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11 жовтня делегація Ради євангельських протестант-
ських Церков України прибула з робочим візитом до 
Страсбурга, де під час сесії ПАРЄ пройшов ряд заходів, 
присвячених 500-річному ювілею Реформації. У наси-
ченій програмі дня – молитовний сніданок, відкрит-
тя експозиції, присвяченої ювілею Реформації, стра-
тегічна дискусія на тему «Збереження та просування 
принципів Реформації на Європейському континенті». 

Павло Унгурян став організатором ще одного важливого заходу в стінах 
ПАРЄ – круглого столу за участю політиків, вчених, керівників Церков, екс-
пертів з більш ніж 20 європейських країн під назвою «Вплив Реформації на 

культурне, соціальне і політичне життя Європи». У роботі круглого столу взяли 
участь також представники католицької та православної гілок християнства. 

«500 років тому Реформація якісно змінила політичне, економічне, соці-
альне, культурне і духовне життя багатьох цивілізованих країн світу. Укра-
їна також повинна скористатися цим досвідом, аби стати успішною та 
процвітаючою державою Східної Европи», – зазначив нардний депутат.

Комісія Всеукраїнської Ради 
Церков і релігійних організацій 
з питань соціального служіння 
розпочала роботу над право-
вим упорядкуванням діяльно-
сті церковних центрів адап-
тації та соціалізації, де на-
дається допомога залежним 
від наркотиків і алкоголю.

Метою засідання, яке відбулося 20 
жовтня в приміщенні КПБА Київ-
ського патріархату, було узгодження 

подальших заходів, спрямованих на вирі-
шення проблем діяльності реабілітаційних 
закладів, які діють при церквах і релігій-
них організаціях, у тому числі в сфері за-
конодавчого регулювання, повідомляє Ін-
ститут релігійної свободи.

Про існуючу проблематику в сфері ре-
абілітації розповів Дмитро Шерембей, го-
лова ВБО «Всеукраїнська мережа людей, 
що живуть з ВІЛ/СНІД», який сам 18 ро-
ків тому був залежною особою, але зміг 
звільнитися від згубних звичок. Врахову-
ючи особистий досвід та напрацювання 
очолюваної організації, він розповів про 
основні недоліки діяльності сучасних за-
кладів реабілітації та вказав на відсутність 
законодавчої регламентації їх діяльності, 
що є перепоною для співпраці таких за-
кладів із донорами.

Комісія заслухала також юристів, 

психологів, представників церковних ре-
абцентрів та вирішила розпочати розроб-
ку спеціальних нормативно-правових ак-
тів, в межах яких функціонуватимуть  цер-
ковні заклади реабілітації.

Зокрема, учасники засідання ознайо-
милися з законодавством України в сфе-
рі надання реабілітаційних послуг та про-
аналізували документи, на підставі яких 
діють окремі недержавні центри реабілі-
тації. Представники кожної релігійної ор-
ганізації висловили власну позицію щодо 
недоліків нинішнього нормативно-право-
вого регулювання у цій сфері та доцільнос-
ті його покращення. В обговоренні також 
взяли участь особи, які у минулому кори-
стувалися послугами закладів реабілітації.

Враховуючи суттєву прогалину у зако-
нодавчому регулюванні діяльності недер-
жавних закладів реабілітації алко- і нарко-
залежних, а також зважаючи на суттєві 

перепони розвитку таких центрів, Комі-
сія ВРЦіРО з питань соціального служін-
ня прийняла такі рішення:

* створити робочу групу для розроб-
ки проектів підзаконних нормативних ак-
тів з метою врегулювання діяльності цер-
ковних закладів реабілітації осіб з різного 
роду залежностями;

* у найближчий час сформулювати про-
позиції щодо необхідних законодавчих змін 
у сфері діяльності закладів духовної під-
тримки осіб з різного роду залежностями;

* визначити перелік реабілітаційних 
центрів, які дотримуються вимог законо-
давства та якісно надають відповідні по-
слуги, з метою їх рекомендації широкій 
громадськості.

Учасники Комісії Ради Церков домо-
вилися, що завдяки спільній роботі у май-
бутньому якість послуг із реабілітації буде 
якісно та кількісно покращена.

Секретаріат Всеукраїн-
ської Ради Церков і релігій-
них організацій напрацьо-
вує проект меморандуму 
про взаємодію з Конферен-
цією Європейських Церков.

Зазначене питання представники 
українських конфесій обговори-
ли під час засідання 18 жовтня під 

головуванням шейха Ахмеда Таміма, 
голови Духовного управління мусуль-
ман України, повідомляє Інститут ре-
лігійної свободи.

Нагадаємо, що раніше ВРЦіРО вже 
зверталася до іноземних міжцерковних 
об’єднань із закликом надати сприяння 
у звільненні заручників, незаконно утри-
муваних так званими «ДНР» та «ЛНР» 
на Сході України. Нові звернення з цієї 

проблематики українські релігійні діячі 
вирішили спрямувати найближчим ча-
сом і до інших міжнародних інституцій.

Члени Секретаріату ВРЦіРО також 
обговорили стан проходження у пар-
ламенті законопроектів № 6696 та № 
6642, спрямованих на вирішення про-
блеми загальної перереєстрації релігій-
них організацій та скасування вимоги 
нотаріального посвідчення вже заре-
єстрованих статутів перед поданням 
їх до державного реєстратора.

На засіданні йшлося і про заходи, 
спрямовані на захист суспільної мора-
лі та утвердження цінності сім’ї в укра-
їнському суспільстві.

Ці питання стануть предметом об-
говорення на засіданні Всеукраїнської 
Ради Церков і релігійних організацій на 
початку листопада.

13 жовтня 2017 р. уперше 
на Рівненщині відбувся мо-
литовний сніданок, на який 
прийшли десятки держав-
них мужів, військових, ве-
теранів АТО, науковців, осві-
тян, політиків та священики.

Традицію, яка існує в парламентах по-
над 100 країн світу, на належному рів-
ні вирішив започаткувати голова Рів-

ненської ОДА Олексій Муляренко. «Сьо-
годнішній Молитовний сніданок, у першу 
чергу, це можливість зібрати дійсно до-
бірне товариство людей, які представля-
ють Україну на різних рівнях управління 
і в різних сферах діяльності, сісти разом 
та поспілкуватися. Але в основу цього по-
кладено молитву за Рівненщину, за нашу 
країну, за людей, які проживають тут, і за 
вирішення всіх проблемних питань та ви-
кликів, які перед нами стоять. Щасливий, 
бо бачу, що мета досягнута, а всі запро-
шені відгукнулись із задоволенням», – за-
значив Олексій Муляренко.

Молитовний сніданок об’єднав пред-
ставників усіх релігійних конфесій: пра-
вославних, греко- і римо-католиків, єван-
гельських християн і протестантів.

Важливість такого формату зустрічі 
пояснює народний депутат України Пав-
ло Унгурян: «Коли люди снідають одне з 
одним, коли спілкуються одне з одним – 
це вже певна довіра. Це означає, що люди 

дружать, що в них є дещо спільне».
Серед присутніх були координатор Укра-

їнського молитовного сніданку в США Ми-
хайло Жовнір, народні депутати від Рів-
ненщини, ректори провідних університе-
тів, керівництво міста, області, силових 
структур, очільники релігійних громад та 
військові,повідомляє сайт Рівненської ОДА.

«Апостол Павло благає «чинити мо-
литви, прохання, подяки за всіх людей, за 
царів та всіх, хто при владі, щоб могли ми 
провадити тихе і мирне життя». Але було 
би дуже добре, аби наші слуги, все таки, 
знали свого Пана, ім’я Якому Ісус Христос. 
Усі ми хочемо мати успіх у молитовно-
му житті, але є біблійна основа для того, 
щоб Бог почув нас і відповів на наші мо-
литви, – нам треба стояти на платформі 

правди, треба мати чисті руки і чисте сер-
це», – наголосив старший єпископ Укра-
їнської Церкви Християн Віри Євангель-
ської Михайло Паночко.

Присутні звершили молитву за Україну 
та Рівненщину, а також обговорили важли-
ві та болючі для нашого суспільства теми – 
підтримку воїнів і ветеранів АТО, вихован-
ня молоді та участь Церкви у цьому про-
цесі, роль загальнолюдських цінностей у 
сучасному суспільстві. А ще Молитовний 
сніданок гармонійно доповнили музични-
ми творами у виконанні Анастасії Янцур, 
гурту «Авен-Езер» та хору  УПЦ КП «Зна-
мення». Завершили захід духовним гімном 
України «Боже великий, єдиний».
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У ПАРЛАМЕНТСЬКІЙ АСАМБЛЕЇ У ПАРЛАМЕНТСЬКІЙ АСАМБЛЕЇ 
РАДИ ЄВРОПИ ВІДЗНАЧИЛИ РАДИ ЄВРОПИ ВІДЗНАЧИЛИ 
500-РІЧЧЯ РЕФОРМАЦІЇ!500-РІЧЧЯ РЕФОРМАЦІЇ!

РАДА ЦЕРКОВ ПЛАНУЄ РАДА ЦЕРКОВ ПЛАНУЄ 
ВЗАЄМОДІЯТИ З КОНФЕРЕНЦІЄЮ ВЗАЄМОДІЯТИ З КОНФЕРЕНЦІЄЮ 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦЕРКОВЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦЕРКОВ
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУВиклики часу 

В АФРИЦІ ЛЮДЕЙ НА РОБОТУ В АФРИЦІ ЛЮДЕЙ НА РОБОТУ 
ВОЗИТЬ ПОЇЗД-ЦЕРКВАВОЗИТЬ ПОЇЗД-ЦЕРКВА

У ЗДОРОВІЙ СІМ`Ї – ЗДОРОВІ ДІТИУ ЗДОРОВІЙ СІМ`Ї – ЗДОРОВІ ДІТИ

Жителів Кенії на ро-
боту розвозить поїзд, в 
якому їм читають про-
повіді кілька християн-
ських пасторів, повідом-
ляє Religion News Service.

Поїзд кожного дня перетворю-
ється на зібрання – віруючі спі-
вають і танцюють, а потім слу-

хають проповідь. Деякі з місцевих 
жителів беруть з собою в поїзд Бі-
блію, інші пасажири відкривають 
її у своїх телефонах. Пастори вва-
жають, що поїзд – добра ініціатива 
стаціонарної церкви.

«Нам вдалося допомогти бага-
тьом у вирішенні їх проблем. Ми мо-
лимося за хворих, за безробітних. 
Декотрі люди вже засвідчили, що їх 
життя змінилося на краще», – на-
водить видання слова 41-літнього 
пастора Майкла Мбого.

«Бо вибрав Я його, щоб він 
наказав синам своїм і до-
мові своєму по собі. І бу-
дуть вони дотримувати-
ся дороги Господньої, щоб 
чинити справедливість 
та право…» (1 М. 18:19).

Тобто головне наше 
завдання у вихованні ді-
тей – передати їм віру.

На жаль, ми виросли в радянській 
системі. І в нас такий менталітет: 
«Раньше думай о Родине, а потом 

– о себе». Ми спасаємо весь світ, а тоді 
вже свою сім’ю. Божий принцип не та-
кий. Насамперед ми повинні дбати про 
своїх дітей. І свою віру ми передусім по-
винні передати своїм дітям, бо Слово 
Боже каже: «… хто власним домом ра-
дити не вміє, як він зможе пильнувати 
про Божу отару?».

Бог наказує, щоб саме ми, батьки, ви-
ховували своїх дітей: «І будуть ці слова, 
що Я сьогодні наказую, на серці твоїм. І 
пильно навчиш цього синів своїх, і будеш 
говорити про них, як сидітимеш удома, і 
як ходитимеш дорогою, і коли ти лежа-
тимеш, і коли ти вставатимеш. І прив’я-
жеш їх на ознаку на руку свою, і будуть 
вони пов’язкою між очима твоїми. І на-
пишеш їх на бічних одвірках дому сво-
го та на брамах своїх…» (5 М. 6:6-9). Це 
Боже повеління, й ізраїльський народ 
цього дотримувався.

Дівчинка, яка служила в домі Наама-
на, здобула свою віру не в школі чи біблій-
ному інституті. Але її віра була настіль-
ки сильною, що великий полководець по-
вірив цій маленькій дівчинці. Значить, її 
слова, її поведінка, її спосіб життя про 
щось свідчили.

Ще читаємо про Шадраха, Мешаха і 
Авед-Него – трьох підлітків, також узя-
тих в полон, які проявили неймовірну 
віру та твердість. Хто їх навчив цій твер-
дості? Де вони взяли цю віру? Їхні бать-
ки передали їм.

Але диявол завжди прагне позбавити 
батьків права виховувати своїх дітей. Це 
прослідковується в кожному тоталітарно-
му режимі починаючи з грецької Спарти, 
де хлопчиків у восьмирічному віці заби-
рали з сімей у військову систему, вчили 
їх бути жорстокими воїнами.

У Радянському Союзі головною ме-
тою було зруйнувати приватну влас-
ність і сім’ю. Приватна власність, на дум-
ку провідників комунізму, породжувала 
бідність. А сім’я спонукала людей дбати 
про дітей, а відповідно, набувати певну 
приватну власність, щоб передати її у 
спадок дітям. Якщо ж діти будуть спільні 
й держава опікуватиметься ними, то всі 

будуть однаково ставитися до дітей. Та-
ким чином буде досягнуто рівноправ’я – 
і держава зможе виховати цих дітей та-
кими, якими захоче. 

Декретна відпустка при Сталіні трива-
ла до досягнення дитиною двохмісячного 
віку. Далі – ясла, дитсадок, жовтеня, піо-
нер, комсомолець, молодий комуніст, ко-
муніст. І в результаті – Павлик Морозов, 
який з готовністю доніс на свого батька, 
коли той залишив трохи збіжжя, щоб про-
годувати власну родину.

За той період були повністю зруйнова-
ні патріархальні погляди на сім’ю і сфор-
мовані нові принципи співжиття у сім’ї, які 
перейняли ми з вами. Багато хто й доте-
пер думає, що наших дітей будуть вихо-
вувати школа, церква тощо. Але саме 
на батьків покладена основна виховна 
функція. Недаремно українська народна 
приказка говорить: «Яка хата, такий тин, 
який батько – такий син» або: «Яблуко від 
яблуні далеко не падає». Отже, відносини 
між батьками, атмосфера в сім’ї мають 
найбільший вплив на виховання дітей.

Здорова сім’я 
Яка сім’я називається здоровою? Це 

сім’я, де батько виконує свої функції – го-
лови, священика у домі, батька, забез-
печувача та захисника; коли мама має 
особисті стосунки з Богом і виконує свої 
обов’язки помічниці, люблячої дружини 
та мами, господині в домі; коли між бать-
ками є любов і стосунки, які хоче бачи-
ти Бог. Тоді діти перебувають в оточен-
ні любові. І, дивлячись на батьків, вчать-
ся будувати особисті стосунки з Богом.

Там формується відповідний спосіб 
поведінки і забезпечуються основні по-
треби дитини – в любові (її люблять не 
за те, що вона хороша, а тому, що вона 
є сином чи донькою цих батьків); у без-
пеці (дитина знає, що її захистять навіть 
тоді, коли є певні проблеми з друзями чи 
у школі і що її дім завжди буде місцем, 
де вона знайде спокій); потреба в підба-
дьоренні (коли з дитиною обговорюють 

проблеми, моляться за неї і запевняють, 
що всі труднощі вирішаться) та впевне-
ність у майбутньому.

Кожна людина ставить собі питан-
ня, для чого живе, що буде після смерті 
тощо. І лише в християнській сім’ї дитина 
може отримати інформацію про те, для 
чого вона прийшла в цей світ і куди піде. 
У неї є ясність і мета в житті.

На жаль, у нашій країні таких здоро-
вих сімей дуже й дуже мало. Лише 5-7% 
християн України є віруючими-практи-
ками. Та й не в кожній сім’ї навіть таких 
християн батьки виконують свої функції.

Яскравий приклад нездорової сім’ї – 
та, де батько алкоголік. Там батько кру-
титься довкола думки про випивку, мама 
– довкола батька, а діти десь на окремій 
орбіті, незахищені й забуті.

