
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 
кожному, хто вірує, перше ж юдеєві, а потім гелленові»кожному, хто вірує, перше ж юдеєві, а потім гелленові»

(Рим. 1:16)(Рим. 1:16)

ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ
№4 (163) №4 (163) 
КВІТЕНЬ КВІТЕНЬ 

2018 РОКУ2018 РОКУ

ТРІУМФ ПЕРЕМОГИТРІУМФ ПЕРЕМОГИ

333 ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ333 ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ  
ЄВРОПИ ЗАКЛИКАЮТЬ ЗМІНИТИ ЄВРОПИ ЗАКЛИКАЮТЬ ЗМІНИТИ 
СТАМБУЛЬСЬКУ КОНВЕНЦІЮСТАМБУЛЬСЬКУ КОНВЕНЦІЮ

Христос Воскрес!Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!Воістину Воскрес!

КОМІТЕТ УЦХВЄ ЗАСНУВАВ ВІДДІЛ СІМЕЙНОГО 
СЛУЖІННЯ ТА ЗАОХОТИВ РОЗВИВАТИ 
СЛУЖІННЯ ВДОВАМ УЧАСНИКІВ АТО

Понад три сотні неурядових громадських ор-
ганізацій з дев’яти країн Європи, включаючи 
Україну, ініціюють поправки до Стамбульської 
конвенції з метою усунення положень ґендерної 
ідеології, які стоять на заваді її ратифікації.

Правозахисні, просімейні, 
християнські та інші гро-
мадські спільноти Європи 

закликали Генерального секрета-
ря Ради Європи Торб’єрна Яглан-
да, голову Комітету Міністрів 
Ради Європи Андерса Самуель-
сена та Виконавчого секретаря 
Стамбульської конвенції Брід-
жит О’Лоулін усунути ідеологіч-
ні та суперечливі поняття з тек-
сту Конвенції Ради Європи про 
запобігання насильству стосов-
но жінок і домашньому насиль-
ству та боротьбу із цими яви-
щами, відомої як Стамбульська 
конвенція, повідомляє Інститут 
релігійної свободи.

Автори звернення наголошу-
ють, що не відповідають дійсно-
сті пояснення Виконавчого се-
кретаря Стамбульської конвенції 
щодо відсутності у тексті Конвен-
ції «ідеологічного забарвлення» 
або «спрямування проти тради-
ційних сімейних цінностей». Вони 
наводять заяви інших урядовців 
та фахових структур Європей-
ського Союзу, які підтверджу-
ють, що Стамбульська конвен-
ція містить зобов’язання у сфері 
ґендерної ідентичності, ґендер-
ного вираження та сексуальної 
орієнтації, у тому числі просвіт-
ницькі заходи у школах задля 
популяризації «нестереотипних 

ґендерних ролей».
Важливо відзначити, що на 

сьогодні законодавство Украї-
ни не містить визначення понять 
«ґендер» та «ґендерна ідентич-
ність», хоча і використовує їх. І 
якщо зараз Закон України «Про 
забезпечення рівних прав та мож-
ливостей жінок і чоловіків» визна-
чає «ґендерну рівність» як рівний 
правовий статус жінок і чоловіків 
та рівні можливості для його ре-
алізації (стаття 1), то Стамбуль-
ська конвенція пропонує розумі-
ти поняття «ґендер» як соціально 
закріплені ролі, поведінку, діяль-
ність і характерні ознаки, які пев-
не суспільство вважає належни-
ми для жінок та чоловіків (стаття 
3 Конвенції). Тобто «ґендер» під-
міняє собою звичне поняття біо-
логічної статі, яка визначається 
відповідно до первинних статевих 
ознак, новою ґендерною ідеоло-
гією, яка дає волю людині самій 
обирати собі «ґендер» та відпо-
відну соціальну роль.

Враховуючи відсутність од-
нозначності в положеннях Стам-
бульської конвенції та наявність 
протиріч, спричинених поняття-
ми, щодо яких немає консенсу-
су, автори звернення рекомен-
дують керівництву Ради Євро-
пи вжити таких заходів:

1. Ініціювати перегляд 

Конвенції з метою заміни «ґен-
деру» та подібних концепцій 
поняттям «рівність між жін-
ками та чоловіками».

2. Дозволити державам ро-
бити застереження щодо супе-
речливих та ідеологічних ча-
стин Конвенції (для цього по-
трібна зміна статті 78).

«Ми вважаємо, що усунен-
ня неправильних уявлень шля-
хом внесення змін до Конвенції 
цих двох пропозицій дозволить 
державам – членам Ради Євро-
пи повністю зосередити увагу на 
реалізації механізмів, які дійсно 
захищають жінок та дівчат від 
насильства», – наголошують 333 
неурядові громадські організації 
з Болгарії, Хорватії, Угорщини, 
Латвії, Литви, Мальти, Румунії, 
Словаччини та України.

Водночас, задля ефективної 
протидії домашньому насильству 
Всеукраїнська Рада Церков і ре-
лігійних організацій закликала 
Верховну Раду замість ратифі-
кації Стамбульської конвенції 
сприяти якнайшвидшій імпле-
ментації положень нещодавно 
прийнятих Закону України «Про 
запобігання та протидію домаш-
ньому насильству» №2229-VIII від 
07.12.2017 року та Закону Украї-
ни «Про внесення змін до Кримі-
нального та Кримінального про-
цесуального кодексів України з 
метою реалізації положень Кон-
венції Ради Європи про запобі-
гання насильству стосовно жінок 
і домашньому насильству та бо-
ротьбу з цими явищами» № 2227-
VIII від 06.12.2017 року.

Про необхідність створення сімей-
ного відділу у структурі братства 
УЦХВЄ йшлося ще кілька років тому. 
Служителі звершували молитви, ана-
лізували, де на місцях працюють у 
цьому напрямку, та шукали відпо-
відну  кандидатуру, здатну очолити 
відділ. І от на засіданні комітету 22 
березня 2018 р. відділ  було затвер-
джено. Його керівником призначено 
єпископа Володимира Бричку з Рів-
ненщини, який щойно склав повно-
важення старшого пресвітера Жи-
томирського обласного об’єднання 
церков ХВЄ.

Серед багатьох інших  питань, про які інформу-
вали регіональні заступники старшого єписко-
па, розглянуто цікавий досвід роботи із вдова-

ми учасників АТО в Івано-Франківську.
«Це в основному молоді жінки віком від 20 до 

40 років, які мають по двоє-троє дітей, – розповідає 

єпископ Юрій Веремій. – Більшість із них через не-
правду, яка супроводжує загибель їхніх чоловіків, 
закрилися і навіть озлобилися на усіх, бо тиск об-
ставин просто «зашкалює». Коли ми посадили їх за 
стіл, познайомилися, кожна розповіла свою істо-
рію і ми разом молилися, – щось ніби зрушилося».

Після служіння керівник соціального фонду, який 
опікується вдовами учасників АТО, зізнався: «Це 
вперше я побачив, щоб так відкрилися ці люди… Їх 
за останні роки майже всі залишили». 

Слово про Божу любов дало надію згорьованим 
серцям вдів, багато з яких виявили бажання, щоб 
їхні діти відвідували недільну школу. В Івано-Фран-
ківську планують проводити такого роду акції і далі, 
чотири рази на рік.

Аналогічним досвідом роботи поділився ще один 
заступник старшого єпископа, старший пресвітер 
об’єднання церков Херсонської області Олександр 
Бабійчук. На Херсонщині у подібній зустрічі взяли 
участь більше півсотні вдів.

Старший єпископ Михайло Паночко запропону-
вав старшим пресвітерам областей підхопити ідею 
праці із вдовами: «Ці люди поранені, розбиті. Їм по-
трібен Божий бальзам – наша опіка і доброта. І така 
допомога має бути на постійній основі».

У шести із 24 обласних об’єднань 
Української Церкви Християн Віри 
Євангельської під час звітно-вибор-
них конференцій обрано нових стар-
ших пресвітерів.

Про це повідомив старший єпископ Михайло Па-
ночко на засіданні комітету УЦХВЄ 22 березня 
2018 р. Тобто пресвітерський склад  обласних 

об’єднань оновився на 25%.

Зокрема, у Рівненській області старшим пресві-
тером обрано Олександра Котка, у Житомирській 
– Руслана Юзюка, у Київській – Олександра Озе-
ругу, у Запорізькій – Андрія Лисенка, у Полтавській 
– Михайла Романа та у Чернігівській області – Ві-
талія Гавулу.

Представити нових керівників обласних об’єд-
нань до Києва приїхали окремі старші пресвітери 
та єпископи, які служили на цій благословенній ца-
рині попередні роки.

ПРЕСВІТЕРСЬКИЙ СКЛАД 
ОБЛАСНИХ ОБ’ЄДНАНЬ УЦХВЄ 
ОБНОВИВСЯ НА 25 ВІДСОТКІВ

«А коли живе в вас Дух Того, Хто воскресив Ісуса з «А коли живе в вас Дух Того, Хто воскресив Ісуса з 
мертвих, то Той, хто підняв Христа з мертвих, оживить мертвих, то Той, хто підняв Христа з мертвих, оживить 
і смертельні тіла ваші через Свого Духа, що живе в і смертельні тіла ваші через Свого Духа, що живе в 
вас.» (Римлян 8:11)вас.» (Римлян 8:11)

Христове Воскресіння – найвеличніше християн-
ське свято. Це тріумф Божої перемоги над гріхом 
і смертю. На жаль, і сьогодні для багатьох людей 
Ісус Христос залишається «проповідником добра 
й справедливості», основоположником «нової ре-
лігії». Насправді ж Воскресіння – це найголовніше 
свято на планеті від дня її створення. Увесь всес-
віт святкує подвиг Спасителя! 

Усі релігії й філософії світу – це 
людські спроби досягти при-
хильності Бога, увійти в Його 

присутність. Однак Бог через Своє 
Слово говорить, що відплата за гріх 
– смерть. Це закон, установлений 
споконвіку, як і всі інші закони при-
роди. І все, що ставилося в прови-
ну людям за всю минулу й майбут-
ню історію землі, взяв на Себе Ісус 
Христос. Умерши на хресті, Він під 
тягарем наших гріхів зійшов у пе-
кло. Тобто пройшов шляхом, яким 
повинні були йти ми. Невинний по-
мер за винних. За гріх Адама, у яко-
му згрішили ми всі, зазнав кари Ісус, 

у Якому всі можуть спастися. 
Ісус Христос перевернув всю сві-

тобудову: Він воскрес! Він переміг 
смерть. Якби не було воскресіння 
Ісуса Христа, не було б і християн-
ства. До цього ще ніхто не воскре-
сав у прославленому тілі, після ж 
Його воскресіння це невід’ємна на-
дія усіх, хто вірує в Ісуса Христа.

Лише християнство дає людям 
можливість не тільки одержати про-
щення, а взагалі повністю змінитися 
внутрішньо, тому що боротися тре-
ба не з проявами гріховної натури 
людини, окремими гріхами, а з їх-
нім джерелом – із самою гріховною 

природою.
Коли людина увірує в Христа як 

свого Спасителя, стара гріховна на-
тура умирає, а до життя відроджуєть-
ся нова людина – дитя Боже, котре 
має прощення гріхів і життя вічне.

Народжуючись згори, християнин 
більше не хоче грішити, він прагне 
віддалятися від гріха, освячуватися, 
сповняючись Духом Святим щодня.

Навіть смерть не страшна біль-
ше християнинові! Увірувавши й 
охрестившись, людина, народжена 
для нового життя, подібно до Христа, 
може з вірою очікувати на воскре-
сіння в тілі і вічне життя на небесах.

І надія на це стала можлива саме 
тільки після заступницької смерті і 
тріумфального воскресіння Госпо-
да нашого Ісуса Христа. 

Ось що святкують християни цьо-
го дня, радісно співаючи: «Христос 
воскрес із мертвих, смертю смерть 
подолав і тим, що в гробах, життя 
дарував!».

Олег Карпюк.
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НАВІЩО ВІДДАВАТИ НАВІЩО ВІДДАВАТИ 
ДЕСЯТИНУДЕСЯТИНУ

«Конче даси десяти-
ну... щоб навчився ти 
боятися Господа, Бога 
свого, по всі дні» (5 М. 
14:22-23).

Бог не потребує наших гро-
шей, але Йому потрібно те, 
на що вони вказують, – наше 

серце: Господь бажає, щоб ми 
довіряли Йому.

Ось чотири вірші, де поясню-
ється, що обіцяє Бог тим, хто від-
дає десятину, яке її призначення, 
куди і коли її віддавати.

«Шануй Господа із маєтку сво-
го, і з початку всіх плодів своїх, – 
і будуть комори твої переповне-
ні ситістю, а чавила твої будуть 
переливатися вином молодим!» 
(Прип. 3:9-10).

Якщо ми шануємо Господа 
першою частиною нашого дохо-
ду, Він благословить нас.

Ми з дружиною ще 38 років 
тому вирішили, що якщо й будемо 
комусь винні, то тільки не Богові. 

Чому Бог говорить, щоб ми від-
давали десятину? Ось відповідь: 
«Конче даси десятину... щоб на-
вчився ти боятися Господа, Бога 
свого, по всі дні» (5 М. 22-23). 

Куди віддавати десятину? До-
бровільному фондові? Чи братові, 

в якого вже три роки нема робо-
ти? Ні. Усе це – діла милосердя, 
а десятина виражає наше покло-
ніння. Тому її потрібно віддава-
ти Богові.

У Біблії сказано: «Принесіть 
же ви всю десятину до дому 
скарбниці, щоб страва була в 
Моїм храмі, і тим Мене випробуй-
те, – промовляє Господь Саваот: 
чи небесних отворів вам не від-
чиню та не виллю вам благосло-
вення аж надмір?» (Мал. 3:10).

У Старому Заповіті десяти-
ни зберігалися в храмі, а нині – 
у вашій церкві.

Коли потрібно віддавати де-
сятину? «А першого дня в тиж-
ні нехай кожен із вас відкладає 
собі та збирає, згідно з тим, як 
ведеться йому, щоб складок не 
робити тоді, аж коли я прийду» 
(1 Кор. 16:2).

Коли ми приносимо десятину 
Богові в перший день тижня (у 
неділю), у першу частину нашо-
го дня, ми тим самим говоримо 
Йому: «У моєму житті Ти – но-
мер один».

Зауважте, що тут сказано: 
«... відкладає». Отже, ми повинні 
планувати це! Так ми виявляємо 
повагу до Божого плану про де-
сятину і її призначення. 

Рік Воррен.

Немає нічого сумнішого 
для проповідника, ніж бачи-
ти порожні місця на зібран-
ні. Буду чесним – мені подо-
бається, коли на зібранні по-
трібно ставити додаткові 
стільці і розсаджувати лю-
дей в проходах. Чому? 

Наша культура оцінює все залежно 
від того, наскільки це популярно, і 
ми винні в тому, що застосовуємо 

це правило і в церкві. Нам подобається 
все велике. Ми навіть оцінюємо ефек-
тивність церков за розміром і кількістю 
людей, що їх відвідують.

Кожен пастор хотів би мати зібран-
ня в 40 тисяч осіб. І багато пасторів по-
чуваються невдахами, тому що в їх цер-
квах ніколи не було більше 200 чоловік.

