це не фізичне повернення Христа, а 
коли ти приймаєш Його у своє серце як Спасителя; 
суд, Аргамедонська битва – це те, що відбуваєть-
ся в середині людини, коли вона бореться з гріхом.

Втратилася спрага по сповненню Духом Святим, 
немає потреби в силі Духа Святого.

П’ятидесятники Західного світу негативно впли-
вають на п’ятидесятників нашої частини світу. У цер-
квах Асамблей Божих Англії 52 % людей не говорять 
іншими мовами, 54 % пасторів не вчать церкву про 
говоріння на інших мовах. Набирає силу доктрина, 
що можна бути хрещеним Духом Святим, але не го-
ворити іншими мовами. Мовляв, заговорив раз при 
хрещенні – і це все. Розвивається доктрина про те, 
що ти хрещений Духом Святим, навіть якщо ніколи 
не говорив на мовах (вчення д-ра Торея і євангелі-
ста Муді кінця XIX століття).

Ми займаємося консультуванням там, де необхід-
не покаяння. Вважається, що людям повинно бути 
в церкві зручно у всіх відношеннях. Люди чекали, 
що Ісус скоро прийде. Але минуло вже дві тисячі ро-
ків. І наша теологія пристосовується до тої апатії, 
яка прийшла в церкву. Чудо для нас – це побудо-
вана споруда за два-три або 10 мільйонів доларів.

Процент депресії в п’ятидесятників такий, як у 
людей цього світу. Розлучень у західних п’ятидесят-
ників – 38 % (у секулярному світі – 50 % і більше). Ми 
втратили усвідомлення жаху гріха. І навіть коли ми 
проповідуємо Євангеліє грішникам, ми робимо все, 
щоб грішники ставали просто хорошими людьми.

Коли востаннє у вашій церкві говорили про край-
ню необхідність хрещення Духом Святим з говорін-
ням на інших мовах? Коли Бог явно проявився в цер-
кві через вигнання бісів, зцілення, явне чудо? Коли 
Дух Божий сходив на все ваше зібрання, щоб ваші 
люди кричали, каялися, волали до Бога? Якщо цьо-
го не відбувається в вашій п’ятидесятницькій цер-
кві, то що тоді відбувається?

Замість того, щоб впливати на світську культуру, 
церква XXI століття стає частиною світської куль-
тури. Рання п’ятидесятницька церква залежала від 
Бога у всьому. Сьогодні церква має лише назву – 
п’ятидесятницька, але не має сили Святого Духа.

Що нам робити? Насамперед відновити есха-
тологічний фокус. Ісус гряде, Він вже при дверях. 
Признаймося, ми не хочемо, щоб Він прийшов за-
раз. Але якщо ми відкладаємо есхатологічне очіку-
вання, ми відкладаємо роботу Духа Святого, тому 
що Дух Святий – це есхатологічний дух.

Потужне злиття Духа Святого по всьому світу 
– це ознака того, що ми живемо в останній час ос-
таннього часу. І нам треба заново вчитися скорбіти 
перед Богом і просити помилування, стояти в мо-
литві, поки Бог не прийде.

Коли світ бачить п’ятидесятницького християни-
на, він повинен бачити надію Євангелія. Божий за-
дум полягає в тому, щоб присутність Духа Святого 
в житті віруючих людей була свідченням для світу, 
свідченням надії і свідченням суду.

Ми не можемо звіщати Євангеліє цьому світу, 
поки не займемо правильне становище перед Бо-
гом. Прославлений Господь сьогодні дуже ясно го-
ворить Своїй Церкві: «Я скоро прийду!». І п’ятидесят-
ники, здатні чути Його голос, своїм життям відпові-
дають: «Гряди, Господи Ісусе, ми чекаємо на Тебе!».

Іванас ШКУЛІС, 
секретар МАХВЄ.

П’ЯТИДЕСЯТНИЦЯ І П’ЯТИДЕСЯТНИЦТВО 
НАПЕРЕДОДНІ ДРУГОГО ПРИХОДУ ХРИСТА
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУПЕРШОДЖЕРЕЛА

«ДЯКУЙТЕ ГОСПОДУ, ДОБРИЙ БО ВІН!» –

23 жовтня 2016 у домі молитви 
церкви «Філадельфія» члени цер-
ков ХВЄ Києва зібралися, щоб разом 
прославити Бога.

Свято розпочалося з молитви подяки Отцю за 
жертву Христа. У прославленні зібрання повів 
хор «Церкви на Кар’єрній, 44». Один з її членів 

піднявся на сцену з коляскою, аби засвідчити подяку 
Господу за надзвичайно швидку реабілітацію. Зла-
мавши шию (п’ятий шийний хребець), Анатолій вже 
наступного після операції дня почав потроху става-
ти на ноги, хоча зазвичай це відбувається тільки че-
рез місяць, а то й через півроку.

«Дякуймо Господу за те, що просто можемо во-
рушити пальцями, дякуймо за батьків, які в тяжку 
хвилину завжди поруч, за церкву, яка молиться», – 
сказав він, звертаючись до братів і сестер.

Після молитви подяки за плоди земні та духовні 
на сцені відбулася своєрідна «картонна євангеліза-
ція» для віруючих. Найперше для тих, хто не знає, 
за що дякувати Богу…  У брата в руках – шматок 
гофрованого паперу із написом «Дуже сильний біль 
у спині протягом року», на зворотному боці  – «Бог 
зцілив за одну молитву».  На плакаті сестри: «Від-
крита форма туберкульозу легенів», на звороті – 
«Повне зцілення». У іншої: «Сирота… біль… відки-
нення, крах життя», на звороті – «Бог не залишив, 
повернув усе, дав сім’ю». У сина з мамою – «Жив 
у гріхах, не знаючи Бога» та «Молилася за спасіння 
сина», на звороті – «Тепер служитель церкви»  та 
«Молитва матері має силу». У брата: «Батько пив, 
розпад сім’ї», і на звороті – «Батько покаявся, мир 
і злагода в сім’ї».

 Свідчення ще і ще... У них – одужання від раку, 
тяжкої алергії, депресії… Останньою вийшла молодь 
із чистими аркушами картону, на звороті яких було 
написано: «З дитинства в церкві, жодного разу не 
пошкодували».

«Мені хочеться постояти поруч із цими людьми, 
я один із них,  – зауважив пастор Микола Каленик. 
– І кожен із нас щось має особливе, особисте для 
Господа. Він добрий, Він живий, Він сьогодні і наві-
ки Той Самий! Слава Йому!».

Церква знову поринула у щиру подячну молит-
ву та прославлення. «Після таких свідчень почи-
наєш особливо цінувати те, що ти без посторон-
ньої допомоги можеш зайти у дім Божий, – зазна-
чив пресвітер церкви «Скинія» Вячеслав Когут. – У 
псалмі 34:20 ми читаємо, що: «Багато в праведника 

злиднів, але з усіх них Господь його рятує». Це не 
проблема, що у праведного є злидні, це подяка за 
те, що Господь рятує!» –  наголосив проповідник та 
закликав помолитися за Україну.

Свій вірш, присвячений Святу жнив, прочитав 
диякон церкви «Фавор» Віталій Бондарчук. Піс-
ля чого пастор церкви «Божий мир» Юрій Кулаке-
вич закликав помолитися за хліб, найперше – за 
духовний. «Я впевнений, брати і сестри, що день 
Подяки має бути не раз на рік. Ми стали на доро-
гу, щоб іти від дня Подяки до життя Подяки», – за-
уважив служитель.

Потім пастори київських  церков звершили  мо-
литву, піднісши догори святковий хліб і розкриту 
Біблію. Пастор Сергій Вознюк від імені служителів 
щиро подякував членам київських церков за довіру, 
молитви та підтримку у духовній боротьбі. Пасто-
ри, які піднялись на сцену,  поблагословили народ.

Заключну проповідь виголосив перший заступ-
ник старшого єпископа ЦХВЄУ Микола Синюк. «Бути 
вдячним надзвичайно личить віруючій людині. Бути 
вдячним означає – я визнаю себе боржником, я ко-
мусь винен, я дякую», – наголосив єпископ. Він  чи-
тав із 11-го розділу книги пророка Ісаї про виноград-
ник, який Господь насадив на горі, розчистив, обніс 
муром, збудував башту і чекав на добрі плоди. Од-
нак цей виноградник Господа Саваота – мужі Ізра-
їлю – приніс зовсім інший плід.

«Дорогі мої, і мене, і вас Бог дивним чином об-
городив Своєю Істиною, Словом. Дорога Церкво, 
немає жодної сили, яка може порушити ці мури. Він 
очистив від каміння – не просто змінював зовніш-
ність, а зробив глибинну роботу. У Божих планах 
було збудувати башту – місце, куди можна заховати-
ся від ворога.  Останні цеглинки клалися у цю баш-
ту, коли умирав Христос. Брати і сестри, Бога ціка-
вить плід, Він хоче користуватися тим, що у нас за-
клав», – наголосив священнослужитель.

«Що нам треба, щоб бути плодовитими та про-
дуктивними? Син Божий сказав чітко: «Хто в Мені 
перебуває, а Я в ньому, той рясно зароджує». Є 
плід, який може принести будь-яка людина, і якщо 
ти в своєму житті ще нічого не зробив – принеси 
гідний плід каяття», – заохотив Микола Петрович.   

Насамкінець помолилися та подякували за фінан-
си, якими Бог  поблагословив церкву у році, що ми-
нув з часу торішнього дня Подяки. А ще – перегля-
нули звітний ролик про соціальну роботу Київського 
міського об’єднання ЦХВЄУ. Закінчили святкування 
проголошенням благословення Аарона.

chve.org.ua.

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЛІДЕРСЬКИЙ ФОРУМ – 
ПЛАТФОРМА ДЛЯ СЛУЖИТЕЛІВ РІЗНИХ ДЕНОМІНАЦІЙ

9 -12 листопада 2016 року в Киє-
ві пройде шостий Східноєвропей-
ський лідерський форум.

Форум – це платформа для хри-
стиянських лідерів, служителів 
і служінь різних деномінацій для 
побудови мостів, учнівства і по-
пуляризації проектів, спрямова-
них на благовіст серед східноєв-
ропейських народів і їх культур.