Ще одна залежність, яка віддаляє 
батьків від дітей, – це залежність від 
комп’ютера та Інтернету. Тепер багато 
батьків, повернувшись з роботи, вмика-
ють комп’ютер. Їм треба переглянути но-
вини, пошту. Потім, може, якусь гру по-
грати, і вже вночі невідомо, що цей бать-
ко переглядає. Вранці невиспаний йде на 
роботу, і тут вже не до дітей. Це залеж-
ність, яка також робить сім’ю нездоровою.

Є дуже «порядна» залежність – тру-
доголізм. Трудоголіки мають таку саму 
залежність, як і алкоголіки. Вони дума-
ють лише про роботу і здатні працювати 
день і ніч. Від цього страждає сім’я, яка 
також майже ніколи не бачить тата. Усе 
в такій сім’ї залежить від татового роз-
порядку дня і робочого графіка.

Але чи не найстрашніше, коли трудо-
голік – у центрі служіння. Коли на нашу 
землю прийшла свобода, ми активно по-
чали спасати світ, відсунувши на другий 
план власні сім’ї. Я одного разу їхав опів-
ночі зі своїм пастором з чергового брат-
ського зібрання, і раптом мені спало на 
думку: «А чим ми відрізняємося від алко-
голіків? Йдемо з дому – діти ще сплять, 
повертаємося – вже сплять. Якісь гроші 

з’явилися, то десь пожертвуємо. Ну так, 
ми не матюкаємося, стараємося поводи-
тися належно, коли жінка починає дорі-
кати. Ще, правда, молимося. Але дити-
ні все одно – вона нас не бачить, вона з 
нами не спілкується».

Недоліки світської педагогіки
Ми надіємося, що дітей виховають у 

школі: там же педагоги, які знають пси-
хологію й інші науки, потрібні для вихо-
вання дітей. Але світська педагогіка має 
ряд недоліків.

Перша помилка полягає у тверджен-
ні, що дитина народжується невинною і 
лише від виховання залежить, якою вона 
виросте. Слово Боже стверджує, що ми 
народжуємося грішними, успадковую-
чи гріх Адама.

У чому цей гріх? У тому, що Адам сам 
захотів стати богом і управляти всім дов-
кола. І хто має дітей чи онуків, знає, як з 
малих років діти намагаються управля-
ти й маніпулювати нами. 

А є гріхи, які передалися від батьків 
та прабатьків, бо не всі серед них були 
святі. І так само, як передається колір 
очей чи волосся, успадковується й ха-
рактер. Деякі мали злий характер, деякі 
були злодіями й бандитами. І їхні нащад-
ки увібрали в себе ці гени. 

Тому, спілкуючись з неодруженими 
молодими людьми, я кажу: «Ви повинні 
молити Бога ще до народження дитини, 
щоб ті ваші гени, які зіллються в ваших 
майбутніх дітях, були якнайкращими, щоб 
вони мали хороший характер, щоб були 
такими, якими б ви хотіли їх бачити». А 
цим процесом може управляти тільки Бог. 
Ми на це ніяк не впливаємо. Тому потріб-
но молити Бога за своїх майбутніх дітей. 
Отоді починається виховання. 

Коли дитя формується в материн-
ському лоні, теж потрібно молитися, 
тому що від того, як мама носить дитин-
ку, також залежить її поведінка. Світ-
ська педагогіка цього не враховує, тому 
не може сформувати дитину, в яку за-
кладені певні риси та гріховна природа 
ще до її народження.

Але ми, як християни, повинні розу-
міти це. На жаль, в церквах іноді не зна-
ють цього. І саме тому ми стикаємося з 
проблемою так званих ДВРівців.

У наш біблійний інститут приходять 
діти, в яких віруючі батьки. Коли я запи-
тую про їхню першу зустріч з Богом, вони 
відповідають: «Я з дитинства віруючий». 
Те саме кажуть у відповідь на запитання: 
«Чи ти каявся перед Богом у своїх гріхах». 
І в цьому я вбачаю велику проблему. Діти 
в християнських сім’ях не переживають 
моменту народження згори. А чому так 
стається? Тому що наші діти не відчува-
ють себе грішними. На їхню думку – яку 
сформували ми з вами – грішниками є ті, 

що п’ють, колються, на вулиці живуть, а 
вони ж з дитинства в церкві. Ніхто не роз-
повів цим дітям, що і в них гріховна нату-
ра. Ми повинні пояснити дитині з ранніх 
років, вказуючи на те, що вона могла і хо-
тіла зробити добре, але не зробила цьо-
го саме тому, що гріховна природа взя-
ла верх. Такі приклади можна знайти в 
житті навіть найслухнянішої дитини. І по-
винні пояснити, що ніхто за багатовіко-
ву історію до Христа не міг звільнитися 
від цього і що лише Христос може змі-
нити гріховну природу, якщо ми покає-
мося перед Ним.

Друга помилка світської педагогіки – 
твердження, що не можна застосовува-
ти методи покарання. Багато батьків-хри-
стиян також повторюють цю помилку, ні-
коли не караючи своїх дітей. В Америці 
та Західній Європі це заборонено на за-
конодавчому рівні. І покаранням за пору-
шення є позбавлення батьківських прав.

Біблія ж про покарання говорить так: 
«Не стримуй напучування юнака свого, 
коли різкою виб’єш його, не помре. Ти 
різкою виб’єш його і душу його від ше-
олу врятуєш».

Чому різка? Тому що діти – дослідни-
ки, вони не повірять, що праска гаряча, 
поки не спробують; що струм небезпеч-
ний, поки їх не вдарить. Наші діти повин-
ні знати межі й усвідомлювати, що за по-
рушення цих меж вони будуть покарані.

Дитині, яка не знає жодних меж у 
житті, дуже складно стати віруючою. Їй 
не підходить Біблія, тому що в ній дуже 
багато обмежень.

Третя помилка світської педагогіки 
– спільне виховання хлопчиків та дівча-
ток. Ця традиція пішла з Америки. І те-
пер у школі нас не вчать, як бути татом 
чи мамою. Нас вчать, що ми станемо лі-
карями, вченими, інженерами. Але не 
всі стануть лікарями, вчителями чи кос-
монавтами, проте майже всі стануть та-
тами або мамами.

Дівчатка швидше розвиваються, вони 
слухняні. І зазвичай їх обирають старо-
стами у класах. Будь-які інші відповідаль-
ні справи покладають також на дівчаток. 
Таким чином ми виховуємо безвідпові-
дальних чоловіків, які не хочуть брати 
на себе певних повноважень і не сором-
ляться того, що весь тягар сімейних кло-
потів лягає на жінку.

Основою нашого виховання є Біблія. 
А сили для того, щоб виховати дітей пра-
вильно, дає нам Бог. Бо скільки б ми не 
черпали знань з найрізноманітніших дже-
рел, якщо ми не будемо триматися Біблії 
і не випросимо у Бога здібності, сили та 
терпіння, ми не зможемо виховати сво-
їх дітей такими, якими хочемо бачити їх 
і ми, і Бог.

Віктор Шевчук.

Я Я ХОЧУХОЧУ  БУТИБУТИ  ВІРУЮЧОЮВІРУЮЧОЮ

– Мамо, я не хочу бути віруючою! Хочу бути 
як всі! – сказала мамі після школи пер-
шокласниця Оленка.

– Чому? – запитала її мама.
– Тому що наді мною всі сміються. Мені від цього 

хочеться плакати. Якщо ти не дозволиш мені бути 
невіруючою, я не піду більше до школи!

– Добре. Поговоримо про це, а потім вибирай 
сама. Домовилися?

Оленка кивнула і всілася поруч з мамою. І мама 
почала розповідати:

– Донечко, коли тобі було всього п’ять місяців, 
ти тяжко захворіла. П’ять місяців – це дуже мало. 
Ти тільки вчилася сидіти і носила зовсім малень-
кі штанці і сорочечки. Ми з татом багато плакали.

Ми дуже не хотіли, щоб ти – наша перша до-
нечка, наша крихітка – померла. А лікарі казали, 
що тебе неможливо вилікувати. Ми з тобою лежа-
ли в лікарні. У твої маленькі, тоненькі ручки ліка-
рі вставляли голки крапельниць. Коли ти задиха-
лася, тобі давали кисневу подушку і робили всякі 
уколи. Я була у відчаю. Життя відступало від тебе 
з кожною годиною.

І ось одного разу вночі, коли ти знову стогна-
ла і плакала, я, змучена, стала на коліна, як ко-
лись дуже давно вчила мене моя старенька ба-
буся, і почала благати: «Господи, якщо Ти існуєш 

в цьому світі, врятуй мою донечку! Зціли її! Ство-
ри це чудо, Господи!». Потім я ще довго плакала, 
стоячи на колінах, і в моє серце вливався спокій. Я 
згадувала своє дитинство, віруючу бабусю, її роз-
повіді про Ісуса Христа, її прості молитви. Мені ні-
хто не міг допомогти. Ніхто не міг спасти тебе, ок-
рім Нього – Ісуса.

І знаєш, Оленко, Він це зробив. Після тої першої 
в моєму житті молитви ти міцно заснула. А через 
деякий час, на подив лікарів, тебе зовсім здорову 
виписали з лікарні додому. Я і тато були найщас-
ливішими людьми на світі, ми всім і всюди розпо-
відали, що зробив для нас Господь. Лікар, який лі-
кував тебе, признався, що перестав бути атеїстом.

Ось так, донечко, відтоді ми дуже любимо Госпо-
да, Котрий звершив це чудо. Тепер вирішуй, Оленко, 
віруючою тобі зростати чи ні. Подумай про те, що 
зробив для тебе Ісус, як Він любить тебе. Чи вар-
то забувати про це заради когось? Ти вже школяр-
ка, сама повинна вирішувати, що робити. А я йду 
готувати обід...

Коли мама повернулася до кімнати Оленки, ді-
вчинка стояла на колінах і шепотіла: «Ісусе! Про-
сти мені! Будь ласка, прости! Я не знала, що Ти так 
багато зробив для мене. Я хочу бути завжди віру-
ючою, Господи!».

Олена Чепілка.
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СУДИЛИЩЕ ХРИСТОВЕСУДИЛИЩЕ ХРИСТОВЕ

РАДА ЦЕРКОВ ПІДТРИМАЛАРАДА ЦЕРКОВ ПІДТРИМАЛА  
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БЛАГОВІСТ У ХХІ СТОЛІТТІ

Велика палата Європейського суду з прав людини 
підтвердила право релігійних організацій на само-
врядування. Це рішення спонукатиме 47 держав-чле-
нів Ради Європи поважати право церкви регулювати 
власні справи. Велика палата ЄСПЛ захистила право 
церков на «церковні суди та дисципліну служителів 
церкви», повідомляє Інститут релігійної свободи.

Правозахисна організація ADF 
International надала Суду свій 
експертний висновок, ствер-

джуючи, що згідно з міжнародним 
правом, церкви повинні мати мож-
ливість керувати своїми внутрішні-
ми справами без втручання уряду.

Заступник директора ADF 
International Пол Коулман так про-
коментував прийняте рішення: «Між-
народне право, зокрема Європей-
ська конвенція з прав людини, за-
хищають принцип автономії церкви 
при розгляді внутрішніх дисциплінар-
них питань. Держава не повинна ві-
дігравати жодної ролі у внутрішньо-
му управлінні релігійних організацій».

Відповідно до рішення Великої 

палати ЄСПЛ, держава не повин-
на втручатися у відносини між цер-
квою та її служителями.

Суть справи, яку розглядав Єв-
ропейський суд з прав людини, поля-
гає у розв’язанні суперечки, що три-
ває з 2005 року, коли церковний суд 
звільнив пана Каролі Нагі з пастир-
ської посади в Реформатській Цер-
кві Угорщини за результатами цер-
ковного дисциплінарного проваджен-
ня, яке було порушено проти нього. 
Другий церковний суд підтримав це 
рішення та відхилив апеляцію заяв-
ника. Справа дійшла до Верховного 
суду Угорщини, який відмовився ви-
знати юрисдикцію, оскільки у справі 
було застосоване церковне право. 

Тому у 2009 році пан Нагі звернувся 
до ЄСПЛ зі скаргою на те, що дер-
жавні суди відмовилися розгляда-
ти його позов, посилаючись, що це 
питання відноситься до внутрішньої 
церковної дисципліни.

«Це рішення Великої палати 
ЄСПЛ підтвердило принцип цер-
ковної автономії, відкинувши ви-
могу колишнього пастора, оскіль-
ки він не мав право використову-
вати державні суди проти церкви, 
будучи незадоволеним рішеннями 
внутрішніх церковних судів. Це рі-
шення ЄСПЛ можна вітати, оскіль-
ки воно утверджує права віруючих 
у всіх 47 державах-членах Ради 
Європи, щоб мати змогу керувати 
власними справами без необґрун-
тованого зовнішнього втручання 
держави», – пояснив Пол Коулман.

Нагадаємо, що раніше Парла-
ментська Асамблея Ради Європи 
прийняла окрему резолюцію, в який 
підкреслила, що церкви і релігійні ор-
ганізації є частиною громадянсько-
го суспільства та відіграють важли-
ву роль у суспільному житті країни.

Всеукраїнська Рада Церков і ре-
лігійних організацій делегувала 
своїх представників на засідан-
ня парламентського Комітету, 
який розглядав проект Закону 
України «Про запобігання та про-
тидію домашньому насильству».

Під час засідання представники Ради Цер-
ков підтримали редакцію урядового зако-
нопроекту № 5294, підготовлену робочою 

групою до другого читання, повідомляє Інсти-
тут релігійної свободи.

За наслідками дискусії Комітет з питань сім’ї, 

молодіжної політики, спорту та туризму реко-
мендував Верховній Раді підтримати в цілому 
як закон проект Закону України «Про запобі-
гання та протидію домашньому насильству».

Нагадаємо, що раніше Всеукраїнська Рада 
Церков і релігійних організацій закликала пар-
ламентарів прийняти законопроекти № 4952 та 
№ 5294, спрямовані на протидію домашньому 
насильству, не прив’язуючи їх до ратифікації 
Стамбульської конвенції.

Щодо самої ж Стамбульської конвенції ре-
лігійні діячі висловили низку суттєвих терміно-
логічних зауважень, у зв’язку з якими, на пе-
реконання Ради Церков, цей документ (проект 
№ 0119) недоцільно ратифіковувати.

«Ми ж відважні, і бажаємо краще покинути дім тіла і мати дім у Господа. Тому 
ми й пильнуємо – чи зостаємося в домі тіла, чи виходимо з дому – бути Йому 
любими. Бо мусимо всі ми з’явитися перед судовим престолом Христовим, щоб 
кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він – чи добре, чи лихе» (2 Кор. 5:8-10).

Люди по-різному ставляться до цього: дехто не хоче й чути про це, 
дехто боїться, дехто до кінця не розуміє принципів суду Христово-
го. Та все ж більшість щирих християн вважають цей суд дивовиж-
ною та радісною подією. У Бога є багато імен, багато позицій та ти-
тулів. І одне з таких імен – Бог-Суддя справедливий. Біблія свідчить, 
що «справедливість та право – підстава престолу Його» (Пс. 97:2).

Бог – Суддя всіх. Гарант нашої справедливо-
сті і Той, Хто віддасть кожному відповідно до 
вчинків його. Якби ми повною мірою усвідо-

мили цю істину, багато наших вчинків та дій були б 
зовсім іншими. Ми були б спокійними, коли з нами 
поводяться несправедливо. Ми були б внутрішньо 
урівноваженими, коли люди не помічають наших 
добрих вчинків, бо знали б, що про кожний наш 
вчинок пам’ятає Господь. І Він усіх виведе на суд. 
Біблія свідчить, що Отець весь Свій суд віддав Си-
нові. І Христос сказав: «Слово Моє, яке Я говорю 
вам, судитиме вас останнього дня». Це допомагає 
нам уникнути рабського страху перед покаранням 
і сповнитися страхом Божим.

