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ЯКЩО УКРАЇНСЬКІ ПОЛІТИКИ БУДУТЬ 
ЙТИ ЗА ХРИСТОМ, ВОНИ ПРИНЕСУТЬ 
УСПІХ НАШОМУ НАРОДОВІ 

ДОРОГА ЦЕРКВО 
ХРИСТОВА! ДОРОГІ 

ДІТИ БОЖІ! МИР ВАМ!

Перед Своїм воскресінням наш Спаситель Ісус Христос 
звелів Своїм учням: «Не відлучайтесь від Єрусалиму, а 
чекайте обітниці Отчої, про яку ви чули від Мене, Іван бо 

водою хрестив, а ви ж через декілька днів будете охрещені 
Духом Святим» (Дії 1:8).

Ця чудова обітниця збулася в день П’ятидесятниці – не тіль-
ки для апостолів, але й для більш ніж сотні інших послідовни-
ків Христа, і вона збувається до сьогодні для всіх, хто вірує!

З цього славного дня почалася нова духовна ера – жит-
тєдайний рух Духа Святого в серцях віруючих людей; почало-
ся славне будівництво Церкви Христової, яке триває донині.

Від всього серця бажаю вам пережити свою П’ятидесят-
ницю, здобути свій власний досвід хрещення Духом Святим, 
а тим, хто прийняв цю обітницю, – сповнятися Духом Святим.

Бажаю всім глибинного пізнання благодаті Святого Духа, 
зростання в силі та мудрості, бо тільки Дух Святий і Слово 
Боже можуть змінити нас в образ Христів і підготувати до зу-
стрічі з Ісусом.

Закликаю вас дорожити цим невимовним дарунком з неба 
і берегти його, пам’ятаючи, якою величезною ціною Господь 
придбав для нас це Батьківське благословення.

 Ще раз вітаю вас із днем великого свята – днем П’ятидесятниці!
«У старанності не лінуйтеся; палайте духом; служіть Госпо-

деві» (Рим. 12:11).
З повагою та молитвами  

старший єпископ  УЦХВЄ М. Паночко.

СТАРШИМ ЄПИСКОПОМ УЦХВЄ УЖЕ СТАРШИМ ЄПИСКОПОМ УЦХВЄ УЖЕ 
ВШОСТЕ ОБРАНО МИХАЙЛА ПАНОЧКАВШОСТЕ ОБРАНО МИХАЙЛА ПАНОЧКА

Із днем П’ятидесятниці!Із днем П’ятидесятниці!

Делегати звітно-виборної конференції проголосували за нового 
главу Української Церкви Християн Віри Євангельської.

Ним у черговий раз (на шостий чотирирічний термін) обрано  єпископа Михайла Паночка. 
За результатами таємного  голосування за його кандидатуру віддали голос 72% делегатів.

Михайло Степанович подякував за довіру та поділився тим, що на серці: «Для мене 
найважливіше – не посада, а те, що Господь скаже. Я не хочу високих нагород, хочу одне 
– почути «добрий рабе» від Господа».

Першим заступником старшого єпископа обрано пастора з м. Києва Анатолія Козачка.
chve.org.ua.

Ми живемо в державі, де 
кожен має право вільно 
сповідувати свою релігію. 
Можна вільно говорити 
про Боже Слово. Завдяки 
Богу ми пройшли страш-
ні часи тоталітаризму, 
коли вже саме бажання 
говорити Слово Боже ка-
ралося кримінально.

Як політик, я часто задаю собі 
запитання: що має на увазі по-
літик, коли звертається до лю-

дей і до чогось їх закликає? Політики 
в Україні часто грішать тим, що їхні 
заклики до людей – це чиїсь ідеї, які 
вони видають за свої. Це великий ви-
клик, коли ти закликаєш когось йти 
за тобою. Мені здається, тут якраз і 
допоможе порада «йти за Христом». 
Якщо українські політики будуть йти 
за Христом, вони принесуть успіх на-
шому народові.

Із великим задоволенням зачитаю 
звернення до делегатів і гостей з’їз-
ду УЦХВЄ лідера нашої партії Юлії 
Тимошенко: 

«Вельмишановний Михайле Сте-
пановичу, шановні єпископи, пасто-
ри, гості, всі присутні. У цю хвилину 
я далеко від Києва, але я вдячна Го-
споду і вашій громаді за можливість 
звернутися до вас зі словами привітан-
ня. Ви несете високе служіння в Цер-
кві, яка устами служителів проповідує 
Слово Боже українцям і стала однією 
із найбільших Церков у нашій держа-
ві. Ви проповідуєте правдиві ідеали, 
і вашого наставництва потребують 

люди, які щиро прагнуть молитися 
Господу і жити за Його заповідями. 

Були часи коли Церкву ХВЄ не-
щадно топтала величезна тоталітар-
на машина, що вела безбожний спо-
сіб свого існування. Ваші одновірці 
зазнавали кепкувань і жорстокої на-
руги, пройшли через табори і тюр-
ми. Багатьох спіткала мученицька 
смерть. Однак вони не зрадили Го-
спода і сміливо проповідували Його 
Слово. Сьогодні ми маємо інші мож-
ливості: молитися Господу та працю-
вати для Нього. 

Щиро дякую вам за молитовну 
працю та соціальне служіння, зав-
дяки яким ми спільно будуємо силь-
не суспільство. Окремо дякую всім, 
хто долучився до захисту наших цін-
ностей та свобод під час револю-
ційних піднесень, хто допомагав на-
шим воїнам, людям, які потребують 
особливої опіки. Ваша Церква лікує 

моральні виразки сучасного суспіль-
ства, такі, як наркоманія, корупція, 
аморальність, ненависть, гординя. 

Дякую Михайлові Степановичу 
Паночку, якого надзвичайно ціную за 
пасторське слово, мудрі поради, ду-
ховну підтримку, і я дуже добре знаю 
силу його молитви. Переконана, що у 
багатьох питаннях ми однодумці і ма-
ємо спільну мету – сильну Церкву та 
квітучу українську державу.

Від щирого серця зичу з’їздові 
служителів УЦХВЄ плідної роботи. 
Бажаю далекоглядного планування 
розбудови Церкви та підтвердження 
повноважень сильних та достойних її 
лідерів. Упевнена у вашому успіху, бо 
ви – сіль землі і світло для світу, про 
що говорив Ісус у Нагорній проповіді. 
Хай з вами завжди буде Боже благо-
словення. Слава Ісусу Христу! З пова-
гою Юлія Володимирівна Тимошенко».

Ісус сказав, що той, хто хоче 
бути першим, хай буде слугою 
для всіх. Для мене особисто 
цей короткий вислів із Свято-
го Письма став науковим визна-
ченням державного служіння.

Ми маємо щодня себе запиту-
вати: чи можу я бути слугою у 
цій ситуації? 

Держава – це Господнє творіння. Держава 
створена заради людини і її якості жит-
тя. Держава – це інституція управління, 

яка зобов’язує створювати обставини і умови 
та берегти чотири права, які Господь дав лю-
дині. Перше – право на життя. Друге – право 
на свободу. Третє – право на власність заро-
бленого власними руками. Четверте – право 
на гідність. Держава має захищати ці права.

Коли ти живеш для Бога, ти корисний для 
себе і для людей. Як важливо доносити це до 
кожного з нас для того, щоб добре виконува-
ти свої обов’язки як державного управлінця. 

Я дуже вдячний попередникам, які створили 
одну із найкращих конституцій в Європі. У ній 

написано, що джерелом влади є народ. Пові-
рмо в це і зробімо людей центром своєї уваги. 

Щоб зберегти конституційну державу, тре-
ба змінити регламент, змінити закон про пре-
зидента. Хто не хоче цього закону, той  хоче 
темної води. Друга річ, яка нам потрібна, – 
це антикорупційний суд. Кому не потрібен 
справедливий суд? Тому, хто хоче темряви. 
Хто нею насолоджується, ображаючи інших.

Ці два закони можуть змінити державу і 
захистити ці чотири права.
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МИ БУДЕМО УСПІШНИМИ ЛИШЕ ТОДІ, МИ БУДЕМО УСПІШНИМИ ЛИШЕ ТОДІ, 
КОЛИ СТОЯТИМЕМО НА ПРАВДІКОЛИ СТОЯТИМЕМО НА ПРАВДІ

ПРЕЗИДЕНТ ВІДПОВІВ 
НА ПЕТИЦІЮ ЩОДО 

ЗАХИСТУ ТРАДИЦІЙНИХ 
СІМЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ

ОДНОСТАТЕВІ ПАРТНЕРСТВАОДНОСТАТЕВІ ПАРТНЕРСТВА  
БУДУТЬ ВИЛУЧЕНІ З НАЦІОНАЛЬНОЇ БУДУТЬ ВИЛУЧЕНІ З НАЦІОНАЛЬНОЇ 
СТРАТЕГІЇ З ПРАВ ЛЮДИНИСТРАТЕГІЇ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Ми повинні зрозуміти Божу дорогу. 
Наша дорога для нас ясна. Але вона 
може бути неправильна, гріховна. 
Усе навколо намагатиметься зве-
сти нас з Його дороги. Тому всім нам 
потрібно постійно вчитися.

Служитель, пастор, пресвітер, ди-
якон  – усі мають шанувати Слово 
Боже. Покоритися йому, бо це доро-
га правильна, істинна.

Науковці і політики високих рівнів 
знають, що ми маємо щось, чого 
вони не мають. І відкрито заявля-
ють про це. У нас, віруючих людей, 
є Божа благодать. Тому що Боже 
Слово знайшло місце в наших сер-
цях. Але Божа благодать не буде 
мене тримати, якщо я не буду йти 
Його дорогою.

Неправда намагається пролізти до кожного слу-
жителя. Часто говорять, мовляв, ми з політи-
ками нічого не маємо. Але коли той грошей 

дасть, брат просто на очах плавиться. Це непра-
вильно. Ми перед людьми хочемо гарно виглядати, 

але забуваємо, що на нас дивиться Господь. Влас-
ної сили проти неправди і спокус у нас нема. Але 
коли ми з Ісусом – усе буде добре.

Мені часто пишуть, але я кажу: ви хоч трохи щось 
робіть, а не лише пишіть. Або робіть так, як пропо-
відуєте. Проповідуємо про смирення – то смиряй-
мося, проповідуємо про братство – то любім його. 
Ісус хоче, щоб ми від Нього навчилися, бо Він тихий 
і серцем покірливий. Це один із найважчих уроків. 
Якщо ми не дамо Ісусу місця в серці, то нас ніщо не 
врятує. Ніякі заслуги, ніякі здобутки й таланти нам 
не допоможуть. 

Коли Господь доручив нам служіння, Він не ска-
зав нам догоджати один одному. Ми згоримо, якщо 
будемо так робити. Апостол Павло пише, що коли б 
він догоджав людям, то вже не був рабом Христа. 

Коли відомі на всю країну люди просять помоли-
тися за них, і Бог відкрив мені ці двері, то треба мо-
литися, треба говорити їм Боже Слово. Бог сказав, 
що зробить нас ловцями людей. Ми ловимо ув’язне-
них у тюрмах, наркоманів на вулицях, алкоголіків і 
безхатьків. А коли ми будемо ловити велику рибу? 
Чи нам лише тюлька подобається. Що ми за ловці? 
З дому до церкви із церкви додому. І більше нічого 
не робимо. Але це проти Божого Слова. Ісус гово-
рив, що ми – місто на горі, а не барліг ведмежий у 
лісі. Нам пора втілювати Божі принципи. 

У наших церквах багато хрещених Духом Божим, 
але мало сповнених. Коли на зібранні є невіруючі, 

не кричіть, бо для них це звучить дико.
У нашому братстві 1600 церков, і кожна відріз-

няється. Як їх вмістити? Треба мати широке серце, 
повне любові. Але не повне гріха. 

Жити по Божому Слову – це велика насолода. 
Ми повинні служити з радістю, а не казати, як то 
важко. Тому що легко не буде. Хіба Ісусові було лег-
ко? Ісус все переніс для того, щоб наші душі потра-
пили до сітки спасіння. 

Для нас нема іншої дороги, як іти за Ісусом. Це 
посвячення. Любім людей. Люди готові почути Єван-
геліє. Йдімо ловити людей, а не сидімо у церквах. 
Свідкуймо про Христа, коли є така можливість. За-
ради чого існує церква? Коли в церкві не каються 
люди, а вас це не хвилює, – покайтеся. Ісус плакав 
над Єрусалимом. Чи ми плачемо за тим, що світ 
гине? Те, що Ісус розпочав на землі, Він хоче пере-
дати нам. Йому не потрібна нова релігійна органі-
зація, Йому потрібні нові ловці людей. Ми повинні 
продовжувати Його працю. Ми будемо успішними 
лише тоді, коли стоятимемо на Його правді. 

Хай Бог допоможе вам виконати Його працю. 
Христос нас не залишить. Він буде з нами, бо нам 
доручена велика місія – ловити людей у сіті спасіння.

Я дякую Богові за Українську Церкву Християн 
Віри Євангельської. Ти, Боже, – Голова, а не ми. Ти 
основа. Ти – наріжний камінь, і ворота пекельні не 
здолають Церкву. Вона народилася у Твоїх ранах. 

Дякую Богові за Його Сина, Який став основою 

Церкви. Дякую за найбільший дар – прощення і спа-
сіння душ. Дякую за те, що Він послав Духа Свя-
того, Який відкрив нам таїну віри, таїну Голгофи, 
показав цілющу силу крові Ісуса Христа. Дякую за 
Утішителя, Духа правди, Який веде нас у ту чудо-
ву країну, де не буде розлуки, плачу, хвороби і горя. 

І хай Бог благословить кожного служителя, кож-
ну обласну пресвітерську раду, всі відділи почина-
ючи від недільних шкіл і закінчуючи відділами сім`ї, 
благовісту, місіонерства і т.д . Кожен відділ цінний, 
кожен служитель цінний і дорогий в очах Божих.

Хай Бог допоможе нам однодумно працювати – 
не на наш авторитет, але на Його авторитет. Допо-
може любити один одного, молитися один за одно-
го, підтримувати руки один одному, як Аарон і Хур 
підтримували руки Мойсея. 

Дякую Богові за молитовників, за молодь, за всіх 
братів і сестер як в Україні, так і за кордоном. Хай 
буде мир у їхніх серцях. Хай буде успіх у їхніх домах. 
Хай буде радість від того, що вони вкладають свою 
частку в розбудову Царства Божого. 

Дякую Богові за старших людей. Хай і на ста-
рість вони будуть, як соковиті плоди, без гіркоти об-
рази, без нарікання. Хай Дух Святий наповнить на-
ших старійшин.

Господи, ми й надалі віддаємося у Твої руки. 
Благослови всіх нас в Ім’я Отця, і Сина, і Свято-
го Духа. Амінь!

Комітет Верховної Ради 
з прав людини відповів на 
петицію про захист тра-
диційних сімейних ціннос-
тей, яка набрала необхід-
ні 25 тисяч голосів

Автору петиції, пастору церкви 
євангельських християн Віктору 
Танцюрі повідомили, що з Плану 

дій з реалізації Національної стратегії 
у сфері прав людини вже вилучено шо-
стий підпункт 105 пункту, в якому йш-
лося про легалізацію в Україні заре-
єстрованого цивільного партнерства 
для різностатевих і одностатевих пар.