Але Бог оцінює нас не за цифрами, 
Він не оцінює нашу ефективність, по-
рівнюючи нас з кимось. Тому нам варто 
пам’ятати про певні принципи Царства.

Іноді менше – це більше
За Ісусом ходили великі натовпи на-

роду, але цифри не вражали Його. Він 
знав, що багато з тих, кого Він зцілю-
вав, не підуть за Ним до хреста. Він на-
віть сказав людям, які слухали Його од-
ного разу, що деякі зерна Євангелія, які 
Він сіяв, видзьобають птахи, а деякі схо-
ди зав’януть і засохнуть або будуть заглу-
шені бур’яном і терням (див. Мр. 4:3-6). 

Він сказав, що лише невеликий відсо-
ток принесе плоди. Ісус шукав якості, а 
не кількості.

Врешті-решт, навіть після того, як ти-
сячі слухали послання Ісуса і споживали 
безплатні обіди, лише 120 з Його послі-
довників зібралися в горниці в день П’я-
тидесятниці. Це не така вже й вражаюча 
кількість, і сьогоднішні фахівці зі зростан-
ня церкви можуть сміливо сказати, що 
Ісус так і не зумів подолати бар’єр в 200 

чоловік за три роки Свого служіння!

Йти за хмарою, а не за 
натовпом

У Діях міститься кілька нагадувань про 
велику кількість людей. Але більшість сцен 
ранньої Церкви менше вражають. Ефіоп 
був змінений на пустинній дорозі. Святий 
Дух зійшов на членів сім’ї сотника в Ке-
сарії. Жінка на ймення Лідія прийшла до 
Христа під час невеликого молитовного 

зібрання на березі ріки у Филипах, став-
ши, таким чином, першою новонаверне-
ною в Європі.

Чому ці, здавалося б, непослідовні іс-
торії підкреслюються в Писанні? Тому що 
Бог так само рухається в розмовах «сам 
на сам» і на зустрічах невеликих груп, як 
і під час великих зібрань. Коли ми йде-
мо за хмарою Його присутності, Він ча-
сто приводить нас до когось одного, а 
не до багатьох.

Дії апостолів закінчуються описом 
того, що Павло тихо жив у домі, за який 
платив сам, і приймав всіх, хто приходив 
відвідати його, перебуваючи під домаш-
нім арештом (див. Дії 28:30-31). Павло 
не вимірював свій вплив великими спо-
рудами, довгими списками щонедільних 
послань, висвітленням в пресі або книж-
ковою торгівлею. Павло ніколи не очолю-
вав мегацеркву. І його листи-послання не 
стали широко відомими до його смерті.

Робити учнів, а не розважати 
глядачів

Праця кожної людини буде перевіре-
на вогнем, і кожне служіння буде оціню-
ватися не за темпами зростання церкви, 
а за святим Божим стандартом. Якщо 
людина просто сидить в церкві, – це ще 
не робить її вірним послідовником Ісуса. 
Не плутайте учнів з тими, хто тільки гріє 
стільці в церкві. Ісус не буде оцінювати 
нас згідно з тим, скільки людей сиділи на 
стільцях. Його більше хвилює, скільки уч-
нів ми привели до Нього.

Не намагайтеся бути 
популярними

Вважається, що найбільше людей за 
всю історію людства зібралося одного разу 
на індуїстському фестивалі Кумбх-Мела, 
який проводився в Індії у 2013 році. А з 
усіх концертів найбільше людей зібрав 
рок-концерт Рода Стюарта на узбереж-
жі в Ріо-де-Жанейро в 1995 році. Чи змі-
нив будь-який з цих заходів ваше життя? 
Найпевніше, ні.

Тому перестаньмо оцінювати свою 
ефективність – і ефективність інших лю-
дей – за розмірами натовпу чи за попу-
лярністю. Якщо ти – лідер, будь вірним 
людям, яким ти служиш, чи то в домаш-
ній церкві з семи чоловік, чи у групі з ви-
вчення Біблії в гуртожитку університету, 
де присутні десять чоловік. Не має зна-
чення, сільська це громада в 30 чоловік 
чи мегацерква у дві тисячі осіб. Незалеж-
но від того, служите ви жменьці ув’язне-
них, пацієнтам з хворобою Альцгеймера, 
групі сиріт або одному другові, що страж-
дає від депресії, забудьте про свою по-
требу бути в центрі уваги.

Ісус дав нам незвично іншу точку зору 
на кількість людей. Він сказав Своїм уч-
ням: «Бо де двоє чи троє в Ім’я Моє зібра-
ні, – там я серед них» (Мт. 18:20). Якщо 
Він любить невеликі зібрання, чому ми 
повинні нехтувати ними?

Навчіться бути вірними в тому, що Бог 
дає вам. Не фокусуйтесь на цифрах. Ро-
біть популярним Ісуса, а не себе.

Джей Лі Грейді.

Ніхто від народження не знає, 
як бути послушним. Кожному 
батькові доводиться вклада-
ти час і зусилля у виховання 
своїх дітей, щоб ті навчили-
ся виконувати інструкції. Так 
само й Бог вчить нас послуху. 
Щоб бути послушним Небесно-
му Отцеві, ми повинні навчити-
ся робити кілька речей.

Прийняти рішення довіряти Йому
Не довіряючи Господу, ми не зможемо 

бути слухняними Йому. Виникнення бажан-
ня не послухатися Бога в певній сфері – це 
пряма ознака недовіри до Нього.

Щоб вирішити цю проблему, необхідно при-
йняти рішення повірити в те, що Бог – Той, Хто 
Він є і що Він виконає обіцяне.

Очікувати в молитві відповіді від Господа
Перше, що необхідно зробити, аби зна-

ти, що ти виконуєш  Божу волю, – попросити 
Його показати, що Він приготував для нашо-
го життя. Ми повинні досліджувати Писан-
ня, шукаючи в ньому місця, що відкривають 
Його волю і вказують правильний напрямок. 

Потім – очікувати Його інструкцій і найзруч-
нішого моменту. Навіть якщо складно зрозумі-
ти, що Бог робить або чому Він бариться з від-
повіддю, усвідомлення того, що Він знає про 
всі наші обставини і ситуації, зміцнює впев-
неність в Ньому.

Кожного дня роздумувати над Його 
Словом

Ми не можемо бути слухняними Богові, 
якщо наша Біблія постійно закрита, – саме 
з її допомогою Він скеровує нас. На її сторін-
ках містяться відповіді на всі наші запитання.

Коли Ісус Навин потребував поради, Го-
сподь сказав: «Нехай книга цього Закону не 
відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати 
про неї вдень та вночі... тоді зробиш щасли-
вими дороги свої...» (Єг. 1:8). Сьогодні в на-
шому розпорядженні є записане Боже Сло-
во, і Бог обіцяє благословити тих, хто дотри-
мується Його.

Завжди робити кроки за вірою
Ніхто не може передбачити, що Бог 

збирається зробити. Наш обов’язок полягає 
в тому, щоб просто бути слухняними Йому і 
пам’ятати, що Він тримає завтрашній день у 
Своїх руках. 

З вірою Авраам відповів на Божий заклик, 
хоч і не знав, куди Бог його веде (Євр. 11:8). 
Саме так і ми повинні йти за Господом. Він 
не відкриває нам всю дорогу, тому що з кож-
ним кроком в невідомість наша віра міцніє.

Дозволити Богу потурбуватися про 
наслідки

Господь завжди може знайти повноцінне 
і адекватне рішення в будь-якій нашій жит-
тєвій ситуації. Наше завдання – просто бути 
слухняними Йому. Тоді Він обов’язково вико-
нає Свою волю в нашому житті зовсім неспо-
діваним чином.

Приймати від Бога покарання за непослух
Опираючись покаранню або звинувачую-

чи Бога у всіх негараздах, ми показуємо, що 
ще не навчилися бути слухняними. А якщо в 
нас покірний дух, то виправлення Небесного 
Отця ми будемо сприймати із вдячністю як 
вияв любові і захисту.

Послух – це вміння виконувати те, що го-
ворить Бог, без зайвих запитань. Такий рівень 
посвяти вимагає активного рішення з нашо-
го боку. Яке рішення приймете ви сьогодні?

Віра необхідна для руху вперед
Бог хоче, щоб Його діти завжди були 

послушними Йому, навіть якщо Він не вирі-
шить проблему миттєво. Воля Господа поля-
гає в тому, щоб ми йшли по життю з високо 
піднятою головою, навіть коли страждаємо.

Багатьох новонавернених така думка шо-
кує. Прийнявши Ісуса в серце, вони інколи пе-
реживають велике здивування, коли появля-
ються несподівані труднощі.

Однак очікувати легкого життя після при-
йняття Божого Сина як свого Господа і Спа-
сителя – це велика омана. По суті, в Біблії 
сказано зовсім протилежне. Сам Ісус прого-
лошує, що ми зазнаємо великих страждань 
у світі (Ів. 16:33).

Біблія вчить нас ставитися до страждань 
як до джерела «повної радості» (Як. 1:2). Але 
це стає можливим лише тоді, коли ми диви-
мося на труднощі Божими очима і сприймає-
мо їх як можливості для зростання.

Віра, нічим не випробувана, – слабка й нее-
фективна. Проходячи випробування з мудрі-
стю і довготерпінням, ми придбаємо благо-
словення, про яке й не мріяли.

Напркінці випробувань ми побачимо Бога, 
що тримає в руках нашу нагороду: вінець жит-
тя (Як. 1:12). Це Божа золота медаль за до-
бре виконану роботу. 

Чи хочете ви одержати нагороду від Го-
спода? Тоді рухайтеся вперед, незважаючи 
на труднощі, – нагорода чекає вас по той бік 
випробувань.

Д-р Чарльз Стенлі.
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Багато християн дума-
ють, що результати молит-
ви завжди добрі. Але Біблія 
застерігає: «Хто відхиляє 
вухо своє, щоб не слухати 
Закона, то буде огидна й 
молитва того» (Прип. 28:9).

Бог заклав у Біблію прин-
ципи молитви, яка Йому до 
вподоби. І кожен, хто ігно-
рує ці принципи, викликає 
Боже незадоволення.

Для опису Божого ставлення до таких 
молитов Соломон використовує один 
з найсильніших виразів несхвален-

ня, вжитих у Біблії, – «огида».
Бог не залишив нас без підтримки і на-

дав доступ до божественного Помічника 
– СвятогоДуха. Але без Святого Духа ми 
неспроможні молитися так, щоб це було 
до вподоби Богові і відповідало Його меті.

Про це дуже ясно говорить апостол 
Павло: «Так само ж і Дух допомагає нам 
у наших немочах: бо ми не знаємо, про 
що маємо молитися, як належить, але 
Сам Дух заступається за нас невимовни-
ми зітханнями. А Той, Хто досліджує сер-
ця, знає, яка думка Духа, бо з волі Божої 
заступається за святих» (Рим. 8:26-27).

По-перше, ми часто не знаємо, про 
що нам молитися. По-друге, навіть коли 
ми це знаємо, ми не знаємо, як молити-
ся. Тому ми приречені на повну залеж-
ність від Святого Духа. «... Ним маємо 
приступ у Дусі однім до Отця» (Еф. 2:18). 
Без Нього у нас нема доступу до Бога.

Особливо ми потребуємо допомоги 
Святого Духа, молячись за наших братів 

і сестер: «Усякою молитвою й благан-
ням кожного часу моліться духом (Свя-
тим Духом)... за всіх святих» (Еф. 6:18).

Як одержати Святого Духа? По-перше, 
визнати свою потребу в Ньому. По-друге, 
дозволити Йому очистити нас від всяких 
неправдивих мотивів і егоїстичних відно-
син, щоб Він надихнув нас чистою лю-
бов’ю і турботою про тих, за кого ми мо-
лимося і бажаємо молитися.

Молитви, натхнені Святим Духом, не 
обов’язково довгі чи велемовні. На Бога 
не справляють враження красиві фрази 
або тон голосу. Деякі з найефективні-
ших молитов у Біблії дивовижно прості. 
Коли Мойсей молився за свою сестру Ма-
ріям, вражену проказою, він просто ска-
зав: «Боже, вилікуй же її!» (4 М. 12:13). 
Коли митник молився в храмі, він промо-
вив лише одне коротке речення: «Боже, 
будь милостивий до мене, грішного!» (Лк. 
18:13). І Бог відповів на обі ці молитви.

Якщо ви відчуваєте потребу молити-
ся, але не знаєте, як почати, просто по-
просіть Бога про допомогу. Після цього 
приймайте Божу відповідь вірою і моліть-
ся так, як підказує серце. Ісус запевняв 
нас, що якщо ми попросимо в Бога хлі-
ба, Він не дасть нам каменя (Мт. 7:9).

Але коли ми не коримося Святому Ду-
хові і не шукаємо Його керівництва, якщо 
наші молитви породжені заздрістю і по-
шуками свого (Як. 3:14) або спонукані 
роздратуванням, злістю, критицизмом 
чи самоправедністю, Святий Дух не ви-
явить їх перед Богом-Отцем.

Ефект таких душевних молитов нега-
тивний. Він вивільнює проти тих, за кого 
ми молимося, невидимий тиск, який не по-
легшує їх ношу, а, скоріше, додає тягарів.

Ми не повинні звинувачувати і кон-
тролювати тих, за кого молимося. Ми 
не маємо права ставати перед Богом з 
каталогом їх злочинів, що визначають їх 

провину. Коли ми починаємо грати роль 
звинувачувачів, ми наслідуємо сатану, а 
не Христа. Головне ім’я сатани – диявол, 
що означає «наклепник», «обвинувач».

В Євангелію він описаний як наклеп-
ник, що наговорює на християн вдень і 
вночі перед Богом (Об. 12:10), він займа-
ється цією справою давним-давно і не по-
требує допомоги християн!

Зауважте: майже всі молитви апосто-
ла Павла за когось починаються з подяки 
Богові за них. Чудовий приклад – послан-
ня до коринтян. У цій громаді не браку-
вало гріхів: суперечки між членами; гріх 
кровозмішання; пияцтво під час вечері 
Господньої, тілесне християнство. Але 
Павло починає свій лист з красномовної 
подяки: «Я завжди дякую моєму Богові 
за вас, через Божу благодать, що була 
вам дана в Христі Ісусі, бо ви всім зба-
гатилися в Ньому, словом усяким і вся-
ким знанням, бо свідоцтво Христове між 
вами утвердилось... Він вас утвердить 
до кінця неповинними бути дня Господа 
нашого Ісуса Христа!» (1 Кор. 1:4-6, 8).

Подяка на початку молитви відіграє 
важливу роль. Вона створює позитивне 
ставлення до того, за кого ми молимося. 

Один місіонер в Індії мав таке ефек-
тивне молитовне служіння, що його по-
чали називати «молитовник Гайд». Якось 
він молився за індійського євангеліста, в 
служінні якого не вистачало вогню і пло-
ду. Він хотів промовити: «Господи! Ти зна-
єш, який холодний цей брат». Але як тіль-
ки вимовив: »Господи! Ти знаєш, який...», 
Святий Дух не дав йому закінчити це ре-
чення. Гайд зрозумів, що не його діло – 
звинувачувати брата-служителя. І він по-
чав дякувати Богові за все добре, що міг 
знайти в тому браті.