Суд не осудуження, а винагороди
Коли ми говоримо про суд для віруючих, на пам’ять 

спливає безліч цитат. Наприклад: «Хто вірує в Ньо-
го, не буде засуджений, хто ж не вірує – той вже за-
суджений, що не вірив в ім’я Однородженого Сина 
Божого» (Ів. 3:18). Або: «Поправді, поправді кажу 
вам: «Хто слухає слова Мого, і вірує в Того, Хто по-
слав Мене, – життя вічне той має і на суд не прихо-
дить, але перейшов від смерті до життя» (Ів. 5:24).

Так, люди, які повірили в Ісуса, не постануть пе-
ред судом засудження, але всі ми постанемо перед 
судовим престолом Христа. Тому що Божий суд – це 
не лише засудження, це відплата, винагорода. І це 
стало можливим завдяки тому, що наші гріхи на Себе 
взяв Христос, в Якого ми віримо і Якому служимо.

Коли ми згадуємо про Христові страждання, то 
кажемо, що Його зрадив Юда, що первосвящени-
ки взяли Його з заздрості, що винесений вирок ви-
конали римські воїни. І це правда. Але верховним 
Суддею, що судив наші гріхи та беззаконня, які Ісус 
взяв на Себе, був Сам Всемогутній Бог – Суддя всіх. 
Якщо ви хочете пізнати Бога-Суддю і Бога милости-
вого, то погляньте на Голгофу. 

Там були явлені Божий суд і одночасно Його 
милість до нас. Божий суд над гріхами людини, які 
були на Ісусі Христі, Тому, Хто не вчинив гріха, але 
прийняв на Себе всі наші гріхи і покарання за них. 
Настане момент, коли всі народи воскреснуть. Це 
буде друге воскресіння. І всі постануть на суд біля 
білого престолу, на якому буде винесений страш-
ний вирок (див. Об. 20:11-15). Але Біблія пропонує 
спасіння в Христі Ісусі людям, які вірять у Нього.

Згаданий уривок з Писання свідчить, що всі люди 
мають постати перед судовим престолом. Там будуть 
і віруючі люди. А Ісус виступить у двох ролях. Спер-
шу Він постане як Суддя, і суд вічності почнеться з 

дітей Божих. Потім Він виступить в ролі Наречено-
го, Який обручиться зі Своєю Нареченою – і це буде 
шлюб на весь всесвіт. На суд біля судового престо-
лу Христового ми постанемо всі разом, але суди-
тиметься кожен зокрема згідно зі своїми ділами.

На цьому суді не вирішуватиметься питання спа-
сіння. Це питання вирішується на землі. Але й після 
нашого покаяння і навернення ми робимо і добре, і 
зле, справедливе і не дуже, виконуємо своє призна-
чення на землі чи не виконуємо його, використову-
ємо наші дари й таланти чи ховаємо їх. Біблія свід-
чить, що ми не просто спасенні, а що ми створені 
у Христі Ісусі на добрі діла. І саме за ці діла Бог да-
ватиме оцінку там, перед судовим престолом. І ко-
жен отримає або нагороду, або ж стягнення згідно 
зі своїми вчинками. У Бога все враховується. Кожна 
наша жертва, кожен наш вчинок, кожне наше вну-
трішнє бажання – навіть найпотаємніше – усе ста-
не явним. Усе буде відкрите, і ми дамо за все звіт.

Тому не спішімо шукати похвалу чи прагнути, 
щоб нами захоплювалися. Ми це отримаємо, але не 
тепер, а у свій час, коли постанемо перед судовим 
престолом. Пам’ятаєте, з якою радістю Павло че-
кав цього дня, бо він «звершив ту справу, яку дору-
чив йому Бог, зберіг віру» і чекав лише нагороди від 
Бога. Віруючі чекають того дня, коли залунає тру-
ба архангела і ті, хто помер у Христі, воскреснуть, 
а решта миттєво зміняться. Усі ці мільярди поста-
нуть перед судовим престолом Христа в білих оде-
жах, але з різними ділами.

Ці одежі праведності ми отримали вірою через 
жертву Ісуса Христа. Але діла наші йдуть услід за 
нами. І настане мить, коли Бог дасть оцінку кожно-
му нашому вчинку і кожній нашій справі. І це підба-
дьорює, надихає, лякає, приводить в трепет, дає 
впевненість.

Люди часто сперечаються про те, як правильні-
ше робити те чи інше. Щось для нас престижно, а 
щось – ні, щось вигідно, щось не вигідно, щось важ-
ливе, а щось – не дуже. Але ми маємо все оцінюва-
ти з погляду майбутнього суду.

Скажу відверто: я серйозно готуюся до цього 
дня, до розмови з Христом віч-на-віч, від серця до 
серця. І дуже хочу не боятися цієї зустрічі, бо Біблія 
каже, що «любов удосконалюється з нами так, що 
ми маємо відвагу на день судний, бо який Він, такі 
й ми на цім світі» (Ів. 4:17). Якщо ж ці слова викли-
кають у вас страх, то щось неправильно у ваших 
стосунках з Богом, з ближніми і з вашим розумін-
ням судового престолу Христа.

Принципи суду
Які ж будуть принципи суду? Що буде цінувати-

ся, що вражатиме Бога? По-перше, Писання свід-
чить, що віруючі будуть судитися з огляду на те, як 
вони використали отримані таланти. 

Кожен з нас має таланти. Жодна людина не 
може мати всіх талантів. І немає жодної людини, 
яка зовсім не має таланту. Ми відповідальні за ці 
таланти та їх використання й примноження, бо це 
не щось наше, їх нам вручив Бог.

Вам, напевно, траплялися люди, які дуже здібні 
в тому чи іншому, наприклад, у служінні. Вони мо-
жуть і те, і те, і те. І нам здається: «О, які талано-
виті люди!». Дозвольте з цим не погодитися. Біль-
шість з цих людей були не більш талановитими, ніж 
ті, хто вважає себе неталановитими. Просто вони 
вклали своє у таланти, які дав Бог.

Є унікальна закономірність талантів: вони роз-
виваються і відкриваються, якщо їх використову-
єш. З одного таланту стає два чи навіть більше. Та-
ких людей ми називаємо особливо талановитими. 

Так, Бог наділяє певних людей унікальними здіб-
ностями, але, в принципі, ми дуже схожі один на од-
ного і в кожного з нас є щонайменше один талант. 
Біблія рекомендує нам збирати собі скарби на небі, 
оскільки на землі їх можуть з’їсти міль чи іржа або 
вкрасти злодій.

Іншими словами, воно може втратити свою цін-
ність, значення або зникнути безслідно. Але «де наш 
скарб, там і ми, там наше серце». Якщо наш скарб 
на небі, то ми думаємо про те, що вгорі, і спрямо-
вуємо туди свої погляди. Ми можемо земне, тимча-
сове вкласти у вічні цінності. І коли ми прийдемо на 
небо, на нашому рахунку буде скарб нетлінний. Об-
разно кажучи, на небі є приватна власність, особи-
стий рахунок у небесному банку.

Хочу спростувати одну хибну доктрину. Я часто 
чую: «О, мені б лише спастися і бути хоча б біля по-
рогу там, на небесах». Біблія так не вчить. Давид 
казав, що краще бути біля порогу храму тут, на зем-
лі, ніж у дворах нечестя. Це правда, але думати: 
аби лишень біля порогу дому там, у вічності, хибно. 
Відмовтеся від такої думки, якщо ви вважали так.

Біблія закликає нас досягати повної нагороди, бо 
«той, хто перемагає, успадковує все». Це дає нам 
сміливість та відвагу, активність і жертовність. Бі-
блія свідчить, що ми отримуватимемо нагороду за 
допомогу нужденним і навіть за гостинність. І якщо 
ти даси лише «чашу холодної води пророкові в ім’я 
пророка, не втратиш нагороди пророка».

Ви можете отримати ту ж нагороду, яку отри-
має ваш служитель. Ви не заберете її в нього, ви 
примножите її. Вкладайте в служителя як у служи-
теля – і, причащаючись до його праці, ви матиме-
те й заплату, яку матиме він. Йому не стане мен-
ше, йому стане більше при вашій співучасті. Але 
та нагорода, яку він має, буде частково й вашою в 
Царстві Божому.

Можливо, ви підтримуєте місіонерів, і вони завдя-
ки вашій підтримці, приводять душі до Христа. Тоді 
ви – в їх команді. Ви співучасники цієї праці, яку ви-
конують вони, і тієї нагороди, яку вони отримають.

На цьому суді Христос також оцінюватиме наші 

таємні справи, наш характер, наші слова, наші сто-
сунки, нашу любов чи її брак, наші мотиви, наше слу-
жіння чи недбалість щодо нього. І оцінюватиме Він 
це у світлі наших знань та можливостей. «Бо кому 
багато дано, з того багато спитається», тому що 
знання – це також дар Божий, який потрібно вкла-
дати не лише в себе, але й в інших. 

Біблія каже, що будуть оцінюватися не лише добрі 
вчинки віруючих, але й лихі. Зауважте, тут не ска-
зано про гріховні справи, а про лихі. Усі наші вчин-
ки, які не викреслені кров’ю Ісуса Христа, йдуть ус-
лід за нами. Немає нічого, що б зникало з поля зору 
Бога і не записувалося б у книгу пам’яті. «Бо ніхто 
не може покласти іншої основи, окрім покладеної 
– а вона Ісус Христос. А коли хто на цій основі бу-
дує з золота, срібла, дорогоцінного каміння, із де-
рева, сіна, соломи, то буде виявлене діло кожного, 
бо виявить день, тому що він вогнем випробує, яке 
воно. І коли чиє діло, яке збудував хто, устоїть, то 
той нагороду одержить; коли ж діло згорить, мати-
ме той шкоду, а сам він спасеться, але так, як че-
рез вогонь» (1 Кор. 3:11-15). 

Дещо з того, що ми будуємо, здається нам про-
сто чудовим. Але в Божих очах це може виявити-
ся сіном та соломою. Іноді ми стаємо учасниками 
яскравих служінь чи гучних справ. Але якщо в них 
немає Божої благодаті, якщо вони не чиняться в 
ім’я Господа, жертовності, любові, якщо ми не до-
кладаємо до них всього свого серця, то це, найімо-
вірніше, те, що не встоїть на Божому суді.

Є безліч справ, які захоплюють людей, але не 
викликають захоплення у Бога, бо в Його очах вони 
виглядають, як сіно та солома. Багато що в нашому 
житті випробовується у вогні труднощів та хвилю-
вань, пройшовши які, ми бачимо, наскільки це цінне.

Іноді ми можемо казати: «Господи, я маю тер-
піння. Це моя сильна риса». Але Господь може по-
казати, які ми насправді, створивши відповідну си-
туацію. І тоді ми з жалем спостерігатимемо за тим, 
як згоряє сіно нашої самовпевненості.

Добре, коли ми в цьому житті бачимо й оцінює-
мо все з погляду Бога. Біблія каже, що для вірних 
готується багато вінців. Вінець нетлінний, вінець 
правди, вінець життя, вінець слави, вінець похва-
ли. Там також будуть різні престоли чи місця для 
особливих людей. Тому на судилищі Христовому ко-
жен отримає різну нагороду, різні вінці, різну славу, 
різне становище. І всю вічність те, що ми отрима-
ли, матиме цінність. І повірте, що ми повік-віку ра-
дітимемо тим, що набули.

Праведники, які померли, тепер чекають своєї 
нагороди, до певної міри вони знають, якою вона 
буде, але отримають її в день суду біля великого бі-
лого престолу Агнця. І дай нам, Боже, прожити так, 
щоб ці вінці лягли й на наші голови. 

«Будь пильним, – застерігає Біблія, – щоб вінця 
твого ніхто не забрав». Тут йдеться не про спасін-
ня. Спасіння ми отримуємо з Божої благодаті, але 
нагороду кожен отримає різну, в міру діл, які вчинив   
чи то добрі, чи лихі. Тому якщо ми щось робимо, то 
робімо від душі, як для Господа, бо свого часу от-
римаємо повну і справедливу нагороду.

Сергій Вітюков.
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУАКТУАЛЬНЕ

СПРАВЖНЯ І ФАЛЬШИВА ДУХОВНІСТЬСПРАВЖНЯ І ФАЛЬШИВА ДУХОВНІСТЬ

НЕВІРУЮЧА ДРУЖИНА. ЩО РОБИТИ?НЕВІРУЮЧА ДРУЖИНА. ЩО РОБИТИ?
«Я знаю, що в Біблії говориться про те, щоб християни не впрягалися до одного 

ярма з невіруючими. А що робити, якщо таке вже сталося? Я став віруючим кілька 
років тому, коли вже був одруженим. У моєї дружини відносини з християнством 
не складаються. Вона каже, що християни – лицеміри і нетолерантні люди.

Мені важко розмовляти з нею про це, не кажучи вже про те, щоб пере-
конати її йти за Христом. Мені здавалося, що це моя роль – привести 
її до Бога. Але тепер я в цьому сумніваюся. Що мені робити? Як допо-
могти їй пізнати Христа, а самому в цьому процесі не розчаруватися».

Насамперед дякуємо автору листа за відвертість. 
У Біблії справді говориться про те, щоб ми з 
невіруючими не впрягалися до одного ярма (2 

Кор. 6:14). Річ у тому, що двоє людей дуже зближа-
ються у взаємостосунках, коли зв’язані емоційни-
ми, фізичними, ментальними і духовними нітками.

Але життя не завжди тільки чорне і біле. Іноді 
хтось із подружжя увірував після весілля, обірвавши 
духовну нитку, яка з’єднувала їх досі. А іноді християни 
вступають в шлюб з представниками інших релігій. 
У таких ситуаціях тема віри стає джерелом напруги, 
а не спільних інтересів. Багатьом сім’ям довелося 
переборювати біль і проблеми, пов’язані з різницею 
у вірі.

То що ж робити, якщо ви одружилися з 
невіруючою? Хоча в Писанні цій темі приділяється 
не так вже й багато уваги, ясно одне ви повинні 
залишатися разом доти, поки це залежить від вас 

(1Кор. 7:12-14). Іншими словами, робити свою частину 
роботи над своїм шлюбом, бачачи в цьому можливість 
віддати Богові славу навіть серед труднощів.

А ще треба робити наступне.

Молитися за дружину
Ваш духовний вплив на сім’ю більший, ніж ви 

можете уявити. Біблія нагадує, що усе, що ми робимо, 
– частина великої духовної битви, яка відбувається 
за кадром видимого (Еф. 6:12). Не забувайте, що 
ваші молитви за дружину – це найважливіший і 
найсильніший аспект вашого духовного впливу на неї.

Любити дружину
Немає гучнішої мови, як мова любові. Тому 

що любов – це мова більше діл, ніж слів. Любов 
проявляється в терпінні, доброті, прощенні і 
самопожертві (1 Кор. 13:4-8).

Не завжди легко виявляти свою любов, тому 

що наш егоїзм володіє потенціалом перекривати 
нашу здатність любити. І саме в такі моменти любов 
найважливіша, тому що саме тоді любов найголосніше 
говорить про те, що Бог звершив для тебе і в тобі. 

Апостол Петро нагадує тим, хто одружений за 
невіруючою людиною, про силу їхнього свідчення 
про Христа (1 Петр. 3:1). Відрадно, що це не ваша 
робота – привести дружину до Христа. Це робота 
Бога. Ваша робота – любов. Ні більше, ні менше. 
Тому любіть її, бо любов ніколи не буває даремною.

Бути прикладом християнина для дружини
Шкода, що ваша дружина скептично ставиться 

до християнства. Найімовірніше, проблема в неї не з 
Христом, а з християнами. Ніяка кількість аргументів 

чи виправдань не переконають її, тому що її думка, 
очевидно, проростає з глибоких душевних ран.

Замість спроб переконати її, напевне, краще 
буде відмовитися від суперечок і стати просто 
відображенням Христа для неї.

Взагалі, незалежно від того, християнка ваша 
дружина чи ні, – ви  покликані бути відображенням 
характеру Христа для неї. 

Просити підтримки церкви
Вам потрібна громада віруючих, яка вміє 

підбадьорити, підтримати в молитві, надихнути. Оточіть 
себе справді віруючими людьми. Особливо важливо 
знайти кілька чоловіків, які могли би молитися разом 
з вами і постійно заохочувати вас зростати в Христі.

Це буде добре не лише для вас, але й для вашої 
дружини. Дружба з віруючими людьми допоможе їй 
побачити  справжню віру і справжні стосунки з Христом.

