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ВОСЬМИЙ ДУХОВНИЙ РАНОК ВОСЬМИЙ ДУХОВНИЙ РАНОК 
ВІДБУВСЯ У РІВНЕНСЬКІЙ ОДА ВІДБУВСЯ У РІВНЕНСЬКІЙ ОДА 

У березні 2019 року друком вийшла книга «В стовпі вог-
ню та хмарі диму: з історії п’ятидесятницької Церкви». 
Вона розповідає про долю християн віри євангельської у 
різні часи. Її автор – молодий служитель з м. Дубна Рівнен-
ської області Олександр Геніш більше трьох років працю-
вав в архівах, збирав інтерв’ю свідків (тих, хто зазнав пе-
реслідувань з боку радянської влади та був учасником про-
будження), здійснив десятки поїздок.

«У новій книзі опубліковано нещодавно розсекречені доку-
менти КДБ про методи роботи з п’ятидесятниками, вер-
бування і переслідування», – пояснює автор.

Завідувач відділу освіти УЦХВЄ Ві-
ктор Вознюк високо оцінив дослі-
дження Олександра Геніша. «Такі 

видання допомагають нам аналізувати 
сьогодення через призму історії, а також 
правильно зорієнтуватися в майбутньому, 

використовуючи дорогоцінні історичні уро-
ки. Автор розповідає про те, як твердо 
християни стояли у вірі, надіялись на Го-
спода і на силу Духа Святого. Окрім того, 
значна частина книги присвячена локаль-
ному регіону – Дубенщині, що, безсум-
нівно, збільшує цінність цього видання.

Книжка отримала рекомендацію від 
відділу освіти УЦХВЄ для читання в рам-
ках нашого братства і не тільки. Зичимо 
Олександру Генішу рясних Божих благо-
словень, а також подальших успіхів у твор-
чості, щоб не обмежувався тільки цією кни-
гою, яка, до речі, не перша в його науко-
вому доробку. Рекомендуємо придбати цю 
книгу кожному служителю».

9 квітня у приміщенні Рівненської обласної державної 
адміністрації відбувся уже восьмий духовний ранок. Те-
мою для читання та розбору євангельських текстів 
стали біблійні секрети виховання дітей і відповідаль-
ність батьків перед Богом.

У ранковій зустрічі взяли участь 
голова ОДА Олексій Муляренко, 
його заступники Світлана Богатир-

чук-Кривко і Олександр Корнійчук, а та-
кож представники Рівненської обласної 
ради християнських церков, релігійних 
організацій та громадськості, директори 
шкіл, освітяни, викладачі, служителі.

Майже дві години присутні читали 
Євангеліє, міркували над тим, як засто-
сувати ці істини у практичному житті 
при вихованні дітей. Духовна культура 
формується на основі моральної сві-
домості, а це – результат виховання 
дитини. Питання відносин між бать-
ками та дітьми – найважливіший ас-
пект людського життя. 

«Наші щомісячні духовні ранки – гар-
на традиція. Щоразу ми обговорюємо 
актуальні питання, сьогодні це духов-
не виховання молоді. Потрібно навчати 
дитину Біблії, пояснювати важливість 
цієї святої Книги книг. Адже духовних 
цінностей, закладених в дитинстві, лю-
дина дотримується все життя», – наго-
лосив губернатор Олексій Муляренко.

Один із  учасників Духовного ран-
ку старший єпископ УЦХВЄ Михайло 
Паночко поділився словом та підвів 

присутніх до завершальної молитви. 
Після Духовного ранку на запрошення 
голови ОДА Михайло Степанович мав 
бесіду з керівництвом області. Олек-
сій Муляренко щиро дякував старшо-
му єпископу за активну участь п’яти-
десятницьких церков у соціальному 
та благодійному житті області. І про-
сив молитовної підтримки, особливо 
в контексті складної політичної ситу-
ації в Україні

«Уже доброю традицією стало про-
ведення духовних ранків в Рівненській 
ОДА перед початком робочого дня. Це 
чудовий формат спілкування та діало-
гу, який допомагає представникам різ-
них сфер діяльності окреслити викли-
ки сьогодення, особливо у сфері сус-
пільної моралі, духовності, та шукати 
шляхи їх вирішення в широкоформат-
ному діалозі. Однозначно, такі діало-
ги важливі, потребують системності і 
певних механізмів застосування у по-
всякденному житті», – прокоментував 
зустріч на своїй сторінці у Facebook 
ректор Рівненської духовної семіна-
рії, координатор духовних ранків при 
Рівненській ОДА Олександр Третяк.

Олександр Геніш.

Книжка «Духовні дари» Дональда Джі (1891-
1966 рр.) – пастора, письменника, головного 
редактора християнського журналу, теорети-
ка і богослова всесвітнього п’ятидесятниць-
кого руху – величезне благословення не тіль-
ки для братства п’ятидесятників, вона буде 
корисною і для християн інших деномінацій.

На основі Святого Письма автор дає характеристику дарів 
і плодів Святого Духа, показує різницю між ними, визна-
ючи домінуючий вплив плодів Духа. Як «апостол рівнова-

ги», він застерігає від всіляких крайнощів та помилок в христи-
янстві і дає рецепти їх вирішення. Робота наповнена практич-
ними прикладами та порадами пастора і вчителя.

Видання цієї богословської праці – прекрасний подарунок 

пасторам, проповідникам, широкому колу читачів-християн.
Оригінальні статті цієї книги друкувалися у 1929-1939 роках 

в журналі «Примиритель», який виходив в м. Данцигу, Поль-
ща, російською мовою, та в журналі «Євангельський голос» 
Всепольского союзу християн віри євангельської – українською.

Ісус Христос послав нам Духа Святого, щоб прова-
дити нас до правди, нагадувати про те, що ми пізна-
ли, і розповісти, що нас очікує (Ів. 14:26; 16:13-15). Бог 
бере ініціативу на Себе, нам залишається лише слу-
хати. Проте в певних сферах Божий голос важко роз-
різнити. Зокрема в таких, як стосунки, сім’я і гроші.

У цих сферах ми дуже хвилюємося за результат. І 
коли приходимо до Бога із питаннями, то приходимо 
вже з продуманими планами. Наші бажання можуть за-
вадити почути Божий голос. Бо хто хоче почути від 
Бога: «Ні, ця людина не для тебе» або: «У тебе не буде 
дітей» чи: «Твоє фінансове рішення – помилка».

Потрібно бути обережними з тим, 
які слова ми приписуємо Богу, 
навчитися відрізняти голос сво-

їх бажань від Божого голосу.
Ось деякі застережливі поради 

для того, щоб чути Божий голос у най-
більш чутливих сферах нашого життя.