Протягом чотирьох днів роботи Форуму висту-
патимуть 60 авторитетних спікерів зі Схід-
ної Європи та Сполучених Штатів Америки, 

які представили більше 120 тем, що стосують-
ся найрізноманітніших сфер служіння і профе-
сійної діяльності.

Фокус нинішнього Східноєвропейського лі-
дерського форуму – Реформація 500. У 2017 році 
євангельські християни відзначатимуть 500-річчя 
з початку масштабного духовного відродження, 
яке назавжди змінило хід історії. У зв’язку з цим 

Президент України П. Порошенко підписав указ 
«Про відзначення 500-річчя Реформації в Україні».

На зустрічі оргкомітету з підготовки святкуван-
ня ювілею Реформації Ради євангельських про-
тестантських Церков України (РЄПЦУ) директор 
ВЕЛФ Ярослав Лукасик сказав: «Німецький мис-
литель Георг Вільгельм Фрідріх Гегель назвав Ре-
формацію «сенсом історії нового часу». Рефор-
мація є поверненням людини, Церкви і суспіль-
ства до біблійних стандартів. Це повернення до 
Особистості Ісуса Христа – Сина Божого, віко-
вічного Слова, Яке стало плоттю. Саме в цьому 
полягають її сутність, зміст і сила. А ювілей «500 
років Реформації» – прекрасна можливість для 
євангельської Церкви в Східній Європі реалізува-
ти Велике Доручення Христа – «вчити народи».

Ця фокус-тема знайде відображення в пле-
нарних сесіях, 12 секціях, 40 семінарах, круг-
лих столах та майстер-класах. Форум, у якому в 
ролі спікерів візьме участь ціла низка служите-
лів ЦХВЄУ, стане грандіозним майданчиком для 
підготовки до ювілею Реформації в масштабах 
Східної Європи.

КИЇВСЬКІ ЦЕРКВИ ВІДСВЯТКУВАЛИ ДЕНЬ ПОДЯКИ
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ НЕСПОДІВАНЕ

«Але ви — вибраний рід, священство цар-
ське, народ святий, люд власности Божої, 
щоб звіщали чесноти Того, Хто покликав 
вас із темряви до дивного світла Свого, ко-
лись «ненарод», а тепер народ Божий, ко-
лись «непомилувані», а тепер ви помилува-
ні! Благаю вас, любі, як приходьків та подо-
рожніх, щоб ви здержувались від тілесних 
пожадливостей, що воюють проти душі. 
Поводьтеся поміж поганами добре, щоб за 
те, за що вас обмовляють вони, немовби 
злочинків, побачивши добрі діла, славили 
Бога в день відвідання» (1 Петр. 2:9-10).

Апостол Петро говорить про особливий статус 
тих, хто вірує в Христа, про їхнє високе і відпові-
дальне становище. І підкреслює, що вибраність 

християн повинна служити способом донесення до 
решти світу звістки про Божу досконалість і любов. 
Як особливі посланці і представники, християни по-
кликані бути помітними і впізнавальними, повинні ви-
ділятися у світі, як запалений світильник в темряві.

Покликані бути помітними
Так само, як світло відділене від темряви, хри-

стияни відділені від світу — до повної несумісно-
сті, до відторгнення. Але водночас вони перебува-
ють у світі, в самій гущі його подій. Тому вони вель-
ми помітні, їх легко можна впізнати (Мт. 5:14-16).

Християнин за своєю суттю не самітник і не пе-
черник. Він людина доступна, громадська, люди-
на товариська. Але дуже часто християни ізолю-
ють себе від решти світу. У своїй рішучій відмінно-
сті від переважної більшості вони формують своє 
коло інтересів і спілкування, свою систему переваг і 
цінностей. У своєму оточенні вони створюють свою 
особливу, відокремлену самобутність — субкульту-
ру християнських груп і громад.

Така християнська субкультура, яка, на перший 
погляд, повинна ще більше виділити християн серед 
довкілля, справляє зовсім інше враження. Субкуль-
тура відокремлює та ізолює християнські групи до 
такої міри, що ніщо зовнішнє просто не може про-
никнути всередину. Людині зі світу стає дуже важ-
ко проникнути в цю субкультуру, а отже, і в христи-
янську групу і, як наслідок, в місцеву церкву.

Ось лише кілька особливо помітних атрибутів 
християнської субкультури. 

«Спеціальна» лексика. Вона стає просто інозем-
ною мовою для непосвячених. Один новонавернений, 
який покаявся, писав з тюрми своїм батькам. Лист 
був переповнений посиланнями на біблійні тексти, 
які він вже почав читати. Батьки, одержавши листа, 
були спантеличені цими посиланнями, які для них 
були нічим іншим, як літеро-цифровим кодом. У від-
повідь вони писали: «Синку, ми раді, що ти в порядку, 

але що ти хочеш нам сказати? Ів. 3:16; 1 Петр. 2:9; 
Лк. 9:23-24; Мт. 3:2? Що це за шифровка? Тобі по-
трібно щось передати? Що ми повинні зробити?». 
Християнський лексикон стає шифром — загадко-
вим, красивим, але зовсім незрозумілим для людей.

Апостол Павло говорить, що слова — це не стіль-
ки елемент мовних зворотів, скільки глибоке відо-
браження чистоти думок, поведінки і вчинків лю-
дини (Еф. 4:29).

Славнозвісно відомий зовнішній вигляд христия-
нина. Нас визначає внутрішнє, яке важко піддаєть-
ся перемінам. А ось зовнішнє набагато легше змі-
нити залежно від ситуації. Це часто призводить до 
спроб ввести в братствах інститут «змінного взут-
тя». Як тільки переступаєш поріг молитовного дому, 
змінюй стиль: змінюй шорти на штани, джинси на 
спідницю, «мастерку» на костюм, розмовну мову 
на християнський сленг. 

Легко будувати врівноважений і спокійний клі-
мат в оточенні, де всі послушно схожі один на од-
ного, розмовляють і виглядають в рамках одної за-
гальноприйнятої концепції. Це «біблійний» клімат.

Вибудовуючи в Церкві такий клімат, християни 
живуть в біблійному світі. Але не так повинно бути. 
Християни повинні жити в реальному світі, і жити в 
реальному світі по-біблійному.

Жити по-біблійному в реальному світі
Ми повинні бути готовими приймати тих, хто зов-

сім не схожий на нас. Безумовно, вам відомий наці-
ональний одяг шотландців — кілт. Це широкий шма-
ток матерії, який обгортають навколо тіла.

У традиційному європейському розумінні це — чо-
ловіча спідниця. Як це узгоджується з нашою тради-
ційною християнською культурою? Визнаємо, складно. 
Але як бути, якщо такі брати прийдуть в Церкву? Чи 
повинна ця спідниця закривати коліна, доходити до 
шкарпеток? Ми готові прийняти таких? Готові відчи-
няти двері людям, які за своїм виглядом, поведінкою 
і життєвим устроєм так не схожі на нас? А як щодо 
того, щоб відчинити для таких людей своє серце?

Призначення Церкви — не замикатися у своєму 
біблійному світі, а нести звістку про божественний 
світ у світ гріховний. Восьмий вірш першого розді-
лу Дій апостолів — це недвозначний посил до хри-
стиян вийти зі своїх кошерних келій і досягти най-
віддаленіших закутків гріховного світу.

Пам’ятаєте, що саме Христос в первосвящени-
чій молитві говорив Отцеві щодо намірів відносно 
віруючих? Він не планує ізолювати нас від довкілля 
і не споруджує навколо нас височенний і неприступ-
ний паркан. Він відправляє нас у світ і каже бути в 
ньому помітними (Ів. 17:15).

Свого часу була відома християнська течія «Бер-
лінський проект» — почин молоді одного християн-
ського братства. Молоді представники цього брат-
ства пішли туди, де збиралися подібні до них молоді 
люди. Пішли в парки, місця відпочинку, кав’ярні, щоб 
досягнути тих, які не хотіли самі йти до церкви. Хтось 
сказав, що церква — останнє місце, куди грішник 
бажає потрапити. Тому церква повинна прийти до 
грішника. Христос не натякав, що потрібно чекати в 
Єрусалимі, поки туди не почнуть приходити грішники 
з віддалених місць. Навпаки, восьмий розділ Дій опи-
сує гоніння, які спонукали всіх розійтися з Єрусалиму.

Піти з «духовного Єрусалиму» — це не означає 
піти у світ чи впасти в гріх або потрапити під ярмо 
з невірними. Це означає нести звістку про Христа 
навколишньому світові.

Але, опинившись за стінами «духовного Єруса-
лиму», хочеться зробити так, щоб всі стали схожими 
на тебе. Ми звикли жити всередині братства. Там 
всі однаково красиві і керовані. І перше, що нама-
гається зробити віруючий, вийшовши за стіни Єру-
салиму, — навчити нового знайомого своєму жит-
тєвому стилю і устрою.

Але вашому новому знайомому це не потрібно. 
Йому не потрібна наша теологія, придбана за 15 ро-
ків християнства. Вашого нового знайомого розірве 
від багатства матеріалу. А це не потрібно вам. Що 
потрібно — то це навчитися служити цьому світо-
ві. Світ потребує любові.

Не треба навчити невіруючих 
християнству, треба навчитися 
служити таким людям
Ми повинні наслідувати Павла, котрий щоразу 

ставав «своїм» для багатьох не схожих на нього, які 
відчайдушно потребували спасіння (1 Кор. 9:19-23). 
Ми вільні від впливу світу на нас. Але церква покли-
кана служити всім, навернути хоч деяких.

Молодий пастор в Гамбурзі через деякий час піс-
ля того, як до них прийшли кілька молодих скейт-
бордистів, вручив їм нові скейтборди і екіпірування. 

Спостерігаючи за їх мовчазним нерозумінням, він ска-
зав: «Хлопці, ми не дуже сподіваємося на ваше по-
вернення в церкву, ще менше, що сюди прийдуть ваші 
друзі. Але ми дуже віримо, що там, звідки ви прийшли, і 
серед тих, котрі схожі на вас, ви заснуєте нову церкву». 

Незабаром так і сталося. Серед любителів скейт-
бордів виникло братство. Люди не хочуть бути пред-
метом євангелізації у вузькому значенні цього сло-
ва. Їм не подобається бути «вузьким предметом», 
це принижує їх людську гідність. Невіруючі будуть 
уникати таких євангелізацій і противитися вашим 
спробам «навернути» їх.

