
Ч А С О П И С   У К РА Ї Н С Ь К О Ї   Ц Е Р К В И   Х Р И С Т И Я Н   В І Р И   Є В А Н Г Е Л Ь С Ь К О ЇЧ А С О П И С   У К РА Ї Н С Ь К О Ї   Ц Е Р К В И   Х Р И С Т И Я Н   В І Р И   Є В А Н Г Е Л Ь С Ь К О Ї

«Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона — сила Божа на спасіння «Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона — сила Божа на спасіння 
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ПРИЙНЯТО КОМПЛЕКСНИЙ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

ЯК ВІДЗНАЧАТИ РІЗДВОЯК ВІДЗНАЧАТИ РІЗДВО
З часів народження Ісуса Христа спливло понад 

дві тисячі років. За цей період відбулася маса 
подій, культури нашаровувалися одна на одну. 
Це призвело до того, що сучасні люди вже не 
знають до пуття, у чому головний зміст Різдва 
і як правильно його відзначати. Щоб дізнатися 
про це, необхідно звернутися до першоджерел.

Тож як правильно відзначати Різдво нашого                   
Господа Ісуса Христа? 

* Довіряти і покорятися словам Господа, як це робили Йосип 
(Мт. 1:18-25) і Марія (Лк. 1:26-38). 

* Славити і хвалити Бога, як це робили пастухи (Лк. 2:1-20).
* Благословляти Бога, славити Його і всім розповідати про 

Нього, як це робили Симеон (Лк. 2:25-35) та Анна (Лк. 2:36-38).
* Схилившись перед Ісусом, поклонитися Йому і принести цін-

ні дари, як це робили мудреці (Мт. 2:1-12).

Парламентарі врахували 
позицію Всеукраїнської Ради 
Церков і релігійних організа-
цій під час голосування за За-
кон України «Про запобіган-
ня та протидію домашньо-
му насильству».

За урядовий законопроект № 5294 про-
голосували 237 народних депутатів 
під час засідання у четвер, 7 грудня, 

повідомляє Інститут релігійної свободи.

Напередодні Всеукраїнська Рада Цер-
ков і релігійних організацій звернулася 
до керівництва Верховної Ради та пар-
ламентських фракцій з проханням при-
йняти законопроекти, спрямовані на про-
тидію домашньому насильству, у тому 
числі щодо жінок. Релігійні діячі наголо-
сили, що законопроекти № 4952 та № 
5294 імплементують основні положення 
Стамбульської Конвенції, уникаючи при 
цьому проблемної термінології («гендер», 
«нестереотипні гендерні ролі, «сексуаль-
на орієнтація» тощо), що стоїть на заваді 

ратифікації цієї Конвенції не лише Украї-
ною, а й іншими членами Ради Європи.

У результаті обговорення Верховна 
Рада не підтримала пропозиції низки де-
путатів, які хотіли зберегти в тексті за-
конопроекту цю термінологію, посилаю-
чись на вимоги Ради Європи.

Законом також буде запроваджено 
додаткові заходи, спрямовані на ство-
рення запобіжних і захисних механізмів 
боротьби з усіма формами насильства 
за ознакою статі: домашнє насильство, 
сексуальне насильство, переслідування, 

сексуальні домагання, примусові шлю-
би, каліцтва жіночих геніталій, примусо-
ві аборти, примусова стерилізація. Цими 
змінами буде забезпечено відповідність 
законодавства України сучасним євро-
пейським стандартам у цій сфері.

Передбачається вдосконалення ро-
боти служб підтримки потерпілих від 
насильства, зокрема державних теле-
фонних «гарячих ліній» та збору впоряд-
кованих за категоріями відповідних ста-
тистичних даних.

День перед тим Верховна Рада 

прийняла Закон України «Про внесен-
ня змін до Кримінального та Криміналь-
но-процесуального кодексів України з ме-
тою реалізації положень Конвенції Ради 
Європи про запобігання насильству сто-
совно жінок і домашньому насильству та 
боротьбу з цими явищами» (проект № 
4952). Він запроваджує механізми при-
тягнення до кримінальної відповідаль-
ності кривдників, що вчиняють домаш-
нє насильство, а також захищають їхніх 
жертв від подальшого переслідування.

З 8 по 10 грудня у Тернополі у приміщенні 
церкви на вул. Довженка проходила кон-
ференція служителів церков ХВЄ Півден-

но-Західного регіону України. Основним спіке-
ром служив гість з Німеччини – проповідник 

і вчитель Біблії Лео Франк.
Його семінари про покликання, про служін-

ня і взаємини в сім’ї стали потужним підбадьо-
ренням, а для багатьох – і несподіваними від-
криттями у сфері практичного християнства. 

Враховуючи актуальність тем і неорди-

нарність викладу, плануємо наступного року 

друкувати ці матеріали. Не пропустіть їх – не 

проґавте свого благословення.

Цьому тексту понад 18 сторіч, а він сучас-
ний, гострий, свіжий, актуальний. Жоден інший 
текст так просто, глибоко і проникливо не опи-
сує парадоксальну природу Церкви у суспільстві, 
як цей уривок одного з текстів невідомого авто-
ра – апологета «Послання до Діогнета».

«Християни не відрізня-
ються від інших людей 
ні країною, ні мовою, ні 

життєвими звичаями. Вони не на-
селяють яких-небудь особливих 
міст, не вживають якоїсь незвичної 

мови і провадять життя, яке нічим 
не відрізняється від життя інших. 
Та їхнє вчення не є плодом дум-
ки людей; вони не схильні до люд-
ського вчення, як інші. Але, жи-
вучи в гелленських і варварських 
містах, яке кому дісталося, і дотри-
муючись звичаїв тих мешканців в 
одязі, у їжі та й у всьому іншому, 
вони показують дивний і воістину 
неймовірний спосіб життя. 

Живуть вони у своїй батьків-
щині як прибульці; беруть участь у 
всьому, як громадяни, і терплять, 
як чужинці... Вони одружуються, 
як і всі, народжують дітей, тільки 
не кидають їх. Вони в плоті, але 
живуть не по плоті. Перебувають 
на землі, але є громадянами небес. 
Коряться ухваленим законам, але 
своїм життям перевершують самі 
закони. Вони люблять всіх і всіма 
переслідувані. Їх не знають, але 
засуджують; вони бідні, але бага-
тьох збагачують. Усього позбав-
лені і у всім процвітають. Їх безче-
стять, а вони цим прославляють-
ся; про них поширюють наклепи, 
які згодом виявляються неправ-
дивими; їх лихословлять, а вони 
благословляють; їх ображають, а 
вони відплачують повагою: вони 
роблять добро, а їх карають, як 

лиходіїв; покарані, вони радіють, 
начебто їм дали життя. І їхні во-
роги не можуть сказати, за що їх 
ненавидять.

Що в тілі – душа, то у світі хри-
стияни. Душа поширена по всіх 
членах тіла, і християни – по всіх 
містах світу. Душа хоча й в тілі, 
але не тілесна, так і християни жи-
вуть у світі, але вони не від світу. 
Душа, будучи невидима, перебу-
ває у видимому тілі; так і христи-
яни, перебуваючи у світі, видимі, 
але богошанування їхнє залиша-
ється невидимим. Плоть ненави-
дить душу й воює проти неї, тому 
що душа забороняє їй віддавати-
ся чуттєвим втіхам: так і світ не-
навидить християн, від яких не 
терпить ніяких кривд, – лише за 
те, що вони не приймають його 
грішних задоволень. Душа лю-
бить свою плоть, хоча плоть не-
навидить її. Так і християни лю-
блять тих, які їх ненавидять. Таке 
славне їхнє становище, яке Бог 
призначив їм і від якого відмови-
тися неможливо...»

З Різдвом Христовим З Різдвом Христовим 
і Новим 2018 роком!і Новим 2018 роком!
Хай радість від Господнього Різдва освітлює Хай радість від Господнього Різдва освітлює 

ваш життєвий шлях і робить ефективними в ваш життєвий шлях і робить ефективними в 
любові, благовісті і поширенні Божого Царства.любові, благовісті і поширенні Божого Царства.
Христос народився! Славімо Його!Христос народився! Славімо Його!

Дивнa нiч Xpистового PiздваДивнa нiч Xpистового Piздва
Пpинесла cпасіння вcьому cвіту.Пpинесла cпасіння вcьому cвіту.
Пoлилась мeлодія живa –Пoлилась мeлодія живa –
Блaгодать Нoвого Зaповіту.Блaгодать Нoвого Зaповіту.

A лiта пливуть бeз вoроття,A лiта пливуть бeз вoроття,
Дeнь cьогоднішній ужe згacaє.Дeнь cьогоднішній ужe згacaє.
I минулe, й нaше мaйбуттяI минулe, й нaше мaйбуття
Caм Xpистос в pуках Cвоїх тpимає.Caм Xpистос в pуках Cвоїх тpимає.

Cлава Бoгу в нeбі й нa зeмлі,Cлава Бoгу в нeбі й нa зeмлі,
Миp вciм людям i блaговоління.Миp вciм людям i блaговоління.
Cвітло зaясніло увi млi,Cвітло зaясніло увi млi,
Щo cліпих oновлює пpoзрінням.Щo cліпих oновлює пpoзрінням.

Пoлоненим – вoля i життя…Пoлоненим – вoля i життя…
Чуєтe? Cин Бoжий нapoдився!Чуєтe? Cин Бoжий нapoдився!
Цap Цapів – oце мaле ДитяЦap Цapів – oце мaле Дитя
Cвітові у тiлі oб’явився.Cвітові у тiлі oб’явився.

Xай зopя Xpистового PiздваXай зopя Xpистового Piздва
Пpинесе у cepце вaм cпасіння,Пpинесе у cepце вaм cпасіння,
A cвята мeлодія живaA cвята мeлодія живa
Душу cповнить paдістю й xвалінням!Душу cповнить paдістю й xвалінням!
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУВиклики часу 

МИХАЙЛО ПАНОЧКО: «ЯКЩО ХОЧЕТЕ МАТИМИХАЙЛО ПАНОЧКО: «ЯКЩО ХОЧЕТЕ МАТИ  
УСПІХ, ЗРОБІТЬ АКЦЕНТ НА ОСНОВІ, А ОСНОВА УСПІХ, ЗРОБІТЬ АКЦЕНТ НА ОСНОВІ, А ОСНОВА 
ЛІДЕРСТВА – ЦЕ ЛЮБОВ ДО НАРОДУ»ЛІДЕРСТВА – ЦЕ ЛЮБОВ ДО НАРОДУ»

ТРАМП ВИЗНАВ ЄРУСАЛИМ ТРАМП ВИЗНАВ ЄРУСАЛИМ 
СТОЛИЦЕЮ ІЗРАЇЛЮСТОЛИЦЕЮ ІЗРАЇЛЮ

ПАРЛАМЕНТ СКАСУВАВ 
ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЮ 
РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

У ПІЗНАННІ БОГАУ ПІЗНАННІ БОГА  
ВИРОСТАЄМО НА СПАСІННЯВИРОСТАЄМО НА СПАСІННЯ

Минає ще один рік, який 
увійде в нашу пам`ять осо-
бливим, адже він позначе-
ний для кожного із нас непо-
вторними миттєвостями 
життя, на його сторінках 
записані події, спогади про 
які викликатимуть почут-
тя радості або ж воруши-
тимуть болючі душевні 
рани.

Як правило, з календарною датою, 
що розділяє минулий та прийдеш-
ній роки, багато хто пов`язує нові 

починання, успіхи, втілення нових заду-
мів, планів та мрій. Разом з тим її на-
ближення змушує задуматися, осмис-
лити те, що було пережите, досягнуте, 
а може – і втрачене у проміжку часу, 
який вимірюється роком.

Усі ми, шановні читачі, на рік стали 
старшими (хто зріс, хто подорослішав, 
а хто й постарів), на рік у часі набли-
зилися до Бога. Проте хочеться зада-
тися питанням: а чи прожитий рік на-
близив нас до Бога у пізнанні Його? 
Відповідь на це питання буде свідчен-
ням про те, чи не проведений рік нада-
ремно, чи не втрачений. Чи не воліли 
б ми викреслити його зі свого життя.

Ми повністю залежні від часу, усі 
аспекти нашого життя тісно пов`язані 
з ним, зокрема і найголовніший аспект 
– віра в Бога. Як народження до життя 
земного, тимчасового, так і народження 
духовне, до життя вічного, пов`язані з 
якоюсь миттю, датою, часом, що є почат-
ком розвитку та росту. Слово Боже про 
наше друге та вище начало говорить так: 
«І, немов новонароджені немовлята, жа-
дайте щирого духовного молока, щоб ним 
вирости вам на спасіння…» (1Петр. 2:2).

А в Першому посланні до корин-
тян 3:1-3 апостол Павло зазначає, що 
цим «щирим духовним молоком» є чи-
сте євангельське вчення, і вказує, що 
«виростати на спасіння» – це значить 
перейти з рівня тілесного до рівня ду-
ховного, християнського життя: «І я, 
браття, не міг говорити до вас, як до 
духовних, але як до тілесних, як до не-
мовлят у Христі. Я вас годував моло-
ком, а не твердою їжею, бо ви не мог-
ли її їсти, та й тепер ще не можете, бо 
ви ще тілесні. Бо коли заздрість та су-
перечки між вами, то чи ж ви не тілес-
ні, і хіба не по-людському робите?».

Отож особливістю зрілості христи-
янина є його духовність, яка виража-
ється у відсутності загальнопоширених 
проявів гріховної людської природи, зо-
крема заздрості та суперечок.

Апостол Павло докорив деяким хри-
стиянам з числа євреїв за те, що вони 
не виросли і не дозріли духовно, як на-
лежало би з плином часу: «Ви бо за ві-
ком повинні б бути вчителями, але ви 
потребуєте ще, щоб хтось вас навчав 
перших початків Божого Слова. І ви 
стали такими, яким потрібне молоко, а 
не страва тверда. Бо хто молока вжи-
ває, той недосвідчений у слові правед-
ності, бо він немовля. А страва тверда 
– для дорослих, що мають чуття, при-
вчені звичкою розрізняти добро і зло» 
(Євр. 5:12-14).

На превеликий жаль, не всі віруючі 
мають бажання вивчати Боже Слово, 
у зв`язку з чим не в змозі духовно зро-
стати. Схоже, що їх цілком задоволь-
няє «словесне молоко», а не «стра-
ва тверда». Саме тому апостол Павло 
говорить, що з часу їхнього увіруван-
ня в Бога їм вже належить бути вчи-
телями, проте вони потребують нав-
чання перших початків Божого Слова. 
Вони не те що не зросли духовно, але 

й втратили розуміння основ своєї віри, 
адже не досягнули духовної зрілості та 
не мають чуття розрізняти добро і зло. 
А таке  чуття властиве досвідченим у 
слові праведності.

Сам цей випадок говорить про те, 
що при відсутності духовного зростан-
ня втрачається і те пізнання, якого ми 
вже досягли. З плином часу з моменту 
нашого увірування неодмінно повинен 
відбуватися процес духовного зростан-
ня – від немовляти до людини дорослої, 
зрілої. Слово Боже застерігає: «… сте-
режіться, щоб не були ви зведені блу-
дом безбожних і не відпали від свого 
вґрунтування, але щоб зростали в бла-
годаті й пізнанні господа нашого й спа-
сителя Ісуса Христа» (2Петр. 3:17-18).

Бог передбачив для нас безперервне 
зростання в благодаті й пізнанні Його, 
що є запорукою утвердження в вірі та 
засобом для відсічі усяких гріховних 
впливів, якими безбожники намагати-
муться нас звести.

Вкрай важливо усвідомлювати, що 
між членами церкви існує пряма залеж-
ність у їх особистому духовному зростан-
ні, яке відбувається успішно саме там, 
де християни у всьому доповнюють одні 
одних, міцно тримаються один одного 
та «Голови, від Якої все тіло, суглоба-
ми й зв`язками з`єднане й зміцнене, ро-
сте зростом Божим» (Кол. 2:19). Апо-
стол Павло у своєму другому листі до 
солунян висловлювався: «Ми завжди 
повинні подяку складати за вас Бого-
ві, браття, як і годиться, бо сильно ро-
сте віра ваша і примножується любов 
кожного з усіх вас один до одного» (1:3).

Тому кожен прожитий рік повинен 
бути новим витком духовного зростан-
ня та примноження – і для нас зокрема, 
і для церкви загалом.

Ігор Крощук.