Будьмо готові почути все, що Бог скаже
Смиренне серце, яке готове безза-

перечно реагувати на голос Божий, – 
без сумніву, найкраща умова для того, 
щоб чітко чути голос Бога. Ісус сказав, 
що Він відкривається тим, хто зберіга-
тиме Божі заповіді (Ів. 14:21). Якщо ви 
не готові тримати своє серце відкритим 
для відповіді, яка вам не сподобаєть-
ся, можливо, краще тоді й не питати!

Радьмося з мудрими людьми     
стосовно того, що «почули»

Апостол Павло нагадує, що ми 

бачимо лише в загальних рисах (1 
Кор. 13:12). Ось чому ми повинні слу-
хати Бога на зібраннях віруючих (Дії 
15:28). Друзі і лідери часом знають 
нас краще, ніж ми самі. І здатні поба-
чити те, що не бачимо ми.

Використовуймо здоровий глузд
Якщо ви займаєтеся бізнесом – ви-

вчіть ринок і послухайте експертів. Якщо 
у вас немає дітей, дізнайтеся про медич-
ні способи вирішення проблеми. Якщо 
зароджуються романтичні стосунки, 
перевірте, чи збігаються ваші цінності.

Бог говорить до нас різними спосо-
бами, але потрібно пам’ятати, що Боже 
одкровення – досконале, а ми – ні. Як 
іржава труба забруднює воду, так наші 
бажання і потреби забруднюють потік. 
Тому, слухаючи Бога, варто заспокої-
ти свій власний голос, щоб дозволити 
Божому голосу лунати чітко й виразно.

 ВЖЕ НЕ ОДНУ ТИСЯЧУ РОКІВ ЦЯ РАДІСНА І СВЯТА ЗВІСТКА ЛУНАЄ НАД ЗЕМЛЕЮ, НЕСУЧИ З СОБОЮ 
МИР  І  ЖИВУ  НАДІЮ. ВЕЛИКЕ  БЛАЖЕНСТВО  ЗІЙШЛО  НА  АПОСТОЛІВ, , КОЛИ  ЇМ  З’ЯВИВСЯ  ВОСКРЕСЛИЙ ХРИСТОС..
І І НЕНЕ  ТІЛЬКИТІЛЬКИ  ВОНИВОНИ, , АЛЕАЛЕ  ЙЙ  МИМИ  ЗЗ  ВАМИВАМИ  СКУШТУВАЛИСКУШТУВАЛИ  ТІЄЇТІЄЇ  НЕБЕСНОЇНЕБЕСНОЇ  БЛАГОДАТІБЛАГОДАТІ, , ЯКАЯКА  ВВ Х ХРИСТІРИСТІ І ІСУСІСУСІ..
 В ВОСКРЕСІННЯОСКРЕСІННЯ Г ГОСПОДНЄОСПОДНЄ –  – ЦЕЦЕ  ТРІУМФТРІУМФ, , ЦЕЦЕ  НЕВИМОВНАНЕВИМОВНА  РАДІСТЬРАДІСТЬ, , ЯКАЯКА  СПОНУКУЄСПОНУКУЄ  НАСНАС  ВСІМВСІМ  СЕРЦЕМСЕРЦЕМ  
ЛЮБИТИЛЮБИТИ  ІІ  ПРОСЛАВЛЯТИПРОСЛАВЛЯТИ В ВОСКРЕСЛОГООСКРЕСЛОГО, , ЩИРОЩИРО  ІІ  РЕВНОРЕВНО  МОЛИТИСЬМОЛИТИСЬ В ВЛАДИЦІЛАДИЦІ  ВЛАДИКВЛАДИК, , ПОВСЯКЧАСНОПОВСЯКЧАСНО  СВІДЧИТИСВІДЧИТИ  
ВСІМВСІМ, , ЩОЩО І ІСУССУС – С – СПАСИТЕЛЬПАСИТЕЛЬ  ЛЮДЕЙЛЮДЕЙ, , ПРАВЕДНОПРАВЕДНО  ІІ  СВЯТОСВЯТО  ЖИТИЖИТИ, , ОЧІКУЮЧИОЧІКУЮЧИ  ПРИХОДУПРИХОДУ Й ЙОГООГО!!
 В ВІДІД  УСЬОГОУСЬОГО  СЕРЦЯСЕРЦЯ  БАЖАЄМОБАЖАЄМО  ВАМВАМ, , СЕСТРИСЕСТРИ  ТАТА  БРАТИБРАТИ: : ЗРОСТАЙТЕЗРОСТАЙТЕ  УУ  ЛЮБОВІЛЮБОВІ, , ЗМІЦНЮЙТЕСЯЗМІЦНЮЙТЕСЯ  ВІРОЮВІРОЮ, , 
УТВЕРДЖУЙТЕСЯУТВЕРДЖУЙТЕСЯ  ВВ  ПРАВДІПРАВДІ, , ХОДІТЬХОДІТЬ  УУ  СВІТЛІСВІТЛІ, , ПЕРЕМАГАЙТЕПЕРЕМАГАЙТЕ  ЗЛОЗЛО  ДОБРОМДОБРОМ!!
 П ПАМАМ’’ЯТАЙТЕЯТАЙТЕ, , УЛЮБЛЕНІУЛЮБЛЕНІ Г ГОСПОДОМОСПОДОМ, , ЩОЩО  ЩЕЩЕ  НЕДОВГОНЕДОВГО –  – ІІ  ВОСКРЕСЛИЙВОСКРЕСЛИЙ Г ГОСПОДЬОСПОДЬ  ПРИЙДЕПРИЙДЕ, , АА В ВІНІН –  – 
НАШЕНАШЕ «В «ВОСКРЕСІННЯОСКРЕСІННЯ  ІІ  ЖИТТЯЖИТТЯ».».
 Б БЛАГОДАТЬЛАГОДАТЬ  ІІ  МИРМИР  ХАЙХАЙ  ЗАВЖДИЗАВЖДИ  ПЕРЕБУВАЮТЬПЕРЕБУВАЮТЬ  ЗЗ  ВАМИВАМИ!!

З любов’ю  та молитвами про вас – З любов’ю  та молитвами про вас – 
старший єпископ УЦХВЄ Михайло Паночко.старший єпископ УЦХВЄ Михайло Паночко.

ВВЖВЖЕ НЕ ОДДННУ СТИСЯЧУЧУ РОКІВ ЦЯ ДІСРАДІСННАА І ССВЯТТАА СТКАЗВІСТКА ЛЛУНАЄ ДНАД ЗЕЕММЛЕЮ СНЕНЕССУЧИ З СОБОЮ

Улюблені Богом брати та сестри!                                                     Улюблені Богом брати та сестри!                                                     
Із щирим та радісним вітанням звертаюся до всіх вас: «Христос Із щирим та радісним вітанням звертаюся до всіх вас: «Христос 

воскрес! Христос воскрес! Христос воістину воскрес!».воскрес! Христос воскрес! Христос воістину воскрес!».