Невіруюча людина — не предмет 
євангелізації, а об’єкт любові
Невіруючі повинні бути для нас об’єктом любо-

ві в широкому значенні цього слова. А церква для 
невіруючих має стати провісником готовності хри-
стиян допомогти будь-кому обтяженому. Вона — як 
маяк, на світло якого може прийти кожний. У Діях 
є текст (Дії 2:44-47), для багатьох складний для ро-
зуміння з тієї причини, що їх увага зосереджуєть-
ся на словах «продавати маєтки та добра». Але ж 
ніхто нікого не змушує жертвувати, не забирає на-
сильно. Акцент у цьому тексті Писання треба роби-
ти на другій частині 45-го вірша: «і всім їх ділили, 
як кому чого треба було». Це і є соціальне служін-
ня християнського братства. Готовність зауважу-
вати потреби людей і відповідати на них з любов’ю.

Наша християнська субкультура — наші звич-
ки, традиції, обрядовість в одязі, словах і поведін-
ці не повинні відлякувати людей, не повинні бути 
перешкодою для досягнення їх сердець Христом.

Наша християнська «містечковість» не повин-
на заважати Євангелію досягати кожну людину, 
що живе біля нас. Християнство повинно бути від-
критим для зовнішнього світу. Християнин покли-
каний бути помітним, доступним і готовим служити.

Коли я був дитиною, я просив бать-
ка про багато речей. Але я ніколи не 
просив про дисципліну. На жаль, я «го-
ворив, як дитина, як дитина я думав, 
розумів, як дитина» (1 Кор. 13:11). 

Я тішився гідним домом, догляну-
тим подвір’ям, смачною їжею, чи-
стим одягом і спокійною атмосфе-
рою, що панувала в домі мого дитин-
ства. Але я не мав ніякого відношення 
до тієї дисципліни, яка необхідна для 
досягнення цих речей. Я часто нама-
гався уникати порядку. Мені подоба-
лася ідея доброго навчання, успіхів у 
музиці і спорті, але зовсім не до душі 
було багато занять, які необхідні для 
розвитку цих навиків. Я надто часто 
ухилявся від них. 

Якби мої авторитети — мої батьки, вчителі і 
тренери — з мудрістю і любов’ю не накла-
дали на мене тягар настільки не любої мені 

дисципліни, як ніколи б не побачив багатьох з тих 
переваг, які дають ці навики. Більше того, я поба-
чив би значно більше переваг, якби я більше пе-
реймався дисципліною, а не уникав її. Я не вірив 
у довготривалу вигоду від короткочасного болю.

Зрілість вітає дисципліну
«Коли ж мужем я став, то відкинув дитяче» 

(1 Кор. 13:11).
Приблизно у 20 років я усвідомив, що само-

стійно не здатний досягнути необхідних змін сво-
го характеру і почуттів. Усі мої спроби самодисци-
плінуватися не могли заповнити порожнечу між 
тим, що говорить Писання, і тим, що мені вдава-
лося. І тоді я почав наполегливо просити Небес-
ного Отця дисциплінувати мене.

Бог лагідно відповів мені через цілий ланцюг 
подій, які я ніколи не міг би запланувати і навіть 
уявити. Він привів мене до тривалого періоду 

дуже складної і болісної духовної боротьби. Бог 
не тільки працював зі мною в тих галузях, в яких 
я просив Його допомогти мені. Він також вказу-
вав на ті сфери, про які я навіть не задумувався.

Цей досвід стимулював мене в наступні роки 
до того, щоб постійно молитися, час від часу по-
стити для одержання дисциплінованості від Отця. 
І Він з любов’ю і вірно відповідав мені. Іноді Його 
уроки були суворішими, ніж спочатку, іноді мен-
ше. Незважаючи ні на що, я ніколи не жалів  про 
ці молитви і не припиняв їх. Через це Бог удоско-
налював мою любов до Нього, наповнював її гли-
биною і виводив на новий рівень, чого ніколи б не 
сталося за інших обставин.

Я дізнався, що просити Бога дисциплінувати 
мене — це означає просити Його про найбільший 
привілей — бути з Ним.

Бог дисциплінує того, кого любить
Це коротке узагальнення уривку з Послання 

до євреїв (12:2-11), ясне біблійне пояснення того 
великого блага, яке ми отримуємо, коли Бог дис-
циплінує нас. Ми часто не розуміємо Божого ви-
ховання, навіть якщо молимося про це. Тому що 
зазвичай воно відрізняється від того, що ми очі-
кували побачити. Як наслідок — втомлені і зне-
можені, ми кличемо до Бога. І Бог відповідає:

«Мій сину, — не нехтуй Господньої віри, і не 
знемагай, коли Він докоряє тобі. Бо Господь, кого 
любить, того Він карає, і б’є кожного сина, якого 
приймає» (Євр. 12:5-6).

Іншими словами «Не бійся. Це від Мене і це 
тому, що Я люблю тебе». На що ми часто каже-
мо: «Але, Отче, це надто тяжко! Будь ласка, зу-
пинися!». І Бог знову відповідає: «Коли терпи-
те кару, то робить Бог вам, як синам. Хіба є та-
кий син, що батько його не карає? А коли ви без 
кари, що спільна для всіх, то ви діти з перелю-
бу, а не сини. А до того, ми мали батьків, що ка-
рали наше тіло, — і боялися їх, то чи ж не да-
леко більше повинні коритися ми Отцеві духів, 
щоб жити? Ті нас за короткого часу карали, як 
їм до вподоби було. Цей же на користь, щоб ми 

стали учасниками Його святости» (Євр. 12:7-10).
Іншими словами: «Я люблю вас надто силь-

но, щоб припинити добро, яке приходить до вас 
через ці випробування». Ми можемо на це ска-
зати: «Я хочу добра від Тебе, Отче, але я не ду-
маю, що зможу витерпіти це! Це надто боляче». 
На що Бог відповідає з добротою, мудрістю, лю-
бов’ю і твердістю: «Усяка кара в теперішній час 
не здається потіхою, але смутком, та згодом для 
навчених нею приносить мирний плід праведно-
сти!» (Євр. 12:11).

Іншими словами: «Довіряй Мені. Тобі достат-
ньо Моєї благодаті для цього випробування, і 
після того ти ніколи не пожалієш про те, що пе-
режив це».

Бог дисциплінує тих, кого любить. Це означає, 
що є нові масштаби Божої любові, про які ми мо-
жемо дізнатися тільки через Його виховання. Є 
нові масштаби для Його миру в нас, для нашої 
здатності приносити плід праведності, і дізнати-
ся про це ми можемо лише завдяки Його мудро-
сті, суворому вихованню, освітній програмі, яку 
Він підбирає індивідуально під кожного з нас.

За всяку ціну, Боже!
Якщо ми намагаємося уникати Отцівського ви-

ховання і не просимо Його про це, боячись того, 
через що Він може відповісти, то ми думаємо і 
розмірковуємо як духовні діти. Фактично, ми го-
воримо: «Дякуємо, не потрібно». Така наша від-
повідь на Його пропозицію цілком незвичайного 
добра, що збагачує нас духовно, зміцнює нашу 
віру і посилює радість. Давайте шукати духов-
ної зрілості. 

Не будемо задовольнятися дрібними радостя-
ми в Господі. «І пізнаймо, намагаймось пізнати 
Господа!» (Ос. 6:3) і «збирати собі скарб, як до-
бру основу в майбутньому, щоб прийняти прав-
диве життя» (1 Тим. 6:19).

Господи, дисциплінуй мене для мого блага, 
щоб я міг все більше ділитися Твоєю святістю і 
приносити плід праведності.

ieshua.org.

«БРАТИ В СПІДНИЦЯХ».
СУБКУЛЬТУРА І ЄВАНГЕЛІЄ

ХРИСТИЯНСТВО В КИТАЇ
2008 року в Китаї відкрилася найбіль-

ша друкарня, що займається тільки ви-
данням Біблії: попит на цю книгу в кра-
їні настільки високий, що його тяжко 
задовольнити. Торік було випущено 12 
мільйонів примірників Біблії на 90 мовах, 
включаючи англійську, зулуську і росій-
ську. Отож, виявивши в крамниці Біблію 
з лейблом Made іn China, не дивуйтеся.

Кількість християн в Китаї досягла 100 мільйонів 
чоловік при населенні в один мільярд 360 міль-
йонів чоловік і перевищила кількість комуністів. 

Для комуністичного уряду Китаю, особливо для мі-
ністерства релігійних справ, зростання кількості хри-
стиян в країні — джерело неспокою.

Церкву в Китаї щонеділі відвідує більше людей, ніж 
у всій Європі. За оцінками спеціалістів, до 2030 року 
християн тут буде 247 мільйонів, що перетворить Китай 
на країну з найбільшим християнським населенням, яка 
за цим показником залишить позаду Бразилію і США.

Біблія потрапила в Китай ще у давнину. Про перші 
переклади Біблії китайською мовою мало що відомо. 
Найперше свідчення про існування таких перекладів 
датується початком XVII століття.

У 2014 році китайські археологи виявили ранньо-
християнські поховання з останками несторіанських 
християн в китайській провінції Хенань в одній зі ске-
лястих ніш, розташованих в печерному комплексі 
Лунмень недалеко від міста Лоян. І це підтверджує 
факт поширення християнства в Китаї у VII столітті.

До моменту утворення КНР в 1949 році в Китаї 
нараховувалося приблизно 168 мільйонів христи-
ян, з яких 750 000 були протестантами. До середини 
50-х років минулого століття з країни були вислані всі 
іноземні місіонери. Церквам у Китаї було забороне-
но підтримувати відносини із закладами і об’єднан-
нями за кордоном. Під час так званої культурної ре-
волюції (1966-1976 рр.) відправлення релігійних об-
рядів було повністю заборонене.

ДИСЦИПЛІНУЙ МЕНЕ!
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ

Гріх велемовності
«Не бракує гріха в велемовності, а хто стримує 

губи свої, той розумний» (Прип. 10:19). 
«Хто стереже свої уста й свого язика, той душу 

свою зберігає від лиха» (Прип. 21:23). 
«Хто уста свої стереже, той душу свою бе-

реже, а хто губи свої розпускає, — на того поги-
біль» (Прип. 13:3).