Продовжуйте надіятися на Господа. Бог звершує 
Свою роботу. Він працює в її серці. Дуже багато 
людей, чоловіків і жінок, прийшли до Бога завдяки 
безперервним молитвам, любові і прикладу свого 
подружжя. Настане час і для вашоїдружини.

І врешті-решт, треба пам’ятати, що завоювання 
сердець для Христа – це Боже діло. Нехай 
Бог продовжить благословляти вас силою, 
підбадьоренням, мудрістю і терпінням, які вам 
так потрібні і які Він дає кожному, хто просить.

Д. Ф.

«Пильнуйте про мир зо всі-
ма, і про святість, без якої 
ніхто не побачить Госпо-
да» (Євр. 12:14). Стан свя-
тості нерозривно пов’яза-
ний з духовністю християни-
на. І якщо слово «святість» 
дослівно означає «відділен-
ня» (відділення від гріха для 
перебування з Богом) і ха-
рактеризує наше станови-
ще у світі, то слово «духов-
ність» для багатьох має роз-
мите і нечітке визначення. 
То що ж таке духовність?

Поняття про духовність у різних хри-
стиян різне. У деяких колах вважа-
ється найдуховнішою людина, яка 

може безперервно говорити на релігійні 
теми й емоційно проповідувати; інші вва-
жають ознакою духовності якесь «підне-
сення в дусі», а деякі думають, що найду-
ховніший в церкві той, хто молиться дов-
ше і голосніше, ніж всі інші.

Так, енергійне свідчення, часті молит-
ви і голосні славослів’я можуть поєдну-
ватися з духовністю, але самі по собі ці 
якості ще нічого не доводять.

Дуже легко переплутати духовність 
і душевність. І тоді замість справжньої 
духовності в людини буде псевдодухов-
ність. Буде прояв душевних якостей і 
властивостей, які сама людина та й інші 
люди можуть вважати духовністю. Але 
це фальшива духовність. 

Фальшива духовність
Небезпека фальшивої духовності по-

лягає в тому, що вона ґрунтується на 
думці, що щось – духовне, тоді як духов-
ним це не є. 

Що це означає? Від віруючих можна 
почути, що він в цій церкві, тому що йому 
подобаються церковний спів, інтер’єр чи 
архітектура споруди, подобається той чи 
інший проповідник або священнослужи-
тель... «Подобається...» І коли з такими 
віруючими починаєш говорити про сер-
йозніші поняття, з’ясовується, що вони 
відвідують церкву, щоб самоутверди-
тися (зазвичай це люди кризового віку); 
щоб просто не сидіти вдома (наприклад, 
люди на пенсії), а для деяких відвідини 
церкви – це щось на взірець захоплення, 
хобі, подібно до того, як хтось ходить в 
Клуб ветеранів співати, а хтось займа-
ється вишиванням.

Найстрашніше полягає в тому, що вони 
не хочуть навіть самі собі в цьому призна-
тися. Їм здається, що якщо їм емоційно до-
бре і вони знаходять для себе задоволен-
ня, відчувають заспокоєння у виконанні 

тих чи інших церковних дій або традицій, 
то в них все добре і вони духовні. 

Деякі думають, що духовності надає 
особливий зовнішній вигляд. А насправді 
вони переплутують душевність з духов-
ністю. Чому це відбувається? Проблема 
в тому, що людині простіше бути душев-
ною, ніж духовною. Але оскільки і те й 
інше належить до сфери нематеріальної 
складової людини, то можна одне сприй-
мати за інше і думати, що все нормаль-
но. І чим більше людина плутає справж-
ню духовність з фальшивою, тим склад-
ніше їй буде змінити свій внутрішній стан. 

Надумана духовність призводить до 
релігійності. Правдива духовність веде 
до духовного зростання і наповнення си-
лою від Бога для служіння. Релігійність 
формується ззовні через приписи і тра-
диції. А духовність є наслідком внутріш-
нього досвіду людини в сфері спілкуван-
ня з Богом і Його Словом.

Апостол Павло радить Тимофієві: 
«Уважай на самого себе та на науку, три-
майся цього. Бо чинячи так, ти спасеш і 
самого себе, і тих, хто тебе слухає!» (1 
Тим. 4:16). Отже, для оцінки духовності 
повинні бути певні стандарти або орієн-
тири, основані на непохитній правді — 
Слові Божому (Біблії). Виходить, вивча-
ючи Писання і застосовуючи його в жит-
ті, людина може оцінити свою духовність. 
Тому звернімся до Біблії. 

У книгах Нового Заповіту, особливо в 
посланнях до коринтян, багато говориться 
про те, яким повинен бути справді духов-
ний християнин. Тому подивимося на на-
станови про те, що і як визначає справж-
ню духовність християнина.

Варто зазначити, що духовність – це 
двобічна дія. З одного боку, Бог посилає 
нам Духа Святого, що звершує роботу в 
нашому дусі і веде  до духовної зрілості. 
З другого боку, сама людина відгукуєть-
ся на Божий заклик і визначає інтенсив-
ність своїх відносин з Богом і рівень по-
кори Йому.

Бог зі Свого боку зробив все для того, 
щоб ми були духовними. З боку людини 
духовність формується під тиском пев-
них постійних і сильних бажань. Які ж ба-
жання ведуть до справжньої духовності?

Бажання бути святим, а не щасливим
Духовний християнин бажає передусім 

бути святим і продовжувати освячувати-
ся, а вже потім – бути щасливим. Спрага 
щастя в багатьох християн настільки пе-
реважає спрагу святості, що може при-
звести до відсутності святості взагалі.

Справді духовна людина знає, що Бог 
дає надмір радості лише після того, як ми 
стаємо здатними її сприймати без шко-
ди для своєї душі, не раніше. Джон Вес-
лі, говорячи про перших методистських 
баптистів, сказав, що він «сумнівається, 

чи будуть вони досконалими в любові, 
тому що вони відвідують зібрання для 
того, щоб прилучатися до релігії, а не 
для того, щоб стати святими».

Освячення – це Божа воля для кож-
ного віруючого (1 Сол. 4:3). Це постійне 
відділення від гріха так, щоб він не мав 
ніякого впливу у твоєму житті. І це про-
цес: «Святий – нехай ще освячується!» 
(Об. 22:11).

Біблійне значення освячення – це від-
ділення Богом, для Бога, від гріха для 
святого життя. Апостол Павло сказав: 
«Отож, хто від цього очистить себе, буде 
посуд на честь, освячений, потрібний Во-
лодареві, приготований на всяке добре 
діло» (2 Тим. 2:21).

Бажання бачити славу Христа
Людину можна вважати духовною, 

якщо вона бажає бачити славу Христа у 
своєму житті, навіть якщо заради цього 
доведеться зазнати труднощів чи злиднів. 
Така людина молиться: «Хай святиться 
Ім’я Твоє». Жити для слави Божої стало 
для неї свого роду духовним рефлексом. 
Вона вже зробила вибір ще до того, як 
настане сама мить вибору. Вона не тор-
гується зі своїм серцем.

Для того, щоб бачити славу Христа, 
треба йти за Христом. Однак деякі йдуть 
за лідерами. Основа всього – Біблія, а не 
досвід інших християн. Досвід потрібно 
враховувати, але не можна підносити в 
ранг абсолюту. І не важливо, чий це дос-
від... Колись така проблема виникла в хри-
стиян в Коринті, коли вони свою духов-
ність визначали лідером, за яким ішли. І 
ось що пише їм апостол Павло: «Бо ста-
ло відомо мені про вас, мої браття, від 
Хлоїних, що між вами суперечки. А кажу 
я про те, що з вас кожен говорить: я ж 
Павлів, а я з Аполлосів, а я Кифин, а я 
Христів. Чи ж Христос поділився? Чи ж 
Павло був розп’ятий за вас? Чи в Павло-
ве ім’я ви христились?» (1 Кор. 1:11-13). І 
підводить до висновку: «Хто хвалиться, 
нехай хвалиться Господом!» (1 Кор. 1:31). 

Бажання нести свій хрест без нарікань
Хрест – це не нещастя, а труднощі і 

навіть переслідування, які приходять в 
життя віруючих як результат їх послу-
ху Христові. Цей хрест не покладається 
на нас силоміць, ми беремо його добро-
вільно, цілком усвідомлюючи всі мож-
ливі наслідки. 

Нести хрест – означає бути покір-
ним Христу і Його заповідям. Іноді такий 
хрест ще називають тягарем чи ярмом. 
Ісус сказав: «Візьміть на себе ярмо Моє, 
і навчіться від Мене, бо Я тихий і серцем 
покірливий, – і «знайдете спокій душам 
своїм». Бо ж ярмо Моє любе, а тягар Мій 
легкий!» (Мт. 11:29-30).

Ярмо тут – це послух заповідям Христа. 

Як на тварин накладали ярмо для того, 
щоб обмежити їх рухливість, підкорюю-
чи їх волі людини, так і заповіді Христа 
спрямовані на обмеження тих дій люди-
ни, які завдають їй шкоди, а також для 
перебування людини у волі Божій. Окрім 
того, покладене на тварину ярмо пов’я-
зувало її з людиною. Таким чином Божі 
заповіді пов’язують нас із Богом.

Тягар – це покладене на нас служін-
ня. Наводячи паралель з твариною, що 
везе вантаж (тягар), ми можемо поба-
чити кілька важливих принципів у фор-
муванні нашого характеру. Тварина очі-
кує що одержить нагороду, доставивши 
вантаж в потрібне місце. Більше того, ве-
зучи тягарі, вона розвиває свою муску-
латуру і стає сильнішою.

Виконуючи служіння, ми хочемо за-
служити похвалу, а це мотивує до того, 
щоб працювати над собою і розвивати 
свої позитивні якості. Коли ми робимо 
щось, ми самі стаємо сильнішими, адже 
праця  загартовує нас. Результатом но-
сіння такого хреста (ярма, тягара) буде 
справжня духовність.

Бажання оцінювати все з Божої 
точки зору

Божий погляд проникає в істинну суть 
речей. Тілесний християнин дивиться 
на предмет чи на ситуацію зовні, і всі 
його радощі і смутки залежать тільки 
від баченого.

Духовна людина здатна дивитися так, 
як дивиться Бог, і думати про речі так, 
як думає Бог. Ось чому апостол Павло, 
говорячи про духовну людину, писав для 
коринтян: «А людина тілесна не приймає 
речей, що від Божого Духа, бо їй це глупо-
та, і вона зрозуміти їх не може, бо вони 
розуміються тільки духовно. Духовна ж 
людина судить усе, а її судити не може 
ніхто» (1 Кор. 2:14-15). Духовна людина 
має звичку оцінювати все з точки зору 
вічності, а не з точки зору часу.

Бажання бути взірцем у сім’ї
Духовна людина бажає виконува-

ти Божі вказівки в сімейному житті.  В 
ідеалі відносини між чоловіком і дружи-
ною – це відображення відносин Христа 
і Церкви: «І як кориться Церква Христо-
ві, так і дружини своїм чоловікам у всьо-
му. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і 
Христос полюбив Церкву, і віддав за неї 
Себе» (Еф. 5:24-25).

Як стати духовним християнином
Перший крок до досягнення мети – 

це усвідомлення того, що наша гріховна 
природа вимагає змін, яких без особистих 
постійних відносин з Богом досягнути не-
можливо. Формування духовності почина-
ється з моменту покаяння, коли людина 
віддає себе, своє життя Богові, щоб під 
Його керівництвом змінитися.

Усім потрібно змінюватися. Пам’ята-
ючи при цьому, що людина не зразу поз-
бавляється від всього негативного. На-
впаки, багато негативних рис у ході ду-
ховної боротьби починають давати про 
себе знати із ще більшою силою. Напри-
клад, людина горда буде мати спокусу ви-
являти гордість на новому рівні. І причи-
ни  будуть достатньо «християнськими»: 
вона стала дитям Божим, вона хрещена 
Духом Святим, вона стала лідером до-
машньої церкви!

Щоб досягнути успіху, необхідно мати 
постійні особисті відносини з Богом. Ні-
хто не може змінитися власними зусил-
лями, хіба що трохи, та й то на короткий 
час. Приборкати себе й свій характер 
можна тільки з допомогою Духа Святого.

Другий крок – бути готовим прислуха-
тися до критики. Слово Боже говорить: 
«Як праведний вразить мене – то це ми-
лість, а докорить мені – це олива на голо-
ву, її не відкине моя голова» (Пс. 141:5). 
Прийняти докір нелегко, але це ще один 
засіб, який застосовує Бог, щоб форму-
вати нашу духовність.

Однак Боже викриття і наклеп, який 
широко застосовує ворог душ людських, 
щоб деморалізувати народ Божий, – це 
різні речі. Тому не всякому сказаному 
слову треба вірити, а припускати його 
через сито Божої правди – Його Слово.

І саме тому третій крок – біблійна осві-
та. Це не обов’язково навчання в бого-
словських навчальних закладах, хоч я хо-
тів би заохотити всіх до цього. Це може 
бути і самоосвіта. Але ретельне вивчення 
Біблії необхідне для формування справж-
ньої духовності.

Головна мета такої освіти – вироблен-
ня правильного християнського світогля-
ду. Апостол Павло пише своєму учневі, 
духовному сину Тимофію: «Силкуйся по-
ставити себе перед Богом гідним, праців-
ником бездоганним, що вірно навчає нау-
ки правди... пильнуй читання, нагадуван-
ня та науки!» (2 Тим. 2:15; 1 Тим. 4:13).

Четвертий крок – постійна самодис-
ципліна. У Писанні багато текстів містять 
слова «намагайся», «силкуйся», «займай-
ся постійно» і т. д. Нічого не відбувається 
миттєво. Самодисципліна – це ще і вмін-
ня правильно розставляти приорітети. 
Нехай головне завжди буде головним!

Отже, справжня духовність – це по-
стійні особисті стосунки з Богом і ви-
вчення Божого Слова. Це чистота віри, 
основана на Писанні, а не зовнішня ре-
лігійність, що ґрунтується на людському 
розумінні та традиціях. Це наявність пло-
ду духа. Це уподібнення Христові.

Сергій Поднюк.
Заступник єпископа 

ОЦХВЄ Білорусі.
Ректор Теологічного інституту.
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ ВІЧНЕ

ІСТОРІЯ  ЙОВАІСТОРІЯ  ЙОВА
Для більшості людей 

історія Йова асоціюєть-
ся з хворобами, зрадою і 
стражданням. Але звер-
німо увагу на кілька ціка-
вих фактів з цієї історії.

Бути віруючим – привілей

Життя і маєток Йова були захи-
щені огорожею Божого бла-
гословення. «Чи ж Ти не за-

безпечив його, і дім його, і все, що 
його? Чин його рук Ти поблагосло-
вив, а маєток його поширився по 
краю» (Йов 1:10).

В англійському перекладі напи-
сано, що Бог огородив тином життя 
Йова. Якщо ви вірите в Бога – ваше 
життя буде благословенне і захище-
не. Навіть диявол це знає. До речі, 
він навіть пожалівся на це... Через 
огорожу захисту навколо життя Йова 
диявол не міг зробити нічого пога-
ного. Іншими словами: бути вірую-
чим – це рідкісний привілей.

Як ми поводимося в труднощах
Потім сатана сказав: «Легко про-

славляти Бога, коли все добре, але 
забери від нього огорожу, і подиви-
мося, як він поведеться».

Як ми поводимося, коли трудно-
щі приходять в наше життя? Коли 
вчорашні друзі приходять у важку 
хвилину і кажуть: «А ми знаємо, за 
що тобі це...»

Бог дав – Бог взяв?
Ми завжди знаємо лише части-

ну того, що відбувається. «Я вийшов 
нагий із утроби матері своєї, і нагий 
повернусь туди, в землю! Господь 
дав – і Господь узяв...» (Йов 1:21).

Сьогодні фразу «Бог дав – Бог 
узяв» часто вживають. Але проблема 

в тому, що це не повна правда. Те, 
що Бог дав усі благословення, справ-
ді так. Але те, що Бог узяв, – з цьо-
го приводу виникає запитання. По-
дивившись за куліси того, що відбу-
вається, можна побачити, хто стояв 
за намаганнями все в Йова забра-
ти. Але Йов не бачив цього.