Книжка Духовні дадададааририририр Дональда Джі (1891
ВИЙШЛА ДРУКОМ КНИЖКА «ДУХОВНІ ДАРИ»ВИЙШЛА ДРУКОМ КНИЖКА «ДУХОВНІ ДАРИ»

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

б і і і і

«В СТОВПІ ВОГНЮ ТА ХМАРІ ДИМУ: «В СТОВПІ ВОГНЮ ТА ХМАРІ ДИМУ: 
З ІСТОРІЇ  П’ЯТИДЕСЯТНИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ»З ІСТОРІЇ  П’ЯТИДЕСЯТНИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ»
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУВиклики часу 

ЦЕРКВА ТА ХРИСТИЯНИН НА СЛУЖІННІ НАРОДОВІЦЕРКВА ТА ХРИСТИЯНИН НА СЛУЖІННІ НАРОДОВІ
У книзі пророка Єзекіїля читаємо 

слова, які говорить Сам Господь: 
«І шукав Я між ними чоловіка, що 
поставив би загороду і став би в 
виломі перед Моїм обличчям за цей 
Край, щоб Я не знищив його, та Я не 
знайшов!» (Єз. 22:30).

Що в цьому тексті дивує і надихає? Вчинки Божого 
народу призвели до вироку. Бог вирішив, що 
їхня поведінка вкотре заслуговує на санкції. 

В останню хвилину Він дає їм ще один шанс. Та не 
знайшлося жодного чоловіка, який став би за народ 
у виломі, в заступництві, щоб  край не був знищений.

Виходить, що якби така людина знайшлася, Бог 
змінив би Своє рішення щодо всього народу. Одна 
лише людина – і цілий народ.  

У Содомі і Гоморрі безбожні люди чинили 
беззаконня, і Бог приймає рішення спалити ці міста. 
Проте Авраам починає заступатися, кажучи: чи заради 
п’ятдесятьох праведників Ти не збережеш місто? 

Ми знаємо, чим ця історія закінчилася. Не 
знайшлось навіть десяти праведників, але якби 
знайшлися – Бог заради них не знищив би місто 
з неправедними людьми. Чи зміг би я на місці 
Авраама заступатися за Содом і Гоморру? Одна 
річ – заступатися за свій народ і зовсім інша – за 
Содом і Гоморру... 

Зауважмо рівень стосунків Авраама з Богом – 
Бог щонайменше вводить його в курс справи. Чи 
вистачило б мені любові до Содому і Гоморри або 
будь-якого іншого міста?.. 

Уявіть, що ви живете по сусідству з містом, де 
чиниться беззаконня, і Бог каже: все спалю. Перша 
думка – слава Богу, нарешті буде якийсь порядок, 
потім подумаємо: чи ж нам із Богом тягатися?.. 
Однак Авраам починає заступатися, кликати до Бога.

Але навіть не це головна ідея. Бог готовий з цим 
рахуватися. Бог готовий змінювати долі міст або й 
цілих народів, якщо є хтось, кому не байдуже, і він 
проситиме Бога за цей народ. 

Активна позиція веде до змін
Ми бачимо в Біблії людей, які свого часу зайняли 

дуже активну позицію в житті й управлінні навіть 
не своєї країни. Йосип керував країною своїх 
рабовласників. Будучи проданим до Єгипту, він міг 
би нарікати на долю і на Бога, на братів, сім’ю. Міг 
казати, що всі люди як люди, а з ним повелися так 
несправедливо. Проте Йосип в тих умовах і за тих 
обставин доріс до другої людини в Єгипті. Керував 
мудро, з Божою допомогою, і Єгипет – завдяки 
Йосипу, а не фараону – був потужною країною. 

А згадаймо Мойсея. Ця людина вивела свій народ 
з ярма. Він намагався це зробити власними силами, 
але марно. Євреїв це не вразило. Він розчарувався, 
утік, і ми знаємо, як розвивалися події далі. Але коли 
настав час, Бог сказав, яка місія Мойсея. Спершу 
він і не дуже в це повірив, але пішов і зробив, як 
казав Бог, і вивів народ. Навіть коли євреї вкотре 
нарікали на Бога, або коли Мойсей затримався на 
горі, а вони зробили собі теля, Мойсей  постійно 
заступається за свій народ. 

Ісус Навин займався, кажучи сучасною мовою, 
адміністративно-територіальною реформою. Прийшли 
в Ханаан, а там живуть інші люди. Потрібно землю 
завоювати, а завоювавши, поділити між племенами.

Сьогодні християни намагаються відділитися від 
суспільства, кажучи, що в політику не лізуть. Однак 
політика в оригінальному значенні – це мистецтво 
управління. Якщо ми не ліземо в політику, то ми 
не ліземо в управління, і хтось приходить, бере це 
управління й управляє, як вважає за потрібне. Ми 
або залишаємося в позиції, що хтось нами керує, як 
розуміє, або ж беремо управління і управляємо згідно 
з Божим Словом. Ми – єдині, хто може управляти 
відповідно до Божих стандартів, бо більше нікому 
Бог це не відкрив. 

Давид взагалі сформував Ізраїльське царство 
нечуваних масштабів і потужностей. Євреї досі 

пишаються тим потужним царством. Давид завоював 
землі, об’єднав їх і зробив Ізраїль потужною і міцною 
державою. Як державний управитель, як держав-
ний лідер, Давид виконував потужну управлінську 
функцію, зібравши землі докупи, не роздаючи тому 
Крим, тому – Донбас. Він зайняв позицію державника, 
керівника країни, який дбає про державу. 

Неемія та Ездра займалися відновленням країни в 
кризовий період. Ездра відновлював храм, займався 
процесом поклоніння, жертвоприношення, служіння. 
Неемія відбудовував стіни Єрусалиму. Неемії і до 
того велося непогано. Та коли він дізнався про 
становище євреїв в Єрусалимі після повернення 
з вавилонського полону, то засумував, заплакав, 
молився перед Богом. Йому боляче було за свій 
народ. Він почав думати, що робити. Молився, щоб 
Бог налаштував серце  царя. І в результаті отримав 
оплачувану відпустку, безвізовий режим, супровідні 
документи, будівельні матеріали і все необхідне 
для тієї роботи. За 52 дні стіни Єрусалиму були 
відбудовані. Ездра тим часом працював над тим, 
щоб відновити богослужіння. Вони удвох зробили 
все, щоб євреї після полону вибралися з кризи і 
повернулися до нормального життя. 

Апостол Павло проповідував Євангеліє перед 
найвищими особами. Його праця над собою, 
його освіта, авторитет, громадянство дозволяли 
проповідувати не лише диким племенам, але й 
найвищим державним особам. Його останні роки 
життя показують, що він рухався по висхідній лінії до 
трьох найвищих керівних посадовців, щоб говорити 
їм про Ісуса Христа.