Ці вірші показують, що чим більше ми гово-
римо, тим більше грішимо. Причину цього можна 
знайти в тій важливій і сумній правді, що запи-
сана в Біблії: «... та не може ніхто із людей язи-
ка вгамувати, — він зло безупинне, він повний 
отрути смертельної!» (Як. 3:8).

Вміння мовчати — одна з ознак мудрості і зрі-
лості. «Хто слова свої стримує, той знає пізнання, 
і холоднокровний — розумна людина. І глупак, як 
мовчить, уважається мудрим, а як уста свої за-
криває — розумним» (Прип. 17:27-28).

Велемовність породжує плітки
Тлумачний словник визначає пліткаря як «лю-

дину, яка передає чиїсь теревені і чутки», тобто 
плітка складається, головним чином, з різних ба-
зікань і чуток. Однак важливо розуміти, що мова 
йде не просто про те, щоб передати лише точ-
ну інформацію. Є речі (навіть правдиві), які про-
сто не потрібно і навіть аморально передавати.

Негативні наслідки пліток не перерахувати. 
Плітки руйнують дружбу: «Хто шукає любови — 
провину ховає, хто ж про неї повторює, розго-
нює друзів» (Прип. 17:9).

Плітки породжують конфлікти: «З браку дров 
огонь гасне, а без пліткаря мовкне сварка» (Прип. 
26:20).

Плітки руйнують довіру. «Виявляє обмовник 
таємно, а ти не втручайся до того, легко хто роз-
тулює уста свої» (Прип. 20:19). 

Плітки глибоко ранять інших: «Слова обмов-
ника — мов ті присмаки, і вони сходять у нутро 
утроби» (Прип. 18:8).

Пуританин Томас Вотсон сказав: «Скорпіон но-
сить отруту в хвості, а наклепник — в язиці. Його 
слова ранять, наче голки дикобраза».

Велемовність — ворог 
здатності слухати інших

Усі ми час від часу винні в тому, що не чує-
мо іншого, тому що починаємо придумувати в 
голові відповідь ще до того, як наш співрозмов-
ник закінчив висловлювати свою думку. Припо-
вісті називають таку поведінку глупотою: «Хто 
відповідає на слово, ще поки почув, — то глупо-
та та сором йому!» (Прип. 18:13). «Чи бачив лю-
дину, квапливу в словах своїх? — Більша дові-
ра глупцеві, ніж їй!» (Прип. 29:20).

Цю думку підтверджує в Новому Заповіті апо-
стол Яків: «Отож, мої браття любі, нехай буде 
кожна людина швидка послухати, забарна го-
ворити, повільна на гнів» (Як. 1:19).

Зверніть увагу на зв’язок між готовністю слу-
хати і готовністю мовчати. Якщо ми хочемо на-
вчитися слухати, нам потрібно менше говорити. 
І навпаки, якщо хочемо менше говорити, нам по-
трібно навчитися слухати. Таким чином, якщо я 
свідомо приймаю рішення вчитися уважно слу-
хати інших, я не буду їх перебивати. І якщо я буду 
обережний в словах, це зробить мене уважні-
шим слухачем.

Велемовність часто підживлює 
бажання хвалитися

Похвальба — результат нашої гордості тим, 
що ми маємо чи робимо. Хвальки відрізняють-
ся від пліткарів тим, що більше говорять про 
себе, ніж про інших. Притчі попереджують і 
про це: «Нехай інший тебе вихваляє, а не уста 
твої» (Прип. 27:2). «Багато людей себе звуть 
милосердними, та вірну людину хто хнайде?» 
(Прип. 20:6). «Хмари та вітер, а немає дощу 
— це людина, що чваниться даром, та його не 
дає» (Прип. 25:14).

Хвальба засмучує Бога, тому що підживлюєть-
ся гордістю. Варто серйозно поставитися до по-
передження Якова: «А ну тепер ви, що говорите: 

«Сьогодні чи взавтра ми підем у те чи те місто 
і там рік проживемо, та будемо торгувати й за-
робляти», ви, що не відаєте, що трапиться взав-
тра, — яке ваше життя? Бо це пара, що на хвиль-
ку з’являється, а потім зникає!.. Замість того, 
щоб вам говорити: «Як схоче Господь та буде-
мо живі, то зробимо це або те». А тепер ви хва-
литеся в своїх гордощах, — лиха всяка подібна 
хвальба!» (Як. 4:13-16).

Велемовність може призвести 
до лестощів

Кент Хьюз сказав: «Плітка — це коли ви го-
ворите за спиною людини те, чого ніколи не ска-
зали би їй в очі. А лестощі — це коли ви говори-
те людині в очі те, чого ніколи би не сказали за 
її спиною».

Біблія осуджує лестощі за корисливі моти-
ви, які за ними ховаються. «Людина, що другові 
своєму підлещує, на стопах його пастку ставить» 
(Прип. 29:5). Блудниця знаходить свою жертву за 
допомогою лестощів (Прип. 2:16-18; 6:24; 7:21). 

Будьте насторожі, коли хтось багато, нещиро 
і не зовсім об’єктивно вас вихвалює.

Велемовність — причина 
пустої балаканини

Якщо нам тяжко приборкати свій язик, одно-
го разу ми спіймаємо себе на тому, що втягну-
лися в пусту балачку. Написано: «Кожна праця 
приносить достаток, але праця уст в недостаток 
веде» (Прип. 14:23). 

Нас повинно витверезити попередження Ісуса, 
що одного разу всім нам доведеться дати звіт за 
наше базікання: «Кажу ж вам, що за кожне сло-
во пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відпо-
відь судного дня» (Мт. 12:36). Перспектива від-
повідати за свої слова перед Судом Христовим 
— потужний стримувальний фактор, щоб не го-
ворити зайвого.

Велемовність здатна 
породити лихослів’я

Лихослів’я — те, що ми можемо назвати «свар-
кою» чи негідною лайкою — не сумісне з життям 
Божої дитини. «Ним (язиком) ми благословляємо 
Бога й Отця, і ним проклинаємо людей, що ство-
рені на Божу подобу. Із тих самих уст виходить 
благословення й прокляття. Не повинно, брати 
мої, щоб так це було!» (Як. 3:9-10).

Не повинно бути так, що в неділю ми співаємо 
хвалу Богові, а в понеділок когось проклинаємо. 
«Хіба з одного отвору виходить вода солодка й 
гірка? Хіба може, брати мої, фігове дерево роди-
ти оливки, або виноград — фіги? Солодка вода не 
тече з солонця» (Як. 3:11-12). Таким чином, наш 
статус нового творіння в Христі повинен відо-
бражатися у відмові від гнилих слів (2 Кор. 5:17).

Велемовність може завдати 
великої шкоди

«Так само й язик, — малий член, але хвалить-
ся вельми! Ось маленький огонь, а запалює ве-
личезного ліса! І язик — то огонь. Як світ непра-
вости, поставлений так поміж нашими членами, 
язик сквернить усе тіло, запалює круг життя, і 
сам запалюється від геєнни» (Як. 3:5-6). 

Можна виміряти кількість знищених пожежею 
лісів, але хто виміряє ту спустошливу шкоду, якої 
завдав язик? Достатньо одної іскри! Одної фрази!

Приборкання язика — надзвичайно важке 
завдання. Але не неможливе. Якщо ми виявля-
тимемо людям любов і практикуватимемо дис-
ципліну мови, Святий Дух виробляє в нас плід 
«здержливості», тобто самоконтролю (Гал. 5:23).

Зростаючи в благодаті і пізнанні Господа Ісу-
са, ми все більше стаємо схожими на «мужа до-
сконалого (зрілого), спроможного приборкувати 
й усе тіло» (Як. 3:2). Будемо ж молитися про це.

ЛЮДИНА І ВІРА

СУБОТА ДЛЯ ЛЮДИНИ, А ЛЮДИНА ДЛЯ ЧОГО?
Усім відомі слова Христа: «Субота постала для чоловіка, а 

не чоловік для суботи». Ми прекрасно розуміємо контекст, 
в якому вони були сказані: «І сталося, як Він переходив ла-
нами в суботу, Його учні дорогою йшли, та й стали колосся 
зривати. Фарисеї ж казали Йому: «Подивись, чому роблять у 
суботу вони, чого не годиться?». А Він їм відказав: «Чи ж ви 
не читали ніколи, що зробив був Давид, як потребу він мав 
та сам зголоднів був і ті, що були з ним? Як він увійшов був 
до Божого дому — за первосвященика Авіятара, — і спожив 
хліби показні, яких їсти не можна було, — тільки свяще-
никам, — і дав він і тим, хто був із ним?». І сказав Він до 
них: «Субота постала для чоловіка, а не чоловік для субо-
ти, а тому то Син Людський Господь і суботі» (Мр. 2:23-28).

Учням хотілося поїсти, а фарисеї їх 
осудили за те, що ті зірвали колос-
ся (тобто попрацювали) в суботу. 

Ми чудово розуміємо, що фарисеї поми-
лялися, «буквально» підходячи до тлу-
мачення і застосування Закону, наскіль-
ки нечутливим і ослабленим було це тлу-
мачення. Тобто їм, практично, було все 
одно, хто стоїть за тією чи іншою ситу-
ацією, які мотиви спонукали людину на 
звершення того чи іншого вчинку і чи 
«програє» хтось в цій історії.

З перспективи сьогодення нам «без-
законня» учнів здається просто дитячими 

пустощами. Хто в дитинстві не робив так 
само? Хто не зривав плоди з дерев, яго-
ди з кущів, не викопував овочі з грядки? 
Напевне, багато з нас і зерна їли з до-
лоні... Принаймні пробували їх на смак. І 
ніхто не задумувався, було це в понеді-
лок, у суботу чи в неділю. З нашої точ-
ки зору в цьому нема нічого поганого. 
Тому ми з легкістю киваємо головою в 
бік фарисеїв і з іронією кажемо: «Ну що 
ж ви так буквально підходили до тлума-
чення тексту».