Комітет з прав людини також запев-
нив Танцюру, що Мін’юст працює над 
тим, щоб вилучити з Національної стра-
тегії ще деякі пункти «у зв’язку з немож-
ливістю або недоцільністю їх виконання».

Як можна пересвідчитися на сайті 
Міністерства юстиції, підпункт про ци-
вільне партнерство одностатевих пар 
справді вилучено з вердиктом: «Вико-
нання неможливе».

У звіті щодо реалізації Національ-
ної стратегії в сфері прав людини за 
І квартал 2018 року пояснюється, що 
до Мін’юсту надійшла велика кількість 
звернень різних організацій, зокрема 
таких, як «Любов проти гомосексуа-
лізму», «Древо», «Місія милосердя й 
справедливості», «Об’єднання христи-
ян-військовослужбовців України» тощо.

Вилучити цей підпункт також проха-
ла влада Запорізької, Тернопільської, 
Миколаївської, Рівненської областей, 
Кам’янця-Подільського, Острога, Рів-
ного, Фастова, Полтави та деякі інші 
місцеві ради.

Нагадаємо, підписанти петиції про 
захист традиційних сімейних цінностей 
вимагали заборонити «пропаганду і по-
пуляризацію різних видів девіантної ста-
тевої поведінки й антисімейних ідей» і 
публікацій матеріалів на цю тему у ЗМІ.

Президент Петро Порошен-
ко відповів на петицію щодо 
захисту традиційних сімей-
них цінностей та інституту 
сім’ї, яка набрала необхідні 25 
тисяч підписів.

Як ідеться у відповіді Президента, він 
поділяє «стурбованість громадськості 
щодо порушеної проблеми».

«Наше спільне завдання – побудува-
ти толерантне, демократичне та європей-
ське суспільство в Україні», – написав він.

Стосовно заборони на законодавчо-
му рівні пропаганди і популяризації ЛГБТ, 
Президент зазначив, що обов’язком кож-
ної людини є не посягати на права і свобо-
ди, честь і гідність інших людей.

І нагадав, що згідно із Конституцією 
громадяни мають рівні конституційні пра-
ва і свободи та є рівними перед законом. 
Крім того, відповідно до законодавства 
України, забороняються будь-які форми 
дискримінації, в тому числі й підбурюван-
ня до дискримінації.

«Отже, будь-які законодавчі ініціати-
ви, спрямовані на обмеження конститу-
ційних прав, є неконституційними», – на-
голосив Порошенко.

Щодо сімейних цінностей та інституту 
сім’ї в Україні Порошенко зазначив, що, від-
повідно до Конституції України, «шлюб ґрун-
тується на вільній згоді жінки і чоловіка».

«Кожен із подружжя має рівні права і 
обов’язки у шлюбі та сім’ї. Батьки зобов’я-
зані утримувати дітей до їх повноліття».

hromadske.ua.

 Михайло Паночко
Старший єпископ УЦХВЄ

КОНФЕРЕНЦІЮ УЦХВЄ ПРИВІТАЛИ 
ДЕЛЕГАТИ З-ЗА КОРДОНУ

Джеральд Доллар
Місіонер Асамблеї Божої 

Я дуже радий, що маю честь працювати у про-
екті з відкриття 400 нових церков. Україна пере-
жила голодомор. У 2 Самуїла у 23-му розділі опи-
сується, що Ізраїль опинився в дуже схожій ситуа-
ції. Інші народи розкрадали їхнє майно багато років. 
І троє воїнів Давида вирішили виправити ситуацію. 

У духовному плані Україна переживає голод у 
багатьох сферах. Є сотні сіл, де немає церкви. Ціл-
ком можливо, що жниво там зібрав ворог. Ісус ска-
зав, що поля дозріли для жнив, але немає праців-
ників, і велить нам молитися, щоб Бог вислав пра-
цівників на Своє жниво.

Пеле Хормарк
Голова п’ятидесятницької 

спільноти Європи
Вітаю всіх вас від п’ятидесятницької сім`ї Євро-

пи, яка має 60 філій у різних державах Європи. Ми 
молимося про новий вітер, який почне віяти зі сходу 
на захід. Цей вітер принесе заснування нових цер-
ков. Країни які раніше приймали місіонерів, стають 

тими, хто посилає місіонерів. 
У Писанні читаємо: «Року смерти царя Озії ба-

чив я Господа, що сидів на високому та піднесе-
ному престолі, а кінці одежі Його переповнювали 
храм. Серафими стояли зверху Його, по шість крил 
у кожного: двома закривав обличчя своє, і двома 
закривав ноги свої, а двома літав. І кликав один до 
одного й говорив: Свят, свят, свят Господь Сава-
от, уся земля повна слави Його!  І захиталися чопи 
порогів від  голосу того, хто кликав, а храм перепов-
нився димом! Тоді я сказав: Горе мені, бо я зана-
пащений! Бо я чоловік нечистоустий, і сиджу посе-
ред народу нечистоустого, а очі мої бачили Царя, 
Господа Саваота!» (Іс. 6:1-7).

Ми як лідери повинні мати цілі. У Європі щоро-
ку проводиться соціальне опитування, де беруть ін-
терв’ю у людей віком від 16 до 23 років про те, які у 
них цілі на майбутнє. Статистика показує кількість 
тих, хто вірить у Бога: у Швеції таких 75%, у Чехії 
– 91%, в Естонії – 90%. Тільки 60% молоді вірить у те, 
що демократія – це найкращий шлях розвитку країн. 

Ми віримо, що почнеться новий рух на нашому 
континенті. І розуміємо, Хто приймає рішення про 
долю континенту. В Європі молоді люди мають все, 
але не мають найголовнішого – відповіді на питан-
ня щодо вічного життя. Ось чому Ім`я Ісуса повинно 

бути проголошене на цьому континенті потужніше, 
ніж будь-коли раніше.

Бернард Кокер
Керівник місії «Християнська 

допомога»
Ми живемо в незвичайний час. Політичні керів-

ники різних держав постійно змінюються. Але Сло-
во Боже вічне. Апостол Павло писав: «Павло, із волі 
Божої апостол Христа Ісуса, і брат Тимофій до свя-
тих і вірних братів у Христі, що в Колосах: благодать 
вам і мир від Бога, Отця нашого! Ми  дякуємо Бо-
гові, Отцеві Господа нашого Ісуса Христа, завжди 
за вас молячись» (Кол. 1:1-3). Наша місія служить 
найбіднішим верствам населення. В Індії наші про-
повідники перепливають річки з Євангеліями, щоб 
доставити їх до людей. Церква – це люди. Тому ми 
повинні сіяти Слово Боже у людей. Не дивитися 
на земні речі, але думати про небесну спадщину.

Томмі Валлін 
Пастор-координатор співпраці 

церков України і Швеції
У Біблії читаємо: «Ось Пилип прийшов до 

самарійського міста і проповідував їм про Христа. 
А люди вважали на те, що Пилип говорив, і згідно 
слухали й бачили чуда, які він чинив. Із багатьох 
бо, що мали їх, духи нечисті виходили з криком ве-
ликим, і багато розслаблених та кривих уздорови-
лися. І радість велика в тім місті була!» (Дії 8:5-8).

Коли ми сфокусовані на проповіді Євангелія, від-
буваються чуда, змінюються життя людей. Вони ба-
чать, що Ісус їх любить, їхні гріхи прощені, життя їхнє 
змінене. І співпрацюючи з вами, ми хочемо бачити 
змінені життя людей: від міста до міста, від села до 
села, від вулиці до вулиці, від дверей до дверей. Ми 
дивимось на майбутнє як на спільну працю з вами.

Ускко Катто
Голова об’єднаних церков 
п’ятидесятників Фінляндії
У Слові Божому написано: «Бо прагну вас бачи-

ти, щоб подати вам якого дара духовного для зміц-
нення вас» (Рим. 1:11).

Ми надихаємося, коли бачимо один одного. На-
віть апостолу Павлу потрібно було натхнення. Нам 
усім воно потрібне, тому що часом можуть опуска-
тися руки. Таким натхненням для нас стають кон-
ференції, де ми збудовуємося від віри один одного.
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ

ЧАША ОП’ЯНІННЯЧАША ОП’ЯНІННЯ
ПРАКТИЧНЕ ХРИСТИЯНСТВО

Ми не маємо права обмежуватися суто зовніш-
ньою стороною християнства. Наше життя читає 
Бог. Наше життя читають люди. Ми не можемо го-
ворити людям про Божу істину, якщо самі її не до-
тримуємося. Ми не можемо вимагати від ближніх 
бути духовними, якщо самі не такі…

Слово говорить: «Ось ти звешся 
юдеєм, і спираєшся на Закона, 
і хвалишся Богом, і знаєш волю 

Його, і розумієш, що краще, навчив-
шись із Закону, і маєш певність, що 
ти провідник для сліпих, світло для 
тих, хто знаходиться в темряві, ви-
ховник нерозумним, учитель дітям, 
що ти маєш зразок знання й прав-
ди в Законі. Отож, ти, що іншого на-
вчаєш, себе самого не вчиш! Пропо-
відуєш не красти, а сам крадеш! На-
казуючи не чинити перелюбу, чиниш 
перелюб! Гидуючи ідолами, чиниш 
святокрадство! Ти, що хвалишся За-
коном, зневажаєш Бога переступом 
Закону! Бо через вас зневажається 
Боже Ймення в поган, як написано. 
Обрізання корисне, коли виконуєш 
Закона; а коли ти переступник За-
кону, то обрізання твоє стало не-
обрізанням. Отож, коли необрізаний 

зберігає постанови Закону, то чи 
не порахується його необрізання 
за обрізання? І необрізаний з при-
роди, виконуючи Закона, чи не осу-
дить тебе, переступника Закону з 
Писанням і обрізанням? Бо не той 
юдей, що є ним назовні, і не то об-
різання, що назовні на тілі, але той, 
що є юдей потаємно, духово, і обрі-
зання серця духом, а не за буквою; 
і йому похвала не від людей, а від 
Бога» (Рим. 2:17-29).

Цей уривок адресований юде-
ям. Вони хвалилися Мойсеєвим за-
коном, проте їхнє життя цьому зако-
ну не відповідало. Юдейські духов-
ні лідери не виконували того, чого 
очікував від них Бог, обмежуючись 
зовнішнім благочестям.

Благочестивий лише зовні спо-
сіб життя рано чи пізно себе про-
явить. Якби внутрішній стан юдеїв 

відповідав зовнішньому, вони б до-
чекалися Свого Месію та впізнали 
би в Ісусі Христа…

Для того, щоб мати силу жити 
праведно та подавати приклад ін-
шим, ми повинні уникати компро-
місів. Не можна чинити перелюб зі 
світом, загравати з ним. Чинити пе-
релюб – означає зраджувати Бога, 
і тут мова йде не лише про плот-
ські гріхи. Буває, що ми зраджуємо 
Бога духовно. 

Наше матеріальне земне жит-
тя – це далеко не головне. Головне 
– духовне, те, що заховане в серці. 
Коли нас хрестили в тіло Христове, 
ми обіцяли Богові служити Йому до-
брою совістю. Якщо обіцяв – вико-
нуй, бо Бог спитає. Він чекає від нас 
не гарно зіграної ролі віруючої лю-
дини, а поклоніння в дусі та істині 
кожного дня, коли ми щодня звіря-
ємо себе зі Словом Божим.

В Об’явленні та багатьох інших 
книгах Біблії є вірші, які виносять 
вирок тим, хто живе суто зовніш-
нім християнством. І це дуже страш-
но. Якщо Слово говорить нам відо-
бражати Христа на всякому місці – 
так і робімо.

«Служіть Господеві із радістю, 
перед обличчя Його підійдіте зо спі-
вом!» (Пс. 100:2).

«Збудися, збудись, зодягнися у силу, 
рамено Господнє! Збудися, як у дав-
нину, як за покоління віків! Хіба це 
не ти Рагава зрубало, крокодила зді-
равило?.. Збудися, збудися, устань, 
дочко Єрусалиму, що з руки із Господ-
ньої випила ти келіх гніву Його, ча-
шу-келіха одуру випила, вицідила... 
Так говорить Господь твій, Господь 
і твій Бог, що на прю за народ Свій 
стає: Ось келіха одуру Я забираю з 
твоєї руки, чашу-келіха гніву Мого, 
– більше пити його вже не будеш!» 
(Іс. 51:9-22).

Ісая говорить, що Бог вклав у руки всіх народів 
«чашу оп’яніння». І Сам наповнив її вином стра-
ху, безнадії і збентеження. Ісая звернувся з цими 

словами до народу, який перебував у вавилонсько-
му полоні. До праведників, які продовжували шукати 
Господа в середовищі того розбещеного суспільства. 

І сьогодні це слово звернене до всіх, хто шукає 
Господа і любить Його праведність в такий недо-
брий час, як наш. Іншими словами, та чаша оп’янін-
ня, яку Бог вклав у руки Вавилону, Ассирії і сусідніх 
народів, – це та сама чаша, яку Він вклав у руки на-
родів сьогодні. Ісая говорить, що в цю чашу оп’янін-
ня влито чотири великі страхи.

Страх втратити майно
Господь говорив Своєму залишку у Вавилоні: 

«І ти... завжди щоденно лякаєшся гніву гнобителя, 
що готовий тебе погубити» (Іс. 51:13). Бог говорив 
Своєму народові, по суті, ось що: «Ти думаєш про 
те, що в тебе хліб закінчиться, що ти опустишся на 
дно злиднів. Ти зосередив увагу на твоїм гнобите-
лі, а не на твоєму турботливому Господі».

Люди, до яких звертався Господь, ще в дитин-
стві бачили, як їх батьки позбувалися своїх домів в 
Ізраїлі. На їх очах все їхнє добро і всі пожитки за-
брали вавилоняни, захопивши країну. А тепер ви-
никла загроза, що перси ось-ось захоплять Вави-
лон і розорять його. І Божий народ знову став по-
чуватися безсилим.

Страх запанував у серцях цих ізраїльтян, по-
стійно сковуючи їх. Особливий, Богом вибраний 
народ молився і шукав Його лиця і водночас без-
перестанку пив із чаші оп’яніння і страху. Вони за-
давалися питанням: «Як нам вижити? Як прогоду-
вати свої сім’ї?».

Страх втратити дітей
«Синове твої повмлівали, лежали на розі всіх 

вулиць» (Іс. 51:20). Серед благочестивих батьків по-
ширився неспокій за дітей. Вони бачили, як їх діти 
все більше й більше стають байдужими до Бога, жи-
вучи в розпусному вавилонському суспільстві. Сер-
це молоді ставало все більше запеклим в міру того, 
як вони віддавалися розпусті, матеріалізму, похоті, 
так що врешті-решт Бог послав «дух нехоті» на мо-
лодь як покарання за їх відступництво.

Страх бід і терору
 «Ці дві речі спіткали тебе, – але хто пожаліє 

тебе? Руїна й недоля, і голод та меч» (Іс. 51:19). Ісая 
говорить, що ці події лише доповнили чашу оп’янін-
ня. Кризи на міжнародній арені лише посилили їх 
тривогу, викликану власною кризою.