Східноєвропейський лі-
дерський форум (СЄЛФ), 
що проходив у Києві з 29 ли-
стопада до 2 грудня цього 
року, зібрав майже чотири 
сотні учасників, волонте-
рів та викладачів. За три 
дні 80 спікерів на 12 секці-
ях висвітлили близько 120 
тем у таких напрямках, як 
апологетика, бізнес, соці-
альна робота, медіа, цер-
ковне лідерство тощо.

Відкриваючи Форум, директор СЄЛФ 
Ярослав Лукасик зауважив, що 
мета цього щорічного заходу (до 

речі, уже сьомого поспіль) – відкрива-
ти потенціал Церкви для суспільства, 
забезпечувати ресурсами євангель-
ських лідерів, допомагаючи їм викону-
вати Велике доручення Христа. 

«У Церкви завжди є два завдання 
– залишатися вірною і доносити по-
слання Бога сучасному поколінню до-
ступною для нього мовою», – наголо-
сив Ярослав Лукасик.

Старший єпископ УЦ ХВЄ Михайло 
Паночко звернувся до учасників Фору-
му під час вечірнього  пленарного засі-
дання 30 листопада. «2017-й – рік про-
риву в Україні. Господь дає нам знаки, 
що Він хоче щось робити для нашої кра-
їни», – сказав служитель.

У своїй проповіді Михайло Степано-
вич висвітлив на прикладі Мойсея три 
основи для справжнього лідерства. Пер-
ша основа – Слово Боже. «Біблія, віра 
і любов до Бога зроблять нас сильни-
ми і здоровими».

Друга – у лідера має бути взірець. 
«Дивись на Ісуса. Не намалюй собі Бога 
в уяві, як це зробили євреї і потім Його 
не впізнали… Візьми будь-яку знаме-
нитість, яскравого провідника і прирів-
няй до Ісуса – і все стане зрозуміло. 
Справжній лідер мусить мати «задню 
передачу». Давид, коли впав, визнав 
це. Брехливі ж лідери починають опира-
тися: «А докажіть мені!..» Ми усі здатні 
впасти, але треба зуміти сказати: «Ви-
бачте мені, люди», «Пробач, Боже».

Третя основа – лідер покликаний 
служити, а не командувати: «Моя мо-
литва до Бога, щоби  Святий Дух уклав 
нам у серце таку цінну річ: Ісус мав най-
вищу владу, але Він посадив Своїх уч-
нів і умив їм ноги. Він дав нам приклад 
того, в якій позиції повинен перебува-
ти лідер. Основа лідерства – це лю-
бов до народу».

Ювілейний рік 500-річчя Реформа-
ції залишається яскравою сторінкою в 
історії українського євангельсько-про-
тестантського руху. Утім,  під час Форуму 

прозвучала гарна новина: Рада Єван-
гельсько-Протестантських Церков Укра-
їни (РЄПЦУ) благословила всіх вірую-
чих на продовження руху Реформації 
в Україні. Про це на вечірньому засі-
данні 30 листопада повідомив Павло 
Унгурян, народний депутат України і 
голова оргкомітету R500.

«Ми й далі будемо спільно рухатися 
в обраних напрямках служіння, таких, 
як соціальна робота, капеланство, мо-
лодіжне та дитяче служіння, економіка, 
управління тощо», – наголосив спікер. 
Він також поінформував, що 23 лютого 
2018 р. відбудеться фінальний всеукра-
їнський захід у рамках проекту R500, 
на який приїдуть команди служителів з 
усіх регіонів країни. Під час цього слу-
жіння буде затверджено план діяльно-
сті на наступний рік. 

Отже, не випадково центральною 
темою цьогорічного СЄЛФ стало гас-
ло: «Реформація триває!».

chve.org.ua.

Верховна Рада прийняла змі-
ни до Податкового кодексу 
України, які скасовують пере-
реєстрацію релігійних органі-
зацій та гарантують авто-
матичне внесення їх до Реє-
стру неприбуткових установ 
і організацій. Голосування від-
булося ввечері 7 грудня.

За ініціативи Міжфракційного об`єд-
нання «За духовність, моральність та 
здоров`я України» відповідні поправки 

запропонувала народний депутат Оксана 
Продан до проекту Закону «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо 
забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень у 2018 році» (реєстр. № 6776-
д), повідомляє Інститут релігійної свободи.

Прийняті зміни дублюють усі положен-
ня законопроекту 6696, співавторами яко-
го виступили представники усіх парла-
ментських фракцій і груп (Павло Унгурян, 
Оксана Продан та інші), а в його розробці 
брали участь експерти Верховної Ради та 
громадських організацій, Міністерства юс-
тиції та Всеукраїнської Ради Церков і релі-
гійних організацій.

Відтак для включення релігійних орга-
нізацій до нового Реєстру неприбуткових 
установ та організацій достатньо дотри-
мання лише однієї вимоги, яка міститься 
в абзаці 2 пункту 133.4.1 статті 133 Подат-
кового кодексу, а саме – бути зареєстро-
ваною відповідно до Закону України «Про 
свободу совісті та релігійні організації».

За бажанням релігійної організації вона 
може подати до податкового органу копію 
свого статуту.

Таким чином, прийнятий парламентом 
законопроект № 6776-д скасував вимогу про 
внесення будь-яких додаткових положень 

до статутів релігійних організацій, як умо-
ви збереження їх неприбуткового статусу.

Водночас релігійні організації у своїй ді-
яльності, як і раніше, повинні дотримувати-
ся вимог пункту 133.4.2 статті 133 Подат-
кового кодексу України – тобто здійсню-
вати лише неприбуткові види діяльності, 
передбачені їх статутами та Законом про 
свободу совісті:

«Доходи (прибутки) неприбуткової ор-
ганізації використовуються виключно для 
фінансування видатків на утримання такої 
неприбуткової організації, реалізації мети 
(цілей, завдань) та напрямів діяльності, 
визначених її установчими документами.

Доходи неприбуткових релігійних орга-
нізацій використовуються також для здійс-
нення неприбуткової (добродійної) діяльно-
сті, передбаченої законом для релігійних 
організацій, у тому числі надання гумані-
тарної допомоги, здійснення благодійної 
діяльності, милосердя».

У разі порушення цієї норми така ре-
лігійна організація може бути виключена 
контролюючим органом з Реєстру непри-
буткових установ та організацій та буде 
вважатися платником податку на прибу-
ток – з першого дня місяця, наступного за 
місяцем, у якому вчинено таке порушення.

Як повідомляв ІРС, про недоцільність 
перереєстрації раніше заявила Всеукраїн-
ська Рада Церков і релігійних організацій. 
Релігійна спільнота закликала парламен-
тарів прийняти зміни, запропоновані зако-
нопроектом № 696, оскільки перереєстра-
ція кожної релігійної громади – це довго-
тривалий, дорогий і недоцільний процес.

Варто нагадати, що релігійні організа-
ції можуть діяти виключно як неприбуткові, 
а пожертви та інші їх надходження, згідно 
зі статтею 18 Закону України «Про свобо-
ду совісті та релігійні організації», не під-
лягають оподаткуванню.

Інститут релігійної свободи.

Президент США Дональд 
Трамп офіційно визнав Єруса-
лим столицею Ізраїлю – попри 
застереження папи римсько-
го, мусульманських лідерів та 
союзників з країн ЄС. Про це 
повідомляє «Українська прав-
да» з посиланням на Reuters.

«Настав час офіційно визнати Єруса-
лим столицею Ізраїлю», – заявив 
Трамп. На його думку, «Єрусалим 

– не лише серце трьох великих релігій, але 
тепер і серце однієї з найуспішніших де-
мократій у світі».

Внаслідок рішення Трампа США пере-
несуть своє посольство із Тель-Авіва до 
Єрусалима. В Європейській комісії заяви-
ли, що рішення Трампа викликає серйоз-
не занепокоєння через можливі наслідки 
для перспектив миру.

«Позиція ЄС залишається незмінною. 
Ми посилимо нашу роботу з партіями та 
партнерами для узгодження статусу Єру-
салима як столиці двох держав», – йдеть-
ся у повідомленні відомства.

Раніше лідери мусульманських та 

європейських країн застерігали прези-
дента США від цього рішення, щоб не 
провокувати новий виток конфлікту у ре-
гіоні. Президент Туреччини Реджеп Тайіп 
Ердоган попередив, що може розірвати 
зв’язки з Ізраїлем, якщо США визнають 
Єрусалим ізраїльською столицею. Прези-
дент Франції Еммануель Макрон висловив 
стурбованість переведенням посольства 
США в Єрусалим.

Міністр закордонних справ Німеччини 
попередив Білий дім, що визнання Єру-
салима столицею Ізраїлю «посилить» на-
пругу в регіоні.

Доля Єрусалима – одне з найжорсткі-
ших питань між Ізраїлем та палестинцями. 
Згідно з мирною угодою 1993 року, статус 
Єрусалима повинен був обговорюватися 
під час наступних етапів мирних перего-
ворів. Міжнародна спільнота не визнає су-
веренне право Ізраїлю на Єрусалим. Па-
лестинці хочуть, щоб Східний Єрусалим 
став столицею їхньої майбутньої держави.

Усі країни включно зі США, за винят-
ком Болівії й Парагваю, розташували свої 
посольства в Тель-Авіві. Під час передви-
борної кампанії Дональд Трамп активно 
виступав за перенесення диппредстав-
ництва в Єрусалим.
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ

РІЗНОВИДИ ВІРИ
БУТИ ДОСКОНАЛИМБУТИ ДОСКОНАЛИМВіктор Котовський

ПРАКТИЧНЕ ХРИСТИЯНСТВО

«А плід духа: любов, ра-
дість, мир, довготерпін-
ня, добрість, милосердя, 
віра, лагідність, стрима-
ність» (Гал. 5:23). Ступає-
мо на наступну сходинку на-
шої драбинки, що веде нас до 
досконалості. Після стри-
маності, лагідності-сми-
рення йде віра. Цікаво спо-
стерігати витікання віри 
з речей, на перший погляд, 
з нею не надто пов’язаних. 
Отже, що таке віра? Виді-
лимо кілька її різновидів.

Віра як дар
«Одному дається Духом слово му-

дрості, а іншому – слово знання, тим же 
Духом; іншому віра, тим же Духом…» 
(1Кор. 12:8:9). Дев’ятьма перерахова-
ними  у цьому місці Письма дарами на-
діляє Дух християн кожного окремо, як 
Він хоче. У Рим.11:29 ап. Павло ствер-
джує, що дари та покликання не відмі-
няються. Стосується це, звичайно ж, і 
дару віри, але його особливістю є те, що 
він дається людині не раз і назавжди, а 
для вирішення якогось важливого термі-
нового завдання. Він не діє постійно, як 
інші дари, така його властивість, постій-
но проявляють себе інші види віри, про 
котрі будемо говорити нижче.

Кожен християнин отримав свого часу 
цей чудовий дар! Перший крок до пока-
яння ми здійснили зовсім не тому, що чо-
мусь раптом нам захотілося комусь розпо-
вісти про всю ту гидоту, що переповню-
вала серця. І не тому, що переконалися 
логічним шляхом в існуванні Бога. Без-
ліч освічених людей знають Біблію, але 
вважають її не більш ніж збірником дав-
ніх легенд. Коли заходить мова про красу 
й довершеність навколишнього світу, не-
віруючі знайомі вам скажуть: «Так, при-
рода мудро все створила», не помічаю-
чи абсурдності своїх слів. Потрапивши у 
безвихідь, люди інколи звертаються до 
Бога, але частіше – ні. Щось важливе тра-
пилося з нами перед тим, як ми вийшли 
на сцену у зібранні, відповідаючи на за-
клик до покаяння, – стався якийсь пош-
товх із середини, що мало залежав від 
зовнішніх обставин. 

Усі ці різні обставини – це лише пе-
редумова, інколи довга й важка, до того 
моменту, коли Бог дасть нам віру на по-
каяння. «Я дав пізнати Себе тим, що про 
Мене не питались; Мене знайшли такі, 
що Мене не шукали» (Іс. 65:1). Ап. Пав-
ло також каже про це дуже чітко і ясно: 
«Але як кликати Того, в Кого не увірува-
ли?» (Рим. 10:14).  

Дар віри отримала жінка, котра страж-
дала на кровотечу. Вона казала сама 
собі: «Коли тільки доторкнусь до одежі 
Його, то одужаю» (Мт. 9:20). «Ісус ска-
зав їй: «Дерзай, дочко! Віра твоя спасла 
тебе!». І жінка з того часу одужала». Яке 
спасіння мав на увазі Ісус? Звичайно ж, 
не те, що дарує вічне життя. Жінці було 
дано віру на зцілення, і це врятувало її 
від можливих важких наслідків хвороби. 
До вступу у вічне життя цій душі нале-
жало зробити ще дуже багато, до чого, 
власне, й закликав її Спаситель. 

Чудовим підтвердженням вищесказа-
ного є місце, де йдеться про край одягу. 
Це не просто пола якогось там пальта чи 
лацкан на піджаку. Юдейське священство 
носило вбрання, чітко визначене Зако-
ном, кожний елемент мав певне симво-
лічне значення.  Поверх натільної білизни 
служителі носили хітон, а поверх нього – 
свого роду плащ, щоб ноги були закри-
ті до кісточок. На нижній кромці прив’я-
зувалися спеціальні китички, що назива-
лися по-єврейськи «цицийот». «Сказав 
Господь Мойсеєві: «Промов до синів Із-
раїля і повідай їм, щоб вони й нащадки 
їхні поробили собі китиці на кінцях своєї 

одежі та щоб чіпляли ті китиці на кінцях 
багряними шнурочками. І будуть вам ки-
тиці на те, щоб ви, убачивши їх, згадува-
ли про всі заповіді Господні й виконува-
ли їх… щоб, пам’ятаючи та виконуючи 
всі Мої заповіді, були ви святими у ва-
шого Бога» (Числ. 15:38-40). 

Чутка про чудодійні властивості цих 
«цицийот» та й загалом нижньої облямів-
ки священицького вбрання була вельми 
поширена в Ізраїлі (Мт. 14:36). Фарисеї 
навмисне нарощували ці місця, аби про-
демонструвати таким чином свою особли-
ву побожність (Мт. 23:5).  Хвора, звичай-
но ж, знала про містичне значення цих 
деталей одягу, бо торкнулася не просто 
рукава чи спини, а саме цих китичок, для 
чого їй довелося низько схилитися, фак-
тично вклонитися Христу, здолавши звич-
ну для кожної людини гордість. Він же, 
знаючи, що вона розуміє значення цих 
деталей одягу, Своїм: «Дерзай, дочко», 
фактично, благословив її рухатися далі 
у виконанні заповідей Божих.

Надзвичайно сильний дар віри отри-
мав Давид напередодні битви з Голіа-
фом. «Ти йдеш на мене з мечем і довгим 
списом… Я ж іду на тебе в ім’я Господа 
Сил. Сьогодні ж таки Господь видасть 
тебе в мої руки» (1Сам.17:45).

Дивовижним чином отримала дар віри 
Рахав-повія. Підійшовши з військом до 
Єрихона, Ісус Навин послав туди своїх 
розвідників (Іс. Нав. 2:1-24). Вони схова-
лися саме у тієї жінки. Оскільки в неї за-
звичай зупинялися різні гості, купці, по-
дорожні, то сумнівна її слава, очевидно, 
була відома далеко за межами міста. Те, 
що у неї лишилися на ніч двоє молодих 
чоловіків, напевно, ні в кого не могло ви-
кликати особливої підозри. 

Це була язичниця, до того ж вели-
ка грішниця, і Бога, звичайно ж, вона 
не могла знати й не знала б, якби Він не 
відкрився їй у глибокому одкровенні й 
не подарував велику віру. Інакше пояс-
нити її поведінку абсолютно неможливо. 
«Я знаю, що Господь дав вам цей край…  
Господь, Бог ваш, – Бог на небі вгорі і на 
землі внизу», – сказала вона  розвідни-
кам.  Ця віра допомогла їй повірити та-
кож у власний порятунок під час май-
бутньої війни, дала сили здолати страх 
перед можливістю покарання за велику 
зраду свого народу.

«Отже, оправдавшись вірою, маємо 
мир з Богом…» (Рим. 5:1).