Але згадаймо четверту заповідь: «... 
а день сьомий — субота для Господа, 

Бога твого: не роби жодної праці ти й син 
твій, та дочка твоя, раб твій та невільни-
ця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, 
що в брамах твоїх. Бо шість день творив 
Господь небо та землю, море та все, що 
в них, а дня сьомого спочив, тому побла-
гословив Господь день суботній і освятив 
його» (2 М. 20:10-11). А в іншій книзі Ста-
рого Заповіту ми зустрічаємо жахливу (з 
точки зору сучасного читача) історію: «І 
були Ізраїлеві сини в пустині та й знайш-
ли чоловіка, що збирає дрова суботнього 
дня. І привели його ті, хто знайшов його, 
як збирав дрова, до Мойсея й до Ааро-
на та до всієї громади. І взяли його під 
сторожу, бо не було вирішене, що зро-
бити йому. І сказав Господь до Мойсея: 
«Конче буде забитий цей чоловік, — за-
кидати його камінням усій громаді поза 
табором!». І випровадила його вся гро-
мада поза табір та й закидала його ка-
мінням, — і він помер, як Господь нака-
зав був Мойсеєві» (4 М. 15:32-36). 

Чоловік вийшов нарубати собі дров. 
Може, він змерз, можливо, йому захотіло-
ся поїсти і треба було розпалити вогонь... 
Та мотивів могло бути в нього чимало. 
Але мова навіть не про це. Мова про те, 
що в фарисеїв часів Христа була підста-
ва в текстах Закону не просто обурити-
ся діями учнів, а притягнути їх до відпо-
відальності зі всією суворістю — аж до 
смертної кари.

Христос міг пройти мимо, відмахнув-
шись від запитання фарисеїв. Але Він 
відповідає. І показує, що в історії наро-
ду Божого вже був прецедент. Він не був 
пов’язаний з порушенням суботи, але це 
було також пряме порушення Закону: «І 
прийшов Давид до Нова, до священика 
Ахімелеха. А Ахімелех із тремтінням стрів 
Давида й сказав йому: «Чому ти сам, і ні-
кого немає з тобою?». І сказав Давид до 
священика Ахімелеха: «Цар наказав мені 
справу і до мене сказав: Нехай ніхто не 
знає цього, тієї справи, за якою я посилаю 
тебе, і яку наказав тобі. А слуг я умовив 
на означене місце. А тепер, що є в тебе 

під рукою? П’ять хлібів дай у мою руку, 
або що знайдеться». А священик відпо-
вів Давидові та й сказав: «Нема в мене 
звичайного хліба під рукою, а є тільки 
хліб святий, якщо твої слуги здержали-
ся від жінки». І відповів Давид священи-
кові та й сказав йому: «Так, бо жінок не 
було при нас як учора, так і позавчора, 
відколи я вийшов, і тіла слуг були чисті. 
А то хліб звичайний, особливо коли сьо-
годні замість цього інший хліб у посудині 
стане святим». І дав йому священик свя-
те, бо не було там іншого хліба, крім хлі-
бів показних, що були зняті з-перед Го-
споднього лиця, щоб покласти теплий 
хліб того дня, коли його забирають» (1 
Сам. 21:2-7).

Така дія царя і священика була заборо-
нена за Законом (3 М. 2:4-10). Чим вчинок 
Давида, що взяв хлібів показних, части-
ну яких мали спалити, а частину — спо-
жити священики, відрізняється від вчин-
ку Саула, коли той, не дочекавшись Са-
муїла, сам звершив жертвоприношення 
(1 Сам. 13:9)? Чому в одному випадку ми 
бачимо з боку Бога милість, поблажли-
вість, навіть співчуття, а в інших — непо-
хитність, твердість, навіть жорстокість? 
Як розрізнити ситуації, в яких ми повин-
ні суворо дотримуватися букви Закону, 
а де нам варто віддати себе на пошук 
духа Закону?

Фактично, учні Христа порушили За-
кон, зірвавши колосся. Ісус не просто це 
схвалює, Він ще й захищає їх від фари-
сеїв, даючи богословську відповідь на 
справедливе обурення фарисеїв. Мало 
того, Він формулює «новий закон» — 
«Субота постала для чоловіка». Він не 
просто називає Себе Господом суботи, 
що робив за інших обставин (Мт. 12:8). 
Він певною мірою і учнів називає «госпо-
дами суботи».

Якщо перефразувати це сучасною 
мовою, то, напевне, це звучало б при-
близно так: «Якщо це допоможе людям, 
якщо це принесе благо, якщо дасть ко-
мусь полегшення, то ви можете знехтувати 

буквальним виконанням заповіді про су-
боту». І коли ми розмірковуємо на цю тему 
в площині «Ісус — Закон — фарисеї», то, 
все зрозуміло.

Але спробуємо перенести це положен-
ня в площину «Ісус — Писання — сучас-
ні християни». Тут нас очікують або бит-
ви «до останнього бійця», або неперед-
бачені наслідки. 

Тексти Біблії були й залишаються ос-
новними орієнтирами у питаннях віровчен-
ня і моралі. Але при цьому кожна людина, 
з її потребами, болями, страхами, наді-
ями, дорога для Бога. Бог розбирається 
в долі кожної окремої людини. І, на мою 
думку, Він бажає, щоб і Його послідов-
ники підходили до людей з лагідністю, 
з’ясовуючи все в кожній конкретній си-
туації без кліше, завчених слів із текстів 
Писання і вже тим більше без усної тра-
диції, яка важлива і потрібна лише доти, 
поки вона не починає ламати чиюсь долю, 
впливати на стосунки і дружбу.

Кажучи «субота», чи мав Христос на 
увазі лише заповідь про суботу? Чи в цьо-
му випадку Він узагальнив під терміном 
«субота» весь Закон? Думаю, що саме 
так і було. «Закон для людини, а людина 
для Закону». Спробую продовжити цю па-
ралель: тексти для людини, а не людина 
для текстів. Мені тексти Писання служать 
для того, щоб настановляти, підбадьорю-
вати, захищати, викривати, показувати, 
навчати... Але я не хочу використовува-
ти Писання, щоб карати, змушувати, об-
ражати, відштовхувати...

Багато людей сьогодні стікають «ду-
ховною кров’ю», зализуючи рани, отри-
мані в духовних битвах з сатаною, зі сво-
їм тілом, зі світом. Їх сили вичерпуються. 
Вони шукають тих, хто їх зрозуміє. Вони 
потребують викриття, а не відкинення. 
Вони потребують настанови, а не доко-
рів. Вони потребують «суботи», а «субо-
ті» вони точно вже не потрібні. «Субота» 
і без них проживе...

Володимир Убийвовк.

НЕМОВ СКАЛАМУЧЕНЕ ДЖЕРЕЛО
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ НЕЗМІННІ ІСТИНИ

У преподобного Пола Фор-
да було важко на душі. Про-
тягом минулого року спра-
ви в його церкві йшли дедалі 
гірше. Куди не глянь, тіль-
ки суперечки, наклепи, за-
здрість. Він то сперечав-
ся, то вмовляв, то дорікав, 
то дивився крізь пальці – і 
при цьому, незважаючи ні на 
що, молився гаряче і з наді-
єю. Та сьогодні він був зму-
шений з гіркотою визнати, 
що становище не покращи-
лося, а стало ще гіршим.

Двоє з його служителів були між со-
бою на ножах через якусь дрібницю, 
яку безкінечні суперечки перетвори-

ли на справжню проблему. Троє найак-
тивніших парафіянок вийшли з жіночо-
го добродійного комітету тільки тому, що 
маленька іскорка наклепу була роздута у 
справжнє вогнище скандалу. Церковний 
хор розколовся через суперечки про те, 
хто виконуватиме сольні партії. Бродін-
ня почалося навіть у Товаристві христи-
янської взаємодопомоги – через відкри-
ту критику двох членів правління. 

Останньою ж краплиною у чаші тер-
піння стала відставка директора і двох 
учителів недільної школи, що й привело 
стомленого пастора в тишу лісу, де він 
сподівався знайти заспокоєння, повні-
стю віддавшись роздумам та молитвам. 

Тут, під зеленим склепінням лісу, пре-
подобному Полу Форду стало зрозумілі-
шим завдання, що стояло перед ним. На 
його думку, настав критичний момент. По-
трібно щось робити – і то негайно.

Бачачи все це, преподобний Пол Форд 
дуже добре розумів, що і він, Божий слу-
га, і церква, і містечко, і саме христи-
янство страждають від цього і будуть 
страждати ще більше, якщо... Було зро-
зуміло, що треба щось робити і робити 
негайно. Але що?

Пастор неспішним рухом дістав з ки-
шені записи, які він зробив, готуючись до 
недільної проповіді. Насупившись, він дов-
го дивився на них. Обриси його губ ста-
ли раптом суворими, і він вголос вираз-
но прочитав слова з Біблії, які хотів по-
класти в основу своєї проповіді: «Горе ж 
вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що 
вдовині хати поїдаєте і напоказ молитесь 
довго, через те осуд тяжчий ви прийме-
те! Горе вам, книжники та фарисеї, ли-
цеміри, що даєте десятину, але найваж-
ливіше в Законі покинули: суд, милосер-
дя та віру; це треба робити»... 

Це був повний гіркоти докір. Під зе-
леним дахом лісу глибокий голос пасто-
ра звучав просто нищівно. Навіть птахи 
і білки, здавалося, стихли, ніби охоплені 
благоговійним страхом. І пастор яскра-
во уявив собі, як зазвучать ці слова на-
ступної неділі, коли він буде промовляти 
їх у святій тиші церкви.

Парафіяни – це були його діти. Хіба 
він зможе сказати їм це? Чи насмілить-
ся він сказати їм таке? Чи насмілиться 
він не сказати цього?! Ці слова викли-
кали страх навіть і без його тлумачен-
ня, яким він хотів супроводити їх. Він мо-
лився й молився, гаряче просив про до-
помогу, про керівництво. О, як він хотів 
– як ревно і пристрасно бажав! – знай-
ти правильний шлях, знайти тепер, у цей 
кризовий час. Та чи був вибраний шлях 
правильним?

Пастор неквапливо згорнув свої папе-
ри, заховав їх назад у кишеню, а потім із 
зітханням, подібним на стогін, сів на тра-
ву біля дерева і закрив обличчя руками. 

Там і побачила його Поліанна, яка по-
верталася додому від містера Пендлто-
на. Скрикнувши, вона швиденько підбіг-
ла до нього.

– О-о, містере Форд! Ви зламали ногу... 
чи щось інше, так? – схвильовано запи-
тала вона.

Пастор здригнувся, підняв голову і 
зробив спробу посміхнутися.