Страх опинитися без лідера
«Зо всіх тих синів, що вона породила, нікого 

нема, хто б провадив її; зо всіх тих синів, яких ви-
ховала, нікого нема, хто б підтримав її...» (Іс. 51:18). 

Не було ні царя, ні князя, ні політичного лідера, 
який міг би вселити надію в серця людей. Натомість 
появилося багато неправдивих пророків, які гово-
рили неправду і пророкували про процвітання, од-
ночасно наживаючись на цьому.

У відчаї Божий народ кликав до Господа: «Збу-
дися, збудись, зодягнися у силу, рамено Господнє!» 
(Іс. 51:9). По суті, вони говорили Йому: «Господи, 
чому ж Ти не дієш? Заступися за нас, як Ти робив 
це у стародавні часи».

Невже вони думали, що Бог спить і не турбуєть-
ся за Свій народ? Вони голосно дорікали Тому, чия 
рука завжди простягнута, щоб захищати їх, кричу-
чи: «Боже, збудися!». І це ті ж ізраїльтяни, які самі 
часто проповідували про всемогутнього Бога. Од-
нак у них було мало віри в те, що Він бажає тво-
рити чуда для них зараз, коли настали тяжкі часи.

Ми і наші страхи
Скажіть, а хіба сьогодні в церквах ситуація кра-

ща? Ми також проголошуємо захопливі проповіді про 
Божу могутність, виявлену в минулому: про Бога, 
Котрий добув воду зі скелі, Котрий посилав хліб з 
небес, воскрешав мертвих, але, подібно до Його 
народу у Вавилоні, ми дуже мало віримо в те, що 
Господь бажає творити дива тепер, коли ми в біді.

Ми прославляємо Його могутність, виголошує-
мо проповіді про те, як Він відповідає на молитви, 
однак у нашій душі не згасає тривога за дітей, за 
кредити... Ми також п’ємо з чаші оп’яніння думка-
ми невірства.

Над нами тяжіють ті самі чотири страхи, що й 
над Ізраїлем.

Нестабільна економіка стала нашою найбіль-
шою тривогою, відкинувши на другий план війни 
на Близькому Сході та деяких інших місцях, а та-
кож загрози тероризму. Фондовий ринок лихома-
нить, з усіх боків лунають попередження про май-
бутню глибоку кризу.

Зростає, як снігова лавина, страх, що ми втрачаємо 

своїх дітей. Студентські кампуси потопають в ал-
коголізмі; поширюється епідемія алкоголізму. У ба-
гатьох середніх школах важко знайти учнів, які не 
курять маріхуану або не п’ють; багато з них вже ста-
ли хронічними алкоголіками і наркоманами.

У зв’язку з випадками стрілянини в школах, що 
останнім часом почастішали, батьки з великим стра-
хом відправляють своїх дітей в коледжі і школи. 

Страх перед спустошенням, голодом і терориз-
мом шириться усім світом. У Конго померли від го-
лоду 50 000 чоловік. Через етнічні чистки в Суда-
ні понад 300 000 чоловіків, жінок і дітей позбули-
ся даху над головою. Кенію трясе від жорстоких 
вбивств, що забирають мільйони життів в містах і 
селах. У Чаді повним ходом іде громадянська вій-
на. Нігерія скочується в соціальний хаос. І це дале-
ко не поодинокі приклади бід, трагедій, хаосу, які 
охопили ввесь світ.

Сьогодні всі чекають на спасителя, лідера, який 
зможе запропонувати готові рішення розв’язан-
ня всіх цих проблем. Європейський Союз виношує 
плани щодо запровадження посади «суперпрези-
дента», який матиме безпрецедентні повноважен-
ня і можливості збирати армію. Один за одним по-
являються політики, і кожен роздає неймовірні обі-
цянки, що все налагодить. І все це розчищує дорогу 
для появи антихриста.

«Збудися! Устань!»
Що Бог обіцяє зробити з цією чашею оп’янін-

ня? Ісая говорить: «Тому-то послухай оцього, убо-
га й сп’яніла, але не з вина: Так говорить Господь 
твій, Господь і твій Бог, що на прю за народ Свій 
стає...» (Іс. 51:21-22). Господь тут говорить, по суті, 
ось що: «У Мене є слово до всіх, хто любить пра-
ведність, хто шукає Мене, хоча й оп’янів, наситив-
шись страхом».

І далі Він говорить: «Ось келиха одуру Я заби-
раю з твоєї руки, чашу-келіха гніву Мого, – більше 
пити його вже не будеш!» (Іс. 51:22). Бог проголо-
шує: «Я потурбувався про те, щоб тобі вже ніколи 
не пити з цієї чаші оп’яніння. Тільки нечестиві від-
нині будуть пити з чаші Мого гніву. А ти тепер бу-
деш пити лише з Мого джерела життя».

Ніколи не було Божої волі на те, щоб Його народ 
жив у паніці або тремтів від страху. Навіть у Ста-
рому Заповіті був народ, який вірив у Його обітниці 
і не хитався від хаосу, що творився навколо нього. 
Ми бачимо це на прикладі життя пророка Авакума, 
чоловіка, якому дано було видіння «кінця» (Ав. 2:3).

Авакум бачив народ останніх часів, який доводив 
себе до виснаження своєю жадібністю і здирниц-
твом. Згідно з його видінням, жахливий дух насиль-
ства буде панувати в той час (див. Ав. 1:9). Авакум 
говорив про все це: «На тебе обернеться келіх пра-
виці Господньої, ганьба ж на славу твою!» (Ав. 2:16).

Пророк завжди звертається передусім до сво-
го покоління. Однак це пророче слово стосується 
і нашого покоління. Сам пророк говорить: «Бо ще 

на умовлений час це видіння, і приспішає кінець, і 
не обмане» (Ав. 2:3).

Перед нами благочестивий пророк, що молиться, 
однак деякий час він настільки був вражений жах-
ливими подіями, що тремтів від страху. Та коли Дух 
зійшов на Авакума, він почав пророкувати: «Коли б 
фігове дерево не зацвіло, і не було б урожаю в вино-
градниках, обманило зайняття оливкою, а поле їжі 
не вродило б, позникала отара з кошари і не стало 
б в оборах худоби, – то я Господом тішитись буду 
й тоді, радітиму Богом спасіння свого! Бо Господь 
– моя сила, і чинить Він ноги мої, як у лані, і водить 
мене по висотах!» (Ав. 3:17-19).

Бог взяв чашу оп’яніння з руки Його раба Авакума, 
і Він вчинить так зі всіма Своїми вірними і сьогодні. 

Господь обіцяв взяти чашу оп’яніння з рук Його 
народу, але за однієї умови. Господь очікував від 
них чогось ще, окрім шукання Його лиця. Коли вони 
благали: «Господи, збудися! Збудися!», Бог відповів 
такими словами: «Збудися, збудися, устань, дочко 
Єрусалиму, що з руки із Господньої випила ти ке-
ліх гніву Його» (Іс. 51:17). Іншими словами: «Ні, це 
ти збудися, Ізраїле! Це ти спиш, оп’янівши від стра-
ху». «І кладу Я слова Свої в уста твої та ховаю тебе 
в тіні рук Своїх, щоб небо напнути та землю за-
класти, і сказати Сіонові: Ти Мій народ!» (Іс. 51:16).

Що ж Бог говорить таким наповненим страхом 
людям, котрі знемагають від тривог і хвилювань? 
Який Його рецепт для тих, чиї серця знемагають від 
страху? Він дає їм слово: «Збудися! Устань!». Ось 
умова, яку Бог ставить перед нами для того, щоб 
Він забрав цю чашу оп’яніння від наших уст: «Збу-
дися! Устань!».

Апостол Павло писав: «Через дану мені благо-
дать кажу кожному з вас не думати про себе більш, 
ніж належить думати, але думати скромно, у міру 
віри, яку кожному Бог наділив» (Рим. 12:3). Усім ві-
руючим дана своя міра віри. І ця міра повинна зро-
стати в непохитну, непорушну віру. А це можливо 
лише одним способом: слуханням Слова Божого і 
довірою до Нього.

Господь ніколи не буде просити нас зробити не-
можливе. Ми страхаємося і жахаємося лише через 
те, що ще не повністю ввірили своє життя, свої сім’ї, 
своє здоров’я, свою працю, свої доми в Божі вірні 
руки. Ми не зробили стрибок віри, який говорить: 
«Мій Господь вірний і правдивий. Якщо я й підво-
див Його багато разів, то Він мене ніколи не підвів. 
І хай би що діялося, а я ввіряю своє життя і своє 
майбутнє Його турботі».

Як це зробити? А просто вхопитися за слово, 
яке Він дав: «Так говорить Господь твій, Господь і 
твій Бог, що на прю за народ. Свій стає: Ось келі-
ха одуру Я забираю з твоєї руки, чашу-келіха гніву 
Мого, – більше пити його вже не будеш!» (Іс. 51:22).

Він не спить. Він Той Самий, Хто розділив Чер-
воне море, Хто воскрешає мертвих і Хто турбуєть-
ся про нас. І Його народ не повинен жити в кайда-
нах страху.

«А зближалася Пасха юдейсь-
ка, і до Єрусалиму подався Ісус. І 
знайшов Він, що продавали у хра-
мі волів, і овець, і голубів, та си-
діли міняльники. І, зробивши бича 
з мотузків, Він вигнав із храму 
всіх, вівці й воли, а міняльникам 
гроші розсипав, і поперевертав 
їм столи. І сказав продавцям го-
лубів: Заберіть оце звідси, і не 
робіть із дому Отця Мого дому 
торгового! Тоді учні Його згадали, 
що написано: Ревність до дому 
Твого з’їдає Мене!» (Ів. 2:13-17).

Ісус прийшов у дім Свого Батька і побачив 
там сумну картину. Повним ходом йшла тор-
гівля, прикрита благими причинами і релігій-

ною упаковкою.
Така картина може бути і в нашому сер-

ці. Усе гарно запаковане в релігійну обгорт-
ку, а всередині – думки лише про  матеріаль-
не. Якщо наші пріоритети розставлені непра-
вильно, то так і буде.

Апостол Яків звертається до таких вірую-
чих: «Звідки війни та свари між вами? Чи не 
звідси, від ваших пожадливостей, які в ваших 
членах воюють? Бажаєте ви та й не маєте, 
убиваєте й заздрите та досягнути не можете, 

сваритеся та воюєте та не маєте, бо не проха-
єте, прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на 
зле, щоб ужити на розкоші свої. Перелюбники 
та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба 
зо світом то ворожнеча супроти Бога? Бо хто 
хоче бути світові приятелем, той ворогом Бо-
жим стається. Чи ви думаєте, що даремно Пи-
сання говорить: Жадає аж до заздрости дух, 
що в нас пробуває?» (Як. 4:1-5).

Якщо ми не можемо дати правильну оцін-
ку собі і своїм цілям, ми станемо рабами зем-
них бажань. Цікаво, що коли ми досягаємо 
цих бажань, то ніколи не маємо задоволення. 
Досягли одного – відразу хочеться іншого. Це 
замкнене коло. 

Що бачить Бог, коли дивиться на храм на-
шого серця? З якими думками ми встаємо і ля-
гаємо? Якщо з цим щось негаразд, Бог реагує. 
Святий Дух бореться за те, щоб наше серце 
повністю належало Богові, Він робить у нашо-
му серці те саме, що робив Ісус, коли розганяв 
у храмі торговців. Бог зробить все, щоб повер-
нути наші серця в належний стан.

То що ж повинно наповнювати храми на-
ших сердець? По-перше, вірність. Потім – чи-
стота, праведність, святість, послух Божому 
Слову. У цих храмах повинна звучати пропо-
відь Слова, молитва і хвала. Там є місце для 
милосердя і служіння.

Проаналізуймо сьогодні стан своїх сердець. 
Може, Господь давно стукає туди, бажаючи до-
помогти й очистити, наповнити їх Своєю славою.

ІДЕНТИФІКАЦІЯІДЕНТИФІКАЦІЯ  
НАШОГО ХРИСТИЯНСТВАНАШОГО ХРИСТИЯНСТВА
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ ДОКТОРІВ СЛУЖІННЯ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ

ВИХОВАННЯ ЧЕРЕЗ ВИПРОБУВАННЯВИХОВАННЯ ЧЕРЕЗ ВИПРОБУВАННЯ
«І сказав Він до них того 

дня, коли вечір настав: Пе-
реплиньмо на той бік. І, ли-
шивши народ, узяли із собою 
Його, як у човні Він був; і інші 
човни були з Ним. І знялася 
ось буря велика, а хвилі вли-
валися в човен, аж човен во-
дою вже був переповнився. 
А Він спав на кормі на поду-
шці... І вони розбудили Його 
та й сказали Йому: Учите-
лю, чи Тобі байдуже, що ми 
гинемо?» (Мр. 4:35-38).

Зазвичай Ісус Сам брав Своїх учнів. 
Але тут  вони «узяли Його із собою». 
Як тільки вони почули слово «пере-

плиньмо», то зрозуміли, що це буде чу-
довий час для спілкування з Ісусом. Без 
натовпу! Можливо, учні співали якийсь 
псалом, хвилі тихо гойдали човен. Слуха-
ючи пісню й відчуваючи рівномірне похи-
тування,  втомлений Ісус заснув. 

І тут знялася буря. Хвилі сильно вда-
ряли об човен, учнів мало не викидало в 
розлючене море. Мова йшла про життя і 

смерть. А Ісус спить.
Часто вважається, що в віруючих лю-

дей все має бути добре, скорботи й жит-
тєві випробування мали б нас обминати. 
Однак бурі приходять у життя всіх людей. 
І саме завдяки бурям ми вчимося повні-
стю надіятися на Ісуса Христа. Давид, 
який не раз переживав страждання, на-
вчає: «Доки я не страждав, блудив був, 
та тепер я держусь Твого слова... Добре 
мені, що я змучений був, щоб навчитися 
Твоїх постанов!» (Пс. 118:67, 71). 

Коли учні розбудили Ісуса і стали до-
коряти Йому, «Він устав, і вітрові заборо-
нив, і до моря сказав: Мовчи, перестань! І 
стих вітер, і тиша велика настала... І ска-
зав Він до них: Чого ви такі полохливі? 
Чому віри не маєте? А вони налякали-
ся страхом великим, і говорили один до 
одного: Хто ж це такий, що вітер і море 
слухняні Йому?» (Мр. 4:39-41). 

Під час бурі між Ісусом і учнями від-
чувався сильний контраст. Ісус не втра-
чав внутрішнього спокою, Він завжди був 

у єдності з Богом-Отцем, натомість учні 
сильно налякалися.

Тоді Ісус зробив дві речі: по-перше, 
утихомирив бурю; по-друге, вселив живу 
віру в серцях Своїх учнів. І обидві ці речі 
Він зробив, проголосивши чудотворні сло-
ва: «Мовчи, перестань!.. Чого ви такі по-
лохливі? Чому віри не маєте?».

Головний урок цієї події – треба пізна-
вати Ісуса Христа як живого Господа і 
всемогутнього Творця. Він має владу не 
тільки над вітром і морем, але й над усім 
всесвітом. Ісус Христос – Господь наших 
життів і всіх народів! І різні життєві бурі  
– це духовна школа і прекрасна наго-
да очистити своє серце і зростити віру. 