Протягом кількох місяців той місіонер 

змінився так, що став відомий у всій окру-
зі як посвячений, ефективний служитель, 
який приводить багато душ до Господа.

«Хто оскаржувати буде Божих вибран-
ців? Бог Той, що виправдує. Хто ж той, що 
засуджує? Христос Ісус є Той, що вмер, 
надто й воскрес, – Він праворуч Бога, і 
Він і заступається за нас» (Рим. 8:33-34).

Христос бачить нашу вину більш явно, 
ніж ми здатні бачити самі. Але Його за-
ступництво виливається не в осуд, а в 
наше виправдання. Наше заступництво 
за братів має бути таким самим. Чи осмі-
лимося ми висунути звинувачення про-
ти тих, кого вибрав Бог? Або звинувати-
ти тих, кого Бог виправдав? 

У нашій грішній природі існує щось, 
що змушує нас бажати контролю над ін-
шими, ставити свою волю над ними. Чо-
ловіки маніпулюють дружинами, дружи-
ни – чоловіками; діти – своїми батьками; 
проповідники – зібранням; засоби масо-
вої інформації – читачами і глядачами! 
Це така звичайна річ, що люди переста-
ли розпізнавати це в собі чи інших.

Але маніпуляція не є волею Божою, 
Бог Сам ніколи не маніпулює нами і не 
дозволяє маніпулювати нам. І коли ми 
вдаємося до маніпулювання, ми перехо-
димо від надприродних реалій до душев-
них. Ми починаємо діяти в сфері мудро-
сті, яка не приходить згори.

Святий Дух в Писанні застерігає нас 
не осуджувати віруючих. Сила, яка діє 
через такі молитви, – «земна, тілесна 
та демонська» (Як. 3:15).

Тому необхідно повністю відректися 
від будь-якої спроби звинувачувати ін-
ших людей або контролювати їх слова-
ми, проголошеними в молитві.

Д. П.

Є така смішна байка про те, як брат Іван собі наречену вибирав. Сподоба-
лася йому Катруся, але Ганнуся краща господиня, та й більш «духовна». І як 
тут бути? Розум шепче: «Ганнуся», а серце просто кричить: «Катруся!». І 
вирішив Іван Божої волі шукати. Під Новий рік на автобусній зупинці помо-
лився: «Господи, дай мені якусь ознаку!». І загадав: «Якщо п’ятий автобус 
над’їде – точно Ганнуся буде його дружиною. Ну, а якщо четвертий – зна-
чить, Катруся». Але над’їхала «трійка». Іван здивовано розвів руками: «Го-
споди, ми так не домовлялися...» Дочекався четвірки і поїхав до Катрусі...

Байка байкою, але біда в тому, що багато хри-
стиян навіть не зауважують, як регулярно екс-
плуатують Бога і Його волю, роблячи багато 

елементів цієї вигаданої історії частиною свого ре-
ального життя. Волю Божу шукають, наче ретель-
но захований скарб, розгадують, як складний кро-
сворд, як шпигунську шифровку. 

Неусвідомлено такі віруючі уявляють Бога як 
якогось жартівника, котрий вирішив погратися зі 
своїми підданими. 

Воля Божа ясна і проста, і давно відкрита у Свя-
тому Писанні. Тільки Писання необхідно вивчати, 
над ним треба роздумувати, а це нудно, нецікаво, 
а потім ще й відповідальність за свої рішення треба 
брати. Тому християни вперто продовжують шука-
ти чогось особливого, такого, щоб душа раділа, а в 
серці був той самий таємничий мир. Ну, або щоб Сам 
Бог промовив з небес владно і голосно.

Неправильні методи пошуку Божої волі
Хто не відкривав Писання в надії на те, що воно 

розгорнеться саме на тому місці, яке Господь хоче 
«дати»? Це ніщо інше, як відголоси поганства. Во-
рожіння на кавовій гущі, запитання до криштале-
вої кулі, розкладання карт мають ідентичний по-
сил. Хай простить нам Бог за те, що через незнан-
ня ми зробили Його Слово предметом «ворожіння» 
про Його волю! Писання однозначно говорить про 
те, що в житті праведників нема місця ворожінню 
і містиці (5 М. 18:9-12).

Писання – це не збірник мудрих афоризмів. Бог 
дав Своє Слово для того, щоб ми читали його і сприй-
мали розумно, з урахуванням історичного, соціаль-
ного і культурного контекстів. І, вивчаючи це Слово, 
знаходили відповіді на всі життєво-важливі питання.

Молитви про особливу ознаку
Ще один поширений неправильний метод пошуку 

Божої волі — просити в Бога особливу ознаку. Хто 
просить дощу вранці, хто – веселку, а хто – і чет-
вертий автобус. Бог вже відкрив у Своєму Слові все 
необхідне для благочестивого життя в Ньому. Про-
блема в тому, що багато людей не хочуть напружу-
ватися, вивчаючи, що говорить Писання з того чи 
іншого питання, які цікавлять їх, і, можливо неусві-
домлено, не хочуть брати на себе відповідальність 
за розумно проаналізовані рішення. Адже якщо щось 
піде не так (невдалий переїзд, нещасливий шлюб), 
завжди можна потім звалити все на Бога: мовляв, 
я щиро шукав Божої волі і Бог мені сказав одружи-
тися з Анею, а я тут і ні причім. 

Христос ясно позначив Своє ставлення до ознак 
в розмові з фарисеями: «Тоді дехто із книжників та 
фарисеїв озвались до Нього й сказали: «Учителю, 
хочемо побачити ознаку від Тебе». А Ісус відповів 
їм: «Рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, та оз-
наки йому не дадуть...» (Мт. 12:38-39).

Понад усе Христос ставив вивчення Писання і 
віру у виконання вже даних раніше пророцтв. Про-
сити в Бога  ознаку – це ніби звертатися до джина 
в пляшці. Потер пляшечку – і джин до твоїх послух. 

Пошук Божої волі через сни і видіння
Цей метод менше поширений, але також корін-

ням сягає містицизму. Прохання про конкретні ви-
діння зустрічаються не надто часто, а ось молит-
вами про сни і тлумаченнями снів християни захо-
плюються не на жарт. Бог ніде не велить просити 
особливих сновидінь і видінь. Навіть у старозаповіт-
ні часи, коли Бог говорив до пророків різними спосо-
бами, Він серйозно попереджавав про пусте вико-
ристання сновидінь заради досягнення своїх цілей.

»Хіба ж не марне видіння ви бачили, і не фаль-
шиве чарування ви говорили? А ви кажете: «Гово-
рить Господь», а Я не говорив! Тому так говорить 

Господь Бог: «За те, що ви говорите марноту і ба-
чите лжу, тому ось Я проти Вас, говорить Господь 
Бог» (Єз. 13:7-8).

Бог говорив у давнину через сни до особливо 
вибраних людей, і коли Він говорив, не залишало-
ся ніякого сумніву в тому, що говорив саме Бог. Але 
сьогодні Бог дав завершене, досконале і абсолютно 
достатнє для відповідей на всі запитання Писання.

«Усе Писання Богом натхнене і корисне для нав-
чання, до докору, до направи, до виховання в пра-
ведності, щоб Божа людина була досконала, до вся-
кого доброго діла готова» (2 Тим. 3:16-17).

«Усе, що потрібне для життя та побожности, по-
дала нам Його Божа сила пізнанням Того, Хто по-
кликав нас...» (2 Петр. 1:3).

Пошук миру в серці
Напевне, найбільш поширений метод визначення 

Божої волі – це пошук містичного миру в серці. Ба-
гато християн мучаться, не в змозі прийняти те чи 
інше рішення через відсутність «миру». При цьому 
поняття цього миру настільки ефемерне, що склад-
но точно дати визначення цьому явищу. 

Але мир у серці, як і його відсутність, – це ніщо 
інше, як людські почуття. А почуття надзвичайно не-
стабільні і ненадійні. Вони здатні змінюватися ра-
зом віком, а також під впливом атмосферного тис-
ку, різких запахів і поганого самопочуття.

Писання застерігає, щоб ми не довіряли своїм по-
чуттям. «Буває, дорога людині здається простою, та 

кінець її – стежка до смерти» (Прип. 14:12).
Що ж робити, коли нема миру в серці, коли при 

прийнятті рішення відвідують незрозуміла тривога 
і непевні передчуття чогось поганого?

Будьте чесними. Що бентежить вас у новій ро-
боті, у кандидаті в чоловіки, у переїзді на нове міс-
це? Можливо, вам просто страшно змінювати ста-
ру роботу на нову, а кандидат в чоловіки не дого-
див вам зовнішністю або посадою. Можливо, у вас 
просто болить живіт і вирішувати нічого не хочеть-
ся. А можливо, глибоко в середині ви знаєте, що 
на новій роботі вам треба буде лукавити і виправ-
довувати гріх, а кандидат в чоловіки насправді не 
такий вже й християнин, як вам хотілося б вірити. 
Звідси й неспокій.

Ваше завдання – чітко визначити, що це за при-
чина і розглянути її крізь призму Божого Слова. 
Не дивіться на ситуацію лише через лупу того, що 
вам говорять близькі друзі і родичі, доброзичлив-
ці і радники. Навіть ваша совість може бути враз-
ливою і немічною, тому єдиний надійний вказівник 
Божої волі за будь-яких обставин – це Його доско-
нале, чітке і об’єктивне Слово.

Писання пошуку Божої волі широке, багатогран-
не і глибоке. Але водночас сама Божа воля – від-
крита і проста. Бог не ховає від нас коштовності в 
піратських печерах. Він широко розплющив доло-
ню і простягає скарби Своєї волі будь-кому, хто за-
хоче їх взяти.

НАРЕЧЕНІ, АВТОБУСИ НАРЕЧЕНІ, АВТОБУСИ 
І БОЖА ВОЛЯІ БОЖА ВОЛЯ
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ ДОКТОРІВ СЛУЖІННЯ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ

ХВОРОБИ НА ДОРОЗІХВОРОБИ НА ДОРОЗІ  
ХРИСТИЯНСЬКОГО ЖИТТЯХРИСТИЯНСЬКОГО ЖИТТЯ

«І буде там бита дорога та путь, 
і будуть її називати: дорога свята, 
не ходитиме нею нечистий, і вона 
буде належати народові його; не за-
блудить також нерозумний, як буде 
тією дорогою йти» (Іс. 35:8).

Сьогодні у нас святкове зібрання, святковий день, 
святковий настрій.  Уперше в нашому братстві 
вручають дипломи докторів служіння. Був час, 

коли диплом бакалавра був мрією, бо в Радянському 
Союзі не можна було вчитися. (До речі, слово «ба-
калавр» у перекладі означає «молодий чоловік»).

Потім великою проблемою було досягнути сту-
пеня магістра. Магістр – це вчитель. Але свого часу 
ми і того ступеня з Божою допомогою досягли. 

Сьогодні ми здолали нову сходинку – сходинку док-
тора. По суті, доктор – це той хто лікує. Ми випуска-
ємо сьогодні докторів. Що ж вони мають лікувати?

Про що говорить звання доктора теології? Хіба те-
ологія наша хвора? Ні, євангельська теологія і єван-
гельська практика, засновані на Слові Божому, – здо-
рові. А практика служіння, практика проповідуван-
ня вимагають деякого лікування. Ось і виходять на 
ниву такі служителі, як доктори, які будуть лікувати.

Я би хотів нагадати про кілька хвороб, у ліку-
ванні яких нашим докторам доведеться проходи-
ти богословську практику. Що ж це за хвороби?

Гуманістичне Євангеліє
Насамперед це гуманістичне Євангеліє. Просте 

Євангеліє замінене на гуманістичне. Це Євангеліє, 
яке проповідує все, щоб людині було добре. Якщо 
людині комфортно, значить, це правильно. Люди-
на стала мірилом всіх речей.

Колись диявол пропонував Ісусу Христу легший 
шлях для досягнення цілі. Не треба страждати, не 
треба Голгофи, не треба хреста – просто мені по-
клонись, і весь світ Твій. Христос відкинув цю пропо-
зицію диявола, цю гуманістичну пропозицію легкого 

шляху. Христос вибрав Божу волю, яка виявилася 
для Нього смертельною. Тому не гуманізм, а Божа 
воля веде в небеса. Христос сказав: «Хто хоче йти 
за Мною, нехай відкине самого себе, візьме свій 
хрест і йде вслід за Мною».

Пастор, психолог чи драматург?
Пастори сьогодні все більше і більше стають 

психологами. Коли в людини виникає якась про-
блема, психологічні прийоми стали головними для 
лікування душі. А головне – Біблія. Більшість люд-
ських проблем пов’язані з гріхом. Тому вихід з про-
блем – це, як правило, покаяння, розрив стосунків з 
гріхом, а не психологічна бесіда, яка приводить лю-
дину в нормальний стан, але не вирішує проблему.

Так само пастори все більше і більше стають 
драматургами. Сьогодні важливіше закінчити те-
атральний інститут, ніж семінарію. Як правильно 
побудувати зібрання, що за чим має йти, щоб усе 
було злагоджено. Так, звичайно, ми хочемо, щоб 

все було якомога краще. Але нам не треба рівня-
тися на концерти, які пропонує світ. Ніколи драма-
тургія не замінить благодаті, не замінить Духа Свя-
того, Який повинен діяти в наших зібраннях. Наша 
сила в тому, що з нами Ісус.

Словом чи ділом?
Сьогодні пастори стають ще й менеджерами. 

Правильна організація – це добре, але вона не за-
мінює благодаті. А в нас дари замінені менеджмен-
том. Гарні діла все більше і більше заміняються сло-
вами. О, скільки гарних слів звучить в кожній про-
повіді, здається, що небо опустилося. А на діла все 
менше і менше звертається уваги.

Слово Боже каже, що коли хто бачить свого бра-
та в потребі і закриває від нього своє серце, то як у 
ньому може перебувати любов Господня? Тому бу-
демо любити не словом і язиком, а ділом і істиною. 
Це все потрібно буде лікувати нашим докторам. 

«Показуха» складної теології
Нині часто можна бачити «показуху» замість щиро-

сті. Христос говорить про це: «Остерігайтесь розчини 
фарисейської, якою є лицемір’я». Це виглядає добрим, 
святим, але насправді там самі кості, мертвечина. 

Просту віру поміняли на складну теологію. Сьо-
годні люди приходять в дім Божий і мало що ро-
зуміють з того, що сказав проповідник. Бо він, 
особливо коли здобув якийсь ступінь, хоче гли-
боко копнути, мудрувато сказати. І люди, вихо-
дячи з зібрання, говорять: такий мудрий брат, 
так мудро говорив, що я нічого не зрозумів.

Християнська віра – проста. Людям тяж-
ко розібратися в нашій складній теології. Вір 
в Ісуса Христа, а з людьми чини так, як хо-
чеш, щоб чинили з тобою, – оце і вся Біблія.

Відносність святості
Святість сьогодні стала дуже відносним понят-

тям. Поширюється хибне вчення, що все за тебе зро-
бить Бог. Бо якщо ти повірив, то Бог перед тобою в 
неоплатному боргу. Може, ти ще покурюєш, попива-
єш, підгулюєш – не біда, за тебе все зробить Христос.