Божий чоловік Ераст був міським урядовцем. 
Покаявшись, прийнявши Христа, він залишився при 
владі. Він належав до команди апостолів, був одним з 
працівників і при цьому залишався управителем міста. 

А подивімося на команду апостолів Христа і на 
ранню Церкву: вони проповідували Євангеліє не тільки 
на спасіння. Вони змінювали світогляд суспільства, в 
якому жили. Змінювали цінності, підходи і соціальні 
стандарти. Вони взяли на забезпечення старших 
людей. Умовно кажучи, коли державної пенсії не 
було, вони заявили, що будуть підтримувати людей, 
які не мають з чого жити. Церква почала турбуватися 
про вдів. Багато що церква змінила. Коли християн в 
кількісному співвідношенні в Єрусалимі було  близько 
10 відсотків, це створило стільки шуму, що про них 
казали, що вони заполонили все місто. Скрізь вони, 
ці християни. А їх було лише близько 10 відсотків. 

Країни, де християни стали переважною й 
активною більшістю, змінюються. Уже не раз 
говорилося про Південну Корею чи Штати. Та навіть 
в Україні багато міст, сіл чи населених пунктів, де 
християни проявили активність, і Бог почав робити 
якісь неймовірні речі.

Бог шукає людину, яка почне перед Ним 
заступатися і щось робити. Шукає, умовно кажучи, 
Своїх Йосипів, Мойсеїв, Давидів, апостолів, щоб на 
землі робити те, що Він хоче робити. Питання в тому, 
хто це має робити. Окрім Церкви, нікому!

Режим впливу
Ми можемо бути інструментом в Божих руках для 

нашої країни. Не чекати, що якась партія чи якийсь 
кандидат дозволять нам проповідувати Євангеліє. 
Нам давно це дозволено. Та ми все чекаємо, що 
прийде хтось і щось дозволить. 

Перед нами вибори. І потрібно подивитися, хто 
прихильніший до християн, хто для нас ближчий і більш 
зрозумілий, хто нас чує, з ким можна вести діалог

Ми живемо в унікальний час. Україна рухається в 
бік Європи. У Конституції прописано, що Україна бере 
курс на вступ в Євросоюз і НАТО. Хоча Європа ще не 
думає, що Україна може стати членом Євросоюзу. Та 
поки Європа думає, ми від «радянщини» рухаємося 
на Захід. Це означає, що Україна буде змінювати 
свої цінності і стандарти.

Частина цих цінностей – такі, як гідність і права 
людини, рівень економіки тощо – нам справді потрібні. 
Але не різного роду збочення. То що ж робити? 

Україна нині в режимі переходу з Єгипту в Ханаан, 
і поки що ми в пустелі. Ми можемо скористатися 
цим моментом і запропонувати будувати країну на 
Божих стандартах, але від нас із вами залежить, 
чи це відбудеться.

Сьогодні ведеться боротьба за молодь. Цікаве 
спостереження: кажуть, що коли вимруть всі виховані 
Радянським Союзом, прийде молодь, яка мислить 
по-іншому, і змінить країну. Та статистика засвідчує, 
що тільки 10 відсотків української молоді цікавляться 
громадсько-політичним життям. Феномен високого 
рейтингу одного з кандидатів пов’язаний з тим, що 
молоді люди 18-34 років висловилися за нього. Але 
цей рейтинг сьогодні є, а завтра може й не бути, 
бо ця вікова категорія на вибори майже не ходить. 

І маємо парадокс: ми чекаємо, що прийде якась 
нова мисляча сила і все змінить, а нова мисляча 
сила каже: а воно мені не треба.

Чи могли б ми, християни, користуючись моментом 
змін, запропонувати країні Божий стандарт життя 

і управління? Люди хотіли би цього стандарту, 
але вони бояться слів «Біблія», «християнство», 
«християнські цінності» тощо. Нині величезний 
дефіцит на здоровий глузд і на правильних людей. 

Коли  минулого року на обласному форумі сім’ї ми 
спільними зусиллями, у тому числі й за допомогою 
влади,зібрали понад 800 педагогів з міста та області 
і розповіли про виклики гендерної «ідеології», нам 
сказали: «Ми цього не знали. Де ви були раніше?». 

Коли на телебаченні і в медіа-просторі звучить 
тільки ліберальне і збочене, люди думають: ну, мабуть, 
такий час, такий світ. У суспільстві нині величезний 
запит на здоровий глузд, на консервативну позицію, 
на нормальних людей. 

Представники чисельних українських конфесій 
дуже акуратні або не надто зацікавлені в тому, щоб 
бути активними в цьому процесі. Виходить, що це 
наша функція – прийняти цей виклик. 

Добре, що в Україні є свобода віросповідання і 
ми можемо реєструвати церкви, створювати школи, 
місії, фонди. Добре, що нас не чіпають. Але чи 
можемо ми перейти в режим впливу? 

Україна має найліберальніший у світі закон про 
свободу совісті та віросповідання. Влади радянської 
немає, утисків немає, а комплекс меншовартості ще 
не вибився з розуму і сердець багатьох християн. 
Комплекс меншовартості не дозволяє багатьом 
християнам, церквам вивільнити той неймовірний 
потенціал, який Бог закладає в нас. 

Інколи пасивність не дає нам це зробити. Розуміти 
розуміємо, але напрягтися не хочеться. У наших церквах 
чимало людей, які недооцінюють себе, або не бачать, 
де і як можна реалізуватися, або просто бояться.

Церква сьогодні – це унікальна спільнота з 
унікальною місією: спасати людей і змінювати 
стандарти й цінності. Ми не просто проповідуємо 
Євангеліє, щоб люди каялися. Ми можемо вплинути 
на мислення нашого оточення. Сьогодні існує запит 
на здорову сім’ю, де вірний чоловік і вірна дружина, 
де виховані діти і гарна родина. Існує запит на таке 
управління, коли роботодавець чесно ставиться до 
робітників. Запит на чесного працівника і навіть на 
сам факт чесності. 

Я родом із Рівненщини, з церкви «Жива надія». 
Наш пастор два терміни був головою сільради, 
на третій не пішов у зв’язку зі станом здоров’я. Я 
бував на виборах спостерігачем і чув перемовини 
двох бабусь. Вони зайшли в кабінки і перепитують, 
хто за кого голосує.  

– Ганю, ти за кого?
– За Ярошика (це прізвище нашого пастора).
–  Чому?
– Бо він не краде.
Цю агітацію в день виборів чули вся черга і 

комісія. Виявляється, сьогодні достатньо не красти, 
щоб люди довірили тобі управління.

Унікальні завдання Церкви
Сьогодні час не тільки займатися спасінням, але 

й змінювати стандарти й цінності. Ось невеликий 
перелік того, що, відповідно до Божого Слова, має 
робити Церква.