Часто ми не бачимо, хто нас ата-
кує. Ми не розуміємо причини того, 
що сталося... Але у важкі хвилини 
завжди знайдуться люди, які будуть 
осуджувати, дорікати і навіть вка-
жуть на причини, чому це відбува-
ється. Саме так і вчинили друзі Йова.

Проблеми з фінансами? Про-
славляй Бога

Найперше, що атакував диявол 
в житті Йова, – це фінанси. «... При-
біг до Йова посланець та й сказав: 
«Воли якраз орали, а ослиці паслися 
при них. Аж тут напали сабеї й поза-
бирали їх...» (Йов 1:14-15).

Сьогодні багато людей стикають-
ся з боргами, безробіттям, втратою 
дому чи просто нестачею чогось. 
Фінансові атаки – одні з найчасті-
ших і найбільш поширених сьогод-
ні. Якщо ви запитаєте в церкві, хто 
переживає фінансові проблеми, то 

90 відсотків не те що піднімуть руки 
– вони підведуться!

Якщо ти сьогодні переживаєш 
атаки у фінансовій сфері – не зда-
вайся! Продовжуй славити Бога!

Вірність у труднощах – запо-
рука благословення

Після того, як Йов залишився вір-
ним Богові в важкі часи, Бог благо-
словив його життя ще більше, ніж 
раніше. «І Господь привернув Йова 
до першого стану, коли він помолив-
ся за своїх приятелів. І помножив 
Господь усе, що Йов мав, удвоє... 
А Господь поблагословив останок 
днів Йова більше від початку його...» 
(Йов 42:10, 12).

Що цікаво, що Йов одержав по-
двійне благословення лише після 
того, як помолився за своїх «при-
ятелів». Друзів, які звинувачува-
ли його, які дорікали йому і в важ-
ку хвилину стали не підтримкою, а 
звинуваченням.

Тому якщо ви боретеся сьогодні 
з труднощами або переживаєте ви-
пробування, продовжуйте довіря-
ти Богові. Ви не знаєте, що відбу-
вається за кулісами! Бог – за вас, а 
не проти вас!

Ісус попереджав про при-
хід христів неправдивих і не-
правдивих пророків, які спро-
бують обманути навіть ви-
браних (Мт. 24:23-27; 2 Петр. 
3:3; Юд. 17-18). Найкращий за-
хист від обману і підступу 
– це знання правди. Викри-
ти неправдомовців можна 
лише завдяки вивченню правди.

Християни, які ретельно вивчають Бі-
блію (2 Тим. 2:15), завжди розпізна-
ють неправдиве вчення. Наприклад, 

прочитавши про діяльність Отця, Сина і 
Духа Святого (Мт. 3:16-17), вони засум-
ніваються в будь-якому вченню, що су-
перечить ідеї Святої Трійці. Відповідно, 
перший крок до розпізнання неправди-
вого вчення – це глибоке вивчення Біблії.

Ісус сказав: «Пізнається бо дерево з 
плоду!» (Мт. 12:33). Дивлячись на «плід», 
можна застосувати спеціальні методи ви-
значення правдивості будь-якого вчення

Що говорить учитель про Ісуса 
Христа?

В Євангелію від Матвія (16:15-16) Ісус 
запитує Своїх учнів: «А ви за кого Мене 
маєте?». А Симон Петро відповів і сказав: 
«Ти – Христос, Син Бога Живого!». Саме за 
таку відповідь він був названий блаженним.

Ще читаємо: «Кожен, хто робить пере-
ступ та не пробуває в науці Христовій, той 
Бога не має. А хто пробуває в науці Його, 
той має і Отця, і Сина» (2 Ів. 9). Іншими сло-
вами, відкуплення наших гріхів – це справа 
надзвичайної ваги, і варто остерігатися лю-
дей, які заперечують рівність Христа і Госпо-
да Бога, применшуючи значення смерті Ісу-
са, або відкидають Його людську природу.

Євангеліє проголошує: «Хто неправ-
домовець, як не той, хто відкидає, що Ісус 

є Христос? Це антихрист, що відрікається 
Отця й Сина!» (1 Ів. 2:22).

Чи проповідує учитель Євангеліє?
Євангеліє – це Добра Новина про смерть 

Ісуса, Його поховання і воскресіння згідно зі 
Святим Писанням (1 Кор. 15:1-4). Такі при-
ємні нашому слухові твердження, як: «Го-
сподь любить тебе», «Бог хоче, щоб ми на-
годували голодуючих» або: «Господеві до 
вподоби, щоб ми були багатими», – не пов-
ністю передають Добру Новину. Апостол 
Павло попередив нас: «... що не інша вона, 
але деякі є, що вас непокоять і хочуть пе-
ревернути Христову Євангелію» (Гал. 1:7).

Ніхто, навіть геніальний проповідник, 
не має права вносити свої зміни в те, що 
дав Господь. «Як ми перше казали, і те-
пер знов кажу: коли хто вам не те благо-
вістить, що ви прийняли, – нехай буде про-
клятий!» (Гал. 1:9).

Чи володіє вчитель рисами, які про-
славляють Бога?

Роздумуючи про неправдивих пророків, 
Юда у своєму посланні сказав: «Горе їм, 
бо пішли вони дорогою Каїновою, і попа-
ли в обману Валаамової заплати, і загину-
ли в бунті Корея» (вірш 11). 

Іншими словами, неправдивого проро-
ка легко впізнати за його гординею (відки-
нення Каїном Божих планів), жадібністю 
(Валаамове переживання за винагороду) 
і бунтівною натурою (спроба Корея поста-
вити себе вище за Мойсея).

Для дальшого дослідження цієї теми 
радимо переглянути книги Біблії, напи-
сані спеціально для того, щоб боротися з 
неправдивими вченнями. Зокрема це По-
слання до галатів, 2 Петра, 2 Івана, Юди. 

Іноді дуже складно розпізнати фальши-
вого вчителя чи неправдивого пророка, бо  
вони – як вовки в овечій шкурі або набува-
ють вигляду ангелів світла (2 Кор. 11:15). 
Тільки будучи добре обізнаними з Біблією, 
ми зможемо розпізнати неправдомовців.

Багато хто визначає самооцінку як «почуття цінності, що ба-
зується на звичках, досягненнях, фінансових ресурсах або зов-
нішності». Цей тип самооцінки може призвести до того, що 
людина буде почуватися незалежною, гордою і схильною до 
самопоклоніння, що заважає її прагненню пізнавати Бога.

Біблія говорить, що «Бог противиться гор-
дим, а смиренним дає благодать» (Як. 4:6). 
Якщо ми надіємося лише на свої земні ре-

сурси, то неодмінно почуття власної значущості 
викликатиме гординю. Ісус сказав: «Так і ви, 
коли зробите все вам наказане, то кажіть: «Ми 
– нікчемні раби, бо зробили лише те, що повин-
ні зробити були!» (Лк. 17:10).

Це не означає, що християни повинні мати 
низьку самооцінку. Це лише означає, що наше 
усвідомлення того, які ми, не повинно залежа-
ти від того, що ми робимо, а від того, хто ми у 
Христі. Ми повинні впокорюватися перед Ним, 
і Він прославить нас. Біблія нагадує: «Я сказав 
Господеві: «Ти – Бог мій, добро моє тільки в 
Тобі!» (Пс. 16:2).

Ми можемо бути впевнені у своїй цінності 
через високу плату, яку Бог заплатив за нас 
кров’ю Свого Сина Ісуса Христа.

Не завжди низька самооцінка – протилеж-
ність гордині. Часто вона є своєрідною формою 

гордині. Деякі люди мають низьку самооцінку 
тому, що хочуть, щоб їх жаліли, звертали на 
них увагу і втішали. Низька самооцінка може 
бути заявою: подивіться на мене – так само, як 
і гординя. Це два різні шляхи досягнення одної 
мети – самозвеличення.

Замість цього треба померти для себе і від-
кидати будь-яку увагу, звернену на нас, спря-
мовуючи її на великого Бога, Котрий створив 
і підтримує нас.

Біблія говорить, що Бог дав нам цінність, 
коли придбав нас, щоб ми стали Його народом 
(Еф. 1:14). Тільки Він заслуговує честі і хвали. 
Коли ми маємо здорову самооцінку, то будемо 
оцінювати себе правильно, думаючи про інших 
краще, ніж про себе (Фил. 2:3).

Євангеліє застерігає: «Через дану мені 
благодать кажу кожному з вас не думати про 
себе більш, ніж належить думати, але дума-
ти скромно, у міру віри, як кожному Бог наді-
лив» (Рим. 12:3).

У Біблії описана цікава 
історія чоловіка на ймен-
ня Елкана. Він жив в часи, 
коли суддею Ізраїлю був 
Ілій, який зайняв цей пост 
після Самсона. Ілій мав 
двох синів – Гофні та Пін-
хаса. Хоч вони і були свя-
щениками, але  вели не-
гідне, розпусне життя.

Від Елкани народився пророк Саму-
їл, який помазав на царство Саула 
і Давида. А з чого все почалося?

«І був один чоловік із Раматаїм-
Цофіму, з Єфремових гір, а ім’я йому 
Елкана... А він мав дві жінки, — ім’я 
одній Анна, а ім’я другій Пеніна. І були 
в Пеніни діти, а в Анни дітей не було. А 
той чоловік рік-у-рік ходив із свого міста 
до Шіло, щоб вклонятися та приносити 
жертви Господу Саваоту. А там два 
Ілієві сини, — Гофні та Пінхас, були 
священиками для Господа» (1 Сам. 
1:1-3).

Продовжуймо поклонятися
Елкана щороку ходив до Шіло 

приносити жертви і поклонятися Богові. 
Елкана продовжував поклонятися і 
приносити жертви Богові, навіть якщо 
не бачив успіху в житті. Його кохана 
дружина Анна була безплідною. У Законі 
була обітниця, що не буде безплідного 
та безплідної в землі твоїй (5 М. 7:14). 
Але попри це, як виглядало, мовчання 
Бога, Елкана продовжував щороку 
ходити і справно приносити жертви.

Продовжуймо поклонятися Богу і 
приносити Йому жертви, навіть якщо 
в нас нічого не виходить. Продовжуймо 

поклонятися Богу, навіть якщо не бачимо 
результату. Продовжуймо поклонятися 
Богу, навіть якщо нам здається, що 
Він мовчить.

Якщо інші невірні, залишаймо-
ся вірними

Елкана ходив у храм приносити 
жертви, знаючи, що священиками в 
тому храмі були Гофні та Пінхас. Ці двоє 
чоловіків, займаючи високе духовне 
становище, вели розпусне життя. Але 
Елкана, знаючи їх вчинки, продовжував 
ходити в храм і поклонятися Богові.

Сьогодні багато залишають церкву 
через когось. В Елкани була вагома 
причина, щоб вчинити так само, але 
він ходив до Бога, а не до людей.

Продовжуймо поклонятися Богу, 
незважаючи ні на що. Навіть якщо в 
церкві побачимо лицемірних і лукавих 

людей, продовжуймо бути вірними Богові!

У труднощах і спокусах довіряй-
мо Богові

Через те, що Елкана був вірним, 
не дивився на негідних священиків, 
а продовжував поклонятися Богові і 
приносити жертви, Бог з його нащадків 
поставив Собі нового священика – 
Самуїла. Одного разу, коли  Елкана 
вкотре прийшов до храму зі своєю 
сім’єю, щоб поклонятися Богові, його 
дружина Анна одержала пророцтво: 
Бог відповість на вашу потребу!

Богові подобається благословляти 
людей, які, незважаючи на труднощі, 
перешкоди і спокуси, продовжують 
бути вірними Йому. Продовжуймо 
поклонятися Богу, і побачимо Боже чудо.

Р. С.

ХРИСТИЯНИН І САМООЦІНКА

ФАЛЬШИВІ ВЧИТЕЛІ: ФАЛЬШИВІ ВЧИТЕЛІ: 
ЯК ЇХ РОЗПІЗНАТИ?ЯК ЇХ РОЗПІЗНАТИ?

У Біблії описаааннннааа ціііііккккааааввва поклонятися Богу навіть якщо не бачимо людей продовжуймобутивірнимиБогові!

ЯК ОДЕРЖАТИЯК ОДЕРЖАТИ  
ЧУДО ВІД БОГАЧУДО ВІД БОГА
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУПрактичне християнство

БУТИ ДОСКОНАЛИМБУТИ ДОСКОНАЛИМ
«Навчіться від Мене, бо я лагід-

ний  і покірливий серцем, і знайдете 
спокій душам вашим» (Мт. 11:29).

  «Я живу  на висотах і в святині  
та й із тими, в кого дух упокорений, 
в кого серце смиренне, щоб оживля-
ти дух смиренних і додавати жит-
тя серцям упокорених (Іс. 57:15). 

Упокорення відбувається через смирення серця. 
А мати смиренне серце – означає зазнати повної 
поразки. З цієї повної катастрофи часто й почи-

нається справжнє плідне життя християнина, хоча по-
разки нерідко – це біль, це зневіра, це обвал усіх надій. 

Один християнський журналіст розповів якось ціка-
ву історію, що трапилася з ним під час літньої відпустки. 

Журналіст: Якось зателефонував мені хороший 
мій приятель із Криму, це ще до анексії було, та й 
каже: «Слухай, що ти там печешся на тому київсько-
му асфальті, приїжджай до нас, поживеш у мене 
скільки захочеш, трішки послужиш у церкві, з’їздиш 
на море. До речі, познайомлю тебе з одним братом, 
Бог звільнив його від залежності. Це справжнє диво! 
Може, напишеш про це. Приїжджай». Я поїхав. Ан-
дрій виявився досить симпатичною, привітною лю-
диною віком близько 40. Домовилися про зустріч. 

Андрій: Коли брат Микола сказав мені про київ-
ського журналіста, я відразу ж відмовився від зустрі-
чі. Це ж доведеться все те старе моє життя підій-
мати, весь той сором, всю ту гидоту… Навіщо мені 
це? Я ж хотів все те викинути з голови, а тут… Та 
Микола став казати, що моє свідчення буде дуже 
потрібне для інших, хто ще залежний від гріха, що 
так я добре зможу послужити Богові й таке інше. Я 
все розумів, але не міг себе перебороти. Тоді Микола 
трішки натиснув на мене по-християнському, мовляв, 
це тобі завдання від церкви, мусиш бути слухняний. 
Певно, він молився, бо мені відпустило, і я погодився. 

Журналіст: Андрій працював цілий день, і ми до-
мовилися, що я чекатиму на нього біля воріт їхньої 
контори наприкінці роботи. До його домівки підемо 
пішки, й по дорозі він мені все розповість. Ми зустрі-
лися, але серйозної розмови не вийшло, на мої запи-
тання Андрій відповідав якось без натхнення. Наступ-
ного дня я чекав біля воріт, мабуть, з годину, робочий 
день давно закінчився, але Андрія не було. На третій 
день – таке саме. Ну, напевно захворів, вирішив я. 

Андрій: Цей журналіст мені не сподобався… Ну 
що він лізе в душу? Вирішив, що буду йому відповіда-
ти, як на допиті: так – ні, так – ні, може, відчепиться. 
Але не відчепився. Другого дня я виглянув у шпарку 
в паркані, бачу, сидить на бордюрі навпроти воріт. Я 
вийшов через чорний вхід і мерщій додому. На тре-
тій день так само. Увечері телефонує мені Микола, 
питає, як у нас там. Розповідаю йому все. Микола 
незадоволений, каже, підводиш ти мене. Говорив 
про смирення. Каже, молися, щоб Бог поміняв твої 
настрої. Певно, й він молився, бо я трохи відтанув. 

Журналіст: Телефон його не відповідав, подзво-
нив до Миколи, той запевнив, що все буде гаразд, на-
берися, мовляв, терпіння. Так що ми все ж зустрілися.  
Помаленьку, полегеньку – і я таки його розкрутив. 

Прилучився Андрій до наркотиків через свої 
комерційні здібності. Торгував то тим то сим, по-
тім почав продавати зілля, захопився легким за-
робітком, а далі й сам зав’яз. Дружина, а він уже 
був жонатий, мали маленьку доньку, довго ні про 
що не здогадувалася. Підозри, звичайно, якісь ви-
никали, але вона відкидала їх, не бажаючи віри-
ти до останнього. І те останнє незабаром сталося.