Віра як плід
Наголосимо ще раз: людина не на-

роджується з необхідним запасом віри, 
віру дає Бог. Коментуючи зцілення кри-
вого, Петро каже, звертаючись до на-
роду: «І через віру в ім’я Його… віра, 
яка від Нього, дарувала йому зцілення» 
(Дії 3:16). Отже, бажаючи зцілити калі-
ку, Дух Святий дав чоловікові необхідну 
віру, і диво сталося.  

У Слові Божому знаходимо докладне 
роз’яснення, як віра з’являється в серці 
людини. «Тож віра від слухання, а слу-
хання від Слова Божого» (Рим. 10:17). 
Слово! У грецькому оригіналі здебільшо-
го вживаються два вирази для означен-
ня цього поняття: логос та рема. Логос – 
це слово, що використовується для про-
стої передачі інформації. Рема – слово, 
наділене особливою силою Духа Свято-
го. Щоб краще зрозуміти різницю, візь-
мемо кілька прикладів з Євангелія. «Не 
хлібом єдиним буде жити людина, а кож-
ним словом (рема), яке виходить з уст Бо-
жих» (Мт. 4:4); «Ви збагатилися в Ньо-
му всім, усяким словом (логос) і всяким 
знанням» (1Кор. 1:5); «І Петро згадав сло-
во (рема), сказане йому Ісусом: «Перше 
ніж заспіває півень, ти тричі відречеш-
ся він Мене» (Мт. 26:75); «Сіяч сіє слово 
(логос)» (Мр. 4:14) тощо. 

Отже, віра наша приходить разом 
зі словом (рема), коли Бог звертаєть-
ся до нас персонально, дається наче в 
одному пакеті. Можемо почути Його го-
лос безпосередньо, як це траплялося з 
багатьма відомими героями Біблії, та й 

у наших церквах, коли Господь зверта-
ється до нас через пророків. Інколи ві-
руючі отримують рему, читаючи Біблію, 
коли речення чи абзац «оживають» або 
починають ніби світитися, являючи на-
тяк від Бога звернути увагу саме на це 
місце. Часто віруючі розповідають про 
сильне відчуття в серці, що дає їм упев-
неність: це слово від Бога. Трапляються 
й інші випадки отримання реми, але кож-
ного разу, коли це відбувається, брат чи 
сестра безпомилково знають, що це осо-
бливе слово саме для них.

Послання до євреїв дає нам кілька 
важливих прикладів великих діянь ви-
бранців Божих. «Вірою Енох переселений 
був так, що не бачив смерті… Бо ще до 
переселення свого він отримав свідчен-
ня, що догодив Богові» (Євр. 11:5); «Ві-
рою Ной, будучи попереджений  про те, 
чого ще не було видно, зі страхом збу-
дував ковчег для спасіння дому свого» 
(Євр. 11:7); «Вірою Авраам скорився по-
клику іти в країну, яку мав потім отрима-
ти в спадщину» (Євр. 11:8). Бачимо, що 
обітниці Божі та завдання, що Він дає їх 
людям,  наділяються їм разом із необ-
хідною вірою. 

Віра як здійснення волі Божої
У Посланні до євреїв є ще одне визна-

чення віри: «Віра ж є здійснення очікува-
ного і впевненість у невидимому» (Євр. 
11:1). Користуючись цим ключем, мож-
на точно визначити, що нас веде: віра 
чи щось інше. А це інше, на жаль, таки 
існує. Дуже часто доводиться спостері-
гати, як люди плутають своє бажання з 
вірою. Брат хоче придбати нове авто, 
сестра дуже бажає мати дитину, обоє 
моляться за це, переконуючи себе, що 
й Господь хоче того самого, й кажуть: 
я вірю. Сестра занедужала, подруга ж 
її настановляє: «Ти вір! Сповідай, про-
голошуй свою віру, закликай кров Ісуса 
Христа на свою хвору ногу! Хвороби не 
від Бога! Він хоче, аби всі ми були здо-
рові». Сестра тужиться, з усіх сил напру-
жує м’язи своєї віри, а зцілення не при-
ходить. Доводиться звертатися до ліка-
рів, підступає розчарування:  як же так, 
я ж так вірила. 

Нерідко люди плутають віру з наді-
єю. Про надію взагалі нічого не чути у 
церквах. А шкода, адже це одна з най-
важливіших складових нашого єднання 
з Богом. Якщо негайно не здійснюється 
бажане, чого ми сильно очікуємо, то ми 
маємо надію, що Бог милостивий, Він не 
залишить нас, і це теж дається від Нього: 
«Утішайтесь надією, в скорботах будьте 
терпеливі» (Рим. 12:12).

Звернімо увагу: у наведеному вище 
тексті Письма (Євр. 11:1) спочатку гово-
риться про здійснення очікуваного, а по-
тім – про впевненість у невидимому. Це 
важливо. Саме тоді, коли здійснюється 
те, що раніше обіцяв нам Бог, зміцню-
ється наша віра, переходячи від нижчо-
го рівня на вищий. Наочну демонстра-
цію свого роду віри демонструють нам 
часто навіть люди, далекі від релігії. Чо-
ловік купує квиток на літак, бо вірить, що 
той літак неодмінно прибуде у призначе-
не місце. На чому ґрунтується його віра? 
На досвіді людей та й на його власному: 
він знає, що мільйони пасажирів успіш-
но здійснюють далекі й близькі подоро-
жі, тож не сумнівається і в успіху влас-
них намірів.

Коли поважний царедворець підій-
шов до Ісуса й став благати про зцілен-
ня свого сина, Ісус сказав йому: «Ви не 
увіруєте, якщо не побачите знамен і чу-
дес» (Ів. 4:48). Цей принцип Господь по-
чав впроваджувати вже на самому по-
чатку Свого служіння. Він посилав Сво-
їх учнів у світ, даючи їм силу і владу на 
здійснення різних чудес. Навчання не за-
кінчилося до останніх днів перебування 
Спасителя на землі. 

Коли Ісусові сповістили, що друг Його 
Лазар хворий, Ісус, знаючи, що той по-
мер, навмисне затримується біля Йорда-
ну, минає чотири дні після похорону, і ні 

в кого не залишається жодних сумнівів 
у смерті чоловіка. І Господь пояснює уч-
ням причину Своєї затримки: «Я радію 
за вас, що Я не був там (біля Лазаря в 
час його смерті. – Авт.), щоб ви увірува-
ли». Цим великим чудом Він хотів зміц-
нити віру Своїх учнів, щоб, коли наста-
не Його власна година, вони вже не до-
пускали сумнівів у воскресіння Спасителя.

Властивості віри
Віра має зростати. «А плід духа: любов, 

радість, мир… віра…» (Гал. 5:22). Будь-
який фрукт чи овоч спочатку з’являються 
у вигляді пуп’янка на місці зав’ялої квіт-
ки, потім він набирається соку, більшає, 
набуває нових чудових якостей і нареш-
ті стає повністю придатний до вживан-
ня усіма своїми неповторними смакови-
ми властивостями.  З перших же кроків 
свого служіння учні зрозуміли це, вони 
бачили, які дива творить Ісус, і, відчува-
ючи слабкість  своєї віри, просили Вчи-
теля: «Збільши нашу віру (Лк. 17:5). Оче-
видно, вони думали, що Він це зробить 
одним словом, і вони тоді зможуть гори 
переставляти. Але Ісус натомість дав їм 
свого роду методику, що вимагала дов-
готривалої наполегливої праці.

Віра може опускатися й підійматися. 
Знаючи про цю її властивість, Ісус каже 
до Петра: «Я молився за тебе, щоб не 
змаліла віра твоя» (Лк. 22:32). У серцях 
неутверджених християн часто спосте-
рігається боротьба між вірою і невір’ям. 
Перед тим, як вигнати з юнака духа глу-
хоти та німоти, Ісус запитав його батька: 
«Чи маєш хоч трошки віри?»? Той відпо-
вів: «Господи, я вірую, допоможи моєму 
невірству» (Мр. 9:24). Той же Петро, маю-
чи велику віру, ступив у воду, аби йти по 
бурхливому морю до Христа, але в якусь 
мить, побачивши великі хвилі, злякався, 
віра його впала й він почав тонути.

 Щоб похитнути в нас віру, сатана ча-
сто діє через страх та сумніви. Про це по-
переджає Яків, коли каже, щоб ми проси-
ли з вірою, «без жодного сумніву. Бо хто 
сумнівається, подібний до хвилі морської, 
яку вітер підіймає й розвіває. Нехай така 
людина не думає, що одержить щось від 
Господа» (Як. 1:6). Інколи віру можна й 
зовсім втратити, про що каже ап. Пав-
ло до учня свого Тимофія (1Тим. 1:19).

Віра потребує зміцнення. Саме на це 
спрямовує зусилля віруючих ап. Павло, 
щоб вони, будучи вкорінені й збудовані у 
Христі та зміцнені у вірі, постійно збагачу-
валися у ній з подякою (Кол. 2:7). «Пиль-
нуйте, стійте у вірі…» (1Кор. 16:13). Най-
більш надійним засобом зміцнення віри 
є випробування. «Цьому радійте, навіть 
якщо тепер треба трохи посумувати  від 
різних випробувань, щоб випробувана 
віра ваша виявилася коштовнішою за 
золото, що гине, хоч і вогнем випробу-
ване» (1Петр. 1:7). 

Колосальне завдання лежало на Авра-
амові: започаткувати створення особли-
вого народу, що через нього Всевишній 
мав намір вивести безліч інших народів 
та племен. Вибравши серед численного 
населення землі Авраама, Адонай веде 
його по життю, час від часу перевіряю-
чи віру чоловіка, наскільки вона міцна, й 
примножуючи її.  

У Бутті 12-25 спостерігаємо декіль-
ка етапів сходження Авраама у вірі. Усе 
почалося, коли йому  відкрився Творець 
неба і землі. Це відбулося, безсумнівно, 
через глибоке внутрішнє одкровення, 
бо в домі батьків його тримали звичних 
халдейських божків. Він мусив повірити 
своїм одкровенням, прийняти Бога, ста-
ти Його слухняним слугою.

Коли віра Авраама зміцніла, досяг-
ла необхідної висоти, він отримав пове-
ління залишити Ур і рушити всією роди-
ною у напрямку Ханаана. Навіщо? В яке 
саме місце? Відповіді немає. І він це здійс-
нив, попри, як неважко здогадатися, ве-
личезні труднощі. Очевидно, велику під-
готовку Бог здійснив і в середовищі всієї 
цієї родини. Яку жертовність мали яви-
ти ці люди, залишаючи обжиту домівку, 

успішний ґешефт, майно, звичний жит-
тєвий комфорт, щоб піти в чужий, неві-
домий край, де тебе може зустріти неві-
домо хто і невідомо як! 

І ось вони в Харані. Заледве встигли 
якось обжитися – нове і ще більш важке 
розпорядження: «Вийди з землі твоєї, з 
твоєї рідні, і з дому батька твого в край, 
що його Я тобі покажу» (Бут. 12:1). Ки-
нути всіх, кого любив, з ким прожив єди-
ною сім’єю багато років, лишитися само-
му… Очевидно, присутність Лота поряд 
з Авраамом та Сарою не була перед-
бачена, бо написано: «… пішов і Лот з 
ним». Як виглядає, Авраам, маючи чуй-
не серце, не наважився залишити сиро-
ту, хоча це й було деяким порушенням 
наказу Всевишнього.  

Слово нічого не розповідає про тяжкі 
переживання патріарха, але вони зрозу-
мілі і нічим, напевно, не відрізняються від 
наших переживань у складних обставинах 
життя. Щоправда, втіхою була для ньо-
го вперше виголошена грандіозна обіт-
ниця: «А я виведу з тебе великий народ 
і поблагословлю тебе; та й зроблю вели-
ким твоє ім’я» (Бут. 12:2). «Так, це добре, 
– можливо, думав Авраам, – але ж коли 
це все станеться, а мені вже восьмий 
десяток».  І все ж виконав волю Божу. 

У зв’язку з цим думається, що віра – 
це не повна відсутність будь-яких коли-
вань чи сумнівів, це тверда рішучість ви-
конати те, що сказав Бог. «І пішов Авра-
ам, як сказав йому Господь…»

Були коливання і в Аврама, була де-
пресія, коли відійшов Лот, котрого Авра-
ам  любив і десь у глибині душі, можливо, 
бачив своїм спадкоємцем. Бог, бажаючи 
підтримати Свого раба, ще раз нагадав 
йому Свою обітницю про велике майбут-
нє. «Не бійся Аврааме, Я тобі щит. Твоя 
нагорода буде вельми велика». Та якої 
винагороди міг очікувати Авраам, адже 
він мав усе, що потрібно людині на землі. 
Він був дуже багатий! «Владико Господи, 
що даси мені; я ходжу бездітним… Ось 
ти не дав мені потомства, і хтось зо слуг 
мого дому стане моїм спадкоємцем…» 
(Бут. 15:1-2). Господь втішає Авраама 
немов дитину, дає йому нову обітницю 
стосовно народження сина, виводить 
надвір, показує небо й безліч зір: «Таке 
буде твоє потомство. І повірив Авраам 
Господеві, й Він зарахував йому те за 
праведність» (Бут.15:5). Авраам віднов-
лює сили. Завершається цей етап укла-
данням кровного завіту. 

Але це лише чергова сходинка. Далі 
було народження Ізмаїла, нагороджен-
ня новими іменами Авраама та Сарри, 
як знак особливого визнання, нові під-
твердження обітниць. Авраам рухаєть-
ся успішно. Всевишній задоволений. І 
веде патріарха далі.  

Порятунок  Лота, загибель Содому 
та Гоморри, народження Ісака та багато 
інших подій. Здавалося б: ну, все, після 
стількох поневірянь та  випробувань на-
решті мав настати довгоочікуваний і ціл-
ком заслужений спокій. Але… Бог мислив 
дещо інакше. «Після того Бог випробову-
вав Авраама…» (Бут.22:1). Знову випро-
бовував і кожного разу зміцнював його 
віру. І ось останнє. Усі попередні іспити 
порівняно з цим видаються просто дріб’яз-
ком: «Візьми сина твого, твого єдиного, 
якого любиш, Ісака, і піди в Морія-край та 
й принеси його там у всепалення» (Бут. 
22:2).  Це було щось таке, що не вклада-
лося в звичайне людське розуміння. Але 
Авраам виконав і це. Віра його, яку весь 
час підсилював Бог, досягла найвищої 
позначки.  Ось вершинний наслідок віри 
цієї людини: «У твоєму потомстві благо-
словляться всі народи землі, тому що ти 
послухав Мого голосу» (Бут. 22:18). Ди-
вовижно! Для здійснення воістину пла-
нетарного задуму Богові знадобилася 
людина. Але людина вірна, випробува-
на, готова віддати Богові все, навіть най-
дорожче включно і з власним життям. 

(Далі буде. Поч. у № 3-11(150-158) за 
березень – листопад 2017 р).
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУАКТУАЛЬНЕ

ПРОВИДІННЯПРОВИДІННЯ
Ураган Катріна 2005 р. забрав жит-

тя близько 1800 осіб, понад мільйон 
будинків стали непридатними для 
життя. 2004 р. в Індійському океані 
цунамі, а потім землетрус забрали 
життя понад 250 000 осіб. На Гаїті 
2010 р. від землетрусу загинули 222 
570 осіб, були поранені 311 000 осіб.

Яка ваша перша реакція на звістку про те, що 
десь відбулося чергове стихійне лихо? Коли 
звучить кількість загиблих і тих, хто залишив-

ся без даху над головою. Коли торнадо повністю в 
друзки руйнує чийсь будинок. Або чергове бомбар-
дування знищує мирні райони.

Моя перша реакція – слава Богові, що це стало-
ся не зі мною. Десятки, сотні разів не зі мною, але 
чим ми кращі від інших або, точніше, чим вони гір-
ші? У якийсь момент більше чи менше лихо наздо-
ганяє й нас…

Коли наша донечка після народження на десять 
днів потрапила в реанімацію, мій світ почав рушити-
ся. Здавалося, я божеволію: «Цього не повинно бути! 
Боже мій, де Ти?!». Десять днів молитов і сум’яття. 
А потім перші враження від нового розуміння цін-
ності Божих подарунків. Якось уранці мене осінило. 
Дев’ять місяців тому новина про те, що в нас буде 
ще одна дитина, нас із чоловіком сильно збентежи-
ла. І тоді життя нашого маляти могло перерватися, 
як і життя мільйонів дітей. Але після її народження 
ми вже мали на неї свої права, вона була нашою. 
О Боже, не забирай її від нас! За ці 10 днів я пере-
жила спочатку бунт, сум’яття, а потім смирення…

Господь Вседержитель хотів дати нам урок. Нині 
я розумію, наскільки Він був милостивий і незаслу-
жено щедрий до нас – і тоді, і тепер, коли прово-
дить через чергові випробування…

Людина планує, будує, вирощує, сподівається. 
Уважає, що її діяльність має силу, вагу й значи-
мість. Малює у своїй голові картинки, у яких вона, 
володіючи яким-небудь предметом або здатністю, 
одержить задоволення, визнання, нагороду. Але на-
стає момент, коли вона втрачає контроль над си-
туацією. І тоді весь світ, який, здавалося, обертав-
ся навколо людини, рушиться. На жаль, багатьох 
із нас лише такі події можуть напоумити, протвере-
зити або зупинити. Показати реальний стан речей і 
наблизити до Творця всього сущого.