Проповідувати Євангеліє – це наше перше та 
основне завдання. Ми не можемо цього не робити 
або від цього відмовитися. Церква Христова – стовп 
та підвалина істини, немає жодної іншої інституції 
у світі, яка б володіла правдою та істиною. І якщо 
Церква не доносить цю правду та істину до людей, 
то правда замовкає.

Біблія закликає служити Господеві, прославляти 
Боже ім’я і бути Божими посланцями на землі. Це 
означає йти до людей і нести від Бога послання, новину, 
слово, застереження, напрямок. Утверджувати 
віруючих у вірі, святості і любові. 

Зазвичай ми добре справляємося з цією функцією, 
коли займаємося внутрішнім самообслуговуванням. 
Проводимо богослужіння, один за одного молимося, 
підбадьорюємо, відвідуємо, допомагаємо один од-
ному йти в небо.

Це добра функція, але не ключова, супутня. 
Біблія закликає творити діла милосердя незалежно 
від обставин. Бути світлом, сіллю та листом, і цей 
перелік можна продовжити. Ось скільки в нас 
завдань. Чи можемо ми звести все лише до одного 
– до внутрішнього потішання один одного? 

Зовнішні функції зводять нас із зовнішнім світом. 
Коли ми підемо проповідувати Євангеліє людям 
високих позицій, це дасть нам зрозуміти, де нам 
бракує компетентності або вміння, і ми почнемо 
підвищувати свій рівень. Навіть коли нам забракне 
статусу або освіти, у нас є сила Святого Духа, яка 
підкаже в той момент, що сказати і зробити. Як 
тільки ми виходимо за двері молитовного будинку, ми 
спілкуємося з людьми, і це створює нові можливості. 

Наша місія унікальна. Хтось може бути народним 
депутатом і впливати на парламент. Декілька 
депутатів-християн створили групу «За моральність, 
духовність та здоров’я України» і об’єднують навколо 
себе депутатів, прихильних до християнських  ідей.  
Навіть цій невеликій групі депутатів вдається 

блокувати недобрі закони і просувати добрі. Якби 
їх була хоча б третина в парламенті, нам не потрібно 
було б відвойовувати християнське бачення. Не 
потрібно було б переживати через гей-паради тощо. 

Коли хтось не може бути депутатом Верховної 
Ради, президентом чи міністром, є нижчий рівень – 
наші міські громади, міські та селищні ради.

Не так давно в Хмельницькому в обласній раді 
кілька жінок-депутатів почали просувати ідеї гендерної 
рівності. Вони приготували звернення, влаштували 
круглий стіл, щоб буцімто розказати про захист 
сімейних цінностей, але насправді – щоб просунути ідеї 
гендерної ідеології. Я був представником від Духовної 
ради на цьому круглому столі. Усе зводилося до того, 
що в український сім’ї проблема: український чоловік 
п’є та б’є свою дружину, тому потрібно захистити її, 
піднявши на особливий рівень. 

Ми заявили, що проблеми української сім’ї набагато 
глибші і їх не вирішить впровадження гендерної 
ідеології, а тільки нашкодить. І ті жінки закипіли. 
Я зрозумів, що аби через обласну раду впливати, 
потрібно мати вихід на якихось депутатів або ще 
краще – мати своїх депутатів. 

Зауважте, як відбувається процес децентралізації 
в Україні. За останні роки в Україні створено 
875 об’єднаних територіальних громад, і процес 
продовжується. У результаті цього перерозподілу у 
5-7 разів зросли бюджети ОТГ, на місцях реалізовано 
6298 різних проектів.  На 165 мільярдів грн. зросли 
доходи місцевих бюджетів. У 39 разів збільшилася 
державна підтримка регіонів. 60 відсотків українців 
вважають децентралізацію доброю реформою для 
нашої країни. Більше 20 міжнародних проектів спри-
яють децентралізації в Україні. 

У селі Заріччі на Закарпатті прокладено асфальт, 
ліхтарі світять. Кажу до місцевих: «У вас влада добра, 
турбується про село». – «Та де там, ми самі турбуємося 
про своє село». – «Яким чином?». – «У сільській 
раді багато депутатів-християн. Хтось дає техніку, 
хтось – людей, і так вулицю за вулицею робимо».

Громада сама дає собі раду. Коли в громаді 
до управління приходять богобійні люди, вони на 
рівні свого села, селища чи міста можуть щось 
змінювати. Держава сьогодні дозволяє віддати 
більше повноважень і грошей на місця. Хто візьме 
ці повноваження і гроші?

Математика від Ісуса Навина
2 не більше, ніж 10. Та в історії з розвідниками 

двоє виявилися ціннішими за десятьох. Найкращі 
мужі Ізраїлю пішли в розвідку. Вони вивідали, що 
дуже добра земля, але з того нічого не буде. І десять 
дорослих чоловіків підняли бунт в Божому народі. 
Лише двоє розвідників намагалися вселити якусь 
надію, але люди  їх не почули, та почув Бог. 

Якийсь парадокс. Євреї йшли в обітовану землю, 
де молоко і мед. Прийшли, але не все так, як вони 
очікували. Молоко і мед течуть, але потрібно дуже 
постаратися, щоб це отримати. Люди сказали: це 
неможливо, нічого з того не вийде. Лише Ісус Навин 
та Калев говорили: з Богом ми зможемо. Через двох 
людей Господь зробив Свою справу.

Коли справа від Бога, тебе не зупинить ніяка 
перешкода. Власне, який вибір? Позаду – пустеля, 
море, Єгипет. Куди повертатись? Дехто говорить, 
що треба повернути Радянський Союз, здатися 
Росії. Але рухатися  потрібно тільки вперед, навіть 
якщо попереду неймовірна перешкода. 

У Хмельницькому молодий голова, йому 38 
років. Він почав змінювати місто, вивільняти якісь 
кошти. Там дорогу зробили, там парк, там фонтан 
відремонтували, там підписали якийсь проект, 
планують будувати сміттєвий завод. Люди кажуть: 
нарешті нормальна людина. Хоча він працює в таких 
самих умовах, як і попередні

Ми маємо такий масштаб християнства завдяки 
тому, що колись невелика команда послідовників Христа 
повірила в те, що Він сказав. Хоча вони працювали в 
абсолютно ворожій обстановці. Отримавши від Бога 
завдання, вони сповнилися силою Святого Духа і 
самовіддано пішли робити те, до чого їх покликав 
Господь. І отримали неймовірний результат. Царство 
Боже ширилося. Церква міцніла. І сьогодні понад два 
мільярди людей у світі визнають Господа Христа.

Церква – це світло і сіль землі, стовп і підвалина 
правди. У нас немає вибору: хочу чи не хочу.  Велике 
доручення в Біблії не виглядає як велике запрошення 
чи як пропозиція – воно виглядає як доручення. А 
доручення потрібно виконувати.  

Коли ми робимо Божу справу, ми – частина Божого 
проекту, і Бог про це турбується. Християни покликані 
служити народу, серед якого живуть. Біблія просто 
переповнена текстами і прикладами із закликами. 