–Ні-ні, я просто... відпочиваю.
– О! – з полегшенням зітхнула Полі-

анна, зробивши крок назад. – Тоді все 
гаразд. Розумієте, коли я знайшла міс-
тера Пендлтона, у нього була зламана 
нога. Але він, правда, лежав. А ви сидите.

– Так, я сиджу, і в мене ніщо не зла-
мане і не розбите... що могли б виліку-
вати лікарі. 

Останні слова прозвучали дуже тихо, 
але Поліанна почула їх. Очі дівчинки за-
горілися живим співчуттям.

– Я знаю, що ви хочете сказати. Щось 
вас мучить. З татом так було... багато ра-
зів. Я думаю, так буває з пасторами... ча-
сто. На них, розумієте, покладена така 
відповідальність.

Преподобний Пол Форд поглянув на 
неї з ледь помітним подивом.

– Твій батько був пастором?
– Так, сер.
– Розумію…
Настала томлива пауза. Пастор, який 

все ще сидів біля підніжжя дерева, зда-
валося, зовсім забув про присутність 

Поліанни. Він знову дістав свої папери, 
але й не дивився на них. Замість того він 
розглядав листка, який лежав на зем-
лі. Це навіть не був якийсь гарний лис-
ток. Просто сухий, бурий. Дівчинка, ди-
влячись на пастора, відчувала незрозу-
мілий жаль та співчуття до цієї людини.

– Сьогодні... такий гарний день, – по-
чала вона з надією.

У відповідь – мовчанка. Потім пастор, 
здригнувшись, підняв очі.

– Що? А, так, хороший день, – від-
повів пастор.

– І зовсім не холодно, хоча й жов-
тень, – зауважила Поліанна ще з біль-
шою надією. – У містера Пендлтона вже 
палять камін, але це не для тепла. Про-
сто щоб дивитися. Я люблю дивитися на 
вогонь, а ви?

Відповіді не було. Поліанна терпели-
во чекала, перш ніж попробувати ще раз, 
але вже на іншу тему.

– Вам подобається бути пастором?
На цей раз Пол Форд миттєво під-

няв на неї очі. 
– Чи подобається... яке дивне питання! 

А чому ти запитуєш про це, моя дитино?
– Просто так... Просто у вас такий ви-

гляд... І я згадала батька. Він також мав 
такий вигляд... інколи. 

– Невже? – голос пастора звучав 
люб’язно, але погляд його знову повер-
нувся до зів’ялого листка. 

– Так. І я запитувала тоді в нього, як і у 
вас, чи подобається йому бути пастором.

Чоловік під деревом печально 
посміхнувся:

– Ну й що він відповідав?
– О, він завжди говорив, що, звичай-

но радий, але майже завжди додавав, 
що ні на мить не залишився б пастором, 
якби не «радісні тексти».

– Якби не... що? — преподобний Пол 
Форд відірвав погляд від листа і здивова-
но поглянув на збуджене личко Поліанни.

– Це так тато їх називав, – засміяла-
ся вона. – Звичайно, Біблія їх так не на-
зиває. Але це ті тексти Біблії, які почина-
ються словом: «радійте». Їх так багато! 
Одного разу, коли татові було особливо 
важко, він підрахував їх. Їх виявилося 800.

– 800! 
– Так, таких, які велять нам радіти і 

веселитися, розумієте? Ось чому він наз-
вав їх «радісними».

– О! – лице пастора набуло дивного 
вигляду. Він поглянув на перші слова сво-
єї проповіді, записаної на папері: «Горе 

вам...». – І твій тато... любив ці «радісні 
тексти»? – пробурмотів він.

– Дуже, – виразно кивнула Поліанна. – 
Він говорив, що одразу відчув полегшен-
ня в той же день, коли вирішив їх підра-
хувати. Він говорив, що якщо Бог взяв на 
Себе такий тягар – цілих 800 разів пове-
літи нам, щоб ми раділи, то Він, без сум-
ніву, хоче, щоб ми це робили... хоч тріш-
ки. І татові стало соромно, що він так рід-
ко радів. А ще ці тексти стали для нього 
великою втіхою в усіх неприємностях – 
коли справи йшли погано, коли жінки з 
добродійного комітету сварилися... Тоб-
то коли вони в чомусь не згоджували-
ся, – швиденько виправила вона себе. – 
І ось з цих текстів тато придумав гру... 
Він почав зі мною з тих милиць. Він го-
ворив, що саме «радісні тексти» навели 
його на цю думку.

– А що це за гра? – запитав пастор.
– Щоб у всьому знаходити щось таке, 

чому можна було б порадіти. І, як я вже 
сказала, ми почали з милиць, які переда-
ли нам з пожертвуваннями, коли я хотіла 
ляльку. Я засмутилася, але тато сказав, 
що треба радіти, що мені вони не потріб-
ні, – і дівчинка з захопленням заходилася 
оповідати далі. Вона любила поговорити 
і тепер не змовкала – здавалося, що було 
так багато, багато всього, про що можна 
було розповісти і пастор хотів знати про 
все. Біля підніжжя горба їхні дороги ро-
зійшлися; кожен пішов своєю дорогою.

Того ж вечора преподобний Пол Форд 
у задумі сидів у своєму кабінеті. Перед 
ним на столі лежали аркуші паперу – за-
писи для майбутньої проповіді, а затис-
нений у пальцях олівець зупинився над 
іншими аркушами, чистими, які чекали 
нового тексту. Але пастор не думав ні 
про те, що написав раніше, ні про те, що 
він хотів написати тепер. Уявою своєю 
він був далеко – в маленькому містечку, 
разом з тим іншим пастором-місіонером, 
який був бідний, хворий, повен турбот і 
майже зовсім самотній, але вчитувався 
в Біблію, щоб знайти, скільки разів його 
Бог повелів йому радіти й веселитися. 

Через деякий час Пол Форд оговтався 
від цих думок і поправив аркуші, які лежа-
ли під рукою. «Євангелія від Матвія, роз-
діл 23, вірші 14 і 23», – написав він, по-
тім із досадою відкинув олівець і підсунув 
ближче журнал, який кілька хвилин тому 
залишила на столі його дружина. В’яло і 
байдуже пробігав очима абзац за абза-
цом, поки наступні слова не привернули 

його уваги: «Одного разу батько, знаю-
чи, що син вранці відмовився нарубати 
матері дров, сказав йому:

– Томе, я впевнений, що ти з радістю 
підеш і нарубаєш дров для матері.

І Том мовчки пішов виконувати бать-
кове прохання. Чому? Просто тому, що 
батько дав синові зрозуміти, що чекає 
від нього правильного вчинку. Уявіть, 
що батько сказав би:

– Томе, я чув, що ти відмовився нару-
бати дров сьогодні вранці. Мені соромно 
за тебе! Піди і зараз же зроби це!

Думаю, що він так би й не дочекався 
дров від Тома».

Пастор продовжував неуважно чита-
ти і натрапив на наступний абзац: «Лю-
дина перш за все потребує заохочення. 
Її вроджену душевну стійкість потрібно 
зміцнювати, а не послаблювати... Замість 
того, щоб постійно твердити людям про 
їхні недоліки, говоріть їм про їхні досто-
їнства. Намагайтеся витягнути людину з 
колії поганих звичок, підтримайте її кра-
щі риси, її справжнє «я», яке може з’єд-
натися з духом, щоб діяти й перемагати!

… Скажіть своєму сину Томові, що ви 
знаєте, як йому буде приємно нарубати 
матері дров, і ви побачите, що він зро-
бить це швидко і з цікавістю». 

Пастор відклав журнал і підвів голо-
ву. Через мить він встав, заходив впе-
ред-назад вузькою кімнатою, потім гли-
боко зітхнув, знову сів на стілець перед 
своїм письмовим столом.

– З Божою допомогою я зроблю це! 
– голосним шепотом вигукнув пастор. 
– Я скажу моїм парафіянам, що знаю – 
вони будуть раді рубати дрова! Я дам їм 
радісне усвідомлення виконаної роботи, 
і їм ніколи буде дивитися на те, скільки 
нарубали їхні сусіди.

Він розірвав аркуші з попереднім тек-
стом проповіді й відкинув їх від себе так, 
що з одного боку його стільця лежало: 
«Горе вам», а з другого – «фарисеї і ли-
цеміри». А олівець швидко забігав по 
гладкому білому папері...

Проповідь преподобного Пола Фор-
да, виголошена наступної неділі, стала 
справжнім закликом і зверненням до всьо-
го найкращого, що було в кожній людині, 
яка слухала його, а в її основу ліг один 
з восьмиста «радісних текстів» Біблії: 
«Веселітесь у Господі і тіштеся, правед-
ні, і співайте із радістю, всі щиросерді!»

Елеонор Портер. 
(З книги «Поліанна»).

Якщо подивитися на останні десять 
років вашого життя, чи побачите ви 
там щось, про що тепер шкодуєте?

Може, ви так і не закінчили школу, ін-
ститут чи інший навчальний заклад. 
Може, перестали займатися вокалом 
і так і не навчилися грати на піаніно. А 
можливо, шкодуєте, що не залишилися 
на некваліфікованій роботі, яка при цьо-
му мала потенціал для просування і успі-
ху. Або ж жалієте, що не змогли зберег-
ти дружбу, яка перервалася, як тільки 
між вами виникло перше непорозуміння.

А можливо, жалієте за тим, що ко-
лись відійшли від Бога...

Більшість із нас намагається не думати про свої 
невдачі більше, ніж до того спонукують обста-
вини, та й саме Писання рекомендує нам не 

жити в минулому (Фил. 3:13-14). Але час від часу 
все ж варто згадати, яку високу ціну так часто до-
водиться платити, коли ми зважуємося щось кину-
ти. Багато з нас, оглядаючись назад, хитають го-
ловами: чому я так легко здався?

Відповідь очевидна: значно легше все кину-
ти, ніж продовжувати йти вперед і терпіти. Знач-
но легше перестати йти за Ісусом Христом замість 
того, щоб день у день проходити через болісний 
процес смирення.

Майже завжди легше все кинути, ніж перетер-
піти. Але багато хто з нас досі розплачується за те, 
що колись здався надто рано.