Біблія говорить: «Бо не дав нам Бог 
духа страху, але сили, і любови, і здоро-
вого розуму» (2 Тим. 1:7). Дух страху, 
сумніву, гордості й ремства приходить від 
сатани. Як Господь Ісус виховував Своїх 
учнів бурями, так і нас Він виховує різни-
ми життєвими випробуваннями, щоб ми 
мали чисте й смиренне серце і перебу-
вали в Слові Бога і молитві.

Для того, щоб боротися із владою 
темряви й брати участь у Божій історії 
спасіння людських душ, необхідно вчи-
тися твердо стояти у вірі в Ісуса і лю-
бові Бога. У першому столітті християн 

жорстоко переслідували. Це були великі 
бурі. Але перші християни добре пам’я-
тали Самого Христа, Його смерть, во-
скресіння, обіцянку про другий прихід і 
те втихомирення бурі. Тому вони могли 
зберігати небесний спокій, радість і лю-
бов. Вірою в Ісуса Христа вони перемог-
ли світ і звіщали Євангеліє.

Апостол Петро зміцнює нашу віру та-
кими словами: «Улюблені, не дивуйтесь 
огневі, що вам посилається на випробову-
вання, немовби чужому випадку для вас. 
Але через те, що берете ви участь у Хри-
стових стражданнях, то тіштеся, щоб і в 
з’явленні слави Його раділи ви й звеселя-
лись. Коли ж вас ганьблять за Христове 
Ім’я, то ви блаженні, бо на вас спочиває 
Дух слави й Дух Божи» (1Петр. 4:12-14).

У житті бувають не тільки сонячні дні. 
Але, незважаючи на непередбачуваність 
усіляких криз, незмінною залишається іс-
тина: Ісус Христос учора, сьогодні й на-
віки Той Самий. Він управляє нашою до-
лею і всім ходом історії людства.

І, віруючи в Ісуса, ми завжди можемо 
радіти в Господі, перебуваючи в Його аб-
солютній любові. Ми не самотні, бо кожної 
миті з нами поруч Ісус Христос! Він – наш 
скарб, наша вічна опора, надія і безпека!

Олег Карпюк.

П’ятидесятниця – це не тільки відповідь на виклики сьогодення. Вона 
сама – виклик. Так було ще до того дня, коли в Єрусалимі на свято П’яти-
десятниці цей термін набув нового, особливого значення. Так було і в той 
день, коли люди з широко розплющеними очима дивилися на апостолів 
та, слухаючи їхні полум’яні слова, не могли зрозуміти, що відбуваєть-
ся. Так було потім, протягом двох тисячоліть, коли сила з неба розбива-
ла усталені, звичні форми християнства та змінювала хід історії. Так є 
і сьогодні, коли сучасне суспільство взяло чіткий та самовпевнений курс 
на секуляризацію і, на думку більшості, не має особливої потреби в Бозі.

Говорячи про П’ятидесятницю, маємо на увазі 
не відоме свято з його народними атрибутами 
і навіть не біблійну розповідь про зішестя Свя-

того Духа на апостолів. Ми говоритимемо про гло-
бальний феномен, коли Господь через силу Духа 
Святого робить неймовірне в житті окремих людей, 
громад, народів і навіть цілої планети.

Нині можна часто чути фрази на взірець «сучас-
на П’ятидесятниця», «нова П’ятидесятниця», «друга 
П’ятидесятниця», «африканська П’ятидесятниця». 
Маються на увазі випадки, коли Божа сила робила 
великі чудеса та зміни в житті людей, народів та 
країн, коли духовне пробудження ставало причи-
ною побудови нових стосунків та нового суспільства.

І завжди це було викликом. Викликом спокійно-
му, звичному ходу історії. Викликом формалізму. 
Викликом злу, неправді та гріху. Такі прояви П’я-
тидесятниці завжди зустрічали спротив. Вони ла-
мали стіни байдужості, фарисейства, законництва.

Згадаймо першу П’ятидесятницю. Якщо можна її 
охарактеризувати якимось одним сучасним словом, 
то цим словом буде «шок». Усі були шоковані тим, що 
відбулося того святкового дня в Єрусалимі. Ніхто не 
міг нічого зрозуміти. Бог кинув виклик усім, хто був 
тоді в місті. Ніхто не міг залишитися байдужим, кож-
ному потрібно було прийняти рішення. І одні прийня-
ли цей виклик, підставивши серця та душі цілитель-
ному дощу Божої благодаті, отримавши прощення 
та охрестившись у нову, щойно з колиски, віру. Інші 
скреготали зубами та виношували плани фізичного 
та морального знищення проповідників Ісуса Хри-
ста. Ті, хто в той час залишався на роздоріжжі і ви-
чікував, чим все закінчиться, все одно рано чи пізно 

повинні були визначитися і стати на той чи інший бік.
Це був виклик цілій системі закостенілого ре-

лігійного формалізму, лукавства та фарисейства. 
І що цікаво: Дух Святий ламав закон, який колись 
дав Своєму народові Сам Бог. Але цей закон ви-
жив себе, дискредитував людською недисципліно-
ваністю та небажанням дотримуватися його. Пара-
докс: він став більше перешкодою, аніж допомогою 
на дорозі до Бога. І П’ятидесятниця повинна була 
зламати цю стару будівлю зі згнилими підвалинами.

Прояви П’ятидесятниці були і раніше. Просто 
вони малв більше локальний та обмежений ха-
рактер. Вихід ізраїльтян з Єгипту – це шлях Бо-
жих чудес та сили. Господь хотів вдихнути в міль-
йонний народ рабів новий дух свободи, започат-
кувати нові стосунки з Творцем. Господь кинув 
виклик наймогутнішій імперії тогочасного світу, 
кинув виклик Своєму вибраному народові, закли-
кавши до нового життя, до нового ступеня духо-
вності. Однак П’ятидесятниця погасла в морі неза-
доволення, нарікань та песимізму. Лише кілька лю-
дей та нове покоління увійшло в землю обітниць.

Ілля на горі Карміл. Сила Божа в особі одино-
кого, переслідуваного пророка кидає виклик могут-
ній, зміцнілій покровительством царя кількасотен-
ній армії лжепророків та й самому самовпевненому 
цареві та цариці. Але тріумф Господа носить тим-
часовий характер. Відразу ж після ефектної пере-
моги, натхнений Господньою силою, пророк в пе-
симістичному настрої втікає в пустелю помирати…

Але новозавітна П’ятидесятниця була особливою. 
Вона зламала хід історії. Вона народила мільйони по-
слідовників Христа, які стали такими не за фактом 

народження чи відповідного обряду, а за фактом на-
родження від Духа Святого. Вони усі були п’ятидесят-
никами – людьми, у грудях яких горів вогонь Божий. 

Тому вони стали викликом світові. Їх пересліду-
вали, їм забороняли, їх вбивали, з ними боролися. 
Так, як це було з їхнім Вчителем. Він перший кинув 
виклик книжникам, фарисеям та їхній формалістич-
ній релігії. Уже Своїм народженням Ісус вчинив пе-
реполох у палаці Ірода. Переляканий диявол нама-
гався спокусити Його в пустелі на початку земного 
служіння. Він був другом митникам та грішникам, а 
релігійна верхівка стала Його особистим ворогом. І 
коли вони вже добилися Його фізичної смерті, був 
кинутий виклик самій смерті та самому пеклу. «По-
глинута смерть перемогою! Де, смерте, твоя пе-
ремога? Де твоє, смерте, жало?» (1Кор. 15:54-55).

А потім естафету перейняли Христові учні. Про-
читайте Дії апостолів – це книга викликів П’ятиде-
сятниці не тільки релігійній еліті того часу, це виклик 
усім богам язичницького світу, виклик Римській ім-
перії, моральній розбещеності. І найголовніше – це 
виклик самим носіям П’ятидесятниці. Їм довелося 
боротися не лише із зовнішнім ворогом, не менш за-
пекла боротьба була у власному серці. Якщо раніше, 
щоб зватися віруючим, потрібно було дотримуватися 
пунктів закону, тепер цей закон написаний у серці. 

«Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, 
але проти початків, проти влади, проти світопра-
вителів цієї темряви, проти піднебесних духів зло-
би», – пише апостол Павло. Без Духа Святого ця 
боротьба приречена на поразку. Але й без власної 
волі християнина, без усвідомлення його вибрано-
сті та серйозності поставлених завдань, без постій-
ної боротьби зі щоденними спокусами також немож-
ливо виграти битву.

Тому П’ятидесятниця – серйозний виклик не лише 
світові, дияволові, неправді та злу, проти яких по-
винен боротися послідовник Ісуса. Це виклик і са-
мому християнству – чи готове воно стати носієм 
світла, сіллю для світу? Чи готове нести П’ятиде-
сятницю в аморальний, розбещений світ?

Історія свідчить, що далеко не завжди. Були тем-
ні сторінки, коли віруючі дискредитували своє ім’я, 
забуваючи істинну суть християнства. І тоді з’яв-
лялися ревні по Бозі серця, які самі ставали викли-
ком заржавілій церковно-державній системі. Мартін 
Лютер, Жан Кальвін, Джон Веслі, Ян Гус, Джирола-
мо Савонарола – це лише найяскравіші імена у вели-
чезному списку людей, яких пізніше назвуть рефор-
маторами. Їхнє життя було непростим. Їм потрібно 
було пережити величезний спротив як ззовні сере-
довища, так і серед свого оточення. Їхні проповіді, 
вчинки та вчення стали викликом усьому звичному 
та, здавалося б, правильному життю суспільства.

Але перш ніж вони кинули виклик світові, П’яти-
десятниця кинула виклик їм самим. Перш ніж вони 
стали на повен зріст на дорогу змін та реформ, їм 
довелося пережити власну П’ятидесятницю, влас-
не переосмислення стосунків з Богом та біблійних 
вимог. Для багатьох це був непростий та болючий 
шлях, але вони послухалися голосу Духа Святого і 
кинули виклик формалізму та аморальності.

XIX та XX століття можна з повним правом 

назвати століттями нової П’ятидесятниці, яка могут-
ньою хвилею прокотилася практично по цілому сві-
тові, змінюючи цілі народи та держави. На сьогод-
ні п’ятидесятницький рух – найчисленніша та най-
динамічніша течія у християнстві. І це теж виклик. 

Цивілізований світ надто легко відмовляється 
від Бога. Філософія самозадоволення та самодо-
статності призвела до зворотної тенденції, коли в 
Європі сотнями, якщо не тисячами, закриваються 
церкви. І це виклик секуляризованого світу христи-
янам. Чи готові ми прийняти його і, у свою чергу, 
кинути виклик через свою посвяту на справу про-
повіді Євангелія? Ми маємо з кого брати приклад. 
Наші батьки, діди та прадіди відізвалися свого часу 
на виклики П’ятидесятниці. Вони не порахувалися з 
ворожим ставленням односельців, панівної релігії, 
держави. Вони несли вогонь Духа Святого у світ – 
і змінювали його.

Якось мені довелося бути на святкуванні 90-літ-
тя церкви у селі Руській Гуті на Тернопільщині. Коли 
я слухав історію цієї громади, то несподівано спій-
мав себе на думці, що ця історія мені дуже знайо-
ма. Знайома з попередніх такого роду святкувань (в 
останні роки Західною Україною прокотилася хви-
ля ювілеїв церков). А ще більше вона нагадувала 
мені історію моєї церкви, яка теж відзначила 90-літ-
тя. У цих історіях були різні імена, дати, назви на-
селених пунктів, але разом з тим, в них було щось 
спільне, родинне. Це – особлива сила, внутрішній 
дух та посвята носіїв пробудження, а ще неймовір-
ної сили дія Духа Святого.

Мимоволі згадалися розповіді про перше водне 
хрещення у нашій сільській церкві в далекому 1925 
році. Ревність та бажання служити Богові перших 
новонавернених були такі великі, що вони не могли 
дочекатися літа, і перше хрещення відбулося 2 лю-
того. За спогадами однієї учасниці, «того дня було 
тепло, всього два градуси морозу». Це був виклик. 
Виклик формальній вірі, сонному суспільству, на-
віть здоровому глуздові (ну, хто розумний полізе в 
мороз в холодну воду?!).

Але ці виклики змінили світ. Завдяки цим героям 
ми сьогодні маємо право називати Україну христи-
янською. Звичайно, ще не все гаразд в українсько-
му суспільстві, та посвята наших попередників Бо-
жій справі й послух Духові Святому стали причи-
ною того, що українське християнство вистояло, 
зміцнилося та збагатилося попри всі атеїстично-ко-
муністичні атаки.

Не менш серйозні виклики П’ятидесятниця ста-
вить перед християнами і ХХІ століття. Не зачерстві-
ти, не зневіритися, не озлобитися серед випробу-
вань останнього часу – одне із найголовніших наших 
завдань. А ще – донести до зневірених, озлоблених 
людей Добру Новину. А ще – стати творцями но-
вої П’ятидесятниці, яка змінить нас самих, змінить 
суспільство, покаже світові Божу силу та любов.

Чи приймемо цей виклик? Чи зуміємо? Чи 
вистоїмо?

Якщо з Духом П’ятидесятниці – то так!
Юрій Вавринюк.
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ ВИКЛИКИ ЧАСУ

««КРІТЯНИ ЗАВЖДИ БРЕХЛИВІ, ЛЮТІ ЗВІРІ, ЧЕРЕВАНІ ЛІНИВІ!» (ТИТ. 1:12)

Як би ви відповіли на запитання, 
яке випробування для вас виявило-
ся найтяжчим? Мій власний досвід, 
можливо, вас здивує, але він базу-
ється на більш ніж 50 роках хрис-
тиянського служіння. Я впевнений, 
що найважче випробування – це успіх.

Соломон застерігає: «Кінець діла ліпший від по-
чатку його; ліпший терпеливий від чванькува-
того» (Екл. 7:8). Інакше кажучи, не початок дис-

танції робить тебе переможцем, а фініш. Один ста-
рий пастор з Китаю, який провів 20 років в ув’язненні 
за свою віру, якось сказав: «Я бачив багатьох, хто 
добре починав, але лише деякі добре закінчили». 

Як приклад людей, що досягли успіху, згадаймо 
історію життя деяких ізраїльських царів.

Саул
Перший цар, Саул, був видатним молодим чо-

ловіком, який на початку своєї кар’єри здобув ці-
лий ряд перемог. Але коли Бог послав його з мі-
сією проти Амалика, він дозволив страхові перед 
людьми стримати його від повної покори Божій за-
повіді. І пророк Самуїл прийшов з посланням, що 
Бог відкинув Саула як царя. Корінь проблеми Сау-
ла підсумований у словах Самуїла: «Хоч ти малий 
був в очах своїх, – чи ж ти не голова Ізраїлевих пле-
мен?» (1 Сам. 15:17).

Бог благословляв Саула доти, доки він був у покорі, 
але коли загордився, Богові довелось усунути його.

Це стосується і нас. Коли ми малі у своїх власних 
очах, то в нас є місце для Божої величі. Але коли 
ми стаємо великими у своїх очах, Бог не може яви-
ти Свою велич через нас. Гордість Саула призве-
ла до трагічного кінця. В останню ніч свого життя 
він звернувся за порадою до відьми, а наступного 
дня покінчив життя самогубством на полі битви.