Святкування річниці Реформації дозволило 
євангельському середовищу максимально 
легітимізуватися в суспільстві. Це змінило мислення 
і ставлення до євангельських християн. Наступний 
крок – робити щось разом. Ніхто не приведе країну 
до християнських стандартів, окрім самих християн.

Олександр Савчук
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ ЛЮДИНА І ВІРА

Таємна вечеря. Велика кімната, встелена... 
Її прибрав для вечері один з багатьох «таєм-
них» послідовників Ісуса. За пасхальним столом 
– Христос і 12 учнів Його. Остання прощальна 
трапеза. Наближаються хресні страждання 
Спасителя і Його ганебна смерть.

Дивний, незворушний мир в серці Господа. Він 
спокійний, внутрішньо непохитний... Він веде 
дружню бесіду з тими, один з яких через кіль-
ка годин зрадить Його, інші відречуться і роз-
біжаться, рятуючи власне життя.

Яка любов! Ні докорів, ні осуду, ні погроз, ні про-
клять. Та сама люб’язність до Петра, та сама 
уважність до Юди. Під час вечері Христос го-
ворить: «Поправді кажу вам, що один із вас ви-
дасть Мене...»

Учні приймають відкриття Хри-
ста, що підтверджує страш-
ну неминучість майбутньої 

події, з невимовним страхом за 
самих себе і з глибоким смутком 
за Спасителем. Не чути слів про-
тесту і незадоволення, немає вза-
ємних підозр і звинувачень. Ко-
жен перевіряє своє серце і з по-
чуттям недовіри до самого себе 
у молитві питає: «Чи не я то, о 
Господи?».

Трирічне слідування за Хри-
стом розкрило перед учнями всю 
гріховність людської природи. 
Вони були переконані, що немає 
такого гріха, на який не була б 
здатна навіть найкраща люди-
на. І для учнів не лише чиясь 
душа була «сутінками», а й своя 
власна. Кожен з них був таємни-
цею для самого себе, і, звертаю-
чись до Христа, Який знав, на що 

кожен з них здатен, вони запиту-
вали: «Чи не я то, о Господи?».

Яким дивним прикладом са-
мопізнання для кожного з нас 
є ці слова. Ми будемо дуже са-
мовпевненими, якщо скажемо; 
«Я ніколи не був здатен на по-
дібну ницість, гріх чи вчинок...» 
Таке твердження – все одно, що 
запевняти лікаря, ніби ми не під-
владні ніяким захворюванням. 
Наш організм завжди ризикує 
захворіти. Одна хвороба часто 
породжує другу, третю...

Гріхи наші, у всій їх різнома-
нітності та потворності, – це лише 
плоди одного й того ж дерева – 
нашої порочної природи, яку ми 
успадкували внаслідок гріхопадін-
ня прабатьків. Ми кажемо: «Юда 
зрадив Христа через свою жадіб-
ність до наживи. Каїн вбив Авеля 
через заздрість до нього, Давид 

упав так низько через гріховну 
пристрасть, Димас «полюбив 
нинішній вік». Але хто зі смерт-
них абсолютно вільний від жадо-
би до наживи, від заздрості, від 
низьких пристрастей, світського 
духа, світського життя?

«Чи ж не я то, о Господи?». 
Так належить нам звертатися до 
Бога щоразу, коли ми спілкуємо-
ся з людьми, що гинуть у вирі грі-
ха, потопають в болоті цього сві-
ту, що далі й далі засмоктує їх.

Будинок сусіда загорівся – і мо-
єму дому загрожує небезпека. Чи 
не краще замість того, щоб осуд-
жувати інших, перевірити влас-
не серце і сказати: «Чи не я той, 
хто зараз на моїх очах гине?». 

«Чи не я то, о Господи?» – по-
трібно запитувати щоразу, коли 
в нашому серці пробуджуються 
недобрі почуття, нечисті бажан-
ня, гріховні поривання. 

«Чи не я то, о Господи?» – 
повинні запитувати ми щоразу, 
коли з’являється сумнів у щиро-
сті нашого ближнього, коли за-
роджується нездорова підозра 
проти брата і ми готові звинува-
тити його в найнижчих намірах, 
приписати йому щось, у чому 
його, можливо, ніяк не можна 
запідозрити. 

«Чи не я?». І якщо я особи-
сто не здатен на все те, в чому 
я звинувачую іншого, то мені за-
боронено підозрювати в цьому і 
мого брата. 

«Для чистих все чисте, а для 
занечищених та невірних не чи-
сте ніщо, але занечистилися і ро-
зум їхній, і сумління» (Тит. 1:15).

Злодій не довіряє і чесній лю-
дині. Зрозумілим стає запитання 
учнів: «Чи не я то, о Господи?». 
Зрозумілою стає молитва Дави-
да: «А помилки хто зрозуміє? Від 
таємних очисть Ти мене, і від сва-
вільців Свого раба заховай, нехай 
не панують вони надо мною...» 
(Пс. 19:13-14).

Ісак Ньютон сказав: «У своє-
му житті я зрозумів два важли-
ві факти: перший – те, що я ве-
ликий грішник, і другий – що Ісус 
Христос в незрівнянній величі є 
моїм Спасителем».

Чи Він і ваш Спаситель?

«І станете ви, немов Боги, знаю-
чи добро і зло» (Бут. 3:5). Який висо-
кий і гідний похвали ідеал – стати, 
як Бог. Чи може бути в цьому щось 
погане? Проте у вустах сатани, 
який прийшов в образі змія, ці сло-
ва прозвучали так, що привели Ада-
ма та Єву до лиха, злі наслідки яко-
го вплинули на всіх їхніх нащадків.

Що ж було тією прихованою пасткою, жертва-
ми якої стали Адам та Єва? Обіцянка неза-
лежності. Якщо ти пізнав добро і зло, то ти 

тепер приймаєш свої власні рішення. Більше нема 
потреби залежати від Бога.

Це бажання незалежності передалося від Адама та 
Єви всьому людству. Це позначка «давнього Адама» – 
занепале гріховне єство, яке приховане в кожному із нас.

Напрямки незалежності
Упродовж всієї історії людство вибирало напрям-

ки в пошуках незалежності від Бога. Перший – це 
знання. В Едемському саду росли два особливі де-
рева – дерево життя і дерево знання. Момент, коли 
Адам та Єва відвернулися від дерева життя і вибра-
ли дерево знання, був критичним в історії людства.

Відтоді наукові досягнення стали основною ме-
тою життя на землі. Англійське слово «science» – 
наука – походить від латинського «scentia» – знан-
ня. Проте вибух наукового прогресу не вирішив 
найпростіших проблем роду людського, а в деяких 
сферах буття навіть їх збільшив. Наука дала люд-
ству зброю масового знищення, здатну повністю 
знищити все населення земної кулі і перетворити 
землю на руїну. Але ще гірше, що частина цієї зброї 
опинилася в руках жорстоких і нечестивих людей.