Це дуже небезпечна єресь. Де святість, де правед-
ність, де богоподібність, до якої ми постійно повинні 
наближатися? Про це сьогодні дуже мало говориться.

Один з видатних богословів сказав: «Якщо благо-
дать не веде до святості, – це єресь». Це лжеблаго-
дать. Справжня благодать завжди веде до святості.

Віртуальна любов
Любов стала віртуальною. Люди замінили її на 

«лайки». Замість того, щоб мати живе спілкування, 
всі сидять в Інтернеті. Одна бабка каже: «Вийшла в 
село – ні душі. Зайшла в Інтернет – вся церква в Фей-
сбуці». Сьогодні замість спілкування просять: «Лайк-
ни мене. Я там фото виставила...» От і вся любов. 
     І саме через ці хвороби, друзі, у нас проблеми. 
Розумні люди, еліта, не йдуть до нас, бо вони ба-
чать фальш. Прості люди не йдуть, тому що нічо-
го не можуть зрозуміти. Нам потрібні щирість, віра, 
святість і простота.

Анатолій Кліновський
Доктор служіння,

професор Слов’янського 
університету штату Вашингтон

Сьогодні в нашому братстві непересічна подія – вручен-
ня дипломів докторів служіння. Вітаю всіх, хто здолав цю на-
уку. І пропоную послухати наступні тексти зі Слова Божого.

«Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, 
хто вірує, перше ж юдеєві, а потім гелленові. Правда бо Божа з’являється 
в ній з віри в віру, як написано: А праведний житиме вірою» (Рим. 1:16-17).

«Від усіх бувши вільний, я зробився рабом для всіх, щоб найбільше при-
дбати. Для юдеїв я був, як юдей, щоб юдеїв придбати; для підзаконних 
був, як підзаконний, хоч сам підзаконним не бувши, щоб придбати підза-
конних. Для тих, хто без Закону, я був беззаконний, не бувши беззаконний 
Богові, а законний Христові, щоб придбати беззаконних. Для слабих, як 
слабий, щоб придбати слабих. Для всіх я був усе, щоб спасти бодай дея-
ких. А це я роблю для Євангелії, щоб стати її спільником» (1 Кор. 9:19-23).

Ось така докторська програма. Апостол Павло 
завжди у простоті вказував на центр духовного 
здоров’я. І на шість речей звернемо свою увагу.

Перше. Ісус казав: «Віруйте в Євангеліє». Це 
процес – не можна один раз увірувати, а далі вже 
не вірити. Вірувати потрібно постійно – тоді буде 
результат.

Друге. Наше завдання – проповідувати Єван-
геліє. Тому що Господь сказав: «І буде проповіда-
не  Євангеліє...» Це сильний антибіотик, здатний 
вбити всі мікроби, вилікувати від найгіршої хворо-
би, якою є гріх. 

Основна маса проблем виникають саме через 
гріх. Тому Євангеліє потрібно проповідувати. Росій-
ський письменник Достоєвський сказав: «Горе на-
роду, який не знає Євангелія».

Не проповідуймо Старий Заповіт, проповідуймо 
Новий Заповіт. Можна взяти деталі зі Старого За-
повіту, але проповідувати в дусі Нового Заповіту. 
Тому проповідуймо Євангеліє, людство має в цьо-
му потребу. Ніщо Україну не підійме так, як пропо-
відь Євангелія.

Що зробило Америку супердержавою? 

Країною номер один? Євангеліє! І нам приємно 
чути, що у Сполучених Штатах Біблія повертається 
в школи. Проповідь Євангелія зцілює людські душі. 

Третє. Навчайте Євангелія. Люди, котрі повірили в 
Євангеліє, – спасенні, але їх треба ще навчити. Вони 
повірили в Ісуса, Який є центром Євангелія, фундамен-
том і вершиною Євангелія. Але їх, вчорашніх грішників, 
потрібно навчити любити, прощати, молитися. Навіть 
апостоли говорили: «Господи, навчи нас молитися».

Наші доми молитви мають важливу функцію. Го-
сподь сказав через пророка: «Будь навчений, Єру-
салиме, щоб душа Моя не відвернулась від тебе, 
щоб тебе не вчинив Я спустошенням, незаселеним 
краєм!» (Єр. 6:8).

Здорова наука народить здорову віру. А здоро-
ва  віра дасть здорове життя.

Четверте. Любіть Євангеліє. Ми маємо не тіль-
ки проповідувати іншим, але самим полюбити 
Євангеліє. Справжній лікар любить людей. Щоб 
зробити якусь операцію, лікар повинен старан-
но помити руки. Тому любіть Євангеліє, щоб ваше 
серце, ваші руки, розум завжди були чистими.

П’яте. Живімо за Євангелієм. Можна так захопитися 

наукою, що всіх вчити, а про себе забути. Живімо в 
простоті, любімо людей, будьмо для них прикладом.

Життя згідно з Євангелієм – це найсильніша про-
повідь, сильніша, ніж слово. Павло говорив: робіть, 
як роблю я. Люди хочуть бачити взірець, і тому ви по-
кажете, що ви – справжні доктори, коли дасте при-
клад. Це буде велике світло для людей. Хтось сказав: 
вчених багато, але мудрих мало. Знайомих багато 
– а друзів нема. Тому будьте прикладом для людей.

Шосте. Захищайте Євангеліє. Сьогодні ми 
бачимо велику атаку на Церкву. Утім, так було 
завжди. В Об’явленні в посланнях до ангелів 
семи церков знаходимо важливі моменти. Серед 

них – втрата першої любові і нездорове вчення.
Сьогодні теж проповідується Євангеліє без Христа. 

Євангеліє, яке приведе до сильного успіху і процвітан-
ня, але Бога там немає. Тож захищаймо здорову науку. 

Апостол Павло заявив: «Я для всіх зробив-
ся всім». Суть нашого служіння, суть пропові-
ді Євангелія – придбати душі для Христа.

Як зрозуміти, що я для всіх зробився всім? Це хо-
роша тема для роздумів, але ціль одна – придбати 
душу. Я бачу в цьому, що апостол Павло продовжував 
лінію Ісуса Христа, бо Син Божий заявив: «Я прийшов 
спасти те, що загинуло». Це завдання для  всіх нас.  

Михайло Паночко
Старший єпископ УЦХВЄ
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ ВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ ДОКТОРІВ СЛУЖІННЯ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ

НЕБЕЗПЕЧНА ГРАНЬ: ІСТОРІЯ ЦАРЯ САУЛА
Хто може бути служителем? Безперечно, покликана людина. 

Не просто добра, хороша, здібна, талановита, а та, котру по-
кликав Бог. Тому що церква – це не корпорація, не бізнес. «Він, 
отож, настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих 
за благовісників, а тих за пастирів та вчителів» (Еф. 4:11).

Дуже важливо, яким чином людина стає служителем. 
Не узурпація, не захоплення, не просування і не боротьба.

Не менш важливе питання – коли ставати служите-
лем. Має бути вчасне призначення. Так само важли-
во мати правильний напрямок і правильну методоло-
гію. І своєчасно передати – а не закінчити – служіння.

Згадаймо притчу про виноградник. Го-
сподар всім платив по динарію – і тим, 
що працювали з самого ранку, і тим, 

що працювали тільки годину. Яка була 
реакція перших? Незадоволення. Стар-
ші служителі теж бувають незадоволені. 

Служіння – це естафета. Прийняв, про-
йшов свою дистанцію і передав далі. Ми 
не започаткували християнство, не запо-
чаткували служіння, ми його просто при-
йняли. Апостол Павло пише: «А що чув ти 
від мене при багатьох свідках, те пере-
дай вірним людям, що будуть спромож-
ні й інших навчити» (2Тим. 2:2).

У Саула був дуже добрий початок, 
але стався перелом і пішла довга дорога 
вниз. Це велике застереження для нас.

«І взяв Самуїл посудинку оливи, та й 
вилляв на його голову, і поцілував його 
та й сказав: Чи це не помазав тебе Го-
сподь над спадком Своїм на володаря? 
( будеш ти царювати над народом Го-
споднім, і ти визволиш його від руки во-
рогів його навколо. І ось тобі ознака, що 
Господь помазав тебе над спадком Сво-
їм на володаря» (1Сам. 10:1).

Що може бути вище за те, коли Сам 
Бог ставить на служіння? Але чому Сау-
ла? У мене є версія. Коли Самуїл зустрів-
ся з Саулом, він сказав: «...І про все, що 
в серці твоїм, я розповім тобі» (1Сам. 
9:19). А що було в серці Саула? Це не 
стосується ослиць. Бо Самуїл сказав: «А 
щодо ослиць, що пропали тобі, сьогодні 
вже три дні, не журися за них, бо знайш-
лися вони» (1Сам. 9:20). Це просто був 
момент, щоб Саула привести до Самуї-
ла. І виходить, що Самуїл каже: «Я роз-
повім тобі, що ти носиш у своєму серці».

З Біблії видно, що Бог кличе на слу-
жіння того, хто вболіває за щось. Саул 
міг вболівати за Ізраїль. Молодий, силь-
ний, мудрий, він бачить, як терпить на-
род під ярмом филистимлян.

Мойсея також вибрав Господь. Він 
також хотів звільнити Ізраїль – ще коли 
йому було 40 років. Господь сказав, що 
Він його вибрав, але минув довгий час, 
поки Мойсей став на служіння.

Коли Самуїл говорить Саулові: «Та 
для кого все пожадане в Ізраїлі? Хіба 
ж не для тебе та для всього дому бать-
ка твого» (1Сам. 9:20), Саул смиренно 
відповідає: «Чи ж я не веніяминівець, 
із найменших Ізраїлевих племен? А рід 
мій найменший з усіх родів Веніяминово-
го племени. І чого ти говориш мені отаке 
слово?» (1Сам. 9:21).

На ту пору у Веніаминовому племені 
сталася трагедія. Євреї вибили їх, зали-
шивши 400-600 чоловік, і навіть жінок їм 
не хотіли давати. Плем’я тільки починало 
розростатися. Саул розумів це і скромно 
думав про себе. Він не сказав дядькові 
про свою зустріч з Самуїлом: «І сказав 
Саул до дядька свого: Справді розповів 
нам, що знайдені ті ослиці. А про справу 
царства, що говорив Самуїл, не розповів 
йому» (1Сам. 10:16). Він міг би похвали-
тися, але навіть натяку не дав. Скром-
ний, розважливий чоловік. 

Це парадокс, але Саул не рвався до 
влади. Замість того, щоб чекати, коли його 
коронують, він сховався (1Сам. 10:22-23).

Саул був законно поставлений на слу-
жіння – Самуїл помазав його. Це вже пі-
зніше вбивали суперників і самі себе про-
голошували царями. У Саула було надпри-
родне підтвердження покликання: «І ось 
тобі ознака, що Господь помазав тебе над 
спадком Своїм на володаря» (1Сам. 10:1). 

Саул був змінений дією Святого Духа: 
«І злине на тебе Дух Господній... і ста-
неш іншою людиною... І сталося, як по-
вернувся він, щоб іти від Самуїла, то 
Бог змінив йому серце на інше» (1Сам. 
10: 6, 9). Коли він зацарював, деякі по-
чали ним гордувати. Будьмо відверті – 
і нас не всі підтримують. Саул не обра-
жався: «І гордували ним, і не принесли 
йому дара. Та він мовчав» (1Сам. 10:27). 
Коли люди побачили, як його використав 
Бог, то запитали: «Хто той, що запиту-
вав: Саул буде царювати над нами? Дай-
те тих людей, а ми їх повбиваємо!» (1Сам. 
11:12). На що Саул відповів: «Ніхто не 
буде забитий цього дня» (1Сам. 11:13). 

Ось він уже цар, але написано: «Аж ось 
Саул іде худобою з поля» (1Сам. 11:5). На-
віть у статусі царя він працював. І досі слу-
жителя прикрашає вміння закотити ру-
кави і працювати. Бути простим і доступ-
ним для людей – це дуже хороша риса.

Саул був наповнений Духом Святим 
в служінні, був мудрим і відважним ке-
рівником. «... І порозсилав по всім Ізра-
їлевім Краї через послів, говорячи: Хто 
не вийде за Саулом... І великий страх 
спав на людей, і вони повиходили, як 
один чоловік» (1Сам. 11:7). Він мав ав-
торитет, знав, на які кнопки натисну-
ти, вмів впливати на людей і єднати їх. 

«І вибрав собі Саул три тисячі з Ізра-
їля, дві тисячі були з Саулом у Міхмаші 
та на горі Бет-Елу, а тисяча були з Йо-
натаном у Веніяминовій Ґів’ї. А решту 

народу відпустив він кожного до наме-
тів своїх» (1Сам. 13:2). Він розумів, що 
нема потреби тримати весь народ. Нам 
теж дуже важливо вміти розподіляти ре-
сурси так, щоб люди в наших церквах не 
томилися, а працювали. 

Саул вів народ в боротьбі з ворога-
ми. Він показував, де ворог, що вони ма-
ють робити. Якби на цьому закінчилося 
життя Саула, історія мала б прекрасно-
го царя. Так само, як Гітлер, якби не роз-
почав Другу світову війну, увійшов би в 
історію як видатний економіст.

Саул був прекрасним царем, але пе-
рейшов межу. Чому все йшло вгору, а 
потім рушило вниз?

«І чекав він сім день умовленого часу, 
що призначив Самуїл, та Самуїл не при-
йшов до Ґілґалу, і народ став розбігати-
ся від нього. І сказав Саул: Приведіть до 
мене призначене на цілопалення та мирні 
жертви. І він приніс цілопалення. І стало-
ся, як скінчив він приносити цілопалення, 
то ось приходить Самуїл. І вийшов Саул, 
щоб зустріти його, щоб привітати його. І 
сказав Самуїл: Що ти зробив? А Саул від-
казав: Бо я бачив, що народ розбігається 
від мене, а ти не прийшов на умовлений 
час тих днів. А филистимляни зібралися 
в Міхмаші. І я сказав: Тепер филистимля-
ни зійдуть до мене до Ґілґалу, а Господ-
нього лиця я ще не вблагав. І я вирішив, 
і приніс цілопалення!» (1Сам. 13:8-12).

Хто винен? Самуїл! Він мав прийти 
і не прийшов. І Саул проносить жер-
тви. Скільки часу це займає? Півго-
дини, годину? Виходить, Саул не до-
чекався кілька десятків хвилин. 

Він зустрічає Самуїла з думкою, що вчи-
нив правильно. Мовляв, тебе нема, Бога 
спитати треба, війна, проблеми, а я ж – цар. 
На мене дивляться, від мене чекають дій. 

Де тут проблема? Кожен непослух 
має якусь причину. В іншому тексті чи-
таємо: «І сказав Самуїл: Хоч ти ма-
лий був в очах своїх...» (1Сам. 15:17). 
Був, а чому зараз ти не такий? Тепер 
ти дозволяєш собі не послухати Бога. 

Це небезпечна грань, коли ми дозво-
ляємо собі так «дерзати». І починаємо са-
мовільно робити те, що хочемо. 