Пригадую біблійний приклад, як Йоав двічі від-
мовлявся прийти до Авесалома, але прийшов ві-
дразу ж, коли зайнялося його поле. Так і Бог па-
лить нас нещастями й стражданнями, щоб нам ні-
чого не залишалося, як тільки прийти до Нього (2 
Сам. 14:29-31).

У Бога є тисячі ключів провидіння до замка люд-
ського серця. Але чому так суворо? Той, хто займа-
ється вихованням дітей, розуміє, що іноді необхідно 
застосувати дуже суворі методи. Часом силоміць 
доводиться застерігати інших людей від нещасть. 
Якщо ми, люди, зі своїми обмеженими здібностя-
ми можемо щось планувати й будувати, то тим біль-
ше Бог. І Його мудрість не зрівняти з нашою. І якщо 
Божа рука може торкнутися тих, кого Він Сам на-
зиває праведниками: Йова, Ноя, Авраама, Давида 
(Йов. 1:1, 8; Бут. 6:9, 17:1; Пс. 17:24), то чим кращі 
інші, непокірливі й безчинні Його створіння, до яких 
належу і я? Чим більше я дозволяю Богові розкри-
вати глибини моїх сердечних бажань, тим ясніше 
стає для мене, що все моє єство бунтує проти Тво-
рця й шукає своїх шляхів, які, як показує досвід, 
приносять мені самі лише нещастя. Але Він із бать-
ківською мудрістю й терпеливістю знаходить спо-
соби й засоби, щоб скорити мене Собі, причому за-
ради мого ж блага. Я приймаю той тернистий, але 
такий благословенний шлях, яким Він мене прово-
дить і завдяки якому будується історія мого життя.

Яке в нас уявлення про Царя царів? Він усемогут-
ній виконавець наших бажань чи справедливий Цар, 
який усі Свої ресурси використовує, щоб повернути 
Своїх неслухняних дітей у Батьківський дім? У чому 
суть Божої суверенності? Що значить провидіння?

У четвертому пункті Вестмінстерського спові-
дання віри описується один з аспектів провидіння. 
Усемогутність, незбагненна мудрість і нескінченна 
доброта Божа з такою повнотою проявляються в 
Його провидінні, що воно поширюється навіть на 
перше гріхопадіння й усі інші гріхи ангелів і людей 
(1 Цар. 22:22-23, Дії 2:23). Бог не просто попускає 
ці гріхи (Дії 14:16), але мудро й владно покладає їм 

межу (2 Цар. 19:28), визначає їх і керує ними зара-
ди Своїх святих цілей («Ви задумували були на мене 
зло, та Бог задумав те на добре, щоб зробити, як 
вийшло сьогодні, щоб заховати при житті великий 
народ!», Бут. 50:20). Однак гріх походить лише від 
творіння, а не від Бога, Який, будучи абсолютно Свя-
тим і Праведним, не може бути винуватцем гріха і 
не може схвалювати його (Як. 1:13-17).

Останнім часом з’являються проповідники, які 
переконують, що можна просити в Бога все, чого 
забажаєш. Вони підбирають із Біблії тексти, які на-
чебто підтримують ідею, що наше життя з Богом – 
як вишенька на торті і що всі труднощі, які трапля-
ються в нашому житті, – від диявола. Усі ці пропо-
відники уникають слів апостола Петра: «Отож, коли 
тілом Христос постраждав за нас, то озбройтеся й 
ви тією самою думкою, бо хто тілом постраждав, 
той перестав грішити» (1 Петр. 4:1). Служитель, 
який стверджує, що християни не страждають, 
сам ще не пройшов горнило Божих випробувань і 
ще не може називатися законним сином, оскільки 
так ніколи й не познайомився з дисципліною Батька.

Старий Завіт розкриває історію взаємин між лю-
диною й Богом на прикладі ізраїльського народу. Бог 
спочатку поселяє його на одній території, потім пе-
реселяє в Єгипет, виводить із Єгипту, воює на його 
боці, приносячи йому перемоги й славу серед інших 
народів, карає його за «недитячі витівки» та зраду.

Саме Бог скеровував ізраїльтян туди, куди Він 
хотів – у цьому було Його провидіння. Це можна по-
рівняти з прокладеним маршрутом на карті. А він 
(план) є для кожної людини зокрема, для роду, для 
народів і для світу в цілому. «Розум людини обдумує 
путь її, але кроки її наставляє Господь» (Пр. 16:9). У 
всього, що відбувається в цьому світі, є мета, причо-
му блага. І у період нещасть і випробувань це може 
дати стражденній душі мир і розраду.

Одна з найяскравіших і найскладніших книг Пи-
сання – Книга Йова. У ній описаний шлях випробу-
вань праведника і те, що відбувалося в цей час на 
небесах. Трішки відхилена завіса Божих цілей і за-
собів, Його незмінної суверенності й справедливості.

Йов ніколи не ставив під сумнів походження сво-
їх нещасть. Він міркує, шукає, волає, а, зрештою, 
одержавши відповідь, схиляється ниць. І важли-
вий момент – не залишається без підбадьорення й 
утіхи! У цьому справедливість вінця «нікчемних ра-
бів» (Лк. 17:10) за їхню покірність і довіру. І це шлях 
не світського «божка», це шлях слуги Самого Бога.

Християнство, яке пропонує вінець без хреста, 
– це невідоме Писанню християнство, спроба зве-
сти небеса на землю раніше призначеного часу. 
Господня рука відіграє вирішальну роль у наших 
стражданнях і в наших благословеннях, і саме її 
слід сприймати як головний фактор і рушійну силу 
всього, що відбувається у світі.

Нищівні стріли, мистецьки виготовлені Боже-
ственним Лучником (Повт. Зак. 32:23), зберігають-
ся в Його сагайдаці й потрапляють на тятиву лука в 
точно призначений час. Згідно з божественним при-
значенням, вони потрапляють точно в «десятку». 
Жодна не пропаде дарма, жодна не пролетить повз 
ціль, жодна не випередить подій і не спізниться, жод-
на не вдарить занадто сильно або занадто слабко.

Кожна з них зробить те, заради чого послана. 
Ступінь ожорсточення серця людини відповідає 
ступеню прояву Божої сили для відновлення сер-
ця. Ліпити з глини легко, але граніт вимагає силь-
них ударів і гострих інструментів. Промені сонця мо-
жуть розтопити сніг, але сталь потрібно плавити в 
печі. Ніжні пагони легко підрізати, але міцний стов-
бур дуба потрібно довго рубати гострою сокирою.

На хресті Бог перемінив найбільше зло – гріх лю-
дей проти Божого Сина на найбільше благо – їхнє 
спасіння. Божа слава виявилася в Його суверенно-
му правлінні над гріхом: «Того, що був виданий пев-
ною волею та передбаченням Божим, ви руками 
беззаконників розп’яли та забили. Та Бог воскре-
сив Його, пута смерті усунувши, – вона-бо тримати 
Його не могла» (Дії 2:23-24). У цьому уривку Боже 
суверенне й благе провидіння стоїть поряд із від-
повідальністю й провиною свавільної людини. При 
цьому Божа суверенність не позбавляє нас права 
й відповідальності волати до Бога, не виключає мо-
литов про порятунок і використання законних засо-
бів для полегшення й усунення страждань. Євреї в 
Дамаску таємно змовилися вбити Павла, але його 
послідовники вночі спустили Павла в кошику зі сті-
ни (Дії 9:25) і цим урятували його.

Не можна забувати: ніхто з нас не з’явився на 
цей світ за своїм бажанням, тому ми собі не нале-
жимо. Усі блага, якими ми користуємося, не наша 
власність – їх дав Бог. Якщо ці блага заважають 
спасінню нашої душі або нашому духовному зрос-
танню, то Бог проявляє до нас більшу любов і ми-
лість, наближаючи нас до Себе – Джерела всіх благ, 
тими засобами, на які ми відгукнемося.

«Усі нещастя, які обрушуються на нечестиво-
го, приходять до нього на підставі завіту справ, 
і тому вони призначені бути для нього проклят-
тям; але всі нещастя, які обрушуються на віру-
ючу людину, приходять на неї на підставі заві-
ту благодаті, і тому вони призначені бути для 
неї благословенням… Благодатні душі покра-
щуються в нещастях; нечестиві робляться гір-
шими. Господь поміщає Свій народ у горнило 
для випробування, а нечестивих – для руйну-
вання» (Томас Брукс).

Чи все нам на благо? Без сумніву, так! Тому що 
Бог є Любов.

В. Ч. 

Сепаратизм – це явище, викликане прагненням деяких ет-
нічних груп, що живуть у межах визнаних кордонів, до відді-
лення від цілої держави і спрямоване на відокремлення пев-
них територій у складі держави у зв’язку з етнічними або 
релігійними мотивами. Уперше сепаратизм заявив про себе 
на небесах, коли Люцифер, світлоносний херувим, про якого 
написано: «Ти помазаний херувим хоронитель, і Я дав тебе 
на святу гору Божу, ти ходив посеред огнистого каміння. 
Ти був бездоганний у своїх дорогах від дня твого створення, 
аж поки не знайшлася на тобі несправедливість» (Єз. 28:14-
15), через заздрість повстав проти Бога й захопив із собою 
третину ангелів, звинувативши Творця в несправедливості. 
Гордість, ревнощі, завищена самооцінка («Ти ж сказав був у 
серці своєму: Зійду я на небо, повище зір Божих поставлю 
престола свого, і сяду я на горі збору богів, на кінцях пів-
нічних, підіймуся понад гори хмар, уподібнюсь Всевишньо-
му!», Іс. 14:13-14) призвели до того, що Люцифер і ангели, 
які підтримали його, були скинуті з небес (Єз. 28:16-17).

На землі сепаратизм проявився зно-
ву в Едемському саду (Бут. 3:1-24), 
коли людина, спокушена дияволом у 

подобі змія, зажадала відокремитися від 
Творця й стати рівною Йому. Непослух 
людини призвів до її відокремлення від 
Бога, позбавив її життя й зачинив две-
рі Едемського саду за її спиною. Люди-
на зробила вибір, побажала стати рівною 
Богові й за це поплатилася. Коли ж Бог 
заговорив із Адамом, той замість каят-
тя спробував перекласти свою вину на 

Бога й на змія (Бут. 3:12-13).
«Немає нічого нового під сонцем» 

(Екл. 1:9). Неправда, що жила в серцях і 
розумах сотень тисяч українців, особли-
во в східних регіонах, вирвалася назо-
вні, роблячи ставку на людський егоїзм, 
і породила сепаратизм у найбільш пере-
крученій і потворній формі – у ненависті 
людини до людини. І, подібно занепа-
лому ангелові та першій людині, части-
на українців, піддавшись звабним про-
позиціям покращити своє фінансове й 

матеріальне становище за рахунок інших 
і, найголовніше, знайти хоч ілюзорну, але 
незалежність, пред’явила іншій частині 
України претензії й обвинуватила її, по-
дібно до Адама. Проголошення так зва-
них республік (ДНР і ЛНР) – це злочин: 
крадіж територій і матеріальних ціннос-
тей суспільства, а головне – викраден-
ня людей, як у прямому, так і в перенос-
ному значенні. На підтвердження – бі-
блійний приклад: привласнення (крадіж) 
Євою плоду дерева пізнання добра і зла 
(Бут 3:6). Саме так сміливо можна наз-
вати вчинок Єви, оскільки на плоди де-
рева пізнання добра і зла Бог наклав за-
борону, і зірвані Євою плоди були для неї 
чужим майном.

Наступний крок сепаратизму – убив-
ство, і він не забарився: Каїн убиває 
Авеля (Бут. 4:1-8). Бунт людини і її 
претензії на винятковість рано чи пі-
зно призводять до бажання володіти 
чужим майном і панувати над чужим 
життям аж до повного його знищення.

Таким чином, сепаратизм – це, по-пер-
ше, злочин, як проти людини чи суспіль-
ства, так і проти Бога; по-друге, це гріх, 
оскільки відбувається пряме або опосе-
редковане порушення Божих норм і поста-
нов як на землі, так і в усесвіті. А люди-
на, незалежно від віку, статі, соціального 
становища, національності тощо, навіть 
якщо вона тільки симпатизує сепаратизму, 
по-перше: злочинць, по-друге – грішник. А 

«заплата за гріх – смерть…» (Рим. 6:23).
У всесвіті не існує причин, які можуть 

виправдати сепаратизм або якось пом’як-
шити покарання. Відповідно до закону, 
який Бог дав людині через Мойсея, за 
крадіж («Не кради!», Вих. 20:15) люди-
на повинна розплатитися сповна (Вих. 
22:1-15; Повт. Зак. 5:5-8), і особливо за 
викрадення людини: «А хто вкраде лю-
дину і продасть її, або буде вона знайде-
на в руках його, той конче буде забитий» 
(Вих. 21:16).

За вбивство, а заповідь говорить: «Не 
убий» (Вих. 20:13), покарання – смерть: 
«Хто вдарить людину, і вона вмре, той ко-
нче буде забитий» (Вих. 21:12); «А коли хто 
буде замишляти на ближнього свого, щоб 
забити його з хитрістю, візьмеш його від 
жертівника Мого на смерть» (Вих. 21:14); 
«А коли будуть битися люди, і вдарять ва-
гітну жінку, і скине вона дитину, а іншо-
го нещастя не станеться, то конче буде 
покараний, як покладе на нього чоловік 
тієї жінки, і він дасть за присудом суддів. 
А якщо станеться нещастя, то даси душу 
за душу» (Вих. 21:22-23). Порушуючи ці 
заповіді, які є наслідком невиконання за-
повіді «Не жадай…» (Вих. 20:17), люди-
на, незалежно від того, якого вона віро-
сповідання: православного, католицького 
чи протестантського, автоматично стає 
винною в усьому. «Бо хто всього Закона 
виконує, а згрішить в одному, той винним 
у всьому стає» (Як. 2:10).

Таким чином, невиконання людиною 
Божих заповідей відокремлює її від Бога, 
а сепаратизм – це відокремлення. Гріш-
ник – це сепаратист. Людина, що вірить у 
Ісуса Христа й приймає Його як Спасите-
ля, не може симпатизувати сепаратизму, 
бути до нього толерантною, байдужою. 
Навпаки, вона зобов’язана ненавидіти 
його прояви й вести з ним боротьбу, на-
самперед, у собі самій. Однак ненависть 
не може поширюватися на конкретну лю-
дину чи групу людей, одержимих сепара-
тизмом, тому що й за них умер Христос. 
Апостол Павло говорить: «Бо ми не ма-
ємо боротьби проти крови та тіла, але 
проти початків, проти влади, проти сві-
топравителів цієї темряви, проти підне-
бесних духів злоби» (Еф. 6:12).

Перекручування Писання, відхід від іс-
тини призводить до сепаратизму в самій 
церкві. Так свого часу відбулися розкол 
у першоапостольській Церкві, подальші 
поділи, утворення різних конфесій, дено-
мінацій. «Поділяй і володарюй!» – девіз 
Риму. «Поділяй і володарюй!» – девіз са-
тани. І єдиний вихід, методо, єдина зброя, 
єдиний спосіб боротьби із сепаратизмом 
– повне підпорядкування Творцеві і до-
тримання встановлених Ним вічних, не-
порушних законів співіснування Його тво-
рива як на небі, так і на землі.

Юрій Петренко.
м. Щастя Луганської обл.