Епоха «тут і зараз»
«Блаженна людина, що витерпить пробу, бо, 

бувши випробувана, дістане вінця життя» (Як 1:12). 
Ми витрачаємо багато сил і енергії на те, щоб якось 
уникати проблем, коли насправді слід було би дяку-
вати за них Богові. Різного роду нещастя і біди до-
помагають виробити терпіння. 

Живучи в епоху «тут і зараз», ми вимагаємо не-
гайного злету, негайного успіху, негайного зростання, 
негайних рішень, негайного щастя в шлюбі і навіть 
негайної духовної зрілості. Якщо наші очікування не 
сповнюються негайно, у нас виникає нестримне ба-
жання все кинути. Це особливо властиве молодим. 

Ми дуже швидко стаємо слабовольними людь-
ми просто тому, що не розуміємо принципу тер-
піння. А терпіння є необхідною складовою, щоб, 

зіткнувшись з життєвими випробуваннями, ми змог-
ли через них пройти.

Терпіння перетворює наше бачення в реальність. 
Терпіння — одна з найбажаніших рис характеру, 
але ми ніколи не зможемо виграти його в лотерею.

Коли хочете кинути
Ми виробляємо терпіння, коли вчимося йти впе-

ред навіть тоді, коли хочеться все кинути. Існує ба-
гато інших сфер, в яких ми можемо дійти «до точ-
ки», — сфера освіти, сфера емоцій, фізіологічна 
сфера і сфера взаємовідносин... 

Якщо ми досягли моменту крайньої точки, варто 
зупинитися і дуже ретельно підрахувати ціну, перш 
ніж здатися і визнати себе переможеним. Бажан-
ня здатися і відступити не розвиває наш характер. 
Бог не називає його благословенним. У більшості 
випадків ми будемо жаліти про це все своє життя. 

Можливо, якраз сьогодні ви досягли крайньої 
точки на роботі. Можливо, ви стоїте на порозі ду-
ховного падіння. Ви відвідуєте церкву ось вже кіль-
ка тижнів, місяців або навіть років, але все ще ду-
маєте про те, чому, коли ви молитеся, вам здаєть-
ся, що вас ніхто не чує. Чому ви не відчуваєте того, 
що відчувають інші.

І все ж Боже Слово говорить, що «Він є, а тим, хто 
шукає Його, Він дає нагороду» (Євр. 11:6); «І будете 
шукати Мене, і знайдете, коли шукатимете Мене всім 
своїм серцем. І Я дамся вам знайти Себе, — говорить 
Господь» (Єр. 29:13-14). Ці обітниці стосуються і вас.

А можливо, ви в Господі багато років і просто 
втомилися від боротьби, втомилися від спроб зро-
бити своє життя схожим на життя Христа, втоми-
лися від відповідальності і болю лідерства. Якою ж 
привабливою виглядає перспектива стати простим 
спостерігачем, а не лідером чи слугою. 

Бог більший за всі наші проблеми. Рішення по-
лягає в тому, щоб спробувати зрозуміти, які две-
рі Він відчиняє перед нами сьогодні для того, щоб 
наше життя могло взяти новий курс.

Якою б не була ваша крайня точка, я закли-
каю вас пізнати Божу правду і вірність, сказав-
ши: «Боже, я піду далі, я довіряю Тобі, Ти даш мені 
силу пройти крізь цю крайню точку і вийти цілим і 
неушкодженим».

Кожного разу, коли ви прориваєтеся через чер-
гову крайню точку, ви одержуєте перемогу на не-
бесах і у своєму житті. Терпіння стає все міцнішим 
і сильнішим у вашому дусі. Наступного разу, навіть 
якщо гора виявиться вищою, у вас буде більше тер-
піння, щоб на неї вийти.

Крайні точки дуже болісні — Ісус знає значно кра-
ще це за нас. Він переніс все і навіть хресну смерть. 
Я радію, що ми з вами йдемо за Спасителем, Ко-
трий «замість радости, яка була перед Ним, пере-
терпів хреста...» (Євр. 12:2). Радію, що Дух Святий, 
звертаючись до нас, щоразу коли ми підходимо до 
чергової крайньої точки, говорить: «Прорвися че-
рез це, Я дам тобі силу».

Білл Хайбелс.

Т Е Р П І Н Н Я
Продовжуй іти вПеред, коли хочеться все кинути

«РАДІСНІ ТЕКСТИ»
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ

ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ

Дружина повинна коритися чоловіко-
ві. Про це написано в першому Посланні 
апостола Петра. Але, виявляється, є 
щось, що вважається покорою, однак 
нею не є. Джон Пайпер наводить шість 
помилкових думок щодо цього.

Отож про що говорить апостол Петро? «Так 
само дружини — коріться своїм чоловікам, 
щоб і деякі, хто не кориться слову, були при-

єднані без слова поводженням дружин, як поба-
чать ваше поводження чисте в страху. А окрасою 
їм нехай буде не зовнішнє —заплітання волосся та 
навішання золота або вбирання одеж, але захова-
на людина серця в нетлінні лагідного й мовчазно-
го духа, що дорогоцінне перед Богом. Бо так само 
колись прикрашали себе й святі ті жінки, що кла-
ли надію на Бога й корились своїм чоловікам. Так 
Сарра корилась Авраамові, і паном його називала. 
А ви — її діти, коли добро робите та не лякаєтесь 
жодного страху» (1 Петр. 3:1-6).

Коритися — не означає у всьому 
погоджуватися

Покора чоловікові не означає постійного пого-
дження. Яскравий приклад — питання віри. Припу-
стимо, чоловік — невіруючий. І він говорить: «Я за-
бороняю тобі бути християнкою». Цілком можна бути 
покірною і водночас відкидати те мислення чи пере-
конання, які нав’язує вам чоловік. Без цього принципу 
уривок, наведений з Послання Петра, втрачає смисл.

Ви присягнули у вірності Ісусу. Тепер Ісус є вашим 
Господом і Царем. Так, ви стали чужою у своїй сім’ї. 
Навіть пригнобленою — тому що чоловік поклоняється 
іншому богові, а ви покликані жити з чоловіком. Не 
домагайтеся розлучення через релігійні незгоди. Якщо 

чоловік говорить: «Я не хочу, щоб ти була християн-
кою», що ви можете зробити? Просто скажіть: «Я 
люблю тебе. Хочу бути слухняною дружиною. Але в 
цьому питанні в мене нема вибору. Я належу Ісусові».

Чоловік може вигнати вас. Про таку можли-
вість йдеться в 1 Кор. 7. Коли невіруючий чоловік 
вимагає розлучення, це може стати великою тра-
гедією для нього.

Покора не означає, що ви повинні завжди пого-
джуватися з чоловіком, тим більше якщо мова йде 
про таку фундаментальну і серйозну річ, як хри-
стиянська віра. Бог дав вам розум, здатність ду-
мати. Ви — особистість, а не просто тіло чи маши-
на. Ви — думаюча істота, здатна самостійно зро-
зуміти, чи істинне вам пропонується Євангеліє, чи 
ні. Якщо істинне, то прийміть його. Якщо ж чоло-
вік говорить «не вір цьому», ви сумирно і покірно 
не погоджуйтеся з ним.

Покора не означає, що треба 
«залишити мозок біля вівтаря» 

(під час вінчання)
Можливо, цей пункт дублює попередній, але 

його слід розглянути дещо з іншого боку. Чоловік, 
який говорить: «У моїй сім’ї думати повинен тіль-
ки я», у духовному сенсі хворий і дотримується ви-
кривленого розуміння авторитету і влади чоловіка.

Якось мені довелося мати діло з однією сімейною 
парою. І дружина призналася, що чоловік вимагає 
від неї, щоб вона просила в нього дозволу навіть на 
відвідування туалету. Так-так, я не жартую. Я поди-
вився на її чоловіка і сказав: «У вас серйозні пробле-
ми. У вас неймовірно спотворене уявлення про жін-
ку, «співспадкоємницю Божої благодаті», лідерство 
і покору, ви наповнили їх тим смислом, яким самі за-
хотіли. Ваша думка не має нічого спільного з Біблією.

Покора в жодному випадку не означає, що дру-
жина повинна «залишити свій мозок біля вівтаря». 
Чоловік має розуміти, що протягом всього сімейного 
життя поруч з ним є «незалежний мозковий центр», 
що народжує свої власні думки, до яких варто до-
слуховуватися. Саме такий підхід служить єдності, 
досягненню гармонії «одного тіла».

Лідерство не означає, що ви не повинні прислу-
хатися до думки дружини. Лідерство навіть не оз-
начає, що за чоловіком завжди останнє слово. Пра-
вильне лідерство часто визнає свої помилки: «Ти 
мала рацію, а я помилявся».

Лідерство означає брати ініціативу в свої руки. 
Іноді я запитую у подружніх пар, хто з них обох ча-
стіше пропонує: «Підемо повечеряти», «Наведемо 
лад з фінансами», «Підемо увечері на зібрання»... 
Якщо — дружина, то в сім’ї проблеми. Точніше, про-
блеми в чоловіка. Якщо — чоловік, то, цілком мож-
ливо, дружина задоволена тим, що їй не доводить-
ся знову й знову брати ініціативу на себе. Дружини 
не люблять весь час тягнути чоловіка на буксирі — 
«ану зробимо те і те...» Якщо говорити в цілому (я 
розумію, що узагальнюю), то добре лідерство озна-
чає таку ініціативу чоловіка, під покровом якої дру-
жина розквітає. Це не диктат. 

Покора не означає, що дружина не 
має впливати на свого чоловіка
Покора не означає, що ви маєте залишити будь-

які спроби вплинути на свого чоловіка. Загальний 
смисл уривку, який ми розглядаємо, полягає в слові 
«придбати». Дружина присвячує своє життя тому, 
щоб її невіруючий чоловік став віруючим. 

Комусь може здаватися, що спроби вплинути 
на чоловіка — це вияв непокори. Але насправді 
цей підхід біблійний.

Покора не означає, що ви повинні 
ставити волю свого чоловіка вище 

волі Божої
Ваш Господь — Христос, а не ваш чоловік. Тому 

щоразу, коли стоїть вибір між чоловіком і Господом, 
дружина повинна вибирати Господа. 