І в результаті Саул стає інертним в слу-
жінні. Війна – «а Саул сидів на кінці згір’я 
під гранатовим деревом» (1Сам. 14:2).

Та якщо Божий помазанець інерт-
ний, лідерство будуть брати інші. «І 
сказав Йонатан до слуги, свого збро-
єноші: Ходім, і перейдімо до сторожі 
тих необрізаних, може, Господь зро-
бить поміч для нас...» (1Сам. 14:6). 

Саул уже не орієнтується у служінні: «І 
сказав Саул до народу, що був з ним: Пе-
регляньте й побачте, хто пішов від нас?» 
(1Сам. 14:17). З ним не так вже й багато 
залишилося народу, але і тим він не може 
дати раду. Це криза, це симптоми падіння.

Він вже не до кінця шукає відпові-
ді від Бога, але діє по ситуації. «І ска-
зав Саул до Ахійї: Принеси Божого ков-
чега! Бо Божий ковчег був того дня з Із-
раїлевими синами. І сталося, коли Саул 

говорив до священика, то замішання в 
филистимському таборі все більшало та 
ширилось. І сказав Саул до священика: 
Спини свою руку!» (1Сам. 14:18-19). Він 
зупинив процес молитви, а потрібно було 
дочекатися відповіді від Бога. 

Мало того, він починає приймати рішен-
ня, які виглядають правильно, але шкодять 
народу. Згадаймо хоча б історію, коли вони 
переслідували филистимлян. Іде війна, а 
на війні солдат має бути ситий, щоб могти 
воювати. А Саул заклинає народ: «Про-
клятий той чоловік, що буде їсти хліб до 
вечора, поки я пімщуся на своїх ворогах. І 
ввесь той народ не їв хліба» (1Сам. 14:24). 

Коли буде мир, виведи народ на пло-
щу, оголоси день посту і молитви. Але 
тепер, коли воїни женуть филистим-
лян? Начебто рішення постити – добре, 
але воно має бути вчасне. Йонатан каже: 
«Чи тепер не збільшилася б поразка фи-
листимлян?» (1Сам. 14:30). Виходить, 
цар став не мотиватором, а перепоною. 

Починаються скарги від близького ото-
чення. Інколи ми сприймаємо мовчання як 
ознаку, що все добре. Але як важливо зна-
ти, що про тебе думає  близьке оточення. 
Син Саула говорить: «Знещасливив мій 
батько цю землю!»  (1Сам. 14:29). Якщо ви 
почуєте, що хтось із близького оточення на 
вас жаліється, це серйозний сигнал. Може, 
це наклеп, а може, скарга справедлива.

Саул самостійно, без Божого ведення, 
вирішує деякі речі, a до Бога його вже під-
штовхують інші. «І сказав Саул: Зійдімо 
вночі за филистимлянами, та й винищуймо 
їх аж до ранкового світла, і не полишімо 
між ними нікого. А вони сказали: Роби все, 
що добре в очах твоїх. А священик сказав: 
Приступімо тут до Бога!» (1Сам. 14:36).

Буває, ми плануємо багато, і нам ка-
жуть: хоч помолимося за цю справу. Це 
добре – планувати, і треба планувати, але 
не можна забувати при цьому про Бога.

І ще один момент: Бог перестав відпо-
відати на його молитви. «А Бог відступив-
ся від мене, і не відповідає мені вже ані 
через пророків, ані в снах»  (1Сам. 28:15). 

Перевірмо себе. Коли ми мо-
лимося, чи є Божа відповідь? 

Саул починає шукати винного і ви-
носить несправедливі і безглузді рішен-
ня. Я спілкувався з потужними Божими 
мужами: один – служитель всеукраїн-
ського рівня, другий – світового масш-
табу. Можна писати книгу про те, як Бог 
потужно діє через них у наш час. І коли 
я запитав, з якими найбільшими пробле-
мами вони стикалися, обидва відповіли, 
що найбільше проблем було від братів. 
Це нонсенс. Вони робили Божу справу, 
а брати підпихали їм палиці в колеса. 

Коли Саул оголосив піст, Йонатан 
не чув про це і скуштував трішки меду. 
Кому потрібен був той піст? Вони питали 
в Бога, але відповіді не було. Саул такий 
ревний по Бозі, що готовий вбити навіть 
Йонатана, якщо той винен. А вина його 
була в тому, що він з’їв трохи меду. За це 
– смерть? Хіба це Боже рішення? Часом 
і з нами буває, що ми прийняли рішення і 

не відступаємо від нього, не розуміючи, 
що це наше рішення, а не Боже.

Саул починає звинувачувати народ, а 
причина – у ньому. Народ так зголоднів і 
знесилів, що ввечері їв м’ясо з кров’ю. А 
це пряме порушення Божого Слова. Хто 
довів людей до такого? Бог бачив цю си-
туацію і не звинуватив народ. Тому коли 
ми починаємо звинувачувати братів чи 
сестер, варто задуматися. Це може бути 
симптом падіння. 

Наступне. Народ перестає слухати-
ся і самостійно приймає рішення. Якщо 
нас перестають слухатися – це теж по-
казник. Саул виносить вердикт, але на-
род говорить: «Чи помирати Йонатанові, 
що зробив оце велике спасіння в Ізраїлі? 
Борони Боже! Як живий Господь, не спа-
де волосина з голови його на землю, бо 
з Богом робив він цього дня. І визволив 
народ Йонатана» (1Сам. 14:45).

Саул втрачає орієнтацію у виконанні Бо-
жої волі. А далі ще гірше. Хоча він падає, та 
ще має певний успіх у служінні. Є свідчення 
про людей, яких Бог потужно використо-
вував на світовому рівні, але паралельно 
вони дуже грішили. І до них підкралася не-
безпечна думка, що коли Бог благослов-
ляє служіння, то можна собі щось дозво-
лити, нічого страшного в тому гріху нема.

Це парадокс – Саул час від часу пере-
живає Божу благодать, хоча вже падає. 
Він починає виправдовувати свої злодіян-
ня, звинувачуючи інших. Він визнає, що 
винен, але причина – в інших людях. Він 
починає переживати за свій імідж біль-
ше, ніж за своє ходження перед Богом. 

Це дуже небезпечно – просувати 
своє ім’я, самого себе: про мене ма-
ють знати, мають читати, мають чути... 

Саул не терпить нових лідерів. А чи 
ми радіємо, коли появляється новий слу-
житель? Якщо ні – це симптом падіння.

Саул починає принижувати лідерів, 
яких сам піднімав. Починає вести політичну 
гру проти опонентів. Намовляє слуг, щоб ті 
сказали Давиду, що він його вподобав. А в 
серці – ненависть і бажання його погубити. 

Саул уникає зустрічі, не хоче роз-
мовляти з Давидом. Якщо ви когось 
уникаєте, задайтесь питанням, чому?

Після цього йдуть відверті кроки. Ча-
сом дивуєшся, чому в церкві одні ви-
ступають проти інших. Починається 
відверта боротьба. Від цього страж-
дають ті, хто поряд. Так Саул повби-
вав священиків і левитів ні за що.

Проти Саула починає формуватися ко-
манда. Браття, якщо ми підемо не туди, 
знайдеться лідер, і навколо нього зберуться. 

Саул має розуміння щодо покликан-
ня Давида, просить прощення в певні 
моменти, але далі веде боротьбу. Коли 
він женеться за Давидом, то каже ці-
каву фразу: «Ти будеш царювати над 
Ізраїлем». Чому ж ти тоді женешся 
за ним? І далі Саул робить речі, про-
ти яких сам виступав, – іде до ворожки.

Візьмімо для себе уроки з цієї іс-
торії. Хай засвідченням нашої ефек-
тивності будуть добрі і рясні плоди.

Я народився в Криму. Вивчав укра-
їнську мову з другого класу, все ро-
зумію, але навики спілкування втра-
чені. У нашій церкві служіння прохо-
дить на івриті, і мені все частіше 
доводиться говорити цією мовою. І 
хочу сказати сьогодні про те, що Бог 
робить в Ізраїлі.

Ми живемо в особливі, пророчі часи. Про ці часи 
говорили пророки. Почалися вони з приходом 
Ісуса Христа на цю землю, але багато пророцтв 

виповнюється саме в ці дні.
2000 років тому Ісус прийшов на цю землю і про-

повідував Євангеліє.  Він приніс спасіння народу Із-
раїлю і далі через Ізраїль передав його в усі народи 
землі. Але сам Ізраїль прийшов в запустіння і перетво-
рився на духовну пустелю на багато-багато століть.

Теологи й уявити не могли, що Ізраїль може 

відновитися. Багато хто думав: що можуть означати 
всі ці пророцтва?Але настав час – і Євангеліє повер-
тається в обітовану землю. Боже Слово знову зву-
чить в Єрусалимі.

Ми благословенні перебувати всередині всіх цих 
подій і бачити, як пророчі слова виповнюються. З ча-
сів першої церкви у всій історії людства ніколи не було 
так багато євреїв, які вірять в Ісуса, проповідують Ісу-
са, несуть Його ім’я в інші народи. Це історичні часи.

Через кілька місяців Ізраїль святкуватиме 70-річчя. 
Це знаменна дата, духовна цифра, у Писанні це число 
особливе. Ви живете в невеликому місті в центрі Єв-
ропи. Ізраїль далеченько звідси, але в дусі ми з вами 
пов’язані. І те, що Бог робить в Ізраїлі, буде також ві-
дображатися між усіма народами. А те, що відбува-
ється в народах, відроджується в Ізраїлі.

 Дякую всім, хто всі ці роки молився за Ізраїль. Коли 
я приїжджаю в Україну, то чую від багатьох пасторів, 
єпископів, що ми молимося за вашу країну, ваш народ. 
Ми готуємо наш народ до повернення Ісуса. Тому мо-
літься й далі за Ізраїль. І хай Бог вас благословить.

Для мене честь 
– бути на батьків-
щині моєї матері і 
моєї бабусі. Честь 
бути частиною цієї 
великої події, яка від-
бувається в церкві 
Христовій на цій пре-
красній землі.

Ця земля відома великими 
синами і дочками, які від-
давали свої життя за віру 

євангельську. Деякі йшли в Си-
бір, деякі в товарних поїздах по-
кидали свій будинок, як-от моя 
мати, яка змушена була їхати 
в Казахстан. Бабусю засудили 

за віру євангельську і відпра-
вили до Сибіру. Але ці люди 
несли віру, і Слово Боже про-
повідується у багатьох части-
нах світу саме тому, що багато 
людей з цієї землі присвятили 
себе справі благовісту.

У цьому краї є невеличке 
село, де всього лиш 150 дворів. І 
троє осіб з цього села сьогодні от-
римали ступінь доктора служін-
ня. Господь бере мале, не значу-
ще, але якщо віддаєш себе всьо-
го Йому, Він здійснює велике. За 
це моя молитва і подяка Богу.

Одного разу апостол Павло, 
бувши у в’язниці, написав: «... 
і завжди в усякій молитві сво-
їй за всіх вас чиню я молитву 

з радощами, за участь вашу в 
Євангелії від першого дня аж 
дотепер. Я певний того, що той, 
хто в вас розпочав добре діло, 
виконає його аж до дня Христа 
Ісуса» (Фил. 1:4-6)

 Христос незабаром прийде. 
Прийде тоді, коли Євангеліє 
буде проповідуване в народах. 
Я живу в азіатській землі, де се-
ред казахів, узбеків, туркменів, 
таджиків, киргизів, уйгурів, че-
ченців, афганців безліч тих, хто 
ніколи не чув вістки Євангелія. Я 
вдячний за ваші молитви, за те, 
що ви молитеся за всі народи, і 
вірю що Бог буде здійснювати 
ще багато-багато праці перед 
тим, як повернеться на землю.

Василь Попудник

Ізраїль Почтар
Старший пастор громади 

«Бейт Халел», м. Ашдод, Ізраїль

Іван Крюков
Директор Середньоазійської місії

«Нове життя»

МИ ГОТУЄМО НАШ НАРОД 
ДО ПОВЕРНЕННЯ ІСУСА

БОГ БУДЕ ЗДІЙСНЮВАТИ 
ЩЕ БАГАТО ПРАЦІ
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУСлово і діло

«А хто силувати тебе буде відбути подорожнє на милю одну, – іди з ним 
навіть дві» (Мт. 5:41).

Римський закон того часу давав людині право примушувати іншу людину 
йти «одну милю» разом з нею. Навчаючи Своїх учнів, Ісус, фактично, гово-
рить: «Пройди віддаль удвічі довшу, ніж вона тебе силує». Перша миля – 
це обов’язок, друга – вияв любові. Любов з доброї волі робить удвічі біль-
ше, ніж того вимагає обов’язок.

І ось що треба знати: ви можете йти «другу милю» 
лише після того, як пройдете першу. Любов може 
бути проявлена лише після того, як були викона-

ні всі поставлені вимоги.
Цей принцип апостол Павло виражає так: «Не 

будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити 
один одного» (Рим. 13:8). Першою йде вимога: «Не 
будьте винні нікому нічого». Це включає всі наші за-
конні обов’язки. Передусім ми повинні виконати їх, 
а тоді вже йти далі, до позитивного: «любити один 
одного». Християнська любов несумісна з невико-
нанням наших суспільних і моральних обов’язків. 
Ми можемо перефразувати це так: «Справжня лю-
бов завжди переконається в тому, що все, що тре-
ба було зробити, ми зробили».

Сентиментальна «агапе»
Багато християн мають неправильне уявлення 

про біблійну любов. Біблійний стандарт – це не сен-
тиментальне ставлення за допомогою релігійних клі-
ше або люб’язних фраз. Хтось дотепно назвав таку 
небіблійну підробку любові «липучо-солодкуватою 
агапе». Апостол Іван застерігав від цього: «... Лю-
бімо не словом, ані язиком, але ділом та правдою!» 

(1 Ів. 3:18). Справжня біблійна любов виражається 
передусім в ділах, а не в словах.

У книзі Рут знаходимо підкреслений контраст у 
вчинках двох невісток Ноомі: «І підняли вони голос 
свій, і заплакали ще. І поцілувала Орпа свою све-
круху, а Рут пригорнулася до неї (Рут 1:14).

Орпа відобразила зовнішній прояв любові – вона 
поцілувала свекруху, а Рут виявила любов на ділі – 
вона залишилася зі своєю свекрухою в її скруті. У 
час кризи мене не надто цікавлять ті, які поцілують 
мене. Я хочу мати тих, хто стоятиме поруч зі мною.

Приповісті також застерігають про це: «Ліпше 
відкрите картання, ніж таємна любов. Побої коха-
ного вірність показують, а в ненависника поцілун-
ки численні» (Прип. 27:5-6).

Вдавана любов буде улещувати нас солодкими 
словами, коли діла йдуть добре, але зрадить в час 
випробувань. Справжня любов говоритиме правду 
і, якщо необхідно, докорятиме, навіть якщо це може 
завдати нам болю. Але вона ніколи не зрадить нас.