Другий напрямок, який вибрало людство в пошу-
ках незалежності від Бога, на перший погляд, може 
здивувати. Це – релігія. Людина встановила релі-
гійні правила. Системи поклоніння настільки повні, 
що не залишилося жодної потреби в Самому Богові. 
Усе, що треба, – це виконувати правила. Це стосу-
ється деяких основних світових релігій (юдаїзм, іс-
лам, буддизм), а також деяких версій християнства.

У цих релігіях людина може задовольнитися ви-
конанням встановлених правил та обрядів і таким 
чином стає все більш незалежною від Самого Бога. 
Це пояснює, чому щирі релігійні люди іноді так по-
вільно приймають Євангеліє, яка приносить благо-
дать, що її неможливо заслужити.

Ще один шлях, яким іде людство в досягнен-
ні своєї незалежності від Бога, – накопичення гро-
шових капіталів та матеріальних цінностей. Якось 
Ісус розповів притчу про багатого землероба, який 
досяг такого успіху, що його сховища не могли вмі-
стити усього врожаю. І він вирішив побудувати нові 
сховища і сказати своїй душі: «Душе, маєш багато 
добра, на багато років складеного. Спочивай, їж 
та пий, і веселися!». Бог же до нього прорік: «Не-
розумний, ночі цієї ось душу твою зажадають від 
тебе, і кому позостанеться те, що ти був нагото-
вив?» (Луки 12:16-20). 

Величезна кількість людей зробили ту ж тра-
гічну помилку. Бажання бути незалежним від Бога 
– визначальна риса тих, хто належить до царства 
сатани, – бунтівних ангелів, демонів і гріховно-
го людства. Це визначальна риса цього світу, про 
який Ісус говорив: «Не від світу вони, як і Я не від 
світу» (Івана 17:16).

У світлі цих слів «світ» – це всі люди, які не під-
порядкувалися владі призначеного Богом Царя 
– Господа Ісуса Христа. Деякі з них – люди ви-
сокої моралі і релігії, але коли Бог каже їм безу-
мовно покоритися владі Ісуса, то бунтівна, неза-
лежна стара природа піднімається на поверхню, 
відкидаючи Божий дар спасіння через благодать.

Самотнє людство
Бажання бути незалежними від Бога вирізняє 

людей від інших Божих творінь, які самі по собі є 
демонстрацією беззастережної залежності від Тво-
рця. Жодне з небесних тіл не має жодного натяку 
на бажання бути незалежним. «І місяця Він учи-
нив для означення часу, сонце знає свій захід» (Пс. 
103:19). «Вираховує Він число зорям, і кожній із них 
дає ймення» (Пс. 146:4).

Не має значення, наскільки бурхливими бува-
ють стихії, вони завжди коряться Творцю – «огонь 
та град, сніг та туман, вітер бурхливий, що виконує 
слово Його» (Пс. 148:8).

Те ж стосується і тваринного світу. «Ричать лев-
чуки за здобичею та шукають від Бога своєї пожи-
ви» (Пс. 103:2). «Ось море велике й розлогоширо-
ке, – там повзюче, й числа їм немає, звірина мала 
та велика!.. Вони чекають Тебе, щоб Ти часу свого 
поживу їм дав» (Пс. 103:25, 27). Стосовно птахів Ісус 
говорить: «Небесний Отець їх годує» (Матвія 6:26).

Не дивно, що людина іноді почувається самотньою 

і відокремленою від всесвіту, який оточує її, і живе 
в повній залежності від Творця.

Шлях назад
На хресті Голгофи Ісус, по-перше, поніс замість 

нас повне покарання за наші гріхи, і тому Бог може 
простити нам гріхи без жодного компромісу зі Своєю 
справедливістю. По-друге, Ісус уподібнився нашо-
му незалежному, егоцентричному «я», котре панує 
в житті кожної гріховної людини. В Ісусі цей бунтів-
ник був знищений. «… Наш давній чоловік (бунтів-
ник) розіп’ятий із Ним»  (Римлян 6:6). 

Ось як Ісус пояснює аксіому учнівства: «Так ото 
й кожен із вас, який не зречеться усього, що має, 
не може бути учнем Моїм» (Луки 14:33). Слово, пе-
рекладене тут як «зречеться», можна було б пе-
рекласти як «скаже прощавай». Стати учнем Ісу-
са – означає сказати «прощавай» всьому, від чого 
ми могли залежати, – сім’ї, друзям, грошам, кар’є-
рі, репутації і славі. Якщо ми щиро зречемося всіх 
цих речей, то Бог зможе повернути нам їх, якщо це 
буде збігатися з Його метою стосовно нас. Але ми 
більше не власники, ми просто слуги, які зобов’я-
зані відзвітувати про те, як ми з цим усім вчинили. 
Ми цілком залежні від Бога.

Іноді нам слід зазнати лиха, щоб цілком усві-
домити свою повну залежність від Бога. Згадай-
мо подорож Павла до Риму. Він здійснив цю подо-
рож в ролі ув’язненого. Корабель, на котрому він 
плив, потрапив у таку жахливу бурю, що протягом 
двох тижнів не було видно ні сонця, ні зірок. Через 
два тижні корабель був викинутий на скелясте уз-
бережжя Мальти. Там Павла вкусила отруйна змія 
(Дії 27:13, 28:6.). Якщо Павло вирушив до Риму з 
Божої волі, то чому ж він тоді пережив такі незви-
чайні пригоди?

У Діях 27:20 читаємо: «… останню надію ми втра-
тили, щоб нам урятуватись». Метою випробувань було 
привести Павла в таке місце, де не було б жодної на-
дії. Павлові не було залишено жодної надії, крім Бога.

Перебуваючи в повній залежності від Бога, Пав-
ло тепер був готовий служити християнам Риму. Хоч 
Павло був апостолом, він все ще залишався учнем, 
перебуваючи на вихованні у Господа.

Чим більше ми будемо залежати від Бога, тим біль-
ше Він дивуватиме нас результатами, яких ми б ніколи 
не досягли, якби залежали від своїх можливостей.

Капітуляція Якова
Яків – єдиний біблійний персонаж, котрий у фі-

зичній боротьбі втратив свою незалежність. Замо-
лоду він був хитрим, амбітним і честолюбним. Він 
використав момент фізичної слабкості свого брата  
Ісава для того, щоб викупити у нього перворідство 
(яке належало тому за правом старшого сина) за 
сочевичну юшку. Потім, видаючи себе за Ісава, об-
дурив свого батька Ісака, який був сліпим, і таким 
чином отримав батьківське благословення, яке пе-
редавалося з перворідством. Але ні перворідство, 
ні благословення не принесли Якову нічого добро-
го. Він змушений був утекти до Месопотамії, рятую-
чись від відплати Ісава, де став найманцем у свого 
дядька Лавана. Там він знову продемонстрував свою 
хитрість і згодом одружився на двох дочках Лава-
на і став власником більшої частини його маєтку.