Вона може відмовити йому в дусі лагідності, поко-
ри, з любов’ю і глибоким сердечним бажанням, щоб 
він не чинив всіх тих поганих речей, і тоді вона мог-
ла би пишатися ним як добрим лідером в сім’ї. Дру-
жина ніби говорить чоловікові: «Я не буду корити-
ся тобі в цьому. Але не через впертість чи гордість. 
Моє бажання — щоб ти побачив, що я дуже хочу тобі 
підкорятися — але не в цьому і не таким чином».

Покора не означає повної 
залежності від чоловіка в 

духовному зростанні
У тексті, який розглядаємо, не сказано, що чо-

ловік наділяє дружину духовною силою. Її надія в 
Бозі. Можливо, вона ходить до церкви недільного 
ранку, коли чоловік ще спить. І свою духовну силу 
черпає там і там формує свій світогляд.

Покора не означає життя в страху
Дружина, яка боїться Бога, нічого не боїться. Я 

вірю, що чоловік покликаний до унікальної ролі: бути 
лідером в сім’ї. І вірю також, що жінка покликана до 
унікальної ролі: коритися чоловікові. І я впевнений, 
що обидві ці ролі чудовим чином доповнюють одна 
одну, коли чоловік і жінка служать одне одному в 
любові. Якщо ми глибоко проникнемо в Писання, то 
побачимо, що багато його текстів про шлюб і сім’ю 
можуть вражаюче допомогти нам в побудові шлю-
бу, хоч і були написані в зовсім інші часи.

КОРИСНЕ І ЦІКАВЕ

ПОКОРА ЧОЛОВІКОВІ: ШІСТЬ ПОМИЛКОВИХ ДУМОК

ЯК ПОЛІПШИТИ ПРОПОВІДЬ
Під час підготовки проповіді потратьте час на роз-

думи про головні ідеї і про те, як найкраще їх вирази-
ти. Найдоцільніше, коли ці ідеї стосуються ваших слу-
хачів безпосередньо. І присутні будуть відчувати, що 
ви промовляєте саме для них, а не просто пропонує-
те уроки біблійної історії.

Працюйте над тим, щоб проповідь була доступною для розуміння. 
Використовуйте короткі речення і нескладний синтаксис. Нехай 
слова будуть простими. Складні слова пояснюйте. Не забувайте 

про ілюстрації. Зберігайте логічний зв’язок, послідовність. І не нама-
гайтеся упхати багато думок в одну проповідь.

Найкращі проповідники — ті, котрих легко зрозуміти навіть тоді, 
коли вони викладають складний і глибокий матеріал.

Добрий проповідник — це «чутливий» проповідник. Однак якщо ми від-
чуваємо щось, це не означає автоматично, що й церква це відчуває. Най-
краща проповідь тим і відрізняється від просто доброї, що вона не просто 
говорить людям, що треба відчувати, але й викликає в людях ці почуття. 

Не потрапляйте також у пастку пасивного переліку. Уявіть, що 
ви проповідуєте на тему ідолопоклонства і кажете, наприклад, 
наступне: «Усі ми творимо собі кумирів і поклоняємося неправ-
дивим богам, що не можуть нас спасти. Це можуть бути гроші, 
влада, наші діти, кар’єра, стосунки і здоров’я». У цьому нема по-
милки. Однак ці речі звучать вже як кліше. Вони знайомі більшо-
сті віруючих і надто абстрактні, щоб досягнути сердець слухачів.

Замість того, щоб просто перечислити «ідолів», потратьте півгоди-
ни на те, щоб навести приклади тих чи інших видів ідолопоклонства. 
Допоможіть слухачам побачити ідолів у власному житті. Не розрахо-
вуйте на те, що слухачі будуть робити вашу роботу замість вас.

Наступне — переходьте якомога скоріше до суті. Вважається, що 
вступ ефективно вводить людей в суть поставленої проблеми або 
створює необхідну платформу для розгляду запропонованої теми.

Але надто довгий вступ — це фальшстарт. Краще взагалі відмо-
витися від вступу (прочитавши текст, сказати: «Я хочу запропонува-
ти вам сьогодні три головні думки»), ніж десять хвилин намагатися 
«увійти в тему». Якщо ви хочете скоротити проповідь, то робіть це за 
рахунок вступу, а не висновків.

Постійно повертайтеся до основного тексту. Проповідник не пови-
нен «витати» десь далеко від тексту чи просто проповідувати на за-
гальні теми, почерпнуті з тексту. Потрібно постійно звертати увагу лю-
дей на конкретні вірші, слова, фрази.

Після тижня вивчення тексту ви можете добре засвоїти його. Але 
люди, яким ви пропонуєте цей текст, швидше за все, взагалі не розду-
мували над ним до того, як ви його прочитали під час проповіді. Вони не 
знайомі з деталями тексту так, як ви. Тому ведіть їх через текст. Якщо 
слухачі можуть спокійно слухати нас із закритими Бібліями, отже, ми 
не відкрили їм текст такою мірою, якою повинні були відкрити.

Готуючи проповідь, ми повинні прагнути до того, щоб текст нас 
чогось навчав, духовно зміцнював, у чомусь переконував, викривав. 
Можливо, навіть, приводив до покаяння. Якщо те, що ми читаємо в Бі-
блії, не впливає на нас, ми з роками перетворимося на сухих релігій-
них професіоналів. Щоразу, перш ніж виголосити проповідь людям, 
ми повинні самі «почути проповідь» від Святого Духа у своєму кабінеті.

Люди часто помиляються, вва-
жаючи слова Біблії «Не вбивай!» 
забороною війни. Насправді єврей-
ське слово в Вихід 20:13 букваль-
но означає «навмисне, задума-
не вбивство іншої людини зі злі-
стю». Бог багато разів наказував 
ізраїльтянам починати війни про-
ти інших народів (1 Сам. 15:3; Єг. 
4:13). Бог призначав смертель-
не покарання за багато злочинів 
(2 М. 21-12; 15; 22-19; 3 М. 20:11).

Війна в будь-якому разі не є до-
бром, але іноді вона необхідна. 
У світі, повному грішних людей 
(Рим. 3:10-18), війна неминуча. 
Іноді єдиним шляхом відвернення 
великої шкоди, завданої грішними 
людьми, стає війна проти них.

Війна — жахлива річ! Це завжди ре-
зультат гріха (Рим. 3:10-18). Бог нака-
зував ізраїльтянам: «Пімста мідіянітам 

за кривду Ізраїлевих синів, потім будеш при-
лучений до своєї рідні» (4 М. 31:2); «Тільки з 
міст тих народів, які Господь, Бог твій, дає 
тобі на володіння, не позоставиш при жит-
ті жодної душі, бо конче вчиниш їх заклят-
тям: хіттеянина, і амореянина, і ханаанеяни-
на, і періззеянина, і хіввеянина, і євусеяни-
на, як наказав був тобі Господь, Бог твій» (5 
М. 20:16-17); «І проказав він: «Бо рука на Го-
сподньому прапорі: Господеві війна з Ама-
ликом із роду в рід!» (2 М. 17:16); «І послав 
тебе Господь дорогою, і сказав: Іди, і вчиниш 

закляттям нечестивих амаликитян, і будеш 
воювати з ними, аж поки ти не вигубиш їх» 
(1 Сам. 15:18).

А оскільки Ісус завжди перебував у пов-
ній згоді з Отцем (Ів. 10:30), ми не можемо 
стверджувати, що війна була Божою волею 
лише в Старому Заповіті. Бог не змінюється 
(Мал. 3:6; Як. 1:17).

Друге пришестя Христа також буде над-
звичайно жорстокою подією. В Об’явленні 
записано: «І побачив я небо відкрите. І ось 
білий кінь, а Той, Хто на ньому сидів, зветь-
ся Вірний і Правдивий, і Він справедливо су-
дить і воює. Очі Його — немов полум’я огня-
не, а на голові Його — багато вінців. Він ім’я 
мав написане, якого не знає ніхто, тільки Він 
Сам. І зодягнений був Він у шату, покрашену 
кров’ю. А Йому на ім’я: Слово Боже. А війсь-
ка небесні, зодягнені в білий та чистий вісон, 
їхали вслід за Ним на білих конях. А з Його 
уст виходив гострий меч, щоб ним бити на-
роди. І Він пастиме їх залізним жезлом, і Він 
буде топтати чавило вина лютого гніву Бога 
Вседержителя! І Він має на шаті й на стег-
нах Своїх написане ймення: «Цар над царя-
ми, і Господь над панами».

І бачив я одного Ангола, що на сонці сто-
яв. І він гучним голосом кликнув, кажучи до 
всіх птахів, що серед неба літали: «Ходіть, і 
зберіться на велику Божу вечерю, щоб ви їли 
тіла царів, і тіла тисячників, і тіла сильних, і 
тіла коней і тих, хто сидить на них, і тіла всіх 

вільних і рабів, і малих, і великих»... І я поба-
чив звірину, і земних царів, і війська їхні, зі-
брані, щоб учинити війну з Тим, Хто сидить 
на коні, та з військом Його. І схоплена була 
звірина, а з нею неправдивий пророк, що оз-
наки чинив перед нею, що ними звів тих, хто 
знамено звірини прийняв і поклонився був об-
разові її. Обоє вони були вкинені живими до 
огняного озера, що сіркою горіло... А решта 
побита була мечем Того, Хто сидів на коні, 
що виходив із уст Його. І все птаство наїло-
ся їхніми трупами...» (Об. 19:11-21).

Помилково стверджувати, що Бог ніколи 
не підтримує війну. Ісус не є пацифістом. Іно-
ді війна необхідна для відвернення великого 
зла. Якби Гітлер не зазнав поразки у Дру-
гій світовій війні, то скільки мільйонів юдеїв 
було би знищено? Якби не відбулася Грома-
дянська війна в США, скільки би ще афро-
американців страждало в рабстві? Потріб-
но керуватися вірою, що базується на Біблії, 
а не емоціями (2 Тим. 3:16-17).

У Біблії написано: «... час кохати і час не-
навидіти, час війні і час миру!» (Екл. 3:8). Де-
які війни більш «виправдані», ніж інші, але 
всі вони завжди є результатом гріха. 

Найважливіше, що ми можемо роби-
ти під час війни, — це молитися про бо-
жественну мудрість для наших лідерів, 
про безпеку наших солдатів, про швид-
ке вирішення конфлікту і мінімальні втра-
ти з обох сторін конфлікту (Фил. 4:6-7).

БІБЛІЯ ПРО ВІЙНУ