«Слово вчителю».
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ МИЛОСЕРДЯ

Ж ІНОЧИЙ ВПЛИВЖІНОЧИЙ ВПЛИВ
Чи чули ви коли-небудь вираз, який дуже часто вжива-

ють і вважають його ледь не біблійним: «Чоловік має 
владу, а жінка – вплив»? Влада чоловіка над дружиною 
– це біблійна неспростовна істина: «Бо чоловік не по-
ходить від жінки, але жінка від чоловіка, не створений 
бо чоловік ради жінки, але жінка ради чоловіка» (1 Кор. 
11:8-9). А перед цим, у третьому вірші, читаємо: «Хочу 
ж я, щоб ви знали, що всякому чоловікові голова – Хри-
стос, а жінці голова – чоловік, голова ж Христові – Бог».

Сьогодні багато людей у світі намага-
ються володіти владою. Влада дає 
можливість керувати суспільством, а 

також безперешкодно здійснювати свої 
мрії, плани, прагнення і пожадання. Але 
небагато знають, що влада не завжди при-
носить щастя і задоволення. Є щось, що 
більше і сильніше за владу, – це вплив.

Кожна людина, хай навіть вона не во-
лодіє владою, здатна на когось вплива-
ти. Тому володіння владою само по собі 
ніколи не повинно бути самоціллю. Влада 
– це лише інструмент для ефективнішо-
го і плідного впливу на суспільство. Пра-
вильний і позитивний вплив на людей, на 
оточення – ось гідна християнська мета.

 Вплив жінки в сім’ї і суспільстві про-
сто необхідний. І якщо бути чесним, вар-
то визнати той факт, що жінки завжди 
мали вплив. Навіть тоді, коли вони самі 
не підозрюють про це. Однак, на великий 
жаль, неправильні релігійні уявлення ча-
сто заважали і продовжують заважати 
багатьом людям приймати викриття, коре-
гування, а тим більше критику від жінки.

Звідки ж взялося це негативне став-
лення до жіночого впливу? Багатьом з 
нас, напевне, знайомі народні прислів’я 
на взірець: «Послухай жінку і зроби все 

навпаки» або: «Жінка добра тоді, коли вона 
мовчить». Негативне ставлення до жінки 
можна зустріти і серед християн. Причи-
на цьому – неправильне розуміння біблій-
ної розповіді в третьому розділі Буття.

Єва була першою жінкою на землі. 
Спокусившись, вона спробувала плід із 
забороненого дерева, після чого дала 
його і Адаму. Таким чином, у світ при-
йшли гріх і, як покарання за гріх, – суд 
Божий: «За те, що ти послухав голосу 
жінки своєї та їв з того дерева, що Я на-
казав був тобі, говорячи: «Від нього не 
їж», – проклята через тебе земля! Ти в 
скорботі будеш їсти від неї всі дні свойого 
життя... У поті свойого лиця ти їстимеш 
хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з 
неї ти взятий... І вислав його Господь Бог 
із едемського раю, щоб порати землю, з 
якої узятий він був» (1 М. 3:17-19, 23).

Не вникаючи глибоко у зміст всього 
розділу, деякі можуть зробити поспішний 
висновок: «Не треба було Адаму слуха-
тися голосу жінки. Чи не тому сталася 
катастрофа, що він послухався жінки?».

Що ж насправді було гріхом в очах Бо-
жих: послух Адама жінці чи непослух Адама 
Богові? Ще раз уважно прочитаємо: «І до 
Адама сказав Він: «За те, що ти послухав 

голосу жінки своєї та їв з того дерева, що 
Я наказав був тобі, говорячи: «Від нього 
не їж», – проклята через тебе земля».

З цього вірша очевидно, що справж-
нім гріхом Адама був його непослух Бо-
гові, недотримання одної-єдиної Божої 
заповіді. Саме Адам повинен був від-
повідати за свій вчинок. Бог запитував 
з чоловіка, але це не означало, що дру-
жина не несла ніякої відповідальності: 
«І Адам не був зведений, але, зведе-
на бувши, жінка попала в переступ» (1 
Тим. 2:14). Дружини повинні розуміти, 
що за гріх, який може мати місце в їх 
домах, з них відповідальність не зніма-
ється. Правильний і позитивний вплив 
на людей – ось гідна християнська мета.

То що робити чоловікам: слухати своїх 
дружин чи ні? Так, якщо дружина послушна 
Богові! Послух Богові – найголовніша і най-
необхідніша умова для жіночого впливу.

Негативний вплив
Будь-який негативний вплив, незалеж-

но від того, від кого він виходить, – від 
чоловіка чи жінки, катастрофічний для 
сім’ї, церкви або суспільства.

Єзавель була дочкою сирійського царя 
і дружиною Ахава, царя Ізраїлю. Знищу-
ючи Божих пророків, вона будувала ка-
пища і храми Ваалу. Дочка царя Ахава і 
Єзавелі вийшла заміж за царя юдейського 
Йоарама, і про нього написано наступне: 
«І ходив він дорогою Ізраїлевих царів, як 
робив Ахавів дім, бо Ахавова дочка була 
йому за жінку. І робив він зло в Господ-
ніх очах» (2 Цар. 8:18). Мати була нече-
стивою і виховала нечестиву дочку. Оби-
дві мали вплив на своїх чоловіків. «Коли 
віддалити безбожного з-перед обличчя 
царевого, то справедливістю міцно по-
ставиться трон його», – говорив Соло-
мон (Пр. 25:5).

Як правильно 
використовувати свій вплив

Дуже часто ми турбуємося про ото-
чення, в якому перебуваємо, пам’ятаю-
чи, що «нерозумні товариства псують до-
брі звичаї». Звичайно, дуже важливо не 
потрапити під негативний вплив, але не 
менш важливо самим стати джерелом 
благочестя і святості. Чи можливо це? 
Так. Можливо! Є три складові, які допо-
можуть вам позитивно впливати на інших.

Доброчинність – необхідна частина 
для позитивного впливу. Доброчинність 
– це не щось складне чи недосяжне. До-
брочинність – це не тільки добрі діла, а 
також і особисте життя, вільне від гріха. 

Люди можуть бути наповнені внутріш-
ньою підступністю, заздрістю чи злістю, 

успішно прикриваючи це надуманими 
«добрими ділами». Але не про таку до-
брочинність говорить Писання. Спочатку 
необхідно освятитися, очиститися всере-
дині, залишити гріх і відновити стосунки 
з Богом. Тільки тоді наші добрі діла бу-
дуть мати силу прославляти не нас, а на-
шого Господа.

Доброчинність матері Терези була ре-
зультатом її відносин з Богом. Вона го-
ворила: «Якщо ви виявляєте доброту, а 
люди звинувачують вас в таємних власних 
спонуках, все одно виявляйте доброту». 
Або ось ще одне її висловлювання: «До-
бро, яке ви зробили сьогодні, люди забу-
дуть завтра, та все одно творіть добро». 

Саме так вона і жила. Її багато ра-
зів звинувачували, а вона все одно про-
довжувала чинити добро у всі дні свого 
життя. Хіба це можливо без власних гли-
боких відносин з Богом?

«По їхніх плодах ви пізнаєте їх», – го-
ворив Ісус. Вищим показником наших від-
носин з Богом є любов, а доброчинність 
– це один із виявів любові. Адже любов 
Божа милосердствує, любов не шукає 
свого. Тільки любов все перемагає і ніко-
ли не  перестає. Любов Божа, яка в нас, 
повинна приносити плоди доброчинності 
всюди, де б ми не були.

Сила і святість слова – це наступне, 
на що важливо звернути увагу. Томас 
Рендольф якось сказав: «Чоловіки крас-
номовніші за жінок, але жінки володіють 
більшим даром переконання».

Сила слова – це вміння переконува-
ти. Для цього не потрібно сперечатися, 
достатньо мати точні факти. Сила сло-
ва потрібна, щоб надихати і мотивувати 
людей. Словом переконання, підбадьо-
рення і натхнення ми можемо вплинути 
на людей так, що вони стануть героями.

А що ж таке святість слова? Святі сло-
ва – це слова, сказані в дусі віри і любо-
ві. Вони приносять життя і зцілення. Ісус 
говорив: «То дух, що оживлює, тіло ж не 
помогає нічого. Слова, що їх Я говорив 
вам, то дух і життя» (Ів. 6:63).

Апостол Петро попереджує: «Коли хто 
говорить, говори, як Божі слова» (1 Петр. 
4:11). А Павло в  Посланні до ефесян на-
вчає: «Нехай жодне слово гниле не вихо-
дить із уст ваших, але тільки таке, що до-
бре на потрібне збудування, щоб воно по-
дало благодать тим, хто чує» (Еф. 4:29). 
Написано також, що чим серце наповне-
не, те говорять уста.

Правильний характер – третя скла-
дова позитивного впливу. 

Одного разу принцесу Діану запроси-
ли на засідання, на якому були присутні 
всі високопоставлені військові чиновники 

США. На цьому засіданні обговорювали-
ся питання щодо використання протипі-
хотних мін. Цей вид зброї Діана вважа-
ла особливо нелюдським і жорстоким. 
Того дня вона змогла не лише вислови-
ти свою думку з цього приводу, але й від-
стояти її. Завдяки її участі цей вид зброї 
перестали використовувати і виробляти.

Що ж допомогло Діані досягти успі-
ху перед такими серйозними і впливо-
вими людьми? Звичайно ж, її характер. 
Вона була м’якою і милою жінкою, однак 
це не заважало їй добиватися поставле-
ної мети. Один проповідник якось сказав: 
«Май твердий лоб і м’яке серце». Ціле-
спрямована жінка, в якої м’який характер 
і добре серце, може добитися багато чого.

То слухатися жінки чи ні?
«І побачила Сарра сина Агари єгип-

тянки, що вродила була Авраамові, що 
він насміхається. І сказала вона Авра-
амові: «Прожени ту невільницю та сина 
її, бо не буде наслідувати син тієї невіль-
ниці разом із сином моїм, із Ісаком» (1 М. 
21:9-10). Аврааму не сподобалася пора-
да Сарри: «Але ця справа була дуже не 
до вподоби Авраамові... Більш приємною 
для Авраама була порада, коли Сарра за-
пропонувала йому увійти до Агари, сво-
єї невільниці. А тепер Сарра наполяга-
ла, щоб він вигнав її з сином. Але поди-
віться, що говорить йому Бог: «Нехай не 
буде не до вподоби тобі це через хлоп-
ця та через невільницю твою. Усе, що 
скаже тобі Сарра, послухай голосу її...»

В Авраама вже був негативний дос-
від, коли він слухався порад Сарри. Так 
що, швидше за все, він більше не хотів 
робити те, що говорила дружина, але Бог 
сказав: «Послухай голосу її». Хтось, на-
певне, хотів би викреслити це з Писання, 
вже надто бентежить це Боже повеління. 
Але не робіть поспішних висновків. Бог 
сказав Авраамові «послухатися», але це 
не означало, що з цієї миті він мав повні-
стю покоритися Саррі. Також неправиль-
но робити висновок, що чоловікам ніколи 
не треба слухати своїх жінок тільки через 
те, що Єва дала колись Адамові непра-
вильну пораду. Деякі чоловіки дуже жа-
ліють сьогодні за тим, що вчора не при-
слухалися до голосу дружини, коли Бог 
говорив через неї.

Нехай Божа любов і Божа милість да-
дуть сил кожній дружині, сестрі і мате-
рі. Кожній, котра любить Бога і послуш-
на Йому в усьому. Кожній, котра готова 
бути посудиною для слави Господа Ісу-
са Христа в цей час.

М. П.

17-19 листопада на за-
прошення громади хри-
стиян віри євангельської 
з м. Праги (Чехія) її наві-
дала делегація з України.

Воістину дивні дороги Божі. Для кожної 
щирої серцем людини у Нього знай-
деться спосіб навернення на дорогу 

істини. Церква у Празі утворилася напри-
кінці червня 2016 року, коли кілька сімей, 
які виїхали до Чехії на заробітки, об’єдна-
лися, щоб разом читати Слово і молитися. 
Згодом до них долучилися інші заробітча-
ни, розпочалися регулярні богослужіння. 

Сьогодні молода церква горить бажан-
ням приводити до Христа все нові і нові 
душі. І тому потребує настанов щодо того, 
як краще зорганізувати роботу.

Єпископ Юрій Веремій, заступник стар-
шого єпископа УЦ ХВЄ України по Пів-
денно-Західному регіону, Омелян Грицяк, 
пастор церкви с. Стецевої і заступник об-
ласного єпископа; а також Олег Карп’юк, 
директор Івано-Франківської християн-
ської місії «Добрий самарянин», повезли 
громаді поради і благословення на доро-
зі пізнання Бога і служіння Йому.

Була утворена церковна рада, до якої 
увійшли шестеро молодих, здібних братів, 

готових працювати для поширення Цар-
ства Божого і слави Божої. Після молитви 
благословення, яку звершили служителі з 
України, церква з новим завзяттям взяла-
ся до праці. А ниви розлогі – багато укра-
їнців шукають в чужих краях кращої долі. 

І справді знаходять – не просто кращу 
долю, а вічне життя. Великою і дуже при-
ємною несподіванкою для Юрія Веремія 
стала зустріч на богослужінні з колишньою 

сусідкою, а також з кількома приїжджи-
ми з Івано-Франківської області і знайо-
мими зі Львова.

«Хай могутня Божа рука провадить 
вас, хай сильна Божа любов об’єднує вас, 
щоб ті, хто буде приходити на ваші зібран-
ня, побачили це і забажали разом із вами 
служити Господу», – благословив братів і 
сестер у своїй проповіді єпископ Веремій.

ХТО ШУКАЄ, ТОЙ ЗНАЙДЕХТО ШУКАЄ, ТОЙ ЗНАЙДЕ
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«Усе це трапилось з нами, 
як приклади, а написане нам 
на науку, бо за нашого часу кі-
нець віку прийшов. Тому то, 
хто думає, ніби стоїть він, 
нехай стережеться, щоб не 
впасти!» (1 Кор. 10:11-12).

В історії походу в обіцяну землю є один 
вельми драматичний штрих, зітканий з 
болю, підлості, безпечності, очевидно, 

недовіри до Бога. На жаль, євреї не змогли 
до кінця зрозуміти важливість і значення 
Божої точки зору, а тому й не поспішали 
виконати веління Боже, затягнувши його 
виконання на багато сотень років.

«Пам’ятай, що зробив був тобі Амалик у 
дорозі, коли ви виходили з Єгипту, що спіт-
кав тебе в дорозі, і повбивав між тобою всіх 
задніх ослаблених, коли ти був змучений 
та струджений, а він не боявся Бога. І ста-
неться, коли Господь, Бог твій, дасть тобі 
мир від усіх ворогів твоїх навколо в Краї, 
що Господь, Бог твій, дає тобі як спадок, 
щоб посісти його, то зітреш пам’ять Ама-
лика з-під неба. Не забудь!» (5 М. 25:17-19).

«Шакали пустині»
У той час амаликитян називали «шака-

лами пустині». Характерною рисою цього 
народу були підлі напади на людей, що від-
стали і втомилися, – амаликитяни не мали 
мужності чесно зустрітися лице в лице з 
противником. І Бог розпорядився знищи-
ти амаликитян.

На жаль, єврейський народ виконував 
ці настанови сотні років, замість того, щоб 
у найближчі роки навести порядок. Коли 
Ісус Навин вів їх в обіцяний край, вони за 
кілька років достатньо оволоділи краєм, 
щоб виконати Боже веління. Та минули 
сотні літ, перш ніж останній нащадок цьо-
го народу – добре відомий Гаман з книги 
Естер, який так само горів цією просто вра-
жаючою, унікальною ненавистю до єврей-
ського народу, задумавши винищити його 
повністю в дні правління царя Артаксерк-
са, був знищений.

У цьому закономірному фіналі знамен-
но те, що знищений він був не руками євре-
їв. Його повісив правитель за його підлий 
намір і нечистоту життя. Бог осміяний не 
буває – хто що сіяв, те й пожав.

Що ж у цій історії розкривається як 
образи нашої з вами християнської доро-
ги? Образ вельми важливий як для лю-
дей, що тільки зовсім недавно звершили 
світлий акт покаяння, примирення і по-
свячення своєї долі Богові, так і для тих, 
хто лише роздумує про те, щоб примири-
тися з Ним. Цей образ важливий також і 
для всіх, хто вже багато років іде за Го-
сподом і служить Йому.