Є щось знаменне в тому, що Юда виказав Ісу-
са поцілунком. Сам Ісус прокоментував це так: «Чи 
оце поцілунком ти, Юдо, видаєш Сина Людського?» 
(Лк. 22:48). Зовнішній вияв любові без відповідних 

діл – дуже підступний.
Апостол Павло настановляє: «... щоб були ми 

правдомовні в любові і в усьому зростали в Нього, 
а Він – Голова, Христос» (Еф. 4:15). Любов, яка не 
говорить правду, – підробна. Будь-яке спілкування 
має ґрунтуватися на взаємній чесності: «Коли ж хо-
димо в світлі, як Сам Він у світлі, то маємо спіль-
ність один із одним...» (1 Ів. 1:7).

«Бог є світло» (1 Ів. 1:5). «Бог є любов!» (1 Ів. 
4:8). Божа любов ніколи не може бути відділена від 
Божого світла! Божа любов не діє в темряві!

Любов «покриває», але не «приховує»
Апостол Петро говорить: «... любов покриває ба-

гато гріхів!» (1 Петр. 4:8). І тут виникає непорозу-
міння. Петро говорить «покриває», але не «прихо-
вує». Петро не говорить про поширену в багатьох 
християнських колах звичку замітати гріх «під ки-
лим». Християнська любов покриває гріх так само, 
як Бог покриває гріх. Передусім гріх повинен бути 
винесений на світло. Далі треба покаятися в гріху, 
якщо необхідно – компенсувати збитки. Лише після 
цього гріх може бути покритий біблійним прощенням.

Алкоголіки чи харизмати?
В одному будинку жило подружжя алкоголіків. 

Вони оплачували оренду регулярно і підтримува-
ли квартиру в доброму стані. Коли в суміжному бу-
динку одна жінка раптово залишилася без чолові-
ка, першими на чуже горе відізвалися ті алкоголіки. 

Через деякий час подружжя алкоголіків виїха-
ло, і там оселилися нові мешканці – активні хариз-
мати. Вони купували для себе дорогі речі, але дуже 
рідко вносили плату за квартиру своєчасно. А їхні 
діти були такі неконтрольовані, що сусіди погрожу-
вали звернутися до міської влади.

І коли власника тих будинків запитали, кому з меш-
канців він надає перевагу, без усякого вагання він 
відповів: «Я б волів, щоб алкоголіки повернулися!».

Першість – це                  
християнська цінність

Апостол Петро подає нам список семи ступенів 
духовного розвитку, через які приходить справжня 
віра. До віри нас спонукують докласти: чесноту, пі-
знання, стримання, терпеливість, благочестя, бра-
терство, любов. Це повертає нас до притчі про пер-
шу і другу милю. Любов повинна базуватися на ос-
нові правильного духовного розвитку. 

Один служитель був відповідальним за підго-
товку вчителів для шкіл у Східній Африці. Під час 
навчання багато з його студентів прийшли до пі-
знання Христа і були хрещені Святим Духом. І піс-
ля того, як вони стали християнами, вони очікува-
ли, що вчитель буде прихильніше ставитися до них. 
Але він пояснив, що цього не буде. «Тепер ви хри-
стияни, – сказав він. – У вас є можливості, яких не 

було раніше. Ви маєте Божий мир у серцях, силу мо-
литви, спілкування з Духом Святим. Якщо ви мог-
ли бути успішними в навчанні без всього цього, то 
ви маєте стати удвічі успішнішими тепер, коли у вас 
все це є. Я очікую від вас не меншого, а більшого».

Цей принцип має застосовуватися в кожній сфе-
рі, в якій християнин заробляє собі на хліб. Він може 
служити як вчитель, лікар, медсестра, офіціант, ме-
ханік, швейцар. Не має значення, чим він займаєть-
ся, він завжди має бути на кращому рахунку, ніж 
невіруючі колеги..

Господь ніколи не закликає людину від невда-
лої світської праці чи професії до повноправного ду-
ховного служіння. Людина має показати свою ста-
ранність на світському робочому місці до того, як 
Бог вирішить покласти на неї більшу духовну від-
повідальність. Вірність виявляється в малому і не 
духовному, і потім вона ще сильніше виявиться у 
великому і духовному. Ісус дуже твердо встановив 
цей принцип: «Хто вірний в найменшому – і в вели-
кому вірний, і хто несправедливий в найменшому – 
і в великому несправедливий. Отож коли в неспра-
ведливім багатстві ви (релігійні люди) не були вірні, 
хто вам правдиве довірить (велике духовне служін-
ня)? (Лк. 16:10-11).

Апостол Павло постійно наголошує на обов’яз-
ках християн щодо власних сімей: «Коли ж хто про 
своїх, особливо ж про домашніх не дбає, той ви-
рікся віри, і він гірший від невірного» (1 Тим. 5:8).

Він порівнює стосунки між Христом і Церквою 
із стосунками між чоловіком і дружиною (Еф. 5:25-
28). Батько має бути джерелом духовної істини для 
своєї сім’ї. На ньому лежить відповідальність за ду-
ховне навчання своїх дітей: «А батьки – не дратуй-
те дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні й ос-
тереженні Божому!» (Еф. 6:4).

Серед багатьох чоловіків, котрі не приділяють 
достатньо часу для своїх безпосередніх сімейних 
обов’язків, церковні служителі зустрічаються най-
частіше. Пастор нерідко настільки зайнятий цер-
ковною роботою і консультуванням інших людей, 
що йому важко виділити час для дому і сім’ї. Один 
молодий чоловік, батьки котрого служили багато 
років місіонерами в Африці, якось з гіркотою ска-
зав: «Наші батьки так любили африканців, що за-
були любити нас, своїх дітей!».

Вердикт Писання для батьків, які зазнали невда-
чі у своїх найперших обов’язках, звучить так: «... ви-
рікся віри, і він гірший від невірного». А чи може чо-
ловік, «гірший від невірного», мати щось спільне з 
проповіддю Євангелія?

Павло писав: «Випробовуйте самих себе, чи ви в 
вірі...» (2 Кор. 13:5). Багатьом з нас необхідно при-
слухатися до цього попередження. До того, як ми 
зберемося проходити «другу милю», переконаймо-
ся, що ми пройшли першу. І перш ніж говорити про 
любов, переконаймося, що всі наші борги оплачені.

Деякі проповідники сьогодні вчать про те, що в словах за-
хована колосальна сила, тому з їх допомогою можна облаш-
тувати своє життя або зруйнувати, зробити себе благо-
словенним або проклятим, багатим або бідним. Особливо 
люблять  це вчення «проповідники процвітання». 

Вірте в те, що сповідуєте, і за своєю 
вірою одержите! Будьте впевнені в 
невидимому – це і є віра. Сповідуй-

те духовні істини правильно, адже Ісус 
– Первосвященик нашого сповідання! 

Згідно з цим вченям, ми самі можемо 
будувати своє життя: віддаляти всі про-
блеми, вивільнювати Божі благословення.

Але що говорить Писання з приводу 
проблем і скорбот?

«Чи страждає хто з вас? Нехай молить-
ся! Чи тішиться хтось? Хай співає псал-
ми!» (Як. 5:13). На думку апостола Якова, 

у нашому житті можуть бути страждан-
ня, і в таких випадках треба молитися.

Тобто Яків вчить під час скорбот надія-
тися на Бога і усвідомлювати свою залеж-
ність від Нього, звертатися до Нього в мо-
литві; а вчителі «сили слів» вчать вірити у 
творчу здатність власних слів, що перед-
бачає незалежність людини від Господа. 

Одне діло – у молитві звертати-
ся до Бога, просячи Його допомо-
ги у важкий час, а інше – силою влас-
них слів намагатися змінити ситуацію. 

Усім відомий вірш: «Смерть та життя 

– у владі язика, хто не кохає його, його 
плід поїдає». Тобто людина отримує те, 
про що говорить. Але чи про це йде мова? 
Чому Йов не помер від того, що сказав на 
свою адресу: «По цьому відкрив Йов уста 
свої та й прокляв був свій день народжен-
ня. І Йов заговорив та й сказав: «Хай за-
гине той день, що я в ньому родився, і та 
ніч, що сказала: «Зачавсь чоловік!». Не-
хай стане цей день темнотою, нехай Бог 
з висоти не згадає його, і нехай не з’яв-
ляється світло над ним!.. » (Йов 3:1-4).

Чи можна це назвати позитивним спо-
віданням? І якби Йов почав «правильно 
сповідати», то чи зміг би він власними 
словами хоч щось змінити? Звичайно ж, 
ні, тому що всі ці події не залежали від 
його «правильного» чи «неправильно-
го» сповідання. Так само й різні трудно-
щі і скорботи, з якими ми можемо зіткну-
тися на життєвій дорозі, не залежать від 
того, що ми говорили чи будемо говорити.

Як багато сьогодні християн проголо-
шують, які вони благословенні й успіш-
ні, замість того, щоб жити в послуху Го-
споду. Виросло ціле покоління віруючих, 
які самі планують своє життя, а потім 
просять Бога благословити те, що вони 
«придбали». Хтось вчить, що ми повинні 
«пророкувати в духовний світ», говорячи 
те, що бажаємо побачити! Але пророц-
тво – це не те, що нам заманеться про-
голошувати, а Боже послання до людей. 

Сьогодні вчать: «Якщо ти занеду-
жав, то маєш постійно проголошувати, 

що ранами Ісуса Христа ти зцілений». 
А для доказів наводять слова пророка 
Ісаї: «А він був ранений за наші гріхи, за 
наші провини Він мучений був, кара на 
Ньому була за наш мир, Його ж ранами 
нас уздоровлено!» (Іс. 53:5).

Щоб краще зрозуміти, про яке зцілен-
ня йде мова, звернімося до Нового За-
повіту. Апостол Петро пише: «Він тілом 
Своїм Сам підніс гріхи наші на дерево, 
щоб ми вмерли для гріхів та для правед-
ності жили: Його «ранами ви вздорови-
лися» (1 Петр. 2:24). В обох контекстах 
мова йде про враження людини гріхом і 
про те, що Христос взяв на Себе кару за 
наші гріхи, став жертвою за нас, пролив-
ши Свою кров. І завдяки Його страждан-
ням і смерті ми отримали прощення і зці-
лення від наслідків гріха, тобто мова йде 
про духовне зцілення (що відбувається в 
мить народження згори з нашим духом). 
Але щодо фізичного зцілення від недуг, 
то ми не знайдемо текстів, які би прямо 
вказували, що, будучи хворими, ми по-
винні проголошувати, що здорові. Жоден 
з апостолів не вчив цьому! Апостол Яків 
пише гранично ясно, що саме християни 
повинні робити, коли занедужають: «Чи 
хворіє хто з вас? Хай покличе пресвіте-
рів Церкви, і над ним хай помоляться, на-
мастивши його оливою в Господнє Ім’я, і 
молитва віри вздоровить недужого, і Го-
сподь його підійме, а коли він гріхи був 
учинив, то вони йому простяться. Отже, 
признавайтесь один перед одним у своїх 

прогріхах, і моліться один за одного, щоб 
вам уздоровитись. Бо дуже могутня рев-
на молитва праведного!» (Як. 5:14-16).

Він не вчив сповідувати: «Я зцілений, 
я зцілений...», вірячи в силу своїх слів. Він 
говорив про сповівання один перед од-
ним у вчинках і закликав молитися мо-
литвою віри один за одного, щоб Господь 
дав оздоровлення.

Ще раз нагадаю про різницю між мо-
литвою і проголошенням. Молитва спря-
мовує погляд на Бога, а проголошення 
робить наголос на «силі слова». Молит-
ва ставить християнина в залежність від 
Бога, а віра в «силу слів» робить саму лю-
дину певною мірою «богом», який може 
мати все, що побажає, проголосивши це 
«з вірою в духовний світ».

Деякі дійшли до того, що заохочують 
маси тілесних християн кричати на слу-
жінні: «Гроші приходять! Гроші, до мене! 
Уже!», кажучи, що це послання Ісуса Хри-
ста в останній час до Його Церкви! І ди-
вує той факт, що багато християн з раді-
стю приймають подібні обмани!

Що ж, все-таки, мав на увазі Соломон, 
кажучи, що «смерть та життя – у владі 
язика»? А ось що: «Якщо ти будеш необ-
думано говорити, то можеш поплатити-
ся життям за свої слова; а якщо будеш 
слідкувати за тим, що говориш, то про-
живеш довго».

Сергій Поднюк.
Ректор Теологічного інституту.

Білорусь.
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ ЛЮДИНА І ВІРА

СКОРБОТА І ПЕРЕЖИВАННЯ СКОРБОТА І ПЕРЕЖИВАННЯ 
РОЗБИТОГО СЕРЦЯРОЗБИТОГО СЕРЦЯ

Одна з найцікавіших особистостей у Старому Заповіті – 
Яків. Він був обманщиком, маніпулятором, лукавою людиною.

Однак Бог дуже любив цього чоловіка! Його життя було 
насичене дивними уроками, які для нас стали прикладом 
того, як Бог поводиться з людськими характерами.

Спочатку Яків обманом позбавив Ісава права первород-
ства. Коли Ісав повернувся з поля втомленим і голодним, 
Яків, скориставшись нагодою, нагодував його сочевичною 
юшкою взамін за первородство.

У тогочасній культурі право первород-
ства належало первістку чоловічої 
статі, якому належало стати головою 

сімейства. Це також означало «подвійне 
благословення», тобто заволодіння по-
двійною часткою батьківського маєтку.

Але насамперед право первород-
ства означало привілей стати прабать-
ком патріархального насіння, через яке 
народиться Христос: «І благословлять-
ся в тобі та в нащадках твоїх всі племе-
на землі» (1 М. 28:14). У світлі цього зна-
чення розкривається ввесь жах того, що 
зробив Ісав, коли за юшку так безпечно 
продав своє первородство!

Яків обманом одержує патріархальне 
благословення Ісака, яке за правом при-
значалося Ісаву. До того часу Ісак поста-
рів, його зір затемнився, і він через слаб-
кість лежав у постелі. І тут Яків прикида-
ється, що він – це Ісав.

Коли Ісав дізнався, що Яків забрав 
його благословення, він намірився вбити 
свого брата. Ревека дізналася про злий 
намір Ісава і переконала Ісака відіслати 
Якова в Месопотамію, де жив її брат Ла-
ван. Вона розсудила, що Яків вибере собі 
там дружину і буде жити в мирній  об-
становці, поки втихомириться гнів Ісава.

Отож, Яків вирушив в дорогу і там по-
бачив незвичайне видіння: драбину, верх 
якої сягав аж до неба, і «анголи Божі ви-
ходили й сходили по ній» (1 М. 28:12).

Господь у буквальному сенсі відсу-
нув завісу і показав Якову, які дії безпе-
рервно відбуваються в духовному світі. 
Біля престолу Божого ангелам роздава-
лись доручення – і вони йшли спрямову-
вати і вести Божий народ, служити йому, 
застерігати від небезпек, оберігати, за-
хищати і турбуватися про його потреби.

Друзі, ця драбина і досі на тому ж міс-
ці! І ті самі ангели, яких бачив Яків, так 
само служать Божим дітям.

«І ото Господь став на ній і промо-
вив: «Я Господь, Бог Авраама, батька 
твого, і Бог Ісака. Земля, на якій ти ле-
жиш, – Я дам її тобі та нащадкам тво-
їм» (1 М. 28:13).