Давид
Наступний цар, Давид, був мужем по серцю Бо-

жому. Багато років він жив як утікач, гнаний і пе-
реслідуваний. Але перейшов через усе це з пере-
могою, і в нього було чудове свідчення: «Нехай Го-
сподь зробить мені за моєю справедливістю, хай 
заплатить мені згідно з чистістю рук моїх, бо бе-
ріг я дороги Господні, і від Бога свого я не відсту-
пив» (Пс. 18:21-22).

Однак згодом Давид змінився, змінилася і його 
мова: «Помилуй мене, Боже, з великої милости Тво-
єї, і з великого милосердя Свого загладь беззакон-
ня мої. Обмий мене зовсім з мого беззаконня, й очи-
сти мене від мого гріха» (Пс. 51:3-5).

Що сталося? Чому така переміна? Давид пере-
живав повний успіх. Утвердившись як цар над всім 
Ізраїлем, він переміг усіх ворогів і насолоджував-
ся плодами свого успіху. Він більше не хотів брати 
участь в битвах і залишився вдома в Єрусалимі, по-
такаючи собі у всіх забаганках.

Він не побоявся звабити Вірсавію, дружину Урії, 
а потім улаштував вбивство Урії, щоб приховати 
свій гріх. Давид забув принципи, за якими він жив 
до того, як став царем. Дяка Богові, що Давид по-
каявся, і Бог простив йому. Та все ж учинений гріх 
кинув похмуру тінь на його нащадків. Бог застеріг 
його: «А тепер не відступить меч від твого дому аж 
навіки за те, що зневажив ти Мене, і взяв дружи-
ну хіттеянина Урії...» (2 Сам. 12:10). Боже прощен-
ня не обов’язково знищує всі наслідки наших гріхів.

Соломон
Соломон, син Давида, вспадкував царство після 

свого батька. Він був улюбленим і вибраним в Бога. 
Через те, що він покірно усвідомив свою потребу в 
милості, Бог дав йому також багатство і славу. Він 
став наймудрішим, найбагатшим і найбільш відомим 
з усіх ізраїльських царів. Але, попри всю свою му-
дрість, Соломон не зміг пройти випробування успі-
хом: «І сталося на час Соломонової старости, жін-
ки прихилили  його серце до інших богів... І пішов 
Соломон за Астартою, богинею сидонською, та за 
Мілкомом, гидотою аммонітською. І робив Соломон 
зле в очах Господніх» (1 Цар. 11:4-6). Попри свій 
славний початок Соломон помер ідолопоклонником.

Після Соломона царство поділилося. Усі царі Із-
раїлю (Північне царство) стали ідолопоклонниками. 
Багато царів Південного царства, Юди, також від-
вернулися від Господа і впали в ідолопоклонство. 
В Юдеї було кілька праведних царів, але жоден з 
них не зміг повністю пройти випробування успіхом.

Єзекія
Єзекія провів тотальні реформи і заново запро-

вадив поклоніння Ягве. Коли Сеннахеріб, цар асси-
рійський, взяв в облогу Єрусалим, Господь втру-
тився і дарував чудесне визволення Єзекії і його 
народові. Пізніше, коли Єзекія був при смерті, Бог 
не тільки зцілив його, а й дав йому дивну ознаку, 

повернувши назад хід сонця. Окрім того, Він пообі-
цяв Єзекії ще 15 років життя. Ознака підняла авто-
ритет Єзекії в інших народів. І коли прийшли посли 
з Вавилону, Єзекія показав їм всі коштовності сво-
го царства, але не віддав славу Богові.

Писання дає нам два коментарі, які пролива-
ють світло на вчинок Єзекії: «Та Єзекія не віддав 
так, як було зроблено йому, бо запишнилося сер-
це його...» (2 Хр. 32:25); «Тільки при послах вави-
лонських зверхників, посланих до нього, щоб виві-
дати про чудо, що було в Краю, залишив був його 
Бог, щоб випробувати його, щоб пізнати все в його 
серці» (2 Хр. 32:31).

Від Єзекії варто взяти певні уроки. По-перше, 
якщо Бог дарує якісь чуда, то це аж ніяк не озна-
чає, що ви – якась особлива людина, це означає, 
що у вас особливий Бог. По-друге, якщо Бог відвер-
тається від вас, і здається, що Він більше нічого не 
робить у вашому житті, це може означати, що Він 
випробовує вас і хоче побачити, як ви будете діяти.

Йосія
Пізніше в історії Юдеї появився ще один правед-

ний цар – Йосія. Як і Єзекія, Йосія запровадив ра-
дикальні реформи і відновив справжнє поклоніння 
Ягве. Він зруйнував ідольські жертовники в Північ-
ному царстві. Але успіх Йосії зробив його самовпев-
неним. Не порадившись з Господом, знехтувавши 
всіма засторогами, він виступив проти єгипетсько-
го царя Нехо і загинув у битві. Разом з ним помер-
ла остання іскра надії для Юдеї.

Успішні люди Нового Заповіту
А як відносно Нового Заповіту? Чи пропонує він 

інші стандарти? Згадаймо його чільних персонажів – 
Самого Ісуса і трьох Його учнів: Петра, Івана і Павла. 

Ісус – досконалий, безгрішний Син Божий. Він 
ніколи не зазнавав невдач. І все ж закінчив Своє 
життя розп’ятим на хресті, Його зневажали, над 
Ним глумилися. Таким світ побачив Ісуса востаннє. 
І виглядає, що Бога ніколи не турбувала така репу-
тація. Його наступне воскресіння і слава були яв-
лені свідкам, наперед Богом вибраним (Дії 10:41).

Лідер апостолів Петро також закінчив своє жит-
тя на хресті – розп’ятим вниз головою, за власним 
бажанням, тому що не вважав себе гідним страж-
дати так, як його Господь. Про смерть Івана немає 
достовірних даних, але відомо, що в глибокій ста-
рості він був засланий на безлюдний острів Патмос, 
де отримав видіння, записане в книзі Об’явлення.

А як же Павло? «Ми до цього часу і голодуємо, 
і прагнемо, і нагі ми, і катовані, і тиняємось, і тру-
димось, працюючи своїми руками. Коли нас лихо-
словлять, ми благословляємо; як нас переслідують, 
ми терпимо; як лають, ми молимось; ми стали, як 
сміття те для світу, аж досі ми всім, як ті викидки!» 
(1 Кор. 4:11-13).

Після потужного служіння, яке відчинило поган-
ський світ для Євангелія, Павло закінчив у кайда-
нах у холодній римській в’язниці, забутий деякими 
найближчими співпрацівниками. Звідти він був до-
ставлений до місця публічної страти.

Чи означає це, що всі посвячені християни по-
винні померти мученицькою смертю, як Ісус, Петро, 
Іван чи Павло? Або що посвячений християнин не 
може бути багатим? Ні! Але це свідчить про одну 
надзвичайно важливу деталь – ми не повинні доз-
воляти світові формувати в нас стандарти успіху. 
Ми ніколи не повинні шукати схвалення від світу. 
Бажання популярності завжди небезпечні.

Ісус суворо застеріг від цього: «Що бо високе в 
людей, те перед Богом гидота» (Лк. 16:15). Своїм 
учням Ісус говорив: «Горе вам, як усі люди про вас 
говоритимуть добре, бо так само чинили фальши-
вим пророкам батьки їхні!» (Лк. 6:26).

Ключ до справжнього успіху
Апостол Павло писав: «... даю раду як той, хто 

одержав від Господа милість бути вірним» (1 Кор. 
7:25). Виявляється, для того, щоб бути вірним, я по-
винен повністю залежати від Божої милості. Я не 
можу покладатися на що-небудь інше: свою акаде-
мічну освіту, свої духовні досягнення, роки христи-
янського служіння. Та єдина річ, яка може зберег-
ти мене вірним, – це Божа милість.

І це повинно стати основною метою мого жит-
тя – усвідомлено і постійно залежати від Божої ми-
лості. Я повинен стати на чатах проти всього, що 
затуманює або притуплює в мені почуття залеж-
ності. Я маю охороняти себе від всякого роду не-
залежності, в основі якої завжди лежить гордість.

А ось слова Самого Ісуса: «Пожива Моя – чини-
ти волю Того, Хто послав Мене, і справу Його до-
вершити» (Ів. 4:34). Поживою Ісуса, джерелом Його 
життя і сили було Його повне посвячення на вико-
нання Божої волі до самого кінця Свого життя. Це і 
є справжній успіх, до якого усі ми повинні прагнути.

Дерек Принс.

Питання про національну належність завжди перебувало 
під пильною увагою не тільки пересічних громадян, але і 
влади. У СРСР в особистому листку з обліку кадрів паспорт-
них органів МВС, на підставі якого видавався паспорт, гра-
фу номер п’ять було відведено саме для зазначення наці-
ональності. Національність вказувалася в усіх особистих 
справах громадян в усіх відділах кадрів державних організа-
цій (а недержавних тоді не було). У 90-ті роки графу скасу-
вали, потім знову ввели, але на добровільній основі (в Укра-
їні скасували і більше не вводили). У наш неспокійний час 
питання про національність знову набуло актуальності.

Чи має гріх національність? Може, 
і справді певні види прогріхів по-
ділені між країнами? Наприклад, 

більшість наших читачів завдяки філь-
му «Дитя миру» знає про те, що плем’я 
сауі, яке мешкає у Західному Папуа, осо-
бливо цінує зраду, а мстивість притаман-
на, наприклад, корсиканцям, і це добре 
показав Проспер Меріме у своїй нове-
лі «Коломба».

Ясна річ, такого роду міркування від 
лукавого, оскільки «немає праведного ані 
одного» (Рим. 3:10). Та й як може бути 
інакше, якщо всі національності були вмі-
щені в одну людину – Адама і отримали 
гріховний спадок від нього ж, а поділ за 
національною ознакою стався біля під-
ніжжя Вавилонської вежі. 

Можна заперечити, що вже до цього 
були племена і народи, однак будь-який 

фахівець з міжкультурної комунікації ска-
же, що національність людини визнача-
ється мовою: якою мовою думаєш, така 
в тебе і національність. Це знаходимо і в 
Біблії: «І промовив Господь: «Один це на-
род, і мова одна для всіх них» (Бут. 11:6).

На межі XVIII і XIX століть жив у Бер-
ліні вчений Вільгельм фон Гумбольдт. Хо-
роший був чоловік: дружив із Гете і Шил-
лером, заснував у рідному місті універ-
ситет і став одним із основоположників 
мовознавства. Він стверджував: «Кіль-
кість слів у тій чи іншій мові виражає 
зміст навколишнього світу, а граматика 
– це внутрішня організація мислення».

Ще один розумний чоловік, продовжу-
вач справи Гумбольдта, Борис Серебрен-
ников, радянський лінгвіст, стверджував, 
що мова формує націю, а національні ка-
тегорії створюють міцну основу мови.

Це вони про що? Про те, що розмаїт-
тя мов, отриманих як покарання за гор-
дість і блюзнірство («Тож місто збудуймо 
собі та башту, а вершина її аж до неба» 
(Бут. 11:4) утворило прірви між націо-
нальностями, подолати які люди не мо-
жуть у принципі. Це про нерозуміння на 
фізіологічному рівні – різні мови утворю-
ють різні нейронні зв’язки у мозку люди-
ни. Вирок Творця: «Тож зійдімо і змішай-
мо там їхні мови, щоб не розуміли вони 
мови один одного» (Бут. 11:7) – це не 
тільки про відсутність розуміння, тому 
що слова незнайомі (одразу ж виникла 
професія перекладача). Це нерозуміння 
на рівні мислення, погляду на світ, тра-
дицій, цінностей – нерозуміння на рів-
ні того, що називають «менталітетом».

Люди цією різницею, цим нерозумін-
ням пишаються. Це називається «націо-
нальною самоідентифікацією». В історії 
були спроби якимось чином стерти наці-
ональні кордони, але усе марно. Після, 
здавалося б, тріумфу у вирішенні націо-
нального питання справа оберталася іще 
більшим спалахом націоналізму (згадай-
те розвал СРСР і міжетнічну різанину в 
колишніх «братніх» республіках).

Колись гріх розділив людину і її Тво-
рця, потім – брата з братом. «Будова 
століття» – Вавилонська вежа і поділ 
мов стали логічним продовженням сто-
сунків людей із Богом і один з одним. І 
в наші дні відсутність єдності і розумін-
ня ми порівнюємо з розмовою двох іно-
земців. А скільки приказок є про це: «Я 
тобі про Івана, а ти мені про боввана»; 
«Я кажу про попа, ти про попадю, а він 
про попову дочку»; «Я йому про ремінь, 
а він мені про лико»; «Я йому про Хому, а 
він про Ярему»; «Я про те, а він про се».

У більшості випадків за нерозумінням 
стоїть небажання зрозуміти. Завдяки со-
ціальним мережам кожен може зазирну-
ти у світ знайомих людей. Особливий ін-
терес становлять не численні фотогра-
фії у ресторанних інтер’єрах, на шикарних 
пляжах і на тлі Ейфелевої вежі (Ніагар-
ського водоспаду, Великої Китайської сті-
ни тощо), а «розумні», навіть зарозумні, 
статуси. Наприклад, такі: «Якщо вас не 
розуміють, значить, їм потрібні не ви»; 
«Не треба мене розуміти, дайте пока-
призувати»: «Не намагайтеся мене ро-
зуміти, тим більше говорити про це вго-
лос»; «Краще, ніж я сама, мене ніхто не 

зрозуміє»; «Потрібен перекладач із «чо-
ловічої» («жіночої»)». При всій карикатур-
ній претензії на «мудрість» чітко видно, 
що це писали люди егоїстичні та пихаті.

Але ось біда: закон збереження енер-
гії і речовини – якщо десь щось відніметь-
ся, то в іншому місці додається, у випад-
ку з гріхом не працює. Людина сіє гріх, і 
він множиться. Люди не в змозі розірва-
ти це коло. Однак те, що неможливо лю-
дям, можливо Богові (Лк. 18:27). Не ви-
падково зішестя Духа Святого супрово-
джувалося об’єднанням націй – апостоли 
заговорили мовами, зрозумілими іншим 
людям, хоча один для одного вони зали-
шалися іноземцями.

Гріх роз’єднує, Господь з’єднує. І як 
спасіння в Христі Ісусі не має національ-
ності: «Нема ані гелена, ані юдея, об-
різання та необрізання, варвара, ски-
та, раба, вільного, – але все та в усьому 
Христос» (Кол. 3:11), так само й гріх ін-
тернаціональний, оскільки він увійшов у 
світ задовго до появи народів, племен, 
націй – «через одного чоловіка ввійшов 
до світу гріх» (Рим. 5:12).

У своїх небесних видіннях Іван Бого-
слов бачив людей різних національнос-
тей: «Потому я глянув – і ось натовп ве-
ликий, що його зрахувати не може ніхто, 
з усякого люду, і племен, і народів, і язи-
ків, стояв перед престолом і перед Агн-
цем, зодягнені в білу одежу, а в їхніх ру-
ках було пальмове віття» (Об. 7:9). Але він 
так і не сказав, що було написано у п’ятій 
графі особової справи Нареченої Агнця.