Амалик в духовному сенсі означає наше 
з вами тіло, наш старий стиль життя. Згід-
но з твердженням апостола, тілесні помис-
ли і дії Богові не покоряються, та й не мо-
жуть коритися. Тому Бог і прирік тіло на 
розп’яття. Звичайно, мова йде не про фі-
зичне, а про духовне розп’яття. Розп’яття 
в цьому випадку означає безпомічність, 
бездіяльність, нездатність до спричинен-
ня шкоди. Тіло противиться нашому духові, 

як амаликитяни противилися приходу євре-
їв. Це і зрозуміло: кому подобається мати 
сильного сусіда з настільки явно вираже-
ним Божим благоговінням.

Наше «я» – наш ворог
Ті, що живуть за тілом, стверджує апо-

стол, не можуть догодити Богові. Жити за 
тілом – означає життя за бажаннями і ви-
могами власного «я», що дуже небезпечно.

Варто детальніше розглянути це дещо 
таємниче апостольське твердження. По 
суті, апостол відкриває таємницю того, 
що тіло, щоб не втратити свого впливу на 
долю людини, готове навіть прагнути до-
годжати Богові! У цьому нахабному стрем-
лінні воно дуже схоже на підступні дії Ама-
лика, але з врахуванням нових обставин.

Однак, як євреям часів Виходу були дані 
чіткі вказівки, так і нам, дорога Церкво, за-
лишені ще чіткіші повеління. Нам приписа-
но життям «за духом», тобто життям ново-
го потенціалу, що прийшов від Бога, роби-
ти мертвими дії і бажання тіла.

Наше становище ще краще, ніж у єв-
реїв, адже нам відкрито, як це зробити: «А 
ті, що Христові Ісусові, розп’яли вони тіло 
з пожадливостями та з похотями» (Гал. 
5:24). Це не якесь знущання над своїм ті-
лом. Це взагалі не має відношення до на-
шого тіла. Мова не йде також про нашу 
душу і наш дух. Мова про щось, що сфор-
мувалося за віки як грішне друге «я», неза-
конне «я», яке намагається керувати люд-
ською особистістю. Постійно, у хвилини ду-
ховної слабкості, сімейного чи церковного 
розслабленого стану, воно наздоганяє лю-
дину, заводить її в гріх нечистого помислу, 
злослов’я, продажності і т. д.

Під час водного хрещення ми пере-
живаємо величний стан Божої правди – 
ми ховаємо свій старий стиль життя: «Чи 
ви не знаєте, що ми всі, хто христився 
у Христа Ісуса, у смерть Його христили-
ся? Отож ми поховані з Ним хрищенням 
у смерть, щоб, як воскрес Христос із мер-
твих славою Отця, так щоб і ми стали хо-
дити в обновленні життя. Бо коли ми з’єд-
налися подобою смерти Його, то з’єднає-
мось і подобою воскресення, знаючи те, 
що наш давній чоловік розп’ятий із Ним, 
щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути 
нам більше рабами гріха, бо хто вмер, той 
звільнивсь від гріха! А коли ми померли з 
Христом, то віруємо, що й жити з Ним бу-
демо» (Рим. 6:3-8).

Підпиши смертний вирок
У ці урочисті миті старому стилю жит-

тя, цьому старому «я», завдається смер-
тельного удару. Але воно може виявити-
ся досить живучим, як виявилися досить 
живучими амаликитяни.

Першої поразки їм завдав Ісус Навин. 
Мойсей сказав тоді цьому молодому, але 
славному полководцеві, щоб він вибрав 
мужніх воїнів і стявся з Амаликом. Двоє 
інших святих людей – Хур та Аарон – під-
тримували руки Мойсея аж до заходу сон-
ця. Тоді було завдано великої поразки цьо-
му народові. Але не остаточної.

Як, власне, і нашому з вами незаконно-
му «я» завдав могутнього удару Господь 
Ісус, коли постраждав за наші гріхи і во-
скрес для нашого виправдання. Але повна 
поразка повинна звершитися в самих лю-
дях. У водах хрещення ми погодилися на 
дорогу осоромлення старого і утверджен-
ня нового. Однак це тільки славний поча-
ток, що повинен супроводжувати христи-
янина впродовж всього його життя до віч-
ності. Допоможи нам, Господи!

Бог чітко через Мойсея заповідав євре-
ям: «Коли я заспокою тебе в тому Краю, що 
Я даю тобі, зітри пам’ять Амалика з свого 
середовища». У нашому контексті це оз-
начає наступне: як тільки ти будеш про-
щений і звершиш світлий акт хрещення в 
Ім’я Господа Ісуса, підпиши винесений Хри-
стом смертний вирок своєму незаконному 
«я» – своїй гордині, амбіціям, нечистоті і 
протиставленню себе Богові. Ця необхід-
но зробити негайно. Інакше цей «амалик», 
оговтавшись від пережитого осоромлен-
ня і зміцнівши в надії на відновлення сво-
їх мерзенних прав, буде постійно досяга-
ти тих, хто не виніс уроку з долі євреїв.

Адже євреї нездужали з різних причин: 
хтось слабнув тому, що втомився, а хтось 
– тому, що виявився надто «мудрим». Він, 

можливо, думав: «А! Пустиня – це штука 
така, видно далеко і я ще встигну добре 
відпочити, а потім «спринтерським рив-
ком» наздожену...» Адже над табором пе-
ред ними був стовп хмари, а вночі – стовп 
вогню. Тому важко було заблудитися.

Але вони не встигали. «Шакали пусти-
ні» йшли вслід за єврейським табором і про-
сто вбивали тих, хто відставав. Невже це 
нас нічому не навчить?

Подивіться, як люди сьогодні здають-
ся перед тілом. Хтось просто розслабив-
ся: «Я нині ніяк не можу піти на зібрання. 
Жаль, Господи, це так сумно, але не вихо-
дить. Благослови мене вдома, Господи!».

І знаєте, цілком можливо, що він пе-
режив благословення!  Настало наступ-
не зібрання. ВІн знову просить Господа 
його благословити. На третій раз наш не-
розумний шанувальник Господа вже осмі-
лів до нахабства: «Господи, чого я піду сьо-
годні? Паде дощ, та й взагалі... Ти ж мене 
все одно благословиш».

І він кілька хвилин намагається щось 
там зобразити в молитві перед Господом. 
А потім – телевізор, 50 програм. Ба-бах, і 
все! Цей спокусливий ящик з радістю за-
пустив «насос» і втягнув в екран нашого 
«бідного християнина».

Він зубожів. Він відстав. Йому вже ци-
вілізовано наплювати на служіння. Він 
«махає рукою» на все, що відбувається в 
його житті. А потім ми констатуємо: нема 
того чоловіка. А де він? Де його останній 
раз бачили? Біля пивбару, з трьома бока-
лами пива і з «синіми носами», які його 
оточили з усіх боків. Він ще намагається 
щось зобразити, у нього ще тільки ледь-
ледь посинів ніс.

Альтернативи немає
Для всіх послідовників Христа третьо-

го тисячоліття неймовірно важливі і цінні 
слова апостольського підбадьорення: «А 
ті, що Христові Ісусові, розп’яли вони тіло з 
пожадливостями та з похотями». Повинен 
бути усвідомлений момент в житті, коли ми 
скажемо: «Боже! Я збираюся жити саме за 
Твоєю правдою! Не за правдою мого не-
законного «я», мого егоїзму, не за прав-
дою старого життя, а за правдою ново-
го, дарованого силою Твого воскресіння!»

Як же чудово сказано: «... коли хто в 
Христі, той створіння нове, – стародавнє 
минуло, ото сталось нове!» (2 Кор. 5:17).

Сьогодні в багатьох церквах склалася 
сумна ситуація, бо вони не розуміють цієї 
підлої натури «амалика» – нашого негід-
ного, незаконного «я», нашої гордині, того, 
що Біблія називає «тілом з пожадливостя-
ми та з похотями».

І ось це тіло наздоганяє людей. Чолові-
ки втрачають дружин, а дружини – чоло-
віків. Батьки втрачають своїх дітей, тому 
що не турбуються про них. Діти ж просто 
відстають від Божої правди і опиняються в 
полоні віртуальної реальності комп’ютера.

Батьки, не торгуйте славною честю і 
гідністю чоловіка й батька! Не втрачайте 
своїх дітей! Не віддавайте їх на відкуп бо-
жевіллю, яке з величезним задоволенням 
«зжере» ваших дітей.

Вони, можливо, не помруть, але колись 
ви їх знайдете з порнографією в руках чи 
шприцом в кишені. А іноді вам якимсь чу-
дом вдасться прочитати їх думки, від яких 
«волосся стає дибом». Помилуй, Господи!

«Амалик» має звичку вбивати осла-
блих і відсталих – не розлучайтеся одне з 
одним! Зробіть все, щоб пам’ять «амали-
ка» була повністю стерта у ваших подруж-
ніх стосунках.

Цей багатоликий сучасний «амалик» на-
здоганяє безпечних, забутих нами у спілку-
ванні, поранених і молодих християн. Ви-
правдання тут просто недоречні – рухай-
теся вперед! Не вірте «благочестивим» 
вмовлянням тіла, що кличе до відпочинку 
і спокою. Спокій може стати вічним, що-
правда, не з Господом.

Немає ніякої розумної альтернативи 
Божій правді. Є тільки одна дорога – Ісус. 
Лише Він – дорога, і правда, і життя. Усе 
інше у кращому разі – глухий кут, у гіршо-
му – дорога до смерті, як сказав Соломон.

«А ті, що Христові Ісусові, розп’яли вони 
тіло з пожадливостями та з похотями». До-
поможи нам, Господи!

Павло Желноваков.

У всіх виникає спокуса 
реагувати на те, що відбу-
вається навколо, по-люд-
ськи. І багато хто піддав-
ся цій спокусі. Багатьох це 
віддалило від Христа, один 
від одного, принесло по-
рожнечу, гіркоту і поділи.

У часи земного життя Христа люди 
очікували, що Він скине владу 
Риму, принесе народові мир, 

процвітання і добробут. Але цього 
не сталося. «Не залишиться тут на-
віть каменя на камені...» – ось Його 
негуманне й абсолютно не патріотич-
не послання співвітчизникам.

Апостол Петро намагався відмо-
вити Учителя від катувань і смерті, а 
подумати про власну безпеку: «Зми-
луйся, Господи, – такого Тобі хай не 
буде!». У результаті йому дісталося, 
як змієві в пустині під час спокушу-
вань: «Відступися від Мене, сатано, 
– ти спокуса Мені, бо думаєш не про 
Боже, а про людське!».

Хтось сказав: Він бачить сльози, 
але Він допустив їх... Чому? Тому що 
люди відкидають Слово, сміються Йому 
в лице, вірять в пусті речі, живуть, 
як хочуть, і від волі Його втікають...

Нам хочеться миру. Ми молимо-
ся за це. Але розуміємо, що іноді Бог 
хитає тимчасовим заради вічного. 
Чи зможе сьогодні Церква відрізни-
ти Боже від людського? Від цього ба-
гато залежить.

«... Тіло ж не помагає нічого», – 
сказав Ісус Христос (Ів. 6:63).  Чи то 
гріх тіла, чи його праведність – воно 
не приносить користі. Народжене від 
тіла, яким би воно не було, є тіло і ні-
коли не зможе перестати бути ним.

Розташоване це тіло за кафе-
дрою чи в залі, молиться воно, чи-
тає Біблію, співає гімни чи творить 
добро – Бог говорить, що воно «не 
помагає нічого».

Згадаймо кілька спостережень 
щодо тіла, які робить Господь через 
апостола Павла в Посланні до римлян.

 «Думка тілесна – то смерть... (Рим. 
8:6). З погляду Бога тіло носить в собі 
духовну смерть. Позбутися її можна 
тільки шляхом розп’яття на хресті. 
Незалежно від того, наскільки тіло 
спроможне творити добро або пла-
нувати і задумувати щось таке, що 
приваблювало би схвалення людей, 
Бог проголосив над тілом лише один 
вирок – смерть.

«... Думка бо тілесна – ворожнеча 
на Бога...» (Рим. 8:7). Тіло противиться 
Богові. Нема ніякого шансу на мирне 
співіснування. І це стосується не лише 
гріхів тіла, але і його найблагородні-
ших задумів і дій. Зрозуміло, що грі-
хи, які опоганюють, ворожі Богові, але 

й праведні вчинки можуть звершува-
тися в повній незалежності від Бога.

«... Думка бо тілесна... не корить-
ся Законові Божому, та й не може» 
(Рим. 8:7). Чим краще працює тіло, 
тим дальше воно від Бога. Чи бага-
то з так званих «добрих» людей го-
тові увірувати в Господа Ісуса? Їх са-
моправедність аж ніяк не є праведні-
стю. Це, фактично, – неправедність. 
Ніхто ніколи не зможе бути послуш-
ним всьому вченню Біблії. Чи добра 
людина, чи погана, вона не корить-
ся Закону Божому. Будучи поганою, 
вона порушує закон; будучи доброю, 
стверджує іншу праведність, яка не в 
Христі, і таким чином не досягає мети 
закону – «Законом бо гріх пізнаєть-
ся» (Рим. 3:20).

«І ті, хто ходить за тілом, не мо-
жуть догодити Богові» (Рим. 8:8). Це 
остаточний вирок. Якою би доброю не 
була людина, якщо діла її – від неї са-
мої, вона Богові догодити не може. Бог 
задоволений лише Своїм Сином, а ок-
рім Нього і Його діл, жодна людина, 
ні її діло, догодити Богові не можуть.

Те, що чинить тіло, може здава-
тися добрим, але воно не до вподо-
би Богові. Людина може придумувати 
багато способів для вчинення добра, 
для свого вдосконалення, свого про-
сування, але всі вони тілесні і не мо-
жуть догодити Богові. Це стосується 
не тільки невідроджених, а й відро-
джених людей. Яким би похвальним і 
ефективним не було вчинене власни-
ми силами, віруюча людина не може 
заробити Боже схвалення. Бог доко-
пується до джерела всього. Вчинок 
може бути цілком правильним, але 
Бог запитує: з якого він джерела?

Усі наведені цитати із Святого Пи-
сання показують, наскільки даремні 
старання тіла. Люди розбираються в 
добрих ділах і злих, відрізняють одні 
від інших, але Бог дивиться глибоко 
всередину і бачить, з якого джерела 
виходять наші вчинки.

Найчудовіший вчинок тіла викли-
кає Боже незадоволення так само, 
як найогидніші і грішні вчинки, тому 
що всі вони – від тіла. Бог ненави-
дить самоправедність так само, як і 
неправедність.

Добрі діла, вчинені без потреби у 
відродженні чи поєднанні з Христом, 
без залежності від Святого Духа, не 
менш тілесні перед Богом, аніж амо-
ральність, нечистота, розпуста тощо.

Якими би прекрасними не були 
діла людини, якщо вони не походять 
від цілковитої надії на Святого Духа, 
вони тілесні і тому Бог їх відкидає. Бог 
відкидає і ненавидить все, що нале-
жить тілові –незалежно від зовніш-
нього враження і від того, чинить це 
святий чи грішник. Вирок один: тіло 
повинно померти.

У А! П
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ ЛЮДИНА І ВІРА

Недавно я сидів за своїм письмовим столом в церковному 
офісі, як раптом з приймальні до мене донеслися чиїсь голосні 
ридання. Я вийшов з офісу і побачив, як секретарка намага-
лася втішити заплакану 24-літню дівчину з Нігерії. Я відразу 
впізнав її: вона ось вже протягом чотирьох років приходила на 
служіння до нашої церкви. Вона була добрим і вірним членом 
церкви: сама родом з християнської сім’ї, вона багато свідчи-
ла про Ісуса. Але тепер на її обличчі застигла глибока журба.

На моє запитання, що трапилося, се-
кретарка відповіла: «Вона щойно от-
римала повідомлення з Нігерії, що 

її батько і мати загинули в автомобіль-
ній катастрофі».

Дівчина була прибита горем. Вона роз-
повіла, що в неї є ще шестеро братів й 
сестер, які тепер залишилися без бать-
ківської опіки. Вона працювала на тим-
часовій роботі і все ж регулярно посила-
ла гроші в Нігерію, хоч сама ледве зво-
дила кінці з кінцями.

Нещасна дівчина плакала: «Стільки ро-
ків я вірно служила Господеві. Я постій-
но давала десятину. Намагалась жити 
праведно. А тепер ось таке горе! Чому 
Бог допустив цю трагедію? У мене навіть 
немає грошей, щоб купити квиток на лі-
так в Нігерію і поховати батьків, а ще ж 
треба чимось допомогти бідним братам 
і сестрам. Безглузда смерть! Навіщо?».