Потім Бог дав Якову чудесну обіцян-
ку: «І ось Я з тобою, і буду тебе пильнува-
ти скрізь, куди підеш, і верну тебе до цієї 

землі, бо Я не покину тебе, аж поки не 
вчиню, що Я сказав був тобі» (1 М. 28:15).

До зустрічі Якова з Богом у цій люди-
ні немає ні віри, ні доброти, ні милосердя. 
Яким чином він міг стати патріархом для 
виконання Божих цілей? Коли Біблія го-
ворить: «Полюбив Я Якова, а Ісава зне-
навидів» (Рим. 9:13), мені хочеться запи-
тати: «Господи, що Ти побачив у цьому 
чоловікові? Чому Ти благословив його 
після всього, що він зробив?».

Бог побачив в серці Якова дещо, що 
викликало велику любов і бажання бла-
гословити його! Бог передбачив долю 
Якова – ще від утроби матері молодшо-
му братові суджено було володіти пра-
вом первородства. Першим народився 
Ісав, а за ним, тримаючись рукою за п’я-
ту Ісава, Яків, наче заявляючи: «Ні, пер-
вородство належить мені!».

І Бог зважив на це. Коли Ревека від-
чула, як діти кидалися в її утробі, Бог по-
яснив, що це означає: «Два племена в ут-
робі твоїй, і два народи з твого нутра бу-
дуть виділені, і стане сильніший народ від 
народу, і старший молодшому буде слу-
жити» (1 М. 25:23).

І все ж чому Господь уклав заповіт з 
цим чоловіком? Чому Він був таким при-
хильним до Якова? Писання дає відпо-
відь на ці запитання: «Пробуваю Я на 
височині та в святині, і з зламаним та з 
упокореним, щоб оживляти духа скром-
них, і щоб оживляти серця згноблених» 
(Іс. 57:15). Ці слова детально описують 
стан, в якому перебував Яків. Ісая далі 
додає: «І при тому дивлюсь Я на вбого-
го та на розбитого духом і на тремтячо-
го над Моїм словом» (Іс. 66:2).

Люди судять за зовнішнім виглядом, 
але Бог завжди дивиться на серце. Бог 
дивиться глибше і бачить в серці Якова 
упокорений і смиренний дух. 

І це якраз те, що Бог шукає в нас! 
Він шукає скорботне і розбите серце, 
над яким Він міг би працювати. Він не 
працює над такими серцями, як в Ісава, 
який приймав дар Божий як щось належ-
не і проливав неправедні сльози каяття. 
Серце Ісава було твердим і неприступ-
ним. Багато християн чинять сьогодні, 
подібно до Ісава, пливуть по життю без 

будь-якої духовної мети, бажаючи лише 
земних задоволень.

А Яків шанував Боже Слово. Він, швид-
ше за все, чув від свого батька багато ра-
зів історію про те, як Бог уклав заповіт 
з дідом Якова,Авраамом. Слухав про те, 
як в дитячому віці Ісак був покладений 
на жертівник для спалення, але коли Ав-
раам підняв руку з ножем, Бог зупинив 
його. Нарешті, Яків чув про святе насін-
ня, яке постане з патріархального роду.

Та й мати Якова, очевидно, не раз на-
гадувала йому про дане їй Богом об’яв-
лення: що Якову належить бути продов-
жувачем роду цього святого насіння. Яко-
ву також добре було відомо про велике 
духовне значення первородства.

А Ісав був цілком світською людиною. 
Він взяв собі дві ханаанські дружини. І 
Яків просто не міг дозволити, щоб перво-
родство потрапило в такі нечестиві руки. 
Тому він вирішив заволодіти правом Іса-
ва на первородство. Немає іншого пояс-
нення тому, чому Господь так поблажли-
во поставився до наміру Якова шляхом 
обману заволодіти правом первородства.

З моменту вступу Якова на нову зем-
лю видно, що на кожному кроці з ним був 
Бог. Коли Яків побачив Рахіль, то поду-
мав: «Господи, воістину Ти зі мною. Ти 
влаштував мені зустріч з найвродливішою 
дівчиною, яка стане моєю дружиною!».

Отвір криниці, з якого вівці пили воду, 
був привалений каменем. Яків відвалив 
камінь, і Рахіль не встигла ще підійти до 
криниці, як він вже напоїв її овець. Потім 
Яків сказав, що він – син Ревеки, і поцілу-
вав її! Це була любов з першого погляду.

Яків був прийнятий в дім Лавана і по-
чав служити пастухом. «І сказав Лаван 
до Якова: «Чи тому, що ти родич мій, то 
ти будеш служити мені даремно? Ска-
жи ж мені, яка плата тобі?» (1 М. 29:15). 
А Яків відповів: «Я буду сім літ служити 
тобі за Рахіль, молодшу дочку твою» (1 М. 
29:18). Яків відпрацював за Рахіль 2550 
днів.  Писання говорить, що він так силь-
но любив Рахіль, що ці сім літ видалися 
йому, як кілька днів.

Але Лаван віддав Якову старшу доньку 
Лію. Наречена була під покривалом, тож 
Яків не одразу виявив, що це не Рахіль. 
Він розгнівався: «Що це ти вчинив мені? 
Хіба не за Рахіль працював я в тебе? На-
віщо ж обманив ти мене? (1 М. 29:25).

Лаван запропонував Якову новий до-
говір: «У нас так не прийнято, щоб мо-
лодшу дочку видавати заміж раніше за 
старшу. Виповни тиждень для цієї, а по-
тім дана буде тобі Рахіль. Але за це ти 
повинен прослужити в мене ще сім літ».

«І прийшов він (Яків) також до Рахілі, 
і покохав також Рахіль, більше, як Лію. 
І працював у нього ще сім літ других» (1 

М. 29:30). Писання говорить, що Яків не 
любив Лію: «І побачив Господь, що зне-
навиджена Лія, і відкрив її утробу, а Ра-
хіль була неплідна» (1 М. 29:31).

Сестри постійно сварилися. Можна 
тільки уявити, як почувався Яків. Напевне, 
не раз виливав перед Богом свою душу.

Багато людей думають, що покірні 
духом християни не повинні переноси-
ти тяжких страждань. Однак ніде в Бі-
блії ви не знайдете того, що Бог обіцяв 
оберігати нас від сімейних чи подружніх 
проблем. Ніде для нас не обіцяна рівна, 
гладка дорога. Навпаки, написано: «Ба-
гато лихого для праведного, та його виз-
воляє Господь з них усіх...» (Пс. 34:20).

І все ж далеко не всім християнам до-
водилося переживати такі трагічні сімей-
ні обставини, які переживав Яків. Напри-
клад, він не знав, що його кохана Рахіль 
була таємною ідолопоклонницею – тому 
й була безплідною. Вона викрала бож-
ків свого батька. А Яків про це навіть і 
не підозрював.

Коли Яків відслужив свій другий семи-
літній термін, Бог сказав йому вернутися 
до місця його народження. І Яків покорив-
ся. Він зібрав усе сімейство і свої стада 
і відправився до отчого дому, назустріч 
найбільшому випробуванню в його житті, 
хоч він пішов стежиною послуху! Він по-
вертався до свого брата Ісава і до бать-
ка Ісака, яких він обманув і з якими йому 
тепер треба було зустрітися...

Але навіть у такий критичний період 
життя він мав покірне серце, про що за-
свідчує Писання: «І Яків промовив: «Боже 
батька мого Авраама, і Боже батька мого 
Ісака, Господи, що сказав Ти мені: «Вер-
нися до Краю свого, і до місця свого на-
родження, і Я зроблю тобі добре». Я не 
вартий усіх отих милостей і всієї вірно-
сти, яку Ти чинив був Своєму рабові, бо 
з самою своєю палицею перейшов я був 
цей Йордан, а тепер я виріс на два табо-
ри. Збережи ж мене від руки мого бра-
та, від руки Ісава, бо боюся я його, щоб 
він не прийшов та не побив мене і мате-
рів з дітьми. А Ти ж був сказав: «Учини-
ти добро – учиню я з тобою добро; а на-
щадки твої покладу, як той морський пі-
сок, що його не злічити через безліч» (1 
М. 32:9-13).

Далі ми бачимо Якова в сильному бо-
рінні. Цілу ніч він боровся з Ангелом (це 
був Сам Господь). Біблія говорить, що 
Ангел не «здолав» його. Але ця ніч бо-
ротьби змінила Якова: «І сказав: «Не Яків 
буде називатися вже ймення твоє, але Із-
раїль», бо ти боровся з Богом та з людь-
ми, – і подужав» (1 М. 32:29).

Бог зберіг Якова від Ісава. Але потім, 
замість того, щоб йти до призначеного міс-
ця, він на півдорозі зупинився. І оселився 

поблизу міста Сихема у краї ханаансько-
му. Одного дня дочка Якова пішла в мі-
сто і була збезчещена сином начальника 
того краю Сихемом. Згодом той заявив, 
що хоче одружитися з Діною. Але брати 
Діни розгнівались на Сихем, напали на 
місто і повбивали всіх чоловіків.

Коли Яків дізнався,що вчинили його 
сини, то дуже опечалився. Але це ще не 
був кінець його стражданням. Попереду 
була історія з Йосипом, якого він дуже 
любив. А ще до всього пережитого на їх 
землю прийшов голод – їм загрожувала 
голодна смерть.

Далі – ще гірше. Коли Яків послав 
своїх синів в Єгипет за хлібом, вони, по-
вернувшись, сказали, що його син Симе-
он залишився в Єгипті заручником доти, 
поки не приведений буде наймолодший 
син Якова Веніамин. Це вже було занад-
то для старого чоловіка. Він ледве витри-
мав крайню напругу ситуації. 

Однак у глибокій старості – йому було 
130 років – Яків прибуває в Єгипет, де 
його зі сльозами радості обнімає син Йо-
сип. Йосип став правителем всієї землі 
єгипетської і за чином був другим після 
фараона. Йосип взяв Якова у свою ко-
лісницю, і всюди, де вони проїжджали, 
люди кланялися перед Йосипом з поша-
ною і страхом.

Коли фараон запитав Якова, скільки 
днів часу життя його, то Яків відповів: 
«Днів часу мандрівки моєї – сто й трид-
цять літ. Короткі та лихі були дні часу 
життя мого...» (1 М. 47:9).

Чи варто було так страждати? Безу-
мовно! Яків і його сім’я були врятовані від 
голоду. Усі 70 членів його великої родини 
були в безпеці й оселилися на родючих 
ділянках землі. У них тепер був доста-
ток. А син Якова сидів на престолі влади!

Тепер Яків – чоловік з розбитим сер-
цем – міг оглянутися на пройдений шлях і 
сказати: «Коли мені погрожував мій брат 
Ісав, мені здавалося, що життю настав 
кінець. Але Бог зберіг мене! Він завжди 
був зі мною. Коли Лаван намагався ро-
зорити мене – Бог благословив мене. Я 
святкував перемогу над всіма ворога-
ми. І сам я дожив до того дня, коли по-
бачив своє насіння розмноженим і про-
цвітаючим – це початок великої нації. Я 
дожив до того часу, що можу ходити се-
ред своїх правнуків і навіть праправнуків. 
І мої сини стануть патріархами Ізраїлю, 
лідерами своїх племен. Жодне слово з 
тих, що сказав мені Господь на початку, 
не залишилося невиконаним».

Улюблені, Бог завжди виконує Свої 
слова!

Д. В.

«Була надо мною Господня рука, і Дух Господній випровадив мене, і спинив 
мене серед долини, а вона – повна кісток! І Він обвів мене біля них навко-
ло, аж ось їх дуже багато на поверхні долини, і ось вони стали дуже сухі. 
І сказав Він мені: «Сину людський, чи оживуть оці кості?». А я відказав: 
«Господи Боже, Ти знаєш!». І сказав Він мені: «Пророкуй про ці кості та й 
скажеш до них: Сухі кості, послухайте слова Господнього! Так говорить 
Господь Бог до цих кісток: Ось Я введу у вас духа – і ви оживете! І дам на 
вас жили, і виросте на вас тіло, і простягну на вас шкіру, і дам у вас духа 
– і ви оживете. І пізнаєте ви, що Я – Господь!». І пророкував я, як наказа-
но. І знявся шум, коли я пророкував, і ось гуркіт, а кості зближалися, кіст-
ка до кістки своєї. І побачив я, аж ось на них жили, і виросло тіло, і була 
натягнена на них шкіра зверху, та духа не було в них. І сказав Він мені: 
«Пророкуй до духа, пророкуй, сину людський, та й скажеш до духа: Так го-
ворить Господь Бог: Прилинь, духу, з чотирьох вітрів, і дихни на цих за-
битих – і нехай оживуть!». І я пророкував, як Він наказав був мені – і ввій-
шов у них дух, і вони ожили, і поставали на ноги свої – військо дуже-дуже 
велике» (Єз. 37:1-10).

Навіщо Бог задає це запитання пророкові? Хіба 
важливо, що думає пророк з цього приводу? 
Задаючи нам питання, Бог не потребує від-

повідей, а переслідує зовсім іншу ціль. По-перше, 
Він заохочує людину в процес роздумів, і в пошуку 

відповідей людина починає бачити, у що насправ-
ді вона вірить і які її переконання. По-друге, через 
запитання Бог заохочує людину повірити в те, що 
Він збирається робити. 

В цьому і полягає суть віри – впевненість у 

невидимому вивільнює силу для реалізації закла-
деного Богом потенціалу.

Бог не просто так відкриває таємниці пророкам 
– Він робить пророків інструментами реалізації сво-
їх задумів. З цієї причини і відкриває свої таємниці, 
які допомагають побачити Божий потенціал, щоб з 
вірою проголосити Його наміри. 

Бог може восркесити сухі кості і без участі проро-
ка, однак Він вирішує зробити це саме таким чином. 
Тут необхідно зрозуміти, що ми, як Церква Христо-
ва, є Його пророчим голосом на цій землі, реалізу-
ємо Його плани і наміри. Саме ми повинні прого-
лошувати слова життя (а не слова смерті), і з цієї 
причини Бог продовжує задавати нам те саме за-
питання: чи оживуть ці кості?

Але якщо з потенціалом все ясно і ми усвідомлю-
ємо бажання Бога давати життя, а не смерть, то з 
оживленням костей у нас не все просто.

Дуже важливий момент, який ми часто упускає-
мо, – кості ожили не зразу. Єзекіїлю потрібно було 
двічі почути від Бога вказівку пророкувати, перш 
ніж він побачив велике військо. І ось ще один важ-
ливий необхідний принцип відкривається нам з цьо-
го тексту: перш ніж щось оживе, воно повинно спо-
чатку наблизитися одне до одного і обрости жила-
ми і шкірою, тобто тим, що втримує кості разом!

На жаль, ми швидше готові проголошувати жит-
тя, ніж будувати взаємні зв’язки! І це породжує ін-
валідів. У різних місцях ми бачимо окремо руки, 
ноги, тулуби, які ніяк не торкаються один одного.

Бог дав Єзекіїлю владу оживляти, але перш 
ніж щось ожило, воно спочатку з’єдналося. Ми по-
спішаємо народжувати служіння, церкви, проек-
ти, і Бог дав нам владу приносити це в життя, але 
ми не задумуємось, що побудова зв’язків у тілі на-
багато важливіша, ніж саме оживлення тіла, тому 
що без зв’язків тіла не буде взагалі.