Надія ОРЛОВА.
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУСлово і діло

ЩОДЕННІ МОЛИТВИ ЗА ДІТЕЙ ЩОДЕННІ МОЛИТВИ ЗА ДІТЕЙ 
І ВНУКІВ: ЩО ВАРТО ЗНАТИІ ВНУКІВ: ЩО ВАРТО ЗНАТИ

Сьогодні серйозна проблема в суспільстві – безвідпові-
дальні чоловіки. Чоловіки, які зазнали краху у своїх двох ос-
новних обов’язках: як чоловіки і як батьки. Досягати успі-
ху в різних галузях і при цьому зазнати невдачі як чоловік 
і як батько – у Божих очах означає бути невдахою в усьо-
му. Жоден успіх в будь-якій справі не здатний компенсува-
ти цю поразку.

Початково при створенні людини Бог розподілив відпові-
дальність між чоловіком і дружиною. Відповідальність за 
сім’ю Бог поклав на чоловіка. Біблія говорить, що чолові-
ки – священики свого дому.

У часи Старого Заповіту Бог відді-
лив певних людей, щоб вони несли 
весь тягар служіння і були посвяче-

ні для скинії. Скинія в той час була міс-
цем, куди приходили шукати лиця Божо-
го. Господь уклав особливий заповіт з 
вибраним племенем Ізраїлю: «І Господь 
промовляв до Мойсея, говорячи: «Тіль-
ки Левієвого племени не переглянеш і не 
перелічиш їх серед Ізраїлевих синів. А ти 
постав Левитів наглядачами над скині-
єю свідоцтва і над усіма речами її та над 
усім, що її. Вони будуть носити скинію та 
всі її речі, і вони будуть обслуговувати її, 
і отаборяться навколо скинії. А коли ски-
нія буде рушати, Левити розберуть її, а 
коли буде спинятися скинія, Левити по-
ставлять її. А якщо наблизиться чужий, 
– він нехай буде забитий» (3М. 1:48-51).

Тут ми читаємо про обов’язки свяще-
ника. Біблія говорить, що священики по-
винні були постійно служити при скинії, 
встановлювати її і переносити. Коли Бог 
починав рухатися, їм необхідно було бра-
ти скинію і йти в тому ж напрямку. Це 
була їх відповідальність. Це праця людей, 

посвячених для Бога.
Сьогодні багато чоловіків не можуть 

виявляти ініціативу в чомусь, тому дру-
жинам доводиться брати все у свої руки і 
щось робити. Чому багато жінок почина-
ють діяти? Тому що їх чоловіки бездіяльні.

Багато чоловіків або духовно осла-
блені, або вже впали. На великий жаль, 
головами в багатьох сім’ях стали мами, 
а не батьки. І хлопці, бажаючи створити 
сім’ю, шукають не дружину-помічницю, а 
ту, яка могла б турбуватися про них все 
життя. Яка могла б замінити їм маму, що 
завжди «тягнула» сім’ю.

Це абсолютно суперечить Божому 
принципу щодо сім’ї. У наш час абсо-
лютно нормально, коли жінка займаєть-
ся важкою працею, а чоловік – легкою. 
Люди втратили своє призначення. Бага-
то принижених і ображених у домах. Від-
повідальність розподілена неправильно. 

«І сказав Господь Бог: «Не добре, 
щоб бути чоловіку самотнім. Створю 
йому поміч, подібну до нього» (1М. 2:18). 
Ми бачимо, що Бог створив для чоловіка 
помічницю, а не пані, яка панувала б над 

ним. Помічник може відігравати різні ролі: 
бути або благословенням, або проклят-
тям. Дружина або допомагає будувати 
сім’ю, або руйнує її. Іншого нема.

У Ккнизі Есте, описується  одна історія: 
цар покликав свою дружину, але та від-
мовилася прийти. Здається, нічого осо-
бливого... Однак тоді, за 480 років до на-
родження Ісуса Христа, це було чимось 
надзвичайним. Цар Ахашверош дуже 
розгнівався. Він почав радитися зі свої-
ми найближеними і мудрецями, як йому 
чинити, і було вирішено: «... щоб Вашті 
(цариця) більш не приходила перед об-
личчя царя Ахашвероша, а її царюван-
ня цар дасть іншій, ліпшій від неї» (Ест. 
1:19). Немудрий вчинок цариці, що не по-
слухалася свого чоловіка, коштував їй 
втрати статусу.

У наш час чоловіки звикли погод-
жуватися, якщо дружина каже: «Ні». 
Для деяких це стало нормою. Дружина 
«привчила» чоловіка до послуху, але це 
не нормально.

Слово Боже говорить: «Дружини, – 
коріться своїм чоловікам, як Господеві...» 
(Еф. 5:22). Для багатьох жінок звичним 
стало погано говорити про своїх чоловіків, 
принижувати і ображати їх. Багато дру-
жин стали проблемою у своїх сім’ях, тому 
що втратили почуття пошани до чоловіка.

Бог бажає підняти кожного чоловіка 
і вжити для Своєї слави, тому що кож-
ного з них Він наділив відповідальністю. 
Він безпосередньо звертається до свя-
щеників: «А тепер до вас заповідь ця, 
священики! Якщо ви не послухаєтесь і 
не покладете на серце собі, щоб Імен-
ню Моєму давати хвалу, – говорить Го-
сподь Саваот, – то пошлю Я прокляття 
на вас і прокляну благословення ваші, і 
вже проклинаю, бо ви не берете до сер-
ця цього!» (Мал. 2:1-2).

Господь дав заповідь, в якій вимагає 
від чоловіка як від глави сім’ї і священи-
ка прикласти своє серце до заповідей. Бо 
інакше Він прокляне його благословення.

Як можна проклясти благословення? 
Те, що повинно було б бути благословен-
ням для нього, стане прокляттям. Це ви-
глядає приблизно так: батько народив і 
виростив дітей, але не прикладав сер-
це до заповідей Божих. І коли діти виро-
стуть, то замість того, щоб турбуватися 
про нього в старості і бути благословен-
ням, вони його не шануватимуть, утечуть 
з дому, зв’яжуться з поганою компанією, 
дружина також зневажатиме його. Сім’я, 
яка повинна була стати благословенням, 
стає прокляттям через те, що батько не 
шукав Господа від всього серця.

Читаємо далі: «Ось Я обітну вам ра-
мено, і розпорошу нечистість на ваших 
обличчях, нечистість свят ваших, і до неї 
вас винесуть» (Мал. 2:3). Якщо чоловік 
не буде у своєму домі священиком, то 
всі його зусилля і старання марні. З чим 

можна порівняти рамено, про яке сказа-
но вище? Це те, на що ви можете опира-
тися. Можливо, все життя ви тяжко і ба-
гато працювали, а сьогодні ви нікому не 
потрібні, вам ні на кого опертися. 

«І пізнаєте ви, що Я заповідь вам цю 
послав, щоб був заповіт Мій з Левієм, 
каже Господь Саваот. Заповіт Мій з ним 
був для життя та для миру» (Мал. 2:4-5). 
Заповіт Бога з чоловіком як зі священи-
ком – це заповіт життя і миру.

Далі читаємо про цей заповіт: «... і Я 
дав йому страх, і він налякався Мене, та-
боявсь перед Іменням Моїм». Бог поклав 
відповідальність на чоловіка як священи-
ка за страх Господній, благоговіння пе-
ред Ним, – саме тоді в домі будуть спокій, 
благословення, процвітання. Бог дав все, 
щоб ви могли жити щасливо й благосло-
венно – якщо у центрі вашого життя Він.

Найкраща відмовка для того, щоб не 
бути священиком в домі, – це робота. Але 
це неправдива турбота про сім’ю. Свяще-
ник не може відходити від скинії і веш-
татися невідь-де. Священик має викону-
вати свої обов’язки в домі Господньому. 

Але багато хто вимірює свою турбо-
ту про сім’ю кількістю грошей. Головною 
метою перестали бути життя вічне і обіт-
ниці Господні. Основою став заробіток. 
Проте одного разу все, що ви намагали-
ся заробити, буде кинуто вам в обличчя. 

Ви очікуєте, що діти будуть благосло-
венням, але вони відкинуть вас. Тому що 
коли вони шукали поради, батька не було 
поруч, він залишив скинію і пішов геть. 
Тоді прийшов інший і зайняв його місце.

Яке бачення у вас як у священика? 
«Бо уста священикові знання стережуть 
та Закона шукають із уст його, бо він Ан-
гол Господа Саваота» (Мал. 2:7). Не дру-
жина повинна визначати бачення в домі, 
а ви. Чоловіки мають визначати курс, 
яким прямуватиме вся сім’я.

Чоловіки, що стережуть сьогодні ваші 
уста? Можливо, ваше бачення – це прид-
бати автомобіль? І весь свій час ви про-
водите в гаражі? Тоді ви втратите все. 

Запитайте в чоловіків, які втратили 
гідність, чому так сталося. У відповідь 
почуєте: «Я не такий, просто дружина 
погана». Але це не виправдання, і його 
дружина ніякого відношення до цього не 
має. Якби чоловік був священиком в домі, 
беріг бачення, навчав закону, серце його 
було приліплено до Господа, то все було 
б інакше. Причина багатьох проблем в 
житті – це безвідповідальність чоловіків. 

«А ви відхилились з дороги, вчини-
ли таке, що багато спіткнулись в Законі, 
Левійового заповіта понищили, гово-
рить Господь Саваот» (Мал. 2:8). Ви не 
захотіли взяти на себе відповідальність, 
турбуватися, молитися. Стали спокусою 
для інших, тому що вони бачать, що не 
ви, а дружина турбується про сім’ю. «То-
му-то і Я вас зробив погорджуваними й 

низькими для всього народу, бо не сте-
режете доріг Моїх ви та не безсторонні 
в Законі» (Мал. 2:9). З цієї причини бага-
то чоловіків слабкі, принижені і втратили 
повагу в сім’ї. Не через дружину, а через 
те, що не зберегли свою гідність як чо-
ловіки. Не знаходячи пояснення цьому, 
вони починають ображати дітей, дружину. 
Бажають пожинати те добре, що не сіяли.

«Чи Отець нам усім не один? Хіба Бог 
не один нас створив? Чому ж один од-
ного зраджуємо ми, щоб нам зневажати 
заповіт батьків наших?.. І робите й друге 
таке: Господнього жертівника ви слізь-
ми покриваєте, плачем та  стогнанням, 
бо до дарів уже Він не звернеться біль-
ше, і милої жертви з рук ваших не візь-
ме» (Мал. 2:10, 13).

Що таке жертівник? Це місце спіль-
них молитов. Коли цей жертівник зруй-
нований, ви змушуєте свою дружину об-
ливати його слізьми. Вона плаче у відчаї, 
тому що не може змінити ситуацію. Бо тут 
потрібен священик.Дружині потрібен чо-
ловік, дітям – батько. 

На жертівник не приносяться жертви 
хвали і вдячності, замість цього його об-
ливають слізьми. Там не сміх і радість, а 
сльози й сум. А потім ви починаєте щось 
робити – і марно. «А ви ще й говорите: 
«За що?». За те, що засвідчив Господь 
між тобою й жоною юнацтва твого, якій 
ти невірність вчинив, а вона ж твоя под-
руга і дружина умови твоєї!» (Мал. 2:14). 
Виявляється, коли є невірність, марні всі 
зусилля служити Богові. Даремні всі мо-
литви: на них не буде відповіді. Даремні 
всі намагання поліпшити своє життя.

«Тому свого духа пильнуйте і дружину 
юнацтва свойого не зраджуйте! Бо нена-
виджу розвід, – говорить Господь, Бог Із-
раїлів, – і того, хто вкриває насильством 
одежу свою, промовляє Господь Сава-
от. Тому свого духа пильнуйте і не зрад-
жуйте! Словами своїми ви мучите Госпо-
да, та й питаєте ще: «Чим ми мучимо?» – 
Говоренням вашим: «Кожен, хто чинить 
лихе, той добрий у Господніх очах, і Він у 
них уподобання має», або: «Де Бог пра-
восуддя?» (Мал. 2:15-17).

Ви покликані на успіх, але зазнаєте 
краху, тому що не прийняли відповідаль-
ність як чоловік. «Бо Я, Господь, не змі-
нююся» (Мал. 3:6).

Що ж робити, запитаєте ви? Неза-
лежно від того, скільки часу ви одружені, 
ви можете відновити все, що втрачено. 
Яким чином? Дорога одна – смирення 
перед Господом і покаяння.

Прикладіть серце своє до Бога, до 
сім’ї, вирівняйте свої стосунки з Ним. 
Адже кожна розсудлива жінка хотіла би 
бачити в своєму домі священика, шука-
ти від свого чоловіка бачення, чути за-
кон Слова Божого з його уст.

Едуард Грабовенко

Іноді ми не знаємо, як молитися за своїх дітей 
або внуків. І тут нас може виручити схема Діка 
Устмана, голови місіонерської організації «Ко-
жен дім для Христа».

Ідея цієї схеми базується на вірші: «А Ісус зростав мудрістю, і ві-
ком та благодаттю, у Бога й людей» (Лк. 2:52). Тут можна поба-
чити чотири сфери, в яких наші діти і внуки потребують моли-

товного захисту.

Молімося за їх розум
Молімося, щоб вони виростали в мудрості – і у школі, і в поза-

урочний час, вдома і поза домом, чим би вони не захоплювалися і 
як би не проводили час.

Молімося за їх фізичний стан
Ісус зростав фізично. Якщо наші діти малі, потрібно молитися за 

їх добрий фізичний розвиток. Якщо старші – молімося за їх захист і 

добре здоров’я. Якщо вони хворі – молімося за  зцілення. 

Молімося за їх стосунки з Богом
Молімося, щоб діти навчилися розпізнавати голос Божий ще в ран-

ньому віці. Щоб навчилися дружити з Ісусом. Щоб вони мали глибоку 
любов до Слова Божого і зростали духовними людьми.

Молімося за їх відносини з іншими
Молімося за друзів наших дітей і внуків; за їхніх однокласників у 

загальноосвітній і недільній школах. Молімося за всіх вчителів  – те-
перішніх і майбутніх.

Молімося, щоб у них були добрі  відносини з усіма людьми – і з 
ближчого оточення, і з просто знайомими, і щоб вони зростали у вмінні 
бути доброзичливими до всіх і правильно будувати взаємовідносини.

Це лише схема, у ній нема нічого магічного, але вона пропонує 
базу, корисну для молитовного життя. Не забуваймо також молити-
ся ще і про добре майбутнє для наших дітей і внуків.

І хай Бог дасть прекрасну долю усім, за кого ми молимося.
Ieshua.org.
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ ЛЮДИНА І ВІРА

БУТИ ДОСКОНАЛИМБУТИ ДОСКОНАЛИМ
ДОБРІСТЬДОБРІСТЬНа жаль, у нашій мові не-

має слова, що могло б охо-
пити поняття «добрості» в 
усій повноті. Ось лише при-
близне значення, що відпо-
відає грецькому оригіналу: 
добрий, гарний, прекрасний, 
благополучний, щасливий, ко-
рисний, приємний, бажаний.

Неважко помітити, що це перелік усіх 
найкращих рис людини. Кожен з ча-
сом може досягнути такої значної 

висоти. Звернімо увагу, що в Гал. 5:22 
іде мова про плід духа, а не плоди, як ін-
коли помилково цитують. Стриманість, 
лагідність, смирення, віра, милосердя – 
все це зливається й перетворюється на 
міцний сплав, з чого й формується новий 
чудовий характер.  