Потім вона подивилася на мене очи-
ма, повними сліз, і якось по-дитячому 
запитала: «Пасторе,чому для правед-
них серцем так тяжко жити? Чим біль-
ше я наближаюся до Ісуса, тим більше 
страждань. У мене таке важке життя, я 
пережила стільки болю. Але мої труднощі 
лише збільшуються. Чому Бог допустив, 
щоб я опинилася в такому становищі?».

Вона була цілком прибита горем. І 
навіть призналася, що в неї промайнула 
думка про самогубство. «Більше нема 
смислу жити, бо навіщо таке життя?».

Ми зібрали для дівчини гроші на кви-
ток у два боки і на похорон. Пізніше ми 
дізналися, що по приїзді в Нігерію вона, 
почувши, що останніми словами її бать-
ка було: «Моя боротьба закінчена. Світ-
ло перемогло темряву», – дуже зраділа 
і заспокоїлася.

Але того дня, коли я повернувся в офіс 
після розмови з дівчиною, я був вражений. 
Я молився: «Господи, її дух поранений. Їй 
здається, що Ти не оправдав її надій. Як 
я можу її втішити? Господи, чому Ти до-
пускаєш страждання благочестивим сер-
цям? Ми бажаємо догодити Тобі, а в ре-
зультаті маємо скорботи за скорботами, 

покарання за покаранням, нещастя за не-
щастям. Чому, коли я живу і дію по прав-
ді, у моєму житті стільки болю і муки?».

Цілий день я роздумував над цим пи-
танням. Мій розум болісно намагався 
знайти відповідь. Нарешті я просто за-
волав до Господа: «Отче, питання люд-
ських страждань принесли в церкву не-
розуміння і сумніви! Мені необхідно дати 
Твоєму народові слово. Дай мені мудрості 
і знання говорити на цю серйозну і важ-
ку тему. Яке слово втіхи принести їм?».

Слова Святого Духа буквально пе-
ревернули мою душу. Коли я подивився 
на людське горе і печаль Божими очима, 
то побачив те, чого не помічав раніше. Я 
усвідомив, як легко християнам, які за-
знали гірких випробувань, впасти в гріх 
надмірної печалі. Якщо ми не дивимо-
ся на наші випробування Божими очи-
ма, якщо не бачимо прихованої за су-
мом і горем небезпеки – ми можемо по-
слизнутися і впасти в темну безодню, з 
якої вже не вибратися!

Ви можете подумати, що з мого боку 
жорстоко припускати, що опечалена 
втратою батьків дівчина може впасти в 
жахливий гріх. Але Господь дуже ясно 
говорив моєму серцю відносно її важ-
кого стану: «Давиде, вона в небезпеці – 
ти маєш попередити її про це! Коли Мій 
народ зазнає випробувань, коли рапто-
во приходить біда, людей хвилює лише 
одне питання: «Чому життя таке жорсто-
ке, хоча я намагаюся жити праведно». І 
саме в цю мить вони стають на краю без-
донної прірви».

Я подумав: «Але ж ми повинні плака-
ти з тими, що плачуть. Як пастор, я маю 
нести стражденним слово втіхи». Без 
сумніву, це так. Однак Дух Святий пока-
зав мені, що посеред життєвої кризи на-
стає час, коли так важливо не допустити, 
щоб у серці проріс гіркий корінь сумніву.

Бог розуміє наші мимовільні спала-
хи тривоги щоразу, коли трапляється 
біда. Перед лицем смерті, катастрофи 
чи іншої якоїсь трагедії багато з нас во-
лають: «Господи, для чого Ти допустив 

це?». Навіть Христос на Голгофі вигук-
нув: «Боже Мій, Боже Мій, нащо Мене Ти 
покинув?» (Мт. 27:46).

Але Ісус при всіх стражданнях не доз-
волив скорботі вкорінитися і зійти сумнівом 
в Його серці. Замість цього Він дозволив 
Святому Духові втішити Його. І у хвилину 
агонії й мук Він вручив Своє життя і май-
бутнє в руки Небесного Отця: «Отче, у 
руки Твої віддаю Свого духа!» (Лк. 23:46).

Я усвідомлюю тепер, що інакше не-
можливо позбутися своїх печалей, скор-
бот чи інших проблем, якщо ми не зупи-
нимося і не скажемо: «Так, я страждаю 
і мені боляче, але я знаю, Бог сидить на 
престолі». 

Асаф був головним співцем, левитом 
і старшим співочої групи при царі Дави-
ді. Він сам і люди з його племені грали 
на музичних інструментах, коли звершу-
валося служіння Богові. Він написав 11 
зі всіх псалмів.

І все ж, всупереч великому покли-
канню, Асаф визнає: «А я, – мало не по-
слизнулися ноги мої, мало не посковзну-
лися стопи мої» (Пс. 73:2).

 Ми знаємо, що Асаф був чистий сер-
цем. Він мав правильне поняття про Не-
бесного Отця. У першому ж вірші він го-
ворить: «По правді Бог добрий Ізраїлеві, 
Бог – для щиросердих!» (Пс. 73:1). Але 
зразу ж в наступному вірші визнає: «Я 
ледве не послизнувся. Я ледь не впав». 
Що змусило його захитатися? Він думав, 
що його страждання були незаслуженим 
покаранням від Бога! Цей гріх зароджу-
ється тоді, коли ми починаємо звинува-
чувати Бога в несправедливому став-
ленні до нас.

Він свідчить: «... і ввесь день я поби-
тий, і щоранку покараний...» (Пс. 73:14). 
Асаф має на увазі свою бідність, коли 
говорить: «... бо лихим я завидував, ба-
чивши спокій безбожних» (Пс. 73:3). Він 
бачив успіх безбожних і гостро відчував 
свою бідність. Щиросердний співець не 
розумів, чому так по-різному влаштова-
не життя людей, і волав: «Господи, для 
мене це просто безглуздо!».

Такі сердечні муки довели до того, 
що Асаф ледь було не згрішив смертним 
гріхом: приписуванням Богові невірності 
і байдужості. Він говорив: «Ось вони – не-
честиві грішники. Вони не моляться. Від-
кидають Боже Слово. Нехтують Божими 
заповідями. Але вони не зазнають вдарів 
разом з іншими людьми» (вірш 5).

Потім Асаф запитує: «Хіба Бог те знає, 
і чи має Всевишній відомість?» (Пс. 73:11). 

Іншими словами, невже Бог не бачить, 
що відбувається? 

Ви, можливо, пережили це почуття – 
почуття несправедливості, коли на роботі 
вас обійшли премією, віддавши її співпра-
цівникові, який зовсім цього не заслуго-
вує. Або ваш ненавернений сусід купив 
собі дороге авто і нові меблі, а у вас, ві-
руючої людини, на таке не вистачає ко-
штів. І це тоді, коли ви щиро для Господа 
трудитеся, а засобів не вистачає!

Згідно з нашим уявленням, якщо ми 
все віддали в руки Божі, то для нас по-
винна відкритися пряма дорога до слави 
без страждань і випробувань. Однак вся 
правда полягає в тому, що людським ро-
зумом наших страждань не збагнути. Як 
би ми не старалися розібратися в життє-
вій ситуації, усі наші спроби залишаться 
безуспішними!

Чи переживали ви час, коли щоранку 
прокидалися з почуттям навислих над го-
ловою тяжких хмар? Ось де починаєть-
ся смуга небезпеки – місце, де багато 
хто похитнувся і послизнувся! «Насправ-
ді надармо очистив я серце своє і в не-
винності вимив руки свої...» (Пс. 73:13). 
Асаф вже готовий був звинуватити Бога 
в тому, що Той забув про нього, залишив 
його і не турбується про нього.

Ось коли треба бути обережним! Коли 
вас осягає біда, коли настає випробуван-
ня, коли ви в печалі – стійте на варті сер-
ця, щоб вам не послизнутися і не впасти!

Недавно я мав розмову з одним моло-
дим проповідником, що опинився в роз-
битому стані. Він сказав: «Я намагаюся 
зрозуміти і не можу. У моєму серці нема 
нічого, що не прославляє Ісуса».

Я не проявив жалю до цього молодо-
го чоловіка. Я йому навіть не поспівчував. 
Навпаки, Дух Святий спонукав мене ска-
зати йому: «Не допусти, щоб захиталася 
твоя віра! Не втрачай надії на Бога. Бог 
сидить на Своєму престолі!».

Задумавшись над своєю долею, Асаф 
прийшов до висновку: «Мені це тяжко 
збагнути. Краще піду в дім Божий і знай-
ду відповідь у Бога!». І знайшов.

Отож коли настає час скорботи, пе-
чалі і страждань, вам необхідно піти в 
таємне місце для молитовного усаміт-
нення. Не спішіть комусь телефонува-
ти. Усамітніться з Богом! Відкривайте пе-
ред Ним своє серце. Жодна книга, жоден 
проповідник не допоможуть вам зрозумі-
ти ваші випробування. Якщо ж ви буде-
те наодинці з Богом – Він дасть вам ро-
зуміння згори!

Якраз тоді Святий Дух і промовив до 
Асафа. Відповідь була ясна і чітка: «... 
направду, Ти їх на слизькому поставив, 
на спустошення кинув Ти їх!» (Пс. 73:18). 
Асафа осінило відкриття: «Адже це не я 
стою на слизькій дорозі. Це вони, нече-
стиві, ковзають. Вони стрімко прямують 
до вічної загибелі!».

Господь вчив Асафа: «Біда твоя, Аса-
фе, в тому, що ти дивився на їх зовнішній 
вигляд і зовнішній добробут, їх оманли-
ву і фальшиву самовпевненість, на миль-
ну бульку, в якій вони живуть. Але ти не 
бачиш, який страх наповнює їх серце!».

 «Як вони в одній хвилі спустошені, за-
гинули, пощезали від страхів!» (Пс. 73:19).

Бог показав Асафу: «Весь їх добробут 
– це як димова завіса. Якби ти заглянув 
всередину і побачив, що приховане за їх 
багатством і зазнайством, то пізнав би, в 
якому страсі і жаху минають їх дні. Вони 
живуть своїми мріями – але несподіва-
но їх мрії перервуться!».

Тільки після цього Асаф відчув 
жаль до тих нещасних людей, які рані-
ше здавалися йому такими успішними й 
благословенними. 

«Бо болить моє серце, і в нутрі моїм 
коле, а я немов бидло й не знаю, – я пе-
ред Тобою худобою став!» (Пс. 73:21-22). 
Іншими словами: як я міг їм заздрити? Не-
хай вони ще кілька років проживуть у сво-
їй оболонці – я ж маю вічну втіху Свято-
го Духа! Я маю Небесного Отця, Котрий 
турбується про мене за всіх обставин. І 
коли я стану перед Його престолом, то 
почую від нього: «Добрий і вірний рабе. 
Ввійди в радість твого Отця!».

Нарешті Асаф збагнув істину – і зрадів: 
«... Бог – скеля серця мого й моя доля на-
віки» (Пс. 73:26). Він завершує свій псалом 
переможними словами: «... на Владику, 
на Господа свою певність складаю, щоб 
звіщати про всі Твої чини!» (Пс. 73:28).

Чи продовжуєте ви твердо тримати-
ся Господа? А чи ви повірили дияволь-
ській брехні, що Бог знехтував вами і не 
турбується про вас?

Не дивіться на людей. Спрямуйте свій 
погляд на Господа – у Нього є підстава на 
все, що Він допускає у вашому житті. Він 
не завжди відкриває, чому допустив пе-
режити вам те чи інше, але Він буде ске-
лею вашого серця протягом всього часу.

Нехай та надія, яку мав Асаф, напов-
нить і ваше серце, і ви вигукнете: «Госпо-
ди, Ти – твердиня моя. Я буду довіряти 
Тобі і надіятися на Тебе!».

Девід Вілкерсон.

Я не знаю, чи круто бути скром-
ним, але точно знаю, що, відповідно 
до Біблії, скромним бути потрібно. 
Багатьом підліткам і молодим лю-
дям сьогодні соромно носити скром-
ний одяг, хоча практично повністю 
роздягнутися вони можуть без будь-
яких докорів совісті. Нам ніяк не ві-
дійти від простого біблійного фак-
ту: Бог вважає скромність доброю 
рисою, а її протилежність – гріхом. 
Ось п’ять біблійних причин, чому хри-
стиянам варто шукати скромності.

Скромність захищає затаєне
Серед феміністок існує думка, що жінки повинні 

гордитися своєю сексуальністю, а будь-які натяки 
на те, щоб її приховати, лише посилюють патріар-
хальне поняття, коли чоловіки диктують жінкам, що 
робити зі своїми тілами. Але біблійний заклик бути 
скромними жодним чином не ґрунтується на потен-
ційній пікантності округлостей жіночих форм. Боже 
веління прикриватися було не карою, а захистом. 
Ось що пише Венді Шаліт: «Причина того, що су-
часні дівчата роблять сексуальні «селфі», ховаєть-
ся в сучасній культурі, яка прирівнює скромність до 
сорому, заперечуючи, що скромність – це інстинк-
тивне бажання захистити своє цінне і затаєне».

У Пісні над піснями Соломона постійно повторю-
ється приспів: «Заклинаю я вас, дочки єрусалим-
ські, – нащо б сполохали, й нащо б збудили кохан-
ня, аж доки йому до вподоби!». Це заклик до жінок 

приберегти сексуальне збудження до часу, коли на-
стане правильний для цього момент, з правильним 
чоловіком і в правильному місці.

Скромність приймає той факт, що наші тіла іс-
нують в середовищі, яке їх оточує, а не самі по собі 

Це означає, що як би нам не подобалося гово-
рити: «Це моє тіло, якщо я хочу, щоб його всі бачи-
ли, – це моя особиста справа», не варто забувати, 
що наші тіла існують в середовищі взаємовідносин, 
так само, як наші слова, діла, воля, наші бажання. 

Тут варто особливо підкреслити, що чоловіки 
несуть повну відповідальність за свої перелюби, 
за розбещення, за перегляд порнографії, за сек-
суальне насильство, як би жінка не одягалася. Бі-
блія закликає до скромності не тому, що хтось не 

може втримати свої штани застібнутими, а думки 
– у чистоті. Послухайте, чоловіки: якщо навіть дру-
жина Потіфара прийде до вас додому, станцює 
стриптиз на столі і роздягне вас до костюма Ада-
ма, у вас все одно не буде виправдання за вчине-
ний з нею перелюб. 

А в Євангелію сказано: «... кожен, хто на жін-
ку подивиться із пожадливістю, той уже вчинив із 
нею перелюб у серці своїм» (Мт. 5:27). 

Скромність – це відповідь на біблійну негативну 
оцінку публічної наготи після гріхопадіння.

Біблія говорить, що ми вспадкували грішний світ, 
в якому окремі частини наших тіл повинні залиша-
тися прихованими. Саме про них апостол Павло го-
ворив як про «зовсім нешанованих у тілі», але які 

отримують «пристойність найбільшу» (1Кор. 12:23). 
Недаремно ми називаємо їх інтимними місцями.

Скромність гармоніює з біблійною настано-
вою стримуватися від пожадливості

Пожадливість – це одна з відмінних рис погансько-
го світу (Гал. 5:19, Рим. 13:13, 2 Кор. 12:21, 2 Петр. 
2:2, 18). Боже Слово не дає нам чітких інструкцій 
про довжину суконь, фасон купальників, про дозвіл 
чи заборону мускулистим «тарзанам» знімати май-
ки, коли на вулиці потепліє. Але доволі часто чолові-
ки й жінки своїм одягом грають за правилами куль-
тури пожадливості. Варто задуматися, якого «зві-
ра» ми підгодовуємо своїми нескромними діями.

Скромність показує, що ви можете запропонувати 
оточенню важливіші речі, ніж приємна зовнішність 

Смисл слів апостолів Павла в 1Тим. 2:9 і Петра 
в 1Петр. 3:3-4 – не в повній забороні виглядати гар-
но. Заборона стосується відчайдушних спроб вигля-
дати гарно, так, ніби все інше менш важливе. Пи-
тання, яке тут адресоване жінкам (та й чоловікам 
також) полягає ось у чому: чи будете ви приваблю-
вати до себе увагу зачісками, прикрасами і сексу-
альною одежею? Нескромний одяг кричить всьо-
му світові: «Я не впевнена, що в мене є що-небудь 
ще, що я могла би вам запропонувати. Усе, що в 
мене є, – на мені».