Іноді складається враження, що ми не вміємо 
будувати відносини взаємної підзвітності, не вміє-
мо вважати один одного вищим за себе і правильно 
ставитися до служіння інших. Ми з гордістю реалі-
зуємо власні покликання, не даючи місця для реалі-
зації покликань інших людей, хоч наше покликання.

Але поки ми не з’єднаємося разом, ми не змо-
жемо функціонувати повноцінно. Принцип «зро-
щування» завжди йде перед оживленням. Тож чи 
оживуть кості?

Нам не можна перетворюватися на знахарів, лі-
карів чи ворожок. Нам треба стати професійними 
хірургами, здатними з’єднати те, що пошкоджено.

Олександр Штейнгардт.
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Біблія короля Якова була перекладена понад 300 
років тому, і з того часу значення деяких англій-
ських слів змінилося. Там, де Біблія вживає сло-
во «терпіння», ми сьогодні використовуємо сло-
во «терпеливість». А там, де ми говоримо про 
«терпіння», Біблія короля Якова говорить про 
«страждання».

«Терпіння» (або «страждання») – це готов-
ність стримати роздратування через якісь си-
туації чи обставини, зберігаючи самовладання, 
залишаючись незворушним. Це дуже цінна хри-
стиянська риса. 

В Євангелію ми бачимо пророчі 
передбачення Ісуса. Він опи-
сує ситуацію, в якій опиниться 

світ напередодні Його повернен-
ня. Багато з того, про що Він го-
ворив, виконується на наших очах.

І звернімо увагу на одну рису, 
яка, за словами Ісуса, буде не-
обхідна для того, щоб пережити 
ці дні: «І через розріст беззакон-
ства любов багатьох охолоне. А 
хто витерпить аж до кінця, – той 
буде спасенний!» (Мт. 24:12-13).

Виявляється, існує безпосе-
редній зв’язок між беззаконням і 
охолодженням любові. Коли люди 
чинять беззаконня, вони втрача-
ють залишки любові. Ми часто 
сприймаємо любов як щось віль-
не і спонтанне, ніяк не пов’язане 
із законами і дисципліною, але це 
неправильно. Любов і дисципліна 
йдуть рука в руку. Коли закон і дис-
ципліна зникають, любов холоне.

Слово, перекладене тут на нашу 
мову як «любов», – це грецьке сло-
во «агапе». Значить, мова йде не 
про любов у світі, що оточує нас, 
а про те, що любов охолоне се-
ред християн. І ось серед цього 
зростаючого беззаконня і холо-
нучої любові той, «хто витерпить 
аж до кінця, – той буде спасений!».

Таке ж попередження знахо-
димо і в Євангелію від Марка: «І 
видасть на смерть брат брата, а 
батько – дитину. І «діти повстануть 
навпроти батьків», – і їм смерть 
заподіють. І за Ім’я Моє будуть 
усі вас ненавидіти. А хто витер-
пить аж до кінця, той буде спасе-
ний!» (Мр. 13:12-13). Перед нами 
– вельми серйозний опис загаль-
ної ненависті щодо християн, під-
ступності і зради, які буйним цві-
том розцвітуть навіть у сімейних 
стосунках.

Ми ж повинні виявляти стій-
кість. Часто єдине, чого очікує 
від нас Бог,  – це витерпіти, навіть 
якщо це стане нашою щоденною 
працею і основним завданням.

Один шведський місіонер про-
тягом багатьох років працював для 
Господа у Франції. Якось він від-
відав тюрму біля Марселя на пів-
дні Франції, де колись утримували 
французьких гугенотів (протестан-
тів того часу). Багато з них були 
кинуті в підземелля, де й помер-
ли. І цей місіонер помітив на одній 
стіні видряпаний напис: «resister», 
що означає «протистій!». Ось таке 
послання залишив хтось із вірую-
чих для тих, хто буде після нього: 
«Протистій! Не здавайся! Тримай-
ся! Будь стійким! Терпи!».

Плід скорботи
«Отож, виправдавшись вірою, 

майте мир із Богом через Господа 
нашого Ісуса Христа, через Якого 
ми вірою одержали доступ до тієї 
благодаті, що в ній стоїмо і хвали-
мось надією слави Божої» (Рим. 

5:1-2). Ми хвалимося тим, що при-
готовлено для нас в майбутньому.

Але апостол Павло йде далі і го-
ворить, що ми хвалимося не лише 
з цієї причини, а й тим, що пропо-
нує нам сьогодення, хоч тут вже 
зовсім інша причина: «І не тільки 
нею, але й хвалимося в утисках, 
знаючи, що утиски приносять тер-
пеливість, а терпеливість – дос-
від, а досвід – надію... (Рим. 5:3-4).

Чим нам хвалитися в утисках? 
Тим, що вони творять в нас. У но-
вому перекладі Біблії сказано, що 
«утиски виробляють терпеливість, 
а терпеливістю гартується харак-
тер, а загартований характер по-
роджує надію...» Отже, терпели-
вість виробляє наш характер. Ха-
рактер, стійкий у випробуваннях.

Далі в цьому розділі читаємо: 
«... а надія не засоромить, бо лю-
бов Божа вилилася в наші серця 
Святим Духом, даним нам». Отже, 
любов – це питання характеру. По 
суті, ми маємо справу з вироблен-
ням характеру.

Ми хвалимося в скорботах, 
тому що лише скорбота і трудно-
щі можуть виробити в нас терпе-
ливість. А терпеливість, у свою 
чергу, виробляє надійний і пере-
вірений характер.

Павло звертається не лише до 
колосян, але й до нас: «Через це то 
й ми з того дня, як почули, не пе-
рестаємо молитись за вас та про-
сити, щоб для пізнання волі Його 
були ви наповнені всякою мудрі-
стю й розумом духовним, щоб ви 
поводилися належно щодо Госпо-
да в усякому догодженні, в усяко-
му доброму ділі приносячи плід і 
зростаючи в пізнанні Бога, зміц-
няючись усякою силою за могут-
ністю слави Його для всякої ви-
тривалости й довготерпіння з ра-
дістю...» (Кол. 1:9-11).

Наскільки це чудово – знати, що 
Бог хоче, щоб ми були наповнені пі-
знанням Його волі у всякій мудро-
сті й духовному розумінні. Слова: 
«... щоб ви поводилися належно 
щодо Господа» говорять про те, 
що пізнання Бога обов’язково впли-
не на спосіб нашого життя. Воно 
змінить навіть те, як ми справля-
ємося з труднощами. Одна річ – 
довготерпіти, інша – довготерпі-
ти з радістю. Для цього необхідні 
терпеливість і сила. Це не озна-
ка слабкості.

Одна з основних тем Послан-
ня до євреїв – застереження про 
небезпеку відхилення від віри в 
Христа. І  ключове слово, на яке 
ставить наголос Послання до єв-
реїв, – це «терпеливість». 

«Ми ж бажаємо, щоб кожен із 
вас виявляв таку саму завзятість 
на певність надії аж до кінця, щоб 
ви не розлінились, але перейма-
ли від тих, хто обітниці вспадко-
вує вірою та терпеливістю» (Євр. 

6:11-12). Багато людей скажуть, 
що все, що потрібно, аби одержа-
ти обітницю, – це віра. Але це не 
так. Необхідні і віра, і терпеливість.

«Тож не відкидайте відваги 
своєї, бо має велику нагороду 
вона. Бо вам терпеливість по-
трібна, щоб Божу волю вчинити й 
прийняти обітницю» (Євр. 10:35-
36). Слово, перекладене тут як 
«відвага», в інших перекладах 
звучить як «відверта мова», «пу-
блічна сміливість», «прямота», – 
це слово має на увазі свободу ви-
словлювання. Ви можете відваж-
но говорити про Ісуса – про те, що 
Він вже зробив і що зробить для 
вас у майбутньому. Ви виконали 
волю Божу, але ще не одержали 
цієї великої нагороди. Що вам не-
обхідно? Терпеливість. Після того, 
як ви виконали Божі умови і про-
голосили обітниці, вам необхідно 
триматися впритул до тої миті, 
коли ви одержите обіцяне. Дея-
кі люди виконують Божі вимоги і 
проголошують обітниці, але зали-
шають свою відвагу. І потім вони 
кажуть, що це не працює. Справ-
ді, без терпеливості це не пра-
цює. Необхідні віра і терпеливість.

Це – марафон
«Тож і ми, мавши навколо себе 

велику таку хмару свідків, скиньмо 
всякий тягар та гріх, що обплутує 
нас, та й біжім з терпеливістю до 
боротьби, яка перед нами...» (Євр. 
12:1). Тут апостол Павло порівнює 
життя християнина зі змаганням 
на олімпійських іграх. На фініші 
багато глядачів очікують пере-
можців. Ці глядачі – великі святі 
Старого Заповіту, що вже здола-
ли свою дистанцію і чекають на 
небесних трибунах, щоб привіта-
ти нас з перемогою.

Слова Павла «скиньмо вся-
кий тягар» слід сприймати в кон-
тексті цього  атлетичного забігу. 
Спортсмен повинен звільнитися 
від уіх зайвих тягарів і одягнути 
найлегший і найзручніший одяг 
без грама зайвої ваги. Є речі, які 
не обов’язково гріховні, але їх вага 
може обтяжувати нас і заважати 
на дистанції. Вони віднімуть наші 
сили і відвернуть багато нашої 
уваги і часу.

Християнське життя – це не 
швидкий спринт, це тривалий і 
розмірений забіг. Багато людей 
стартують так, ніби хочуть зро-
бити ривок. Та мине трохи часу – 
і вони зійшли з дистанції, бо над-
то різко стартували.

«Знову я бачив під сонцем, 
що біг не у скорих, і бій не в хоро-
брих...» (Екл. 9:11). Не швидкість 
ніг і розвинута мускулатура, а тер-
пеливість – ось що має значення.

«Майте, брати мої, повну ра-
дість, коли впадаєте у всілякі ви-
пробовування, знаючи, що досвід-
чення вашої віри дає терпели-
вість. А терпеливість нехай має 
чин досконалий, щоб ви доскона-
лі та бездоганні були і недоста-
чі ні в чому не мали» (Як. 1:2-4).

Пам’ятаймо, що випробуван-
ня даються нам на користь. Яків 
говорить, що випробування має 
досконалу дію – воно формує всі 
сфери нашого характеру і нашої 
особистості. Не спішімо здаватися. 
Випробування зробить нас доско-
налими і цілісними християнами. 

Д. П.

Яка заповідь повторюється в Біблії найчас-
тіше? Це не заборони і не попередження. Відпо-
відь, ймовірно, вас здивує. Найчастіше Бог за-
кликає: «Хваліте Господа», «Не бійтеся», «Ра-
дійте» і «Дякуйте!». Бог бажає, щоб ми завжди 
і на кожному місці відчували справжню радість. 

Біблія максимально реальна. 
Бог багато говорить про грі-
хи, горе, печалі, болі, зради, 

невдачі, страхи, жахи і крайні по-
треби. Але головна тема Бога – 
радість. Бог хоче, щоб ми пізна-
ли надію, яка здатна виробити 
радість навіть у важких і боліс-
них ситуаціях.

Існує прямий зв’язок між здат-
ністю полюбити Бога понад усе, 
полюбити ближнього як само-
го себе і здатністю відчувати 
справжню радість. Ми не жер-
твуємо одним заради іншого. 
Коли Бог нам велить любити 
Його всім єством або любити ін-
ших з такою ж турботою, увагою, 
милістю, співчуттям і терпінням, 
з якими ми ставимося до себе і 
любимо себе, Він не велить нам 
жертвувати справжньою радістю.

«Хваліть Господа»
Коли Бог велить нам хвали-

ти Його, чого Він хоче? Остан-
нє, чого Він хоче, – щоб ми на 
словах визнавали свою любов 
до Нього, коли наші серця блу-
кають десь далеко (Іс. 29:13). 
Він говорить дивитися на Ньо-
го крізь призму того, що Він від-
крив нам про Себе.

«Не бійтеся»
Коли Бог говорить нам «не 

боятися», що це означає? Він 

хоче, щоб ми роздумували про 
Його обітниці доти, поки не від-
чуємо, що паралізуючий ефект 
страху зникає.

Це смілива, щаслива впев-
неність – не тільки вираз довіри 
до Нього; наша любов зростає і 
надихає інших. Ми просто не мо-
жемо не хотіти втішати і надиха-
ти інших тією втіхою, відвагою і 
мужністю, які ми одержали від 
Бога (2 Кор. 1:3-4).

«Радійте»
Коли Бог говорить нам раді-

ти, чого Він хоче? Його бажан-
ня – щоб ми пам’ятали, що ніщо 
не зможе відлучити нас від Його 
всемогутньої любові до нас в 
Христі Ісусі (Рим. 8:38-39); що 
Він буде все робити для нашого 
добра (Рим. 8:28), і що Він поз-
бавить нас від всякого зла і збе-
реже для Свого Небесного Цар-
ства (2 Тим. 4:18).

«Дякуйте»
Коли Бог дає нам заповідь дя-

кувати Йому, чого Він хоче? Як 
сказав Джон Пайпер, Бог не шу-
кає такої вдячності, яку має ви-
явити шестилітня дитина своїй 
бабусі після того, як одержала 
від неї чорні шкарпетки на Різд-
во. Бог хоче, щоб ми дивилися на 
речі, які засмучують, викликають 
гнів, розчаровують, печалять і 

пригнічують нас, і все-таки бачи-
ли Його благодать – Його повну, 
здатну збагатити, благодать (2 
Кор. 9:8), що виливається на нас 
незалежно від того, в яких обста-
винах ми опинилися (1 Сол. 5:18).

Коли ми бачимо Його милість 
і довіряємо Його мудрим цілям, 
вдячність виштовхує наші нега-
тивні, гріховні емоції і нарікан-
ня, замінюючи їх спокоєм. І цей 
натхнений вдячністю мир пере-
ливається на кожного, з ким ми 
спілкуємося, часто допомагаю-
чи їм перебороти їхні спокуси. 

Секретний код
Бог дає людям тільки такі 

заповіді, які приносять найви-
ще благо. Ось чому для тих, хто 
відкриває цей секрет, «Його ж 
заповіді не тяжкі» (1 Ів. 5:3). Да-
вид розкрив цю таємницю і напи-
сав Псалом любові до заповідей 
Божих: «Господній Закон доско-
налий – він зміцнює душу. Свід-
чення Господа певне – воно не-
досвідченого умудряє. Справед-
ливі Господні накази, бо серце 
вони звеселяють. Заповідь Го-
спода чиста – вона очі просвіт-
лює. Страх Господа чистий – він 
навіки стоїть. Присуди Господа – 
правда, вони справедливі всі ра-
зом, дорожчі вони понад золото 
і понад безліч щирого золота, і 
солодші за мед і за сік щільнико-
вий. І раб Твій у них бережкий, а 
в дотриманні їх – нагорода вели-
ка» (Пс. 18:8-12).

Бог зажди бажає нам добра.
Ieshua.org.
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