Потім Господь сказав, що настав час поверну-
тися в землю його спадку. Але на дорозі Яків зу-
стрівся з таємничим незнайомцем і боровся з ним 
всю ніч. Закінчилася боротьба тим, що цей чоловік 
вивихнув Якову стегно (найміцнішу кістку в тілі), і 
він притулився до нього в безпомічній залежності. 
Лише після цього Яків зміг повернутися до своєї 
спадщини, але до кінця життя зоставався кульга-
вим. Це було символом перемоги над незалежністю.

Хто був той незнайомець, що боровся з Яковом? 
Він названий людиною. Але наступного дня Яків 
сказав, що «бачив був Бога лицем у лице» (Буття 
32:31). Пізніше пророк Осія сказав про цю зустріч: 
«А в силі своїй він, Яків, боровся із Богом, – і боров-
ся він з Анголом» (Осії 12:4). У всесвіті є лише одна 
особа, Котра відповідає цьому опису: Людина, Бог і 
Божий посланець. Це Ісус із Назарета.

Після цієї події доля Якова була оста-
точно вирішена. Він був поновлений у своє-
му спадку і примирився зі своїм братом Ісавом.

Якщо ви боретеся самотужки, щоб заволодіти 
спадком, який Бог має для вас, але якимось чином 
утримує вас від нього, вам доведеться зробити те, 
що зробив Яків: безповоротно підкоритися пану-
ванню Ісуса Христа.

Ви можете помолитися приблизно так:
«Отче, я вірю, що Ти – мій Спаситель і маєш 

спадок для мене. Я визнаю, що покладався на свої 
сили, намагаючись заволодіти ним. Я каюся і кладу 
свою незалежність до Твоїх ніг, цілком і повністю 
покоряючись пануванню Ісуса Христа».

Але пам’ятайте; з цього моменту ви можете ста-
ти «кульгавим».

Дерек Принс.

Мені як місіонерові часто до-
водиться змінювати місце ро-
боти. Якось я влаштувався охо-
ронцем в автокооперативі. З 
першого дня організував в офісі 
бібліотеку християнської літе-
ратури, доступну і працівникам, і 
відвідувачам. Уже через короткий 
час мені дали прізвисько – «піп».

Одного разу приходить до кооперативу чоло-
вік і запитує: «А де тут працює піп? Я хочу з 
ним поговорити». Я відізвався. Він здивова-

но подивився на мене, бо, мовляв, на попа я мало 
схожий, але все ж ми розговорилися. Михайло-
ві (так звали того чоловіка) зустріч сподобала-
ся. Після бесіди я подарував йому Біблію. Згодом 
наші зустрічі стали регулярними. Я дізнався, що 
він колись був комсоргом на підприємстві, випус-
кав газету й узагалі був дуже активною людиною.

Однак із часом, під впливом друзів, Михайло по-
чав випивати, і це перейшло в тривалі запої. Часто 
я відвідував його вдома, оскільки дружина трима-
ла його в квартирі під «домашнім арештом». Наше 
спілкування відбувалося при зачинених дверях: я по 
цей бік, а він – по той. Та Бог працював в його серці.

Якось я зустрів дружину Михайла біля магази-
ну, і вона почала мене благати, щоб я допоміг її 
чоловікові звільнитися від пияцтва. Не пам’ятаю, 
що я їй обіцяв, але зустрічі наші тривали, бо в 
Михайла було величезне бажання чути про Бога.

І ось одного чудового недільного ранку, відра-
зу після початку богослужіння, у дверях став Ми-
хайло. Він не йшов, а мало не повз, білий, як стіна. 

Діставшись передніх рядів, він сів. Я злякався й 
не знав, що робити, тож почав внутрішньо мо-
литися Богові, щоб Михайло не помер прямо під 
час зібрання. Усе служіння я перебував у напрузі 
й молився, навіть не помітивши, як пролетів час. 
І раптом бачу, як Михайло, з великими зусилля-
ми, тремтячи всім тілом, виходить перед усіма, 
падає навколішки й починає молитися й просити 
в Бога прощення.

За тиждень, під час наступного недільного 
служіння, він знову сидів у першому ряді й піс-
ля закінчення зібрання знову вийшов уперед і по-
чав каятися. Дивно, що й на третьому недільному 
служінні він знову впав навколішки й просив про-
щення в Бога за порушення всіх Його заповідей. 
Однак коли він сказав: «Господи, я вбивця», – мені 
довелося поставити йому запитання, кого ж він 
убив. І він відповів, що дав дружині дозвіл на аборт.

Покаяння всіх розбурхало, оскільки три неділі 
поспіль він виходив каятися. Воістину, ця людина 
стала іншою, навіть обличчя його змінилося. Ми-
хайло не переставав свідчити про Ісуса.

Ми раділи, але, на жаль, не раділа... його дру-
жина. Їй зовсім не подобалося, що він обрав такий 
шлях. Вона почала робити все, щоб зупинити його. 
Мені пригрозила облити кислотою обличчя. Михай-
ло часто приходить побитий і подряпаний. Йому 
навіть доводиться ночувати в друзів, але це його 
не зупиняє, і він ревно продовжує служити Богові!

Ми молимося про його сім’ю: у нього дорослі діти, 
і вони теж відкидають Бога. Сьогодні Михайло пра-
цює в реабілітаційному центрі. Він дуже радий, що 
знайшов своє місце в цьому світі, своє служіння лю-
дям і Богові, допомагаючи тим, хто шукає звільнення.

Володимир Цап.

ПОМИЛКА НЕЗАЛЕЖНОСТІПОМИЛКА НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Ді і і і і Я й

ЦІНА СВОБОДИЦІНА СВОБОДИ

і

«ЧИ НЕ Я, ГОСПОДИ?..»«ЧИ НЕ Я, ГОСПОДИ?..»

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om



44 № 4 (175) квітень 2019№ 4 (175) квітень 2019

ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗЕМНЕ І ДУХОВНЕ

... Я НЕ СПОКУШУСЯ НІКОЛИ... Я НЕ СПОКУШУСЯ НІКОЛИ
Останнім часом все часті-

ше можна почути про те, що 
кожен християнин грішить 
і нікуди від цього не дінеш-
ся. Виходить, християнин – 
це  той самий грішник, лише 
що навчений після провини 
каятися.

Якщо ми приречені постійно грішити, 
то виникає запитання: «Від чого нас 
спас Христос?». Хіба тільки від грі-

хів минулих? Невже в Його спасінні нема 
порятунку від гріховного способу життя? 
Якщо Бог звільняє від тютюнової, нарко-
тичної, алкогольної