Питання скромності неможливо викреслити з 
контексту християнського виховання. Наші тіла були 
викуплені за високу ціну. Прославляти Бога своїми 
тіла (1Кор. 6:20) – це також означає, що ми не по-
казуємо всім те, що гріховна природа так рветься 
всім показати. 

К. Я.

Недавно я сидів за своїм письмовиммм ссстттолололоммм в церковному це?». Навіть Христос на Голгофі вигук- Іншими словами, невже Бог не бачить, Якраз тоді Святий Дух і промовив до

А Я ЛЕДЬ НЕ ПОСЛИЗНУВСЯА Я ЛЕДЬ НЕ ПОСЛИЗНУВСЯ

ЯЯ бб отримують пристойність найбільшу (1Кор 12:23)
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«ДЖЕЙМСБОНДОВЕ» ХРИСТИЯНСТВО«ДЖЕЙМСБОНДОВЕ» ХРИСТИЯНСТВО

П’ЯТЬ НАЙСМІЛИВІШИХ ЖІНОК В БІБЛІЇП’ЯТЬ НАЙСМІЛИВІШИХ ЖІНОК В БІБЛІЇ

У Південній Кореї ініці-
ювали кампанію «заки-
дання Біблій на прилеглу 
територію». Біблії пе-
реправляються за до-
помогою гелієвих ку-
льок, політ яких част-
ково контролюється. 

Біблії надруковані корейською 
мовою й розраховані на сіль-
ських жителів. На превеликий 

жаль, північним корейцям, які спро-
бують скористатися такими Біблі-
ями, у найкращому разі загрожує 
багатолітнє ув’язнення. У Північ-
ній Кореї зафіксовані випадки ма-
сових страт християн за сам факт 
спілкування зі священиком. Ввіз 
Біблій через кордон забороне-
ний, так само, як і Інтернет, су-
часні мобільні телефони і зару-
біжні радіостанції.

Молімося за переслідуваних 
братів і сестер у Христі.

Найгірший в історії шпигун – 
це Джеймс Бонд, відомий агент 
007: де б він не з’явився, там 
хаос. Це вбивця, який носить ви-
шуканий одяг, їздить на крутій 
машині, володіє технологічни-
ми штучками.  І, як це не дивно, 
його портрет викликає асоціа-
цію з сучасним християнином.

Його видно – у нього рибка на машині, хри-
стиянська заставка на робочому столі. 
Він репостить розумні і духовні листів-

ки. Коли його зупиняє поліція – він розпові-
дає про свою віру. На роботі переконує клі-
єнтів, що ніколи не обманить, бо він – вірую-
чий. Він виступає проти алкоголю і куріння, 
він повчає і мораль читає.

АЛЕ
Краще позаду нього не їхати – він пору-

шує правила дорожнього руху і може підріза-
ти, він перевищує дозволену швидкість і пе-
ретинає суцільну смугу без вагань.

Він стирає історію в браузері, щоб ні-
хто не довідався про порнографічні сайти. 

Бачачи біду ближнього, він стверджує, що 
так і мало статися через безбожний стиль 
життя останнього.

Його клієнти, порівнявши суму, яку вони 
заплатили за його послуги, з якістю, заріка-
ються мати з ним надалі справи, бо ціна ви-
сока, а якість – низька.

Такий християнин – як серійний вбивця: 
він убиває в навколишніх віру. Він подає спо-
творену картину Бога своїм свідченням. Його 
бог – моралізатор, егоїст, відсторонений від 
людей, його бог пробачає усю його нечес-
ність, нечистість, прихований обман і підступ 
та існує, щоб оправдати його стиль життя.

Лицемір’я показового християнина вбивче 
– воно відкидає людину від Христа, стає сер-
йозною перепоною для людей з його оточен-
ня на шляху до Бога. Такі «джеймсбонди» в 
церкві – це антиєвангеліє, це погана новина.

Правдивого християнина видно – його 
справи йдуть вслід за ним. Його духовні впра-
ви – за закритими дверима, він має час для 
молитви і вивчення Слова, він займається 
доброчинністю – але про це, як правило, не 
знають ті, кому він поміг.

Є людина, яка знає його боротьбу, – він ви-
знає свої провини перед Богом у присутності 

брата. І взагалі, він не самотній – він серед 
шукачів Бога, з якими об’єднується, щоб слу-
жити головній місії. Він свідкує про Христа, 
він поряд, коли хтось має якусь проблему чи 
переживання.  Коли хто виявить зацікавлен-
ня питаннями віри – з таким він починає чи-
тати Слово. У нього є час для цього. Він ви-
конує обіцянки, від нього віє миром, а ще він 
не тримає зла. Коли він помиляється, то го-
лосно визнає свою неправоту. З ним можна 
поговорити про все.

Як долати «джеймсбондове» християн-
ство – гарну обкладинку і гнилу суть? Постій-
но повертатися до Нагорної проповіді: нічо-
го не демонструвати; більше робити, ніж го-
ворити, включаючи усі добрі справи; стати 
підзвітним, знайти брата, який вказуватиме 
на пряме та замасковане лицемір’я; працю-
вати над характером; працювати над свідо-
мим богопізнанням через Слово і роздуми; 
практикувати особисту (за зачиненими две-
рима) духовну дисципліну.

«Отож уважай, щоб те світло, що в тобі, 
не сталося темрявою!» (Лк. 11:35).

Микола Романюк.

Зазвичай чоловікам влас-
тиві такі якості, як витрим-
ка, відвага і мужність. Але 
іноді під час кризи саме жінки 
беруть на себе відповідаль-
ність і виявляють героїзм. 
У Біблії багато історій про 
те, як жінки, часто ризикую-
чи своїм життям, виявляли 
сміливість і творили істо-
рію. Згадаймо п’ять найсмі-
ливіших жінок Біблії.

Авігаїл
Авігаїл була дружиною дуже багатого, 

але злого чоловіка на ім’я Навал. Якось 
слуги Давида попросили в Навала хліба 
за те, що охороняли його стада. Навал 
відповів їм грубою відмовою. Цей вчинок 
дуже обурив Давида, у результаті чого він 

вирішив знищити весь дім Навала. Діз-
навшись про це, Авігаїл взяла ініціати-
ву у свої руки, щоб врятувати ситуацію. 
Вона взяла з собою хліб і до хліба, сіла 
на осла і поїхала назустріч Давиду, щоб 
просити його пробачити пихатість чоло-
віка. Своїм сміливим вчинком Авігаїл не 
лише запобігла загибелі свого дому, а й 
згодом стала царицею Ізраїлю.

Естер
Через п’ять років після того, як Ес-

тер стала царицею, прийшло лихо. Цар 
Артаксеркс, котрого вона вже не бачи-
ла тривалий час, з подачі злого Гамана 
видав наказ про винищення всіх євреїв. 
І перед Естер постала дилема: залягти 
на дно, щоб ніхто не дізнався про те, що 
вона – єврейка, або, ризикуючи своїм 
життям, піти в палац і попросити царя 
відмінити указ.

Вона добре знала закон: якщо, поба-
чивши її, цар не підніме свій скіпетр, їй 

загрожує смертна кара. Після посту й мо-
литви, ризикуючи власним життям, Ес-
тер все-таки вирішила піти до царя, щоб 
просити за свій народ. Завдяки її сміли-
вому вчинку все юдейське населення 
було врятоване від злого задуму Гама-
на, а ще в країні було впроваджено на-
ціональне свято на честь дивовижного 
порятунку народу.

Девора
Девора була суддею Ізраїлю. Варто 

зазначити, що в ті часи суддя виконував 
роль царя, головнокомандувача і проро-
ка, який передавав повеління Божі. Бог 
ще в ті далекі часи вживав жінок. Сьо-
годні багато хто думає, що жінкам міс-
це лише на задній лаві в церкві. Але іно-
ді Бог не запитує нашої думки і кличе на 
служіння того, кого хоче.

І ось в часи правління Девори ханаані-
тяни напали на Ізраїль. Дізнавшись про це, 
вона покликала Барака і запропонувала 

йому зібрати армію, щоб виступити про-
ти ворогів. Ще вона передала йому про-
роцтво про те, що Бог віддасть Сісеру, 
воєначальника ханаанітян, в руки Ізра-
їлю. Маючи армію і Слово від Бога, Ба-
рак все одно злякався. І сказав Деворі: 
якщо вона піде з ними на битву, то й він 
піде, а якщо вона не піде, то й він не піде...

Скажемо так, не дуже сміливий вчи-
нок з боку чоловіка... І ось в найкрутіший 
момент для Ізраїлю, коли не знайшлося 
жодного відважного чоловіка, щоб висту-
пити проти ворогів, Девора очолила ар-
мію і принесла велику перемогу Ізраїлю!

Йохевед
Коли у Йохевед народився хлопчик, 

вона не побоялася ховати його три мі-
сяці від грізного повеління фараона. А 
коли вже неможливо було ховати дитя, 
вона вирішила покласти його в папірусну 
скриньку і відправити по ріці. І придумала, 
щоб її дочка спостерігала за скринькою, і 

якщо раптом хтось знайде хлопчика, то 
щоб та запропонувала послуги няні. Зав-
дяки сміливому вчинку Йохевед хлопчик 
Мойсей не тільки вижив, а й став одним 
із найвідоміших персонажів Біблії.

Рахав
Рахав була блудницею. Можливо, так 

вона заробляла на життя. Але коли діз-
налася, що два вивідувачі з Ізраїлю при-
йшли в Єрихон, то проявила відвагу і ви-
рішила їх сховати. Врятувавши їм життя, 
вона попросила, щоб вони згадали про неї, 
коли Бог віддасть Єрихон в руки Ізраїлю.

Її сміливий вчинок врятував життя не 
лише їй, а й усій її родині. Пізніше, приєд-
навшись до Ізраїлю, вона вийшла заміж 
за Салмона, батька Боаза, який став пра-
дідусем царя Давида. У Євангелії (Євр. 
11) Рахав названа героїнею віри.

Чим довше ви – віруючий, 
тим менше ви думаєте, як 
невіруючий. Після приходу 
до Христа інтереси і цін-
ності змінюються.І якщо 
більшу частину свого жит-
тя я був християнином, 
то й думаю я як христи-
янин, а не як невіруючий. 

Якщо переглянути більшу части-
ну церковної реклами, стає оче-
видно, що вона зроблена з точ-

ки зору віруючої людини, а не з точки 
зору людини, не залученої до цер-
кви. Коли ви побачите церковну ре-
кламу на взірець «Проповідь непо-
грішного Божого Слова», як думаєте, 
яка група людей зверне на це увагу? 

Особисто я розглядаю непогріш-
ність Писання як незмінну істину, але 
нецерковні люди не сприймають цьо-
го поняття. Нам варто зрозуміти, як 
думають і спілкуються невіруючі. Ду-
ховна термінологія, така звична хри-
стиянам, для незалучених до цер-
кви людей – просто якесь марення.

Нині часто можна почути, як пас-
тори скаржаться, мовляв, нині не-
віруючі дуже закриті для Єванге-
лія порівняно з минулим. Не думаю, 

що це справді так. Їхня закритість – 
це відповідь на погану комунікацію.

Проблема полягає в тому, що по-
слання просто не доходить до них. 
Церкви повинні перестати говори-
ти, що люди закриті для Євангелія, 
і почати шукати шляхи до того, щоб 
спілкуватися з ними на одній хвилі.

Як зрозуміти, як думають невіру-
ючі? Спілкуйтеся з ними! Одна з най-
більших перешкод для євангелізації 
полягає в тому, що більшість вірую-
чих проводять весь свій час з іншими 
християнами. Вони зовсім не мають у 
своєму оточенні невіруючих. Якщо ви 
не проводите час з невіруючими, ви не 
зможете зрозуміти, як вони думають.

Я починав церкву Седдлбек, сту-
каючи в двері чи не в кожному домі у 
своєму районі, опитуючи людей протя-
гом 12 тижнів. У моєму блокноті було 
п’ять запитань, які я задавав людям:

– Як ви думаєте, яка найбіль-
ша потреба у вашому районі? 

– Чи відвідуєте ви активно яку-не-
будь церкву? (Якщо я чув у відповідь 
«так», то дякував їм і йшов у наступ-
ний дім. Я не задавав їм інші три за-
питання, тому що не хотів змазувати 
результати опитування думкою вже 
віруючих людей. Зауважте: я не за-
питував, чи є вони членами церкви).

– Як ви думаєте, чому більшість 
людей не відвідують церкву? (Таке 
формулювання виглядає не таким за-
грозливим та агресивним, як: «Чому 
ви не відвідуєте церкву?». Але коли 
я запитую, чому більшість людей 
не відвідують церкву, вони розпо-
відають і про власні причини того, 
чому вони самі цього не роблять).

–  Якби ви шукали церкву для 
відвідування, що ви хотіли би по-
бачити в ній? (Це просте запитан-
ня допомогло мені зрозуміти хід ду-
мок невіруючого більше, ніж нав-
чання в семінарії. Я виявив, що 
більшість програм, які пропону-
ють церкви, не можуть зацікави-
ти не залучену до церкви людину).

– Що я можу зробити для 
вас? Яку пораду ви можете 
дати служителю, який справді 
хоче бути корисним для людей? 

Це найголовніші запитання, які цер-
ква повинна задати людям, що прожи-
вають в її районі. Вивчаючи Євангеліє, 
я помічав, як часто Ісус запитував: «Що 
ти хочеш, щоб Я для тебе зробив?». Він 
починав з відповіді на потреби людини.

Якщо ви ще ніколи не опитували не-
віруючих людей у вашому районі, я на-
полегливо рекомендую вам зробити це.

Рік Воррен.

Ч і й і Ї і Я бі і

ЯК ЗРОЗУМІТИ, ЯК ДУМАЮТЬ НЕВІРУЮЧІЯК ЗРОЗУМІТИ, ЯК ДУМАЮТЬ НЕВІРУЮЧІ

БІБЛІЇ КОНТРАБАНДОЮБІБЛІЇ КОНТРАБАНДОЮ  
ПРОВОЗЯТЬ В ПІВНІЧНУ КОРЕЮПРОВОЗЯТЬ В ПІВНІЧНУ КОРЕЮ

ДОРОГІ ДРУЗІ!ДОРОГІ ДРУЗІ!
Передплата-2018 розпочалася. На жаль, у зв’язку з тим, Передплата-2018 розпочалася. На жаль, у зв’язку з тим, 
що протягом 2017 року тричі зростала вартість поштових що протягом 2017 року тричі зростала вартість поштових 
і друкарських послуг, ми змушені дещо змінити вартість і друкарських послуг, ми змушені дещо змінити вартість 
передплати.передплати.

Умови передплати:Умови передплати:
один примірник – 150 грн. за рік;один примірник – 150 грн. за рік;
20 примірників – 950 грн. за рік;20 примірників – 950 грн. за рік;

40 примірників – 1200 грн. за рік;40 примірників – 1200 грн. за рік;
100 примірників – 1650 грн. за рік.100 примірників – 1650 грн. за рік.

Ми вказали рекомендовану кількість замовлень. Але ви можете замовити будь-яку кількість примірників.Ми вказали рекомендовану кількість замовлень. Але ви можете замовити будь-яку кількість примірників.
Кошти можна переказати на рахунок:Кошти можна переказати на рахунок:

  26002000007923 у ПАТ «Укрсоцбанк»,26002000007923 у ПАТ «Укрсоцбанк»,
МФО 300023, код 20559726МФО 300023, код 20559726

(з обов’язковою приміткою «Добровільні пожертвування на газету «За євангельську віру»)(з обов’язковою приміткою «Добровільні пожертвування на газету «За євангельську віру»)
або поштовим переказом на адресу:або поштовим переказом на адресу:

Карпюк Олег Ярославович,Карпюк Олег Ярославович,
місія милосердя «Добрий самарянин»,місія милосердя «Добрий самарянин»,

вул. Мочульського, 1, Івано-Франківськ, 76002вул. Мочульського, 1, Івано-Франківськ, 76002
(з обов’язковою приміткою «Добровільні пожертвування на газету «За євангельську віру»)(з обов’язковою приміткою «Добровільні пожертвування на газету «За євангельську віру»)

Наші газети можна отримувати на «Новій пошті» за умови замовлення від 500 примірників.Наші газети можна отримувати на «Новій пошті» за умови замовлення від 500 примірників.
Довідки телефоном Довідки телефоном +38 067 911-03-65.+38 067 911-03-65.