Згідно зі сходинками духовного 
зростання (1Ів. 2:12-14) добрість харак-
теризує юнаків. Юнак – це вже цілком 
сформована особистість. Вже визначено 
характер, індивідуальні особливості, тем-
перамент, нахил до певного виду праці; 
якщо є таланти, то їх видно вже вираз-
но, як і рівень інтелектуального розвит-
ку, спрямованість уподобань та прагнень. 

Давида було помазано на царство тричі. 
Уперше – коли він ще зовсім молодим хлоп-
цем пас вівці батька свого: «Узяв Самуїл 
ріг з оливою й помазав його посеред його 
братів. І Дух Господній зійшов на Давида 
з того дня й на майбутнє» (1 Сам. 16:13). 

Після перемоги над Голіафом юнак ро-
бить карколомну кар’єру при царському 
дворі: займає високу військову посаду, 
одружується з дочкою Саула, одержує 
кілька гучних перемог над ворогами і… 
потрапляє в глибоку немилість. Далі йдуть 
тривалі поневіряння у вигнанні, переслі-
дування Саула і нарешті смерть відторг-
нутого Богом царя. Давид осідає у Хев-
роні. Він не домагався престолу, його ді-
яння зажили йому великого авторитету 
в народі, і помазання руками старійшин 
стало визнанням його незаперечних за-
слуг. «І прийшли мужі Юди й помазали 
там Давида царем  над домом Юди» (2 
Сам.2:4). 

За сім років царювання у Хевроні Да-
вид підтвердив свій авторитет, показав ве-
лику політичну, військову та господарську 
мудрість в управлінні Юдеєю, це побачили 
очільники як півночі, так і півдня країни. І 
старійшини обох частин краю, маючи ще 
й одкровення від Бога (2 Сам. 5:2), зро-
били вибір на користь Давида. «Як при-
йшли всі старші Ізраїля до царя в Хеврон, 
цар Давид уклав із ними союз у Хевроні 
перед лицем Господнім, і вони помазали 
Давида царем над Ізраїлем» (2 Сам. 5:3).

Багатьох із нас покликано отрима-
ти ці три помазання. Перший раз – коли 
ми довірили своє життя Хисту і прийня-
ли хрещення Духом Святим. Нам дано 
було нове звання в Ісусі Христі: «Але ви 
– вибраний рід, царствене священство, 
народ святий, люд, придбаний на те, щоб 
звіщати чесноти Того, Хто покликав нас 
із темряви і дивне Своє світло» (1 Петр. 
2:9). Життя змінилося докорінно: ми по-
кинули грішне минуле з усіма його «успі-
хами» та «цінностями» й рішуче ступили 
у життя, сповнене благодаті та істини.

Друге помазання дається тим, хто 
прийняв запрошення Ісуса стати на шлях 
досконалості. 

Коли багатий юнак (Мт. 19:20) запитав 
Ісуса: «Чого бракує мені у житті?», Ісус від-
повів: «Виконуй заповіді» й перерахував 
найголовніші з них. Той сказав: «Все це я 
давно вже виконую». Очевидно, цей пе-
ріод не був короткий, Слово змінило чоло-
віка й створило надійну базу для руху далі. 
Нема сумніву, що серце юнака було гото-
ве прийняти пораду Ісуса. У Марка (10:21) 
сказано, що Ісус полюбив цього юнака. 

Що мав зробити юнак? Відкинути 
всі свої плани, рішуче зректися свого 
«я», взяти  хрест (Лк. 9:23; Мт. 16:24) 
й рушити за Господом у напрямку до 
Голгофи. Через ці вузькі двері успіш-
но пройшли майбутні апостоли, склав-
ши таким чином, можливо, найсклад-
ніший іспит у своєму житті, необхідний, 
аби бути зарахованими в число учнів.

Щоб здійснити такий вирішальний 
крок, потрібна ґрунтовна підготовка. 

Безліч християн бралися за хрест, маючи 
величезне бажання повністю присвятити 
своє життя Богові, але не маючи від Ісу-
са відповідного покликання. Щоб засте-
регти гарячі душі від поспішних кроків, 
Ісус робить кілька вагомих застережень 
тим, хто, не відчувши Божого поклику, 
піддався нехай і прекрасним, але необ-
ґрунтованим душевним поривам і ступив 
на хресну дорогу. «Бо хто з вас, бажа-
ючи збудувати башту, не сяде спочатку 
і не порахує витрат, чи має він потрібне 
для збудування» (Лк. 14:28). Ісус радить 
ретельно зважити свої можливості. Роз-
берися, чи достатньо в тебе стримано-
сті, віри, смирення, милосердя, візьми до 
уваги й свої життєві обставини. Якщо ти 
хочеш повністю присвятити себе служін-
ню Богові і збираєшся залишити дружину 
з дітьми без засобів до існування, то чи 
буде така жертва до вподоби Господеві? 

Несіння хреста – справа здебільшого 
духовна. Готуючись стати на хресну доро-
гу, ми маємо серйозно оцінити, чи здатні 
ми, подібно до Ісуса в пустелі, відбити всі 
атаки диявола; чи не впадемо, подібно до 
Самсона, піддавшись на спокуси ворога...

І тут ми підходимо до однієї вражаю-
чої речі. У Лк. 14:27 так передано Ісусо-
ві слова: «І хто не несе хреста свого, і не 
йде вслід за Мною, той не може бути уч-
нем Моїм». У цьому перекладі є невелике, 
але дуже суттєве розходження з грецьким 
оригіналом Євангелія. Там, де написано: 
«... і не йде вслід за Мною», в оригіналі 
частка «не» відсутня. Таким чином, сло-
ва Ісуса мають звучати так: «І хто не несе 
хреста свого, а йде вслід за Мною, той не 
може бути учнем Моїм». Звідси випливає 
надзвичайно важливий висновок: можна 
йти слідами Ісуса, але хрест свій не нести.

Хрест – то не житейські проблеми і на-
віть не терпіння в ім’я Ісуса, то наш невід-
ступний послух Йому й безвідмовне при-
йняття всього, що походить від Нього.

Багатий юнак повернувся до свого ба-
гатства, але це не єдина причина, здатна 
змусити нас повернути назад. Подія, дуже 
схожа на ситуацію з юнаком, сталася в 

сиву давнину з Ізраїлем. Перейшовши 
через Червоне море, народ рушив у бік 
землі обітованої. Всього рік минув відтоді, 
як ці люди разом зі старими, жінками та 
дітьми стали на кордоні  землі, що тече 
молоком та медом (Числ. 14). Усе було 
готове, щоб розпочати завоювання, – 
інакше Господь не привів би їх сюди. І ось 
випробування. Повертаються розвідники 
і малюють жахливу картину: там живуть 
страшні велетні, ми – немов сарана по-
рівняно з ними, ми ніколи не здолаємо їх. 
Починається плач і лемент – як нам добре 
було в Єгипті! Ремствування, нарікання 
на лідерів, погрози побити їх камінням.

Що треба було народові? Лише 
одне: просто довіритися Богу. Не 
змогли. І Господь у гніві повертає на-
род назад у пустелю. На 40 років. 

Третє помазання ми отриму-
ємо, коли досягаємо добрості.

У книзі Єзекіїля (47:3) пророк малює 
картину входження у ріку життя. Спочатку 
входимо по кісточки – дію Духа Святого 
ледве відчуваємо, потім – по коліна, по-
тім – по крижі. Усе це – алегорія нашого 
духовного зростання. Пророк каже: по-
тім вода була така висока, що йти вже 
не було можливості, треба було плисти. 

На початку ми мусимо відчувати зем-
лю під ногами, нам потрібна матеріаль-
на, надійна опора для руху вперед, але 
настає час, коли в цій опорі потреба вже 
немає. Ми відриваємося від земних тур-
бот, ніщо зовнішнє вже не впливає на 
нас, наше життя й благополуччя повні-
стю в руках Божих. Ми пливемо. Нами 
керує лише течія Божої благодаті, Його 
волі та Його любові. Ми ведені Духом Бо-
жим (Рим. 8:14). 

Довготерпіння
Третє помазання відповідає сходжен-

ню Духа Святого на людину й дається їй 
разом із потрібною силою для здійснення 
великої духовної праці. Ісус сказав учням: 
«Та ви приймете силу, як Дух Святий злине 
на вас» (Дії 1:4, 8). Так сталося і з Самим 
Христом, коли Він повернувся з пустелі 
після випробувань і розпочав Свою діяль-
ність: «Дух Господній на Мені, бо Мене Він 
помазав звіщати Добру Новину» (Лк. 4:18). 

Отже, входячи у добрість, ми розпо-
чинаємо велику, серйозну роботу від Го-
спода. За принципами Ісуса: «Істинно, іс-
тинно кажу вам: Син нічого не може тво-
рити Сам від Себе, якщо не бачить, що 
Отець творить, бо що Він творить, так 
само творить і Син» (Ів. 5:19). Це не оз-
начає, що Ісус постійно падав на коліна й 
запитував: «Отче, що Мені робити далі?». 
Ні, Він просто знав, був єдиний з Отцем 
і відчував наміри й дії Отця. Подібно й 
ми на цьому духовному рівні будемо від-
чувати волю Ісуса через Духа Святого. 

Найбільш повно й повчально висвіт-
люється в Євангелії діяльність апосто-
ла Павла. У посланнях до коринтян (2 
Кор.11:25) та до Тимофія (2 Тим. 3:11, 
4:17) Павло відкриває драматичну й над-
звичайно нелегку картину своєї долі. Усім, 
хто бажає досконалості, варто уважно 
прочитати ці місця, аби отримати повне 
уявлення про хрест та про своє можли-
ве майбутнє. Це ще й дуже ефективні 
ліки від «матеріального прєуспєванія». 
Тяжка праця, гоніння, в’язниці, неодно-
разові побиття, спека і холод, недоїдан-
ня, постійні далекі подорожі, пов’язані з 
великими небезпеками від розбійників, 
від фальшивих братів, від свого народу, 
важка праця та фізичне виснаження… 

Але апостол не нарікає на свою долю. 
Він пише, що від усіх цих страждань Го-
сподь його визволив. Коли? Після того, 
як вірний слуга Божий усе це пройшов і 
приготувався до найгіршого: «... самі ми 
мали в собі присуд до смерті». І що по-
трібно було, аби дійти до моменту звіль-
нення? Довготерпіння у поєднанні, зви-
чайно ж, із вірою та надією. Він витри-
мав, бо з ним був Ісус. Ісус давав йому 
силу, зміцнював його духовно й фізично. 

Коли слабне віра, коли підупадають 
фізичні сили, підступають сумніви, тер-
зання, ми беремо в кулак своє розм’як-
ле серце й робимо те, що належить ро-
бити, день за днем, місяць за місяцем. 
І молитва, підкріплена довготерпінням, 
дає чудові плоди (Рим. 12:12). 

(Далі буде. Поч. у № 3-12 (150-159) 
за березень – грудень 2017 р., № 1-3 
(160-162) за січень- березень 2018 р.)

Віктор Котовський

«Що таке чоловік, що його Ти під-
носиш, що серце Своє прикладаєш 
до нього? Ти щоранку за ним назира-
єш, щохвилі його Ти досліджуєш...» 
(Йов 7:17-18). Бог щоранку відвідує 
нас. Він випробовує нас не тому, що 
злий або хоче принизити нас. Навпа-
ки, Його випробування – це ознака 
Його прихильності. Він випробовує 
нас, тому що хоче визначити нашу 
вартість. Так само, як ювелір ви-
пробовує золото чи срібло, його не 
цікавлять залізо або олово.

В епоху патріархів жив чоловік, чия праведність 
була надзвичайною. Його звали Йов. Бог тішив-
ся Йовом. І навіть хвалився ним перед сатаною: 

«Чи звернув ти увагу на раба Мого Йова? Бо немає 
такого, як він, на землі: муж він невинний та правед-
ний, що Бога боїться, а від злого втікає» (Йов 1:8). 
І сатана заявив, що Йов егоїстичний у своїх моти-
вах: мовляв, він служить лише тому, що хоче одер-
жати що-небудь від Бога взамін.

Тоді Бог дозволив сатані випробувати Йова. 
Спочатку Він дозволив сатані знищити все, що 
належало Йову: його маєток, його дітей і слуг. 
Потім Бог дозволив сатані торкнутися тіла Йова 
і вразити його гнояками з ніг до голови, але 
Він не дозволив сатані забрати життя Йова.

Йов зрозумів, що Бог випробовує його: «Хай би 
випробовував Він мене – мов те золото, вийду!» (Йов 
23:10). Він кричав в агонії своєї душі, але не здавався.

Дуже типово, що Еліфаз і двоє інших релігійних 
друзів Йова зробили висновок, що причиною страж-
дань Йова був його гріх. Але як би там не було, вреш-
ті Бог виявив невинність Йова і поставив на місце 
його друзів. Він сказав Еліфазові: «... ви не говори-
ли слушного про Мене, як раб Мій Йов» (Йов 42:7).

Ще одним праведником, який піддався суворо-
му випробуванню – аж до принесення свого сина на 

спалення Богові в жертву – був Авраам. В Авраама 
було особливе випробування, тому що в нього була осо-
блива доля – стати батьком Божого вибраного народу, 
як євреїв, так і християн. Бог застосовує особливі ви-
пробування для тих, щодо кого Він має особливу мету.

Новий Заповіт дуже ясно попереджає, що ми по-
винні бути готовими до того, що будемо випробову-
вані. Апостол Петро порівнює нашу віру з золотом, 
справжність якого повинна бути випробувана вог-
нем. Апостол Яків говорить, що ми повинні зустрі-
чати випробування з радістю (Як. 1:2-4). 

Випробування чи покарання?
Дуже важливо навчитися відрізняти Божі випробу-

вання від Його покарань. Багатьом людям здається, що, 
стаючи християнами, вони звільняються від Божого по-
карання, особливо якщо вони віруючі вже тривалий час.

Але таке ставлення не ґрунтується на Писанні. У 
Посланні до євреїв написано: «Мій сину, не нехтуй 
Господньої кари... А коли ви без кари, що спільна для 
всіх, то ви діти з перелюбу, а не сини» (Євр. 12:5-8).

Мойсеєві було 80 років, коли Бог звелів йому 
повернутися в Єгипет і звільнити Ізраїль з раб-
ства. Коли ж Мойсей був у дорозі в Єгипет, Го-
сподь зустрів його і хотів вбити (2 М. 4:24-26). 
Чому? Через його непослух. Мойсей не зберіг за-
повіт обрізання, який Господь уклав з Авраамом 
і його потомками (1 М. 17:9-14). Лише після того, 
як Мойсей покаявся і обрізав свого сина, Бог по-
милував його і дозволив продовжувати дорогу.

Але зауважте: Бог вважав за краще вби-
ти Мойсея, ніж дозволити йому виконати мі-
сію в непослуху. Лідерська позиція Мойсея не 
звільняла його від Божої виховної роботи, а на-
впаки – зобов’язувала його бути підзвітним.

Якщо ми щиро дозволяємо Богові досліджу-
вати наші серця, і Він не вказує Своїм перстом на 
що-небудь неприємне Йому, то ми можемо зроби-
ти висновок, що опинилися в Божому випробуван-
ні, а не терпимо покарання.