Їхали вони електричкою із пляжу, з Євпаторії… 
Спека була, тиснява, людей набилося у вагон… Ан-
дрій з дружиною та малою стояли в тамбурі. Андрій 
відгородив їх руками від натовпу, якось не збагнув-
ши, що його оголені, сколоті шприцами вени – як-
раз перед очима дружини… Вона побачила. Сльо-
зи бризнули з її очей прямо на ті його шрами… 

Відтоді Андрій вже не крився. Почалися вели-
кі проблеми. Вмовляння, благання, погрози, напа-
ди відчаю, скандали, ненависть… Відома картина 
–  сьогодні клянеться: ну все, це востаннє, а завтра 
те саме. Місяці, роки. Йшло до розлучення, але ки-
дати сім’ю Андрій не хотів. І він придумав вихід. Це 
було підступно, підло, але ж яка совість у наркома-
на! Дружина теж не хотіла лишити дочку без бать-
ка, й крок за кроком, через маленькі щоденні по-
ступки,  через якісь ніби невинні пігулки, легку «тра-
вичку» Андрій увів її у пекельну пітьму наркоманії. 

Андрій: На якусь особливу відвертість я не був 
налаштований. Хотів закінчити цей базар, споді-
вався, що журналіст, утомившись, поїде собі до-
дому, і я нарешті полегшено зітхну. Але він не 
втомлювався, задавав і задавав свої запитання, я 
відповідав, стараючись не пускати його надто гли-
боко. Та раптом мене прорвало. Я розповів йому 
усе. Навіть те, чого не казав пасторові на сповіді. 

Наприклад, що я був «стукачем» на зоні, коли мо-
тав свій термін. Не мав жодної схильності до таких 

речей, завжди знав собі ціну, але потрапив у паст-
ку, що її поставила адміністрація колонії.  Як ста-
лося?  Взагалі, в ув’язненні мені жилося  не гірше, 
ніж на волі. Комерційні здібності там дуже знадо-
билися. Тримав свою потайну крамничку, де мож-
на було придбати все – від міцного чаю до пляшеч-
ки коньяку, від шоколаду до якісної імпортної ковба-
си. Ну, й наркота, звичайно. Мав цілу мережу своїх 
людей серед зеків,  охорони та навіть серед табір-
ного керівництва, яке інколи через підставних осіб 
зверталося до мене то з тим то з тим проханням.

Адміністрація, звичайно ж, знала про мою ко-
мерційну діяльність, але мене не чіпали, – всім я 
був потрібний. Та ось коли штатний «стукач», а всі 
його знали, бо такі речі там довго приховувати не-
можливо, відбув своє й подався до неньки, мене ви-
кликали в кабінет начальника й показали товстень-
ку таку папку, де було докладно зафіксовано всі мої 
позазаконні діяння. Ось так. І пред’явили ультима-
тум: або я погоджуюся на співробітництво з органа-
ми, або досьє передають до суду і я отримую «пре-
мію» у вигляді кількох додаткових років відсидки.

Я цього нікому не розповідав. Ще там про дея-
кі сексуальні збочення, популярні серед зеків, про 
свої махінації, що через них постраждало чима-
ло знайомих в’язнів… Після покаяння я був гото-
вий до сповіді, але про деякі речі не міг розпові-
сти навіть найріднішій людині. Я не боявся, просто 
мені було соромно. Дивна річ! У мене прокину-
лася совість. Ця набридлива комаха, що з нею я 
розлучився багато років тому, раптом гучно зая-
вила про себе й мучила мене при кожній нагоді. 

А цей журналіст мене «розколов». Я гово-
рив і говорив. Потім схаменувся: що я роблю? 
Та втішив себе: нічого, мовляв, страшного, він 
собі поїде, я його більше ніколи не побачу й ні-
хто про мої минулі «подвиги» ніколи не дізнається. 

Журналіст: Андрій володів багатьма секретами 
своєї «професії», та мені те було не цікаво, і рушили 
ми далі від того моменту, коли він погорів. Попався. 
Дали шість років за поширення та вживання. Розпо-
вів мені, як йому там жилося. Поділився найсокро-
веннішим. Я був далекий від того, аби про це все пи-
сати, читачеві вистачало б речей цілком зрозумілих і 
простих, але мене вразило, що ця дуже закрита лю-
дина раптом широко відчинила двері свого серця. 

Отож через шість років Андрій звільнився. При-
йшов до рідної оселі. Кімната у приватному будинку, де 
вони колись жили утрьох, була порожня. Ніяких речей, 
лише якісь старі газети розкидані та пилюка. У шух-
ляді знайшов плівку-негатив, що колись її сам знімав 
десь у гостях у друзів. Ось вони утрьох:  він, дружи-
на та доця, веселі, щасливі. Ось донечка. Миле дитя. 
Певно, й не знає нічого про свого тата. Невимовно 
рідна душа, яку він, батько, так бездумно занапастив. 

Андрій: Далі я розповів йому про своє життя на 
волі. Воно складалося, можна сказати, за стандарт-
ною схемою: ні спеціальності, ні роботи, ні бажання 
гибіти з восьмої до шостої за якісь жалюгідні копійки. 
Невдовзі мене викликали у відділок. Йшлося про про-
довження співпраці з органами. Я відмовився. Вони 
сильно не тиснули, знали нашу публіку, мовляв, ніку-
ди тобі не дітися, повернешся до старого, а ми нага-
даємо про себе. Розрахунок був майже безпомилко-
вий, але ні вони, ні я не знали, Хто пильно спостері-
гає за моїм життям і готує в ньому кардинальні зміни.

Я говорив досить легко, поки не дійшов до 
одного моменту… Тут я зупинився, відчув силь-
ний внутрішній спротив. Але, немовби силь-
ним вітром, мене тягнуло далі. Я вагався…. 

Журналіст: Поступово, у міру того, як він розпо-
відав, я все більше заглиблювався душею у страш-
ні обставини його життя. Та раптом Андрій зупинив-
ся. Ми пропустили кілька зустрічей, я телефонував, 
він казав, що хворий, але я бачив, що справа не в 
цьому. Очевидно, щось було в його житті таке, чого 
він категорично не хотів пригадувати. Або не міг. 
Я подзвонив до Миколи, кілька днів ми молилися. 

Андрій: Треба було рухатися далі, але я не міг. 
Просто не міг. Ми дійшли до піку моїх поневірянь, і 
треба було зробити останній, але надзвичайно важ-
ливий крок. Чесно скажу, я навіть не знав, за що мені 
молитися. Врешті просто став просити Бога, аби Він 
Сам розв’язав цю ситуацію так, як Йому до вподоби.

Журналіст: Брат знову заговорив, і я був радий. 
Невдовзі стала зрозумілою й причина нашої зупинки. 

Після звільнення Андрій звісно ж узявся за ста-
ре. Вважав себе великим майстром усіх цих нар-
котичних справ, йому завжди таланило, але тут з 
якоїсь незрозумілої причини пішла, як кажуть, су-
цільна «нерпуха». До того ж почалися, як він вва-
жав, жахливі слухові галюцинації. Ось він сидить 
удома перед телевізором, тупо дивиться на екран, 
там йдуть якісь мультики, і несподівано з суціль-
ної пустої балаканини виривається фраза: «Ну 
що, наркоша, кінець твій наближається?». Або їде 
у тролейбусі. За спиною двоє чоловіків про щось 
тихо говорять, і раптом один із них голосно каже: 
«Та він же стукач, його скоро пришиють…». І таке 

було не раз і не два. Почав думати, що божеволіє.
Інколи заходив до дружини, хотів побачити дочку, 

але його зустрічали майже як ворога. Світлана давно 
взяла розлучення, «зістрибнула» з  голки, а колишній 
чоловік нагадував їй про старе.  У неї хтось був, і, як 
дізнався Андрій, вона збиралася вийти заміж. До ма-
лої його теж не допускала. І тоді він відважився на 
останнє. І запропонував Світлані наркотик. Найкра-
щий, які на той час вживали, безкоштовно. Світлана 
подивилася на Андрія з глибоким презирством і ска-
зала: «Іди геть, і щоб ноги твоєї тут більше не було». 

Андрій вийшов у двір. Сіяв дрібний дощик, сто-
яла осінь, було холодно. Навіщось зайшов у сарай-
чик. Щось його вело. Серед різного мотлоху поба-
чив старий матрац, витягнув його. Ну, ось, тепер все 
вирішиться, тепер усе стане добре… Сів на той ма-
трац, прихилившись спиною до стіни, дістав лезо з 
новенької пачки, яку щойно купив для гоління… Болю 
майже не відчув. Кров полилася з вени тоненькою 
цівкою, падала на брудну підлогу, на сміття, пере-
творюючись на густу чорну масу. Андрій дивився з 
абсолютною байдужістю, довжелезні хвилини тяг-
нулися одна за одною, але нічого не відбувалося. І 
раптом смоляна пітьма з силою рвонула знизу вго-
ру, враз немов рубильником вибивши свідомість. 

Андрій: Бог дав мені сили, й ми знову почали наші 
бесіди. Я розповів, як Господь врятував мене тоді. 
Світлана за чимось заглянула в сарайчик і побачила 
цю жахливу картину. Перев’язала рану, викликала 
«швидку». Деякий час пролежав у лікарні через велику 
втрату крові. Виписали – грошей немає, «заначки» всі 
закінчилися.  Я абсолютно не радів, що лишився жи-
вий, лише єдине бажання стукало у скроні: де взяти…

 У центрі міста біля Будинку офіцерів постійно 
тусувалася наша братія, але нікого зі своїх там не зу-
стрів, правда, до мене підійшов один із давніх знайо-
мих і запропонував… – ні не наркотики, запропонував 
піти до церкви. Мені стало смішно: що він меле про 
якийсь рай, про пекло? Будуть гроші, буде й рай, а пе-
кло я вже пройшов на зоні. Якщо голова є на плечах, 
то й там можна жити. Але пішов, вирішивши: якщо 
він такий святий, то, може, грошей у нього позичу.

Журналіст: За своє досить довге християн-
ське життя я бачив чимало різних покаянь, але 
таких, коли під час каяття Бог відразу ж,  не-
мов ножем, відрізає від нещасного давню, ка-
пітально закорінену залежність, знаю не так 
багато. Саме такий випадок стався з Андрієм. 

Щойно почалася проповідь, чоловіка почало злег-
ка трусити. Що там говорилося, Андрій майже не 
слухав, йому було нецікаво, але коли проповідник по-
чав розповідати про своє недавнє служіння, Андрій 
стрепенувся. Йшлося про похорони, ховали сина од-
нієї сестри, зовсім молодого хлопця наркомана. Він 
помер від гангрени. Рятуючи його, лікарі змушені 
були відрізати йому ногу, але й це не врятувало бі-
долаху. Не дослухавши до кінця, Андрій відчув, як 
якась сила підняла його зі стільця й понесла на сцену. 

Андрій: Чудо, що сталося зі мною на богослу-
жінні, не лише врятувало мене від неминучої пе-
редчасної смерті, але дуже сильно, надприрод-
но зміцнило мою віру. Саме така віра була потріб-
на мені, аби не лише втриматися на завойованих 
духовних позиціях, але й зростати в Ісусі Христі.

Сталося ще одне чудо. Наступного ранку я про-
кинувся, і перша думка у наркомана: прийняти дозу. 
Але чую, звичне потужне бажання не наростає. 
Була якраз неділя, – чим зайнятися, думаю, піду-но 
до церкви. Побув на служінні, мене привітали, ще 
раз церквою помолилися. Я почувався напрочуд до-
бре: щось у мені швидко змінювалося, я це відчу-
вав, хоча й не знав, що саме. Зустрівся із тим при-
ятелем, котрий привів мене на служіння. Просиді-
ли в кафе до самого вечора, говорили. Я дізнався, 
що то за церква живого Бога, що там за люди, чим 
вони займаються. То була дуже корисна бесіда.

До пізньої ночі навіть не згадав про наркотики. 
На другий день – теж. І так до сьогодні. Сатана, зви-
чайно, підкрадався. Десь на третій день після пока-
яння прибігає до мене один знайомий, – свого часу 
ділили з ним клієнтуру. «О, Андрію! Радий тебе ба-
чити! Де це ти пропав? Думаю, дай навідаюсь, чи 
живий ще». Покрутився, – я не запрошую ні роз-
дягнутися, ні сісти. «Бачу, старий, ти не в настрої, 
то давай косячка заб’ємо для розкрути, а потім…» 
І дістає пакетик – мрія наркомана! Кажу: «Не буде 
косячка, а це забери, мені тепер не треба». – «Та 
ти що! Бери! Даю безплатно, як старому другові!». 
– «Не треба, забери». – «Ти що, зав’язав? Не дурій, 
це не надовго, сам знаєш». – «Я не зав’язав, а по-
каявся у церкві, й Бог мене звільнив. Якщо хочеш, 
підемо в неділю зі мною, Він звільнить і тебе». При-
ятель дивився на мене, як на божевільного. Покру-
тив пальцем біля скроні: «Ні, ти точно у психушку зі-
брався…» Підхопив свій «подарунок» і подався геть.

Журналіст: Так закінчилася наша благословен-
на зустріч. Кілька разів я з’їздив на море й повер-
нувся додому. Коли матеріал був готовий, надіслав 
по мережі Андрієві. Тиждень минув, два – від брата 

ні звуку. Уже почав хвилюватися, у нашій практи-
ці трапляється, що матеріал не подобається тому, 
про кого написано, й тоді виникають великі пробле-
ми, а нічого маруднішого немає, ніж переробляти…

Андрій: Нарешті журналіст поїхав, а через де-
який час надіслав готовий матеріал, аби я про-
читав і, може, поправив там щось. Поправляти 
було нічого, бо мені не сподобалося все. Якось ба-
чив себе не таким. Лежить воно у мене тиждень, 
два… Надсилає він листа, питає як справи… Бачу, 
чоловік хвилюється, думаю, прочитаю ще раз. 

Діло було в суботу, спішити нікуди, вранці за-
варив я чаю на сніданок, відкрив той файл. Читаю 
й дивуюся сам собі: чого це я? Усе ж гарно напи-
сано! І раптом мене різко знудило. Ледве добіг до 
туалету. Вивернуло раз, другий, третій… «Чим-
сь отруївся? Що це? Нічого ж іще не їв!». Пішов 
на кухню, ковтнув чаю… Чую, щось відбувається 
всередині… Відчуваю, я став порожній… Як відро, 
що з нього вилили помиї… І легкий, немов пір’їн-
ка. Услід за цим порожнину наповнила радість. 
Невимовна! Небесна! Якої я ще ніколи не знав.

Вже як того дня я радів – немає слів. А уве-
чері послав до журналіста відповідь: «Усе до-
бре. Рясних благословень». Просив лише по-
міняти ім’я та прізвище. На всякий випадок.

Журналіст: Матеріал благополучно надрукували, 
слава Богу… Кілька років я працював без відпустки, 
а потім знову подався до моря. По дорозі в Алушту 
забіг до Миколи в церкву, дуже хотілося побачити 
Андрія, дізнатися, як склалося у нього далі життя. 

Зустрілися як давні друзі. Андрій одружився з 
сестрою із церкви, нещодавно вона подарувала 
йому двох  чудових донечок-близнят.  Працює. Як 
розповів Микола, вони у церкві планують відкрити 
реабцентр для наркозалежних, і Андрій – перший 
серед кандидатів на лідерство. Слава Господеві!

Перш ніж попрощатися, Андрій сказав: «Зна-
єш, я тобі дуже вдячний за ту нашу бесіду… То 
була для мене своєрідна глибока сповідь, че-
рез неї я нарешті по-справжньому звільнився 
від усього свого брудного й отруйного минуло-
го. Ходити в чистоті, брате, то велика насолода…

Ми так докладно розповіли про перипетії жит-
тя цього чоловіка, аби показати глибину його 
падіння і силу та любов Господа, для Якого не-
має безнадійних людей і безвихідних ситуацій, 
не існує таких «мертвих», яких Він не міг би ожи-
вити для щасливого життя у Христі Ісусі.Однак 
люди, що потрапили в лещата диявола, не завж-
ди розуміють милість Божу, не згоджуються зі 
своїм щасливим статусом «убогих духом» і за-
лишаються перед зачиненою брамою Царства 
Небесного. Таких випадків теж, на жаль, чимало.

Коли в нас почала розвиватися ринкова еко-
номіка, один енергійний чоловік вирішив запо-
чаткувати свою власну справу. Йому здавалося, 
що бізнес – це просто. Головне дістати грошей, 
вкласти їх у якийсь вигідний проект, а далі сиди 
собі та чекай, коли потоком поллються прибут-
ки. Взяв він позику в банку під заставу помеш-
кання, напозичав ще у знайомих і зробив від-
повідний вклад. Та через півроку наїхали кон-
куренти, рейдери і просто досвідчені шахраї, і 
розтягли весь його капітал до останньої копій-
ки. Лишилися величезні борги. Дехто з креди-
торів погодився почекати, але деякі вимагали 
гроші негайно, погрожували поставити чолові-
ка на «лічильник» і таки поставили. Минав час, 
борг на тому «лічильнику» зріс до таких розмі-
рів, що віддати його, навіть спродавши все май-
но до останнього віника, було нереально.  

Тоді чоловік переписав усе, що мав, на дружи-
ну, написав прощальну записку, взяв мотузку й 
стілець і пішов у гараж. Коли петля була вже го-
това, він почув голос: «Кинь мотузку, піди за та-
кою-то адресою, там тобі допоможуть». На вка-
заному місці була євангельська церква. Чоловік 
покаявся, і справа з боргом вирішалася на його 
користь. Допоміг син, ще зовсім юний хлопчина. 
Бог дав йому величезний спортивний талант, і 
він за кілька років злетів до найвищих спортив-
них вершин. Господь почав додавати недолуго-
му бізнесменові життя, але коли той оговтався, 
то знову взявся за бізнес. І знову падіння, спу-
стошення, борги. І цього разу син зібрав-таки не-
обхідну суму для батька, але сказав: «Усе, тату, 
якщо знову візьмешся за бізнес, більше я нічим 
допомогти тобі не зможу». 

Здавалося б, після цього чоловік мав би впо-
коритися перед Богом, почати духовне життя, 
але у церкві його більше не бачили, і як склала-
ся його доля, невідомо. Ходили чутки, що він, 
розчарувавшись у рідній країні, разом із дружи-
ною та молодшим сином виїхав до Канади, де на 
той час мешкав його старший син-спортсмен. 
 (Далі буде. Початок у № 3-9 (150-156)

за березень-вересень 2017р.)

Віктор Котовський
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ ЛЮДИНА І ВІРА

Подивімося правді в очі: деякі кни-
ги Біблії цікавіше читати, ніж інші. 
Наприклад, Псалми. Чи хто-небудь 
славив би Бога під натхненням 
Духа Святого краще за царя Дави-
да? А хто не любить читати на-
тхненні розповіді про місіонерські 
подорожі Павла в Діях апостолів.

Але є й такі книги, які ми охоче пропускаємо. 
Але ж: «Усе Писання Богом натхнене і корис-
не до навчання, до докору, до направи, до ви-

ховання в праведності» (2 Тим. 3:16).
Коротко опишемо десять книг Біблії, які багато 

з нас, можливо, не читали, але повинні прочитати. 

Левит: Без законів минулого не було би свободи
Читання книги Левит може стати втомливим. 

Але перш ніж перегорнути сторінки цієї книги, про-
аналізуємо інформацію з цих 27 розділів.

Книга Левит служила керівництвом того, як пра-
вильно жити. Навчала ізраїльтян важливості свято-
го життя, і ця інформація, як і раніше, важлива для 
нас сьогодні. «Бо Я – Господь, Бог ваш, і ви освя-
титеся, і будьте святі, бо святий Я...»

Йоіл: Божа кара реальна, як реальна і кра-
са покаяння

Книга Йоіла – пророча. Йоіл створює картину 
опустошення сараною, щоб відновити послання про 
суд, яке часто забувають. Але він говорить і про на-
дію: «Наверніться до Господа, вашого Бога, бо лас-
кавий Він та милосердний, довготерпеливий та мно-
гомилостивий...» Усе пророче послання можна ре-
зюмувати одним реченням: «І станеться, – кожен, 
хто кликати буде Господнє Ім’я, той спасеться».

Овдій: Ті, хто йде проти Божого народу, по-
жинатимуть наслідки

Книга Овдія – найкоротша книга Старого Запові-
ту і показує, що буде за погане поводження з Божим 
народом: «Через насилля на Якова, на брата тво-
го сором покарає тебе, і ти витятий будеш навіки». 

Інші вірші цієї книги сміливо говорять про наслід-
ки неправильних вчинків і закликають до покаяння.

Наум: Не будемо повертатися до минулого
Бог делегував Йону поділитися непопулярним 

посланням з Ніневією. Але чи знаєте ви, що книга 
Наума – це продовження історії про Ніневію? У ре-
зультаті реакції на пророкування Йони Бог змило-
сердився над Ніневією. Її жителі визнали свої по-
милки, але це тривало недовго.

Ми визнаємо свої помилки перед Богом, і Він 
дає нам ще один шанс. Але з часом ми забуваємо 
про це, повертаємось до колишніх вчинків, віднов-
люємо старі звички. Книга Наума нагадує про не-
обхідність продовжувати йти вперед, не поверта-
ючись до минулого.

Авакум: Що робити, коли вас хвилює те, що 
Бог нічого не робить

Ми чуємо новини, які нас лякають. Ми бачимо у 
світі зло, яке змушує нас сумувати. Знаючи, що Бог 
любить нас, ми запитуємо себе: чому Бог мовчить? 
Боже, де Ти, коли все це відбувається?

Коли ми запитуємо Бога, Він чує. І Він відповість. 
Авакум нагадує нам, що мовчання Бога зовсім не 
означає, що Він не діє.

Софонія: Коли ми визнаємо помилки, Бог 
дає нам шанс

Книга Софонії порушує дуже важливе питання: 
кому або чому я поклоняюся? «Хай не буде тобі ін-
ших богів передо Мною!» – це перша із заповідей. 
Софонія показує, що Бог вчинить у разі, якщо Його 
народ посвятить себе іншим речам, а не Йому.

Книга Софонії може допомогти засвоїти любов 
Божу до нас і те, наскільки Він хоче, щоб ми кори-
лися Йому. Навіть коли ми звертаємо увагу на інші 
речі, люблячий Бог дає нам шанс.

Огій: Бог хоче, щоб ми закінчили те,  що почали
Самовпевненість. Самодостатність. Лінь. Ми не 

прагнемо цих «ідеалів». Але як ми там опиняємося? 
І, що значно важливіше, – як нам з цього вийти?

Бог благословляє нас. Але з часом ми можемо 

збитися з дороги. Так сталося з євреями. І Огій звер-
нувся до них з ясними, простими словами: закінчіть 
те, що ви почали. Відновіть храм. «І сказав Огій, по-
сол Господній, від Господа посланий до народу, го-
ворячи: «Я з вами, говорить Господь!».

До Филимона: Бог реальний у наших повсяк-
денних ситуаціях

Книга до Филимона – це лист апостола Павла 
його другові і однодумцю. Павло просить Филимо-
на простити людині на ім’я Онисим і прийняти цьо-
го колишнього раба у свій дім.

Павло знає, що зробити це буде важко. Прощен-
ня – це завжди важко. Але через це послання Пав-
ло закликає завжди прощати, любити і йти вперед.

До Тита: Тіло Христове зростає, коли ми го-
тові вчитися

У своєму листі до Тита апостол Павло закладає 
основу для успішного навчання в церквах сьогодні. 

Правильні люди в керівництві можуть допомогти цер-
кві зберегти основу, коли в її бік дме суворий вітер.

Тит показує реальний приклад важли-
вості структури всередині церков. У міру 
того, як громади зростають, нам необхід-
но створити здорову атмосферу для навчання.

Юда: Залишайтеся вірними Богові
Можливо, послання Юди й коротке, але в ньому 

достатньо важливих слів. Коли нещастя зазіхає на 
нас, Бог завжди поруч. Юда доводить це на прикла-
ді того, як справедливо діяв Бог у подіях минулого.

Послання дає просту настанову, яка принесе 
прекрасні результати. Тому будемо вірними Бого-
ві, турбуймося один про одного. Який слушний за-
клик: «... бережіть себе самих у Божій любові і че-
кайте милости Господа нашого Ісуса Христа для 
вічного життя» (Юд. 21).

К. Б.

Головною думкою 79-го псалма є слова, покладені в його 
приспів:  «Боже, приверни нас, і хай засяє обличчя Твоє, й ми 
спасемось!» (Пс. 79:4, 8, 20). Яка глибока суть захована в них! 
Спасіння приходить тоді, коли народ навертається до Бога. 
Це для Нього – велика радість, і Він являє Свою милість.

Співець з покоління Асафа просить Бога зглянутися над Ізра-
їлем. Він до Нього звертається як до пастиря: «Пастирю Ізра-
їлів, послухай же, Ти, що провадиш, немов ту отару, Йосипа, що 
на Херувимах сидиш, появися перед обличчям Єфрема і Веніями-
на, і Манасії! Пробуди Свою силу, щоб спасти нас!» (Пс. 79:2-3).

Молитва, очевидно, була виголоше-
на після розгрому ассирійцями із-
раїльського царства (772 р. до Р. 

Х.), внаслідок чого воно втратило зна-
чення, силу, вплив та, фактично, зни-
кло з політичної карти світу, народ був 
позбавлений своєї самобутності. Тому 
йдеться про те, що ворог нищить, гри-
зе, з’їдає виноградину, яку Господь «пе-
реніс із Єгипту» (9). Автор говорить про 
Ізраїль як про Божу лозу, заради якої Він 
«вигнав народи – й її посадив» (9) і ство-
рив для неї особливі, сприятливі умови. У 
Старому Заповіті Ізраїль уподібнюється 
до виноградної лози. Так про це говорять 
пророки Ісая, Єремія, Осія. Виноградною 

лозою називав Себе також Ісус Христос 
(Ів. 15:1-5), адже Він був обіцяним насін-
ням і в Ньому виконувались Божі пророц-
тва відносно Ізраїлю.

І ось ця лоза була перенесена з Єгип-
ту, і всемогутньою рукою Бога сім наро-
дів були вигнані з Ханаану, щоб звільнити 
для неї місце. Вона розрослася – «зако-
ренила коріння своє, й переповнила край, 
гори покрилися тінню її, а віття її – Божі 
кедри, аж до моря галузки її…» (10-12).

Бог звільнив місце для ізраїльського 
народу. На той час земля Ханаану була 
повністю заселена. Ізраїльський народ, 
який спочатку був не достатньо числен-
ним, щоб наповнити її, згодом, за часів 

Соломона, поширився, як пісок біля моря, 
і переповнив землю. Крім цього, ізраїль-
тяни продовжували завоювання і сусід-
ніх держав. Як тільки Бог забрав охоро-
ну, відразу прийшли вороги, які лише очі-
кували такої нагоди.

У давній Палестині навколо виноград-
ників зводили огорожу, щоб вберегти їх 
від польових і лісових звірів. Асаф задає 
риторичне запитання: «Але нащо вилім 
зробив Ти в огорожі…?» (13). Тобто він 
розуміє, що ситуація змінилася не через 
те, що вороги захотіли, а тому, що Бог 
попустив статися цьому.

В іншому запитанні автор псалма кон-
статує, на перший погляд, дивний факт: 
«Господи, Боже Саваоте, доки будеш Ти 
гніватися на молитву народу Свого?» (5). 

Розуміючи вкрай жалюгідне стано-
вище народу перед Богом, який став не-
чутливим і втратив всяке розуміння за-
лежності від Нього, Асаф закликає Його 
словами «приверни нас» (Пс. 79:4, 8, 20). 
Бо самі ми вже не здатні покаятися та 
навернутися.

Від імені народу він просить мило-
сті, захисту Божого: «… ми не відступи-
мо від Тебе, Ти нас оживиш, і ми будемо 
Ім’я Твоє кликати!» (19). 

І завершується молитва, знову ж таки, 
проханням, щоб Господь Своєю силою 
навернув народ до Себе, засяяв у славі 
і всміхнувся йому.

Нині Церква є тією виноградною ло-
зою, яку Бог з милості Своєї насадив в 
пустелі цього світу. Сама по собі вона 
слабка і потребує Його охорони та захи-
сту, щоб розростатися та приносити пло-
ди. Тому приспів згаданого псалма спо-
нукує християнство задуматися, яким є 
обличчя Господнє стосовно нього, адже 
від цього залежить усе інше.

Лице завжди виступало найголовні-
шою ознакою зовнішнього вигляду, за 
якою людину ідентифікують. Бути пе-
ред лицем – означає  перебувати в без-
посередній близькості з кимось, в його 
присутності.

Лице Бога, як і лице людини, вира-
жає характер, настрій, емоції, бажання 

тощо. Очі (погляд), уста (усмішка), брови 
(їх мруження), міміка і тому подібне го-
ворять про те, що відбувається в серці. 

Знаходити лице Бога – це значить 
отримувати Його схвалення, прийняття, 
увіходити в Його присутність, перебува-
ти в особливій близькості до Нього. Тоді 
можна розуміти Його волю, емоції, по-
чуття, належно сприймати Його та до-
віряти Йому. 

Перший випадок небажання перебу-
вати перед лицем Бога, з яким ми зустрі-
чаємося в історії, стався, коли Адам і Єва 
завинили перед Ним, а тому й заховали-
ся. Це знайшло своє продовження в од-
ному з їхніх синів, коли Бог «… на Каїна 
й на жертву його не зглянувся. І сильно 
розгнівався Каїн, і обличчя його похили-
лось. І сказав Господь Каїнові: «Чого ти 
розгнівався, і чого похилилось обличчя 
твоє? Отож, коли ти добре робитимеш, 
то підіймеш обличчя своє…» (Бут. 4: 5-7). 

У цих словах – відповідь на питання, 
чому якась людина уникає присутності 
Бога, а також – вказівка на шлях, яким 
можна знайти Його лице. 

З цим же стикаємося в Книзі пророка 
Ездри: «Боже мій, соромлюся я та стида-
юся піднести, Боже мій, обличчя своє до 
Тебе, бо беззаконня наші помножилися 
понад голову, а наша провина виросла 
до неба!..» (Езд. 9:6).

Сяяння обличчя, чого так просив Асаф, 
є символом Божої милості. «Так благо-
словляйте Ізраїлевих синів, говорячи їм: 
Нехай Господь поблагословить тебе, і не-
хай Він тебе стереже! Нехай Господь за-
сяє на тебе лицем Своїм, і нехай буде ми-
лостивий до тебе! Нехай Господь звер-
не на тебе обличчя Своє. І хай дасть тобі 
мир! Вони будуть кликати Ймення Моє 
на Ізраїлевих синів, а Я благословляти-
му їх!» (Числа 6: 23-27).

Господь одного разу говорив Мойсе-
єві про майбутнє, про той час, коли грі-
хи ізраїльтян будуть множитися: «І того 
дня запалиться Мій гнів на нього, і Я по-
кину їх, і сховаю Своє лице від них, а він 
буде знищений, і знайдуть його числен-
ні нещастя та утиски» (Повт. Зак. 31:17).

Отже, Господь відвертає Своє обличчя 
від людей, коли вони грішать проти Ньо-
го: «… вразив Я гнівом Своїм та люттю 
Своєю, і сховав Я від міста оцього об-
личчя Своє за все їхнє зло…» (Єр. 33:5).

Коли народ  хоче вирішення труднощів, 
які його спіткали, варто пригадати слова 
Господа: «… до Мене вони повернулись 
плечима, а не обличчям, а за час свого 
лиха говорять: «Устань та спаси нас!» 
(Єр. 2: 27). Якщо десятиліттями відвер-
татися від Бога, то слів «спаси нас»  не-
достатньо, щоб ситуація змінилася в час 
лихоліть. Потрібно покаятися та навер-
нутися до Нього. 