 Відповіддю на покарання повинно бути покаян-
ня, а відповіддю на випробування – терпіння. Але 

якщо ми продовжуємо терпіти там, де повинні по-
каятися, ми стаємо винними у впертості і в нечут-
ливості до Божого ведення.

Чого хоче Бог?
Ім’я сатани грецькою мовою звучить як diabolos 

(диявол) і означає наклепник. Оббрехати кого-не-
будь – це означає спаплюжити репутацію (харак-
тер). Це найперше, чим займається сатана. І насам-
перед він знеславлює характер Божий. 

Найперше, про що він запитав у Єви, – «Чи Бог на-
казав: Не їжте з усякого дерева раю?». Тобто він мав 
на увазі, що Бог деспотичний, несправедливий. Ціллю 
ворога було підірвати впевненість перших людей у Бо-
жій благодаті, хоча Бог насправді забезпечив їх всім.

Від невірства в Божу благодать Адам і Єва впали в 
недовіру Божому Слову і потім вчинили непослух. У їх па-
дінні були три моменти: невірство, недовіра і непослух.

Через віру в Христа Бог передбачив відку-
плення, яке в зворотньому порядку анулює про-
цес падіння. Він замінює невірство вірою, непос-
лух послухом і недовіру довірою. Віра веде до 
послуху – це перша сходинка. Але процес не за-
вершений, поки віра не переросла в довіру.

Яка різниця між вірою і довірою? Кажучи просто, 
віра – це дія, довіра – це ставлення. Дуже чітко ілю-
струє це псалмоспівець: «На Господа здай дорогу 
свою, і на Нього надію клади, і Він зробить (Пс. 37:5).

Здай – зроби одного разу вірою.
Надію клади – це тривале ставлення, яке йде 

після того, як ми здамо свою дорогу Господу. І Бог 
зробить все інше.

Проста ілюстрація: ми робимо вклад в банк. У 
банку нам видають підтвердження, що ми вклали 
туди свої кошти. Це дія. Після того нам не треба зри-
ватися ночами з думкою: «А чи справді банк тур-
бується про мої гроші? Чи справді це в моїх інтере-
сах?». Ми просто кладемо підтвердження в надій-
не місце і спокійно спимо. Це довіра.

Багато християн роблять перший крок – акт віри, 
але не розвивають ставлення довіри. Дивно, але ба-
гатьом із нас простіше довіряти земному банкові, 

ніж Богові небес!
Найперша мета, яку Бог переслідує, випробовую-

чи нас, – це зростити в нас довіру. У самій середині 
свого випробування Йов заявляє: «Ось Він мене вб’є, 
і я надії не матиму, – але перед обличчям Його про 
дороги свої сперечатися буду!» (Йов 13:15). І більше 
того! Довіра на короткий час дозволила Йову мимо-
хідь побачити вічність і воскресіння (Йов 19:25-27).

Чому довіра така важлива? Тому що вона по-
казує, наскільки ми цінуємо Божий характер. Коли 
Адам і Єва не встояли перед сатанинською споку-
сою, їхні дії свідчили голосніше за будь-які слова. 
Вони мовби говорили: «Бог несправедливий. Він не 
чесний з нами. Він не вірний».

Наше спасіння від гріха не повне доти, поки не 
усунено наслідки падіння і всередині нас не вирос-
ла довіра. А для цього необхідно пройти через ба-
гато випробувань. Дуже важливо бачити завжди 
перед собою Божу кінцеву мету – зростити в нас 
непохитну впевненість в тому, що Він гідний довіри.

Ісус дав нам найвищий приклад довіри. Виконую-
чи плани Свого Отця, Він був відданий в руки нече-
стивих, жорстоких і безбожних людей. Вони насмі-
халися над Ним, плювали на Нього, били батогами, 
роздягнули і оголеного прибили до хреста. І в кінці 
Він навіть вигукнув: «Боже Мій, Боже Мій, навіщо 
Мене Ти покинув?». Але при всьому цьому Його до-
віра Отцівській вірності не похитнулася. Своїм остан-
нім подихом Він передав Свій дух назад в руки Отця.

А як реагуємо ми, коли кличемо до Бога і нам 
здається, що Він не відповідає? Чи продовжуємо 
довіряти Його вірності?

Пам’ятаймо, що Бог зацікавлений більше у 
змінах нашого характеру, ніж у наших досягнен-
нях. Досягнення важливі тільки в часі. А харак-
тер вічний, він визначає нашу позицію у вічності.

Бог не допустить нам бути випробува-
ними понад силу. Кожне випробування, че-
рез яке ми проходимо, спрямоване на те, щоб 
сформувати наш характер, поки ми не станемо 
в Христі всім, ким Бог запланував нас зробити.

Д. П.
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Ця мозаїка – одне з найбільш ранніх свідчень утвер-
дження віри серед ранніх християн. Розкопки на 
місці знахідки розпочали ще у 2005 році археоло-

ги університету Тель-Авіва під наглядом Служби ста-
рожитностей Ізраїлю. Вони планували дослідження 
античних споруд під будівлею в’язниці в Мегіддо, по-
будованої колись британцями на півночі нинішнього Із-
раїлю. Виявлений   грецький мозаїчний напис 230 року 
н. е. прекрасно зберігся і говорить: «Акептос, що лю-
бить Бога, посвячує цю плиту на славу Бога Ісуса Хри-
ста». Вчені припускають, що Акептос була знатною жін-
кою і встановила мозаїчну плиту з нагоди свого при-
чащання в храмі.

Мозаїка була виявлена   в ході розкопок фундамен-
ту одного з найдавніших відомих християнських мо-
литовних будинків на місці, де колись існувало юдей-
сько-самарянське селище Отней. На думку доктора 
Йотама Теппера, співробітника університету в Хайфі 
і керівника перших розкопок на місці знахідки, моза-
їчна плита, мабуть, прикрашала богослужбовий зал в 

християнському молитовному будинку. Такі молитов-
ні будинки в той час були центрами віровчення і духов-
ного спілкування в ранніх християнських громадах, а 
більш звичні нам храмові споруди з’явилися лише в IV 
столітті, після навернення римського імператора Кос-
тянтина в віру Христову.

Серед мотивів мозаїчних зображень зустрічаєть-
ся образ риби – це, як відомо, традиційний алегорич-
ний символ в ранньому християнстві. «Іхтіс» (гр. риба) 
– давній акронім (монограма) імені Ісуса Христа, що 
складається з початкових літер грецьких слів Ісус Хри-
стос Божий Син Спаситель. 

За припущенням археологів, християнська мозаїка 
в молитовному домі була створена на пожертвуван-
ня римського центуріона по імені Гайанус, який також 
згадується в написах під ім’ям «Порофріус, брат наш».

В’язниця в Мегіддо сьогодні закривається, а ув’яз-
нені переводяться в інші в’язниці, оскільки на цьому 
місці планується відкрити новий археологічний об’єкт 
для залучення паломників і туристів, які зможуть по-
бачити тут своїми очима залишки молитовного будин-
ку ранніх християн.

Багато християн ніяк не мо-
жуть подолати свої власні по-
гані звички, не вчаться співпра-
цювати з Божою благодаттю і 
дисциплінувати своє тіло й роз-
пинати свої тілесні пристрасті.

Дух Божий працює з нами і до-
помагає нам, але ми не можемо 
відкинути принципи і закони, які 
Він встановив.

Усім відома характеристика, яку можна за-
стосувати до всіх служителів: «... щоб до-
бре рядив власним домом, що має дітей 

у слухняності з повною чесністю» (1 Тим. 3:4). 
Бо служитель не зможете керувати церквою, 
якщо він не здатний порядкувати у своєму домі. 

Ще одна порада: «Але вмертвляю й нево-
лю я тіло своє, щоб, звіщаючи іншим, не стати 
самому негідним» (1 Кор. 9:27). Апостол Пав-
ло писав, що він буде дискваліфікований, якщо 
не вмітиме керувати своїм тілом і дисципліну-
вати його. Цей принцип актуальний і сьогодні.

А ось ще один текст Писання: «А єпископ має 
бути бездоганний, муж однієї дружини, твере-
зий, невинний, чесний, гостинний до приходнів, 
здібний навчати...» (1 Тим. 3:2).

Не всі служителі відповідають цим вимо-
гам щодо характеру. Звичайно, ми недоскона-
лі люди, але Дух Божий допомогає нам в наших 

немочах, коли ми співпрацюємо з Ним. Водно-
час Він не відкидає і вимоги до людини і її ха-
рактеру, які встановив у Своєму Слові, особли-
во щодо служителів і дияконів. Зрілість харак-
теру – обов’язкова вимога в служінні. 

Якщо ми думаємо, що можемо служити і без 
цього, ми в омані. Ми шукаємо коротких доріг. 
А стара африканська приказка каже: «Найко-
ротша дорога вбиває оленя».

«... Бо коли живете за тілом, то маєте вмер-
ти, а коли духом умертвляєте тілесні вчинки, 
то будете жити» (Рим. 8:13). Сьогодні найбіль-
ша потреба церкви – відрізнятися від світу. І 
це повинно розпочатися з лідерів і служите-
лів на всіх рівнях.

«Тож нехай не панує гріх у смертельному ва-
шому тілі, щоб вам слухатись його пожадливо-
стей» (Рим. 6:12).

«... Але зодягніться Господом Ісусом Хри-
стом, а догодження тілу не обертайте на по-
жадливість!» (Рим. 13:14).

«... Бо тіло бажає противного духові, а дух 
противного тілу, і супротивні вони один одному, 
щоб ви чинили не те, чого хочете» (Гал. 5:17).

«... Щоб відкинути, за першим поступован-
ням, старого чоловіка, який зотліває в звабли-
вих пожадливостях» (Еф. 4:22).

«А ті, що Христові Ісусові, розп’яли вони тіло 
з пожадливостями та з похотями» (Гал. 5:24).

Настав час припинити переступати межі 
того, що дозволено і доцільно.

Одним із найдавніших предметів, яким користувалася людина, був по-
суд. Посуд, який до сьогодні не втратив своїх форм та привабливості, був 
виготовлений із дорогоцінних металів – золота та срібла або ж з глини. 
Його виробляли також із каменю, слонових кісток, рогів тварин, дереви-
ни та інших придатних для цього матеріалів. Значно пізніше з’явився по-
суд із фарфору, фаянсу, кришталю та спеціального скла, який інколи при-
крашали розписами, орнаментами, дорогоцінним камінням.

Одного разу Бог промовив до пророка Єремії: 
«Устань, і зійди до дому гончара, і там почу-
єш слова Мої» (Єр. 18:2).  Коли той пішов до 

дому гончара, то побачив, як він працює на кружа-
лі. «І в руках гончара попсулась посудина, яку він із 
глини робив. І він знову зробив з неї іншу посудину, 
як сподобалося гончареві» (Єр. !8:4).

І Бог розповів, що означає побачене: «Чи не міг 
би зробити й Я вам, як гончар цей, о доме Ізраїлів? 
каже Господь. Ось як глина в руці гончара, так в 
руці Моїй, доме Ізраїля, й ви! Я часом кажу про на-
род та про царство, щоб вирвати його, і щоб роз-
бити та вигубити, та коли цей народ, що про ньо-
го  казав Я, повернеться від свого зла, то пожалую 
Я щодо того зла, яке думав чинити йому. А часом 
кажу про народ та про царство, щоб його збудува-
ти та щоб посадити, та як він зробить зле в Моїх 
очах, щоб не слухатися Мого голосу, то пожалую 

щодо того  добра, про яке говорив, що вчиню я 
його» (Єр. 18:6-10).

Для того, що Бог міг формувати із народу чи ок-
ремо взятої людини посуд для доброго вжитку, не-
обхідна покора та піддатливість, які дають можли-
вість стати глиною в руках Гончара.  

Витвір у руках ремісника був шедевром, оригі-
налом, бо над ним безпосередньо працювали руки 
автора. Так само діє Бог. Він не формує нас як сіру 
масу, ми зберігаємо свою індивідуальність, риси ха-
рактеру, властиві тільки нам почуття. 

Колись Ісус Христос звернувся до тогочасних 
релігійних лідерів зі словами: «Горе вам, книжни-
ки та фарисеї, лицеміри, що чистите зовнішність 
кухля та миски, а всередині повні вони здирства й 
кривди. Фарисею сліпий – очисти перше середину 
кухля, щоб чистий він був і назовні!» (Мт. 23:25-26).

  Наш зовнішній вигляд не може змінити характер 

та думки, проте праця над серцем та душею викли-
кає всі необхідні зміни нашого єства. Коли Мойсей 
перебував у присутності Божій на горі Сінай, то ви-
гляд його після повернення був змінений – він сяяв. 
Сяяв не через те, що змінилася його природа як лю-
дини, – він не став золотим чи срібним, проте ду-
ховна присутність Бога була настільки сильна, що 
він із середини просяк нею, і це мало видиме ви-
раження зовні.  

  Апостол Павло у своєму посланні до Тимофія 
(2 Тим. 2:21) нагадує, як стати посудом, придатним 
до використання: «А в великому домі знаходиться 
посуд не тільки золотий та срібний, але й дерев’я-
ний та глиняний, і одні посудини на честь, а другі 
на нечесть. Отож, хто від цього очистить себе, буде 
посуд на честь, освячений, потрібний Володареві, 
приготований на всяке добре діло».

Ми повинні бути наповнені Духом Святим, а для 
цього потрібна чистота від гріха, неправди, всяко-
го зла. Яким би гарним не був посуд у нашому домі, 
але для того, щоб його використовувати за призна-
ченням, потрібна його чистота зсередини. 

Вода, яку в багатьох містах добувають із арте-
зіанських джерел, доходить до споживача занечи-
щеною через забрудненість водопровідних систем, 
ємкостей для короткочасного зберігання, через що 
втрачаються її цілющі природні властивості.

Це стосується і нашої душі та духа, який є сві-
тильником Господнім у нас. Варто два-три рази пе-
реступити через докори сумління, як гріх стає вже 
не таким чорним, як раніше, а світло, що в тобі, по-
волі стає темрявою. 

 Халдейський цар  Валтасар скористався посудом 
з єрусалимського храму, вивезеним як трофей, на 
п’яному бенкеті. На цьому і закінчилось його життя. 
Ця історія, описана в книзі пророка Даниїла, вчить, 
що той, на кому Бог поставив печать Своєї влас-
ності, повинен дозволити Богові використовувати 
себе за призначенням. Жодна Божа дитина не при-
значена бути попільницею для недопалків диявола, 
урною для його сміття, ямою для стоку нечистот… 

Бог ніколи і за жодних обставин не піде на ком-
проміс із гріхом, не зречеться Своєї праведності та не 
зміниться у Своїй абсолютній святості, а тому, щоб 
вмістити Його, необхідно створювати для Нього вну-
трішню атмосферу непорочності. Щоб Його Дух не 
був зневажений, ображений, принижений, засмуче-
ний, пригашений через нашу внутрішню нечистоту. 

Господь хотів би кожного із нас, як призначених 
на честь, наповнити Духом Святим. Чи дозволяємо 
ми Йому це зробити? 

Ігор Крощук.

В ІЗРАЇЛІ ВІДКРИТА 
НАЙДАВНІША МОЗАЇКА, ЩО 
СЛАВИТЬ ІСУСА ХРИСТА ЯК БОГА
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