Бог не хоче допускати для людей 
біди, Його милість завжди стоїть вище 
за суд, коли Він гнівається, то не до кін-
ця, адже Йому в цей час також боляче, 
про що свідчать Його слова: «У запалі гні-
ву Я сховав був обличчя Своє на хвили-
ну від тебе, та вічною милістю змилую-
ся над тобою, каже твій Викупитель Го-
сподь» (Іс. 54:10).

Давид характеризується особливою 
щирістю перед Богом та вмінням шукати 
Його. У нього були різні, іноді надзвичай-
но важкі моменти в житті, коли він зга-
дував про обличчя Господнє у своїх мо-
литвах-псалмах: «Доки, Господи, будеш 
мене забувати назавжди, доки будеш хо-
вати від мене обличчя Своє?» (Пс. 12:2).

«Господи, в ласці Своїй Ти поставив 
мене на горі моїх сил. Як лице Своє Ти 
заховав, то збентежився я» (Пс. 29:8).

  Він, як і Асаф, розумів, що в Його 
радісній усмішці, в доброму погляді Бога 
– милість і спасіння: «Хай засяє обличчя 
Твоє на Твого раба, та спаси мене в лас-
ці Своїй» (Пс. 30:17).

Один із псалмів закликає не відверта-
тися від обличчя Господнього, а настій-
ливо шукати Його: «Пошукуйте Господа 
й силу Його, лице Його завжди шукай-
те!» (Пс. 104:4).

Тому якщо народ не реагує на наші за-
клики навернутися до Бога, молімо Бога, 
щоб Він Сам навернув його до Себе та до 
всіх нас засяяв обличчям Своїм.

 І. К.
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ

ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗ ЖИТТЯ

ВОРОЖБА І ДУХОВНА МАНІПУЛЯЦІЯ: ВОРОЖБА І ДУХОВНА МАНІПУЛЯЦІЯ: 
ЯК НЕ ПОТРАПИТИ В ПАСТКУЯК НЕ ПОТРАПИТИ В ПАСТКУ

ЧУЖІ ПОМИЛКИЧУЖІ ПОМИЛКИ

СПРАВЖНІЙ УСПІХ

ЗАСОБИ ВІД БЕЗСОННЯ
Вірші з Біблії, які допоможуть вам заснути

«Отож не журіться про завтрашній день – бо завтра за себе само поклопо-
четься. Кожний день має досить своєї турботи!» (Мт. 6:34).

«У спокої я ляжу і засну, бо Ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпеч-
но!»  (Пс. 4:9).

«Якщо покладешся – не будеш боятись, а ляжеш, то буде приємний твій 
сон» (Прип. 3:24).

«Я лягаю, і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене...» (Пс. 3:6).
«Свої очі я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога, – мені допомога 

від Господа, що вчинив небо й землю! Він не дасть захитатись нозі твоїй, не 
здрімає твій Сторож: оце не дрімає й не спить Сторож Ізраїлів!» (Пс. 121:1-4).

«Прийдіть до Мене, усі струджені та обтяжені, – і Я вас заспокою! Візьміть 
на себе ярмо Моє і навчіться від Мене, бо Я тихий і серцем покірливий, – і «знай-
дете спокій душам своїм» (Мт. 11:28-29).

«Даремно вам рано вставати, допізна сидіти, їсти хліб загорьований, – Він і 
в спанні подасть другові Своєму!» (Пс. 127:2).

Спілкуючись з людьми, ми 
певною мірою впливаємо 
на них, так само, як і вони 
на нас. Не завжди це нам 
на користь. Духовна мані-
пуляція і ворожба – мето-
ди, за допомогою яких дея-
кі люди намагаються кон-
тролювати інших. Що в 
цьому небезпечного і як не 
попастися на ці виверти?

Ознаки духовної маніпуляції: вона здійс-
нюється потайки; переслідує власні 
інтереси маніпулятора; містить при-

мус; завдає шкоди.
Суть маніпуляції – підкорити іншу лю-

дину своїй волі. А що є суттю ворожби? 
Підкорити іншу людину своїй волі. І воро-
жіння, і маніпуляція – плоди одного і того 
ж дерева: «Я хочу, щоб було, як я хочу!». 

Маніпуляція – це ще не ворожба  але 
будь-яке ворожіння розквітає на бажанні 
маніпулювати. Дуже добре пише про це 
відомий християнський служитель Джон 
Пол Джексон у книзі «Розвінчуючи дух 
Єзавелі»: «Дух ворожіння нав’язує свою 
волю, маніпулюючи іншими. Здійснюючи 
насильство над особою і зневажаючи цін-
ність кожної людини, ворожіння позбав-
ляє людину здатності приймати рішення 
і встановлює свій «вищий» авторитет за 

рахунок своєї жертви».
Отож між ворожінням і маніпуляцією 

існує кровне споріднення, тонкий зв’язок. 
І якщо людина досягає успіху в маніпуля-
ції, то до ворожби залишається невели-
кий крок. «Маніпулювання іншими не ро-
бить ще людину ворожбитом, тобто тим, 
хто вклав заповіт з сатаною. Це не озна-
чає також, що людина практикує магію і 
заклинання. Але це передбачає, що лю-
дина приховує свої справжні наміри», – 
пише Джон Пол Джексон.

Коли людина переходить межу між 
маніпуляцією і ворожінням, вона пере-
дусім починає молитися контролюючи-
ми молитвами, нав’язуючи свою волю 
Богові. Вона починає диктувати Богові, 
що Він має робити, вона намагається в 
молитві змусити інших людей чинити її 
волю. У результаті ці слова, сказані в ду-
ховний світ, стають перепусткою для дії 
демонічних сил в житті людини. «Якщо 
молитва заступництва мотивована духом 
контролю і маніпуляцій, то це ворожіння, 
і його сила настільки ж велика, як сили 
чорної магії», – говорить Рік Джойнер в 
книзі «Перемагаючи ворожіння».

Нам, віруючим людям, треба бути 
дуже обережними у питанні маніпуляції, 
адже, шукаючи свого, ми можемо перей-
ти межу дозволеного і почати видавати 
свої бажання і думки за бажання і думки 
Бога. А це вже повний кримінал, який від-
криває дорогу для духів спокуси в житті 

людини. Думаю, кожен з нас стикався з 
подібними «пророцтвами», які насправді 
виявлялися роздутими амбіціями людини. 
Саме в ту мить, коли ми, переслідуючи 
власні цілі, використовуємо Ім’я Господа, 
починається ворожба. Рік Джейнер ви-
значив це так: «Ворожба – це псевдоду-
ховна влада; це прагнення використати 
іншого духа для того, щоб добитися па-
нування над іншими людьми, маніпулю-
вати або керувати ними».

Пророцтво – це тонка сфера, де мані-
пуляція може бути дуже небезпечною, як 
для того, ким маніпулюють, так і для са-
мого маніпулятора. Надто велика споку-
са аргументувати свою точку зору твер-
дженням «мені Бог сказав» і відкинути цим 
всі заперечення. Але одна справа, коли 
людина йде сама за отриманим об’явлен-
ням, і зовсім інша, коли вона застосовує 
своє об’явлення до життя інших людей. 
Як служитель церкви з 20-річним ста-
жем, я бачив немало страждань і навіть 
трагедій в житті людей, що прислухали-
ся до різного роду «пророцтв» і не зро-
били спроби критично проаналізувати їх.

Ось кілька порад, щоб допомогти лю-
дям не потрапити в цю пастку. Ці пора-
ди однаковою мірою стосуються як об-
дарованих людей, так і тих, хто до них 
звертається.

* Ніколи не купуйтеся на дар! Звертай-
те увагу на характер людини. Це наба-
гато складніше пізнати, але в результаті 

принесе користь, а не руйнування.
* Старайтеся бути підзвітним і обов’яз-

ково дізнайтеся, кому підзвітна людина, 
якій ви хочете відкритися.

* Не спішіть відкривати своє серце і 
таємниці, поки не налагодите особистих 
дружніх взаємин з людиною. Та навіть 
тоді просіть в Бога мудрості, що гово-
рити людині, а що – ні. Адже навіть до-
бра людина може бути не в змозі вине-
сти те, що ви їй відкриєте, і це стане для 
неї спотиканням.

* Будьте обережні, коли від вас ви-
магають особливого послуху і поваги.

* Зверніть увагу, якщо обдарована лю-
дина намагається вивідати у вас деталі 
вашого інтимного життя і ваших фінансів.

* Будьте пильними, навіть якщо помі-
тите незначний вияв маніпуляції. Це не 
означає, що треба стати «мисливцем за 
привидами». Ми повинні бути терплячи-
ми і розуміти, що люди можуть помиля-
тися, але на ранньому етапі це допомо-
же не зайти в глибоку трясовину.

* Якщо ви виявили себе в руках маніпу-
лятора, негайно розірвіть з ним всі зв’яз-
ки, видаліть його телефон і змініть свою 
пошту, щоб ця людина не змогла вас ді-
стати. Не реагуйте на її погрози і взага-
лі не розмовляйте з нею. Не давайте їй 
жодного шансу знову маніпулювати вами.

* Якщо ви – обдарована людина, ро-
біть все, щоб люди не залежали від вас. 
Вчіть їх розвивати особисті відносини з 

Богом і приймати зрілі рішення самостійно.
* Нехай ваш дар вкаже на Христа, а 

не на вас. Адже саме з цієї причини Бог 
іноді чинить так, щоб ми залишалися в 
тіні. У цей час провіряється, шукаємо ми 
славу Йому чи собі.

* «Що для срібла топильна посудина і 
горно – для золота, те для людини уста, 
які хвалять її» (Прип. 27:21). Не слухай-
те тих, хто постійно лестить вам і захо-
плюється вашим даром. Це може вияви-
тися великою спокусою.

* Не намагайтеся мати задоволення 
від свого дару, шукайте свою впевне-
ність і задоволення в Христі. Тоді ви бу-
дете цілісною людиною і не будете зале-
жати від запитів вашого обдарування.

* Якщо ви хоч раз в житті маніпулю-
вали кимось, покайтеся.

* Пам’ятайте, що ви не можете зви-
нувачувати нікого в тому, що відчуваєте 
самі, адже берегти свій спокій – це саме 
ваша відповідальність. Не перекладайте 
вину на інших, якщо ви потрапили до рук 
маніпулятора, це ваша відповідальність. 
Ви повинні усвідомити свій «промах» і 
постаратися виправити ситуацію. Одна 
з причин, через яку люди потрапляють 
до лап цих «служителів», – це бажання 
перекласти на інших відповідальність за 
власні рішення.

Дерек Принс

«Якось на запитання, чим, 
на його думку, євангельська 
церква відрізняється від ка-
толицької, Любомир Гузар 
відповів: «Ми запрошуємо 
людей до церкви. А в них цер-
ква йде до людей. І цьому нам 
треба вчитися і вчитися». 
Ваша церква йде до людей. 
І ми вам за це дуже вдячні».

З такими словами до авторки цих ряд-
ків звернулася жіночка, яку разом з 
іншими команда жіночого відділу Іва-

но-Франківської церкви ХВЄ запросила на 
зустріч для людей похилого віку.

Такі зустрічі тут проводяться регуляр-
но. Особливістю останньої стало те, що, 
окрім тих, хто відвідує богослужіння в цій 
церкві, на спілкування запросили старшого 
віку людей з цього мікрорайону незалеж-
но від того, яку церкву вони відвідують. 
Окрема подяка за це Івано-Франківському 
територіальному центру соціального об-
слуговування (директор – п. Марія Куш-
нір), працівники якого допомогли зорга-
нізувати стареньких.

Ще одна особливість – дивовижно те-
пла атмосфера, яку відчули присутні – і 
гості, і всі задіяні в програмі. А досягти 
такого не так вже і просто, коли гостей 
– добра сотня. Старенькі люди не часто 

почуваються в центрі уваги й іноді нас-
торожено сприймають вияви любові до 
них з боку майже незнайомих осіб, коли 
вдома рідні діти чи внуки цим їх не балу-
ють. Але після теплого привітання стар-
шого пастора церкви, єпископа Юрія Ве-
ремія і його молитви за них ця насторо-
женість минула. І згодом багато з гостей 
свідчили про те, що почуваються тут кра-
ще, ніж іноді вдома.

Програма зустрічі була спланована 
так, щоб послужити стареньким смач-
ною їжею і концертною програмою, а та-
кож надати їм можливість поділитися сво-
їм життєвим досвідом і навіть заспівати. 
Одна з гостей, психоневролог за фахом, 
зазначила, що була приємно здивова-
на відвертими і щирими словами пасто-
ра-євангеліста Івано-Франківської церкви 

ХВЄ Геннадія Ліптуги. Мовляв, у світі  не 
прийнято бути такими відвертими – цим 
одразу ж хтось скористається. Але цер-
ква – це інший світ, світ Божої любові і 
турботи. Тому тут можна бути щирим, 
тут тебе люблять, підтримають і завж-
ди допоможуть.

Дуже припали стареньким до вподо-
би пісні у виконанні гурту «Тільки віруй» 
(Олег Гиляка, Олександр Макогон). І коли 
наприкінці пресвітер Петро Вернигора 
запитав, чи хотіли б вони мати ще таку 
зустріч, пролунало одностайне «так». І 
на його пропозицію так само одностай-
но помолилися за організаторів зустрічі 
і за кухарів, які подбали про дуже смач-
ну гостину.

Людмила Бендус.
Фото Мирослави Карп’юк.

КОЛИ ЦЕРКВА ЙДЕ ДО ЛЮДЕЙ

«Та не тіштеся тим, що 
вам коряться духи, але 
тіштесь, що ваші ймення 
записані в небі!» (Лк. 10:20).

Ісус Христос, по суті, говорить: «Не 
радійте успіхам в служінні, радійте 
тому, що у вас все гаразд у стосун-

ках зі Мною».
У християнській діяльності є пастка: 

ми можемо радіти успішному служінню, 
радіти тому, що Бог нас вживає у Своєму 
ділі. Але ми не спроможні до кінця оціни-
ти все, виміряти, що зуміє звершити че-
рез нас Бог, якщо ми перебуватимемо у 
правильних стосунках з Ісусом Христом.

Бережімо ці стосунки з Ним, і тоді 
в яких би обставинах ми не опинилися, 

з чим би не зустрілися, Христос ви-
ливатиме через нас ріки води живої. 

Якщо ми в правильних стосунках, то 
де б ми не були, ми можемо бути впев-
неними, що ми тут з волі Божої.

Треба бути обережними з людьми, 
які про все судять з точки зору ефек-
тивності. Якщо так розмірковувати, то 
Ісус Христос був найбільший з усіх не-
вдах. Провідна зоря святого – Сам Бог, 
а не якась суб’єктивна ефективність. 
Суть в тому, що чинить через нас Бог, 
а не в тому, що робимо для Нього ми. 
У житті людини наш Господь найпиль-
нішу увагу звертає на її відносини з От-
цем. Ісус «до слави привів багато си-
нів» (Євр. 2:10).

Іeshua.org.

Молодий чоловік підійшов до пасто-
ра і сказав: «Я більше не буду ходити до 
церкви!». «Чому?» – запитав пастор.

Молодий чоловік відповів: «Причин багато. Наприклад, 
я чув, як сестра погано розмовляла з іншою сестрою, 
майже всі сидять в телефоні під час зібрання. І це лише 

кілька моментів, які я зауважив».
Пастор сказав: «Гаразд. Але перш ніж ви підете, зробіть 

мені послугу: візьміть повну склянку води і тричі обійдіть зал 
дому молитви, не проливши жодної краплі на підлогу. Після 

цього ідіть, якщо хочете».
Чоловік здивувався такому проханню, але вирішив наоста-

нок послухати пастора. І тричі обійшов зал, як просив пастор. 
Коли він закінчив, пастор запитав: «Коли ви ходили залом, чи 
чули, як сестра погано розмовляла з іншою сестрою?». Той 
заперечив.

«Ви бачили як, хтось дивився у свій телефон?». – «Ні».
«Знаєте, чому? Ви були зосереджені на тому, щоб не про-

лити воду». Те саме відбувається з нашим життям. Коли наша 
увага зосереджена на нашому Господі Ісусі Христі, у нас не-
має часу на те, щоб пильнувати за помилками інших людей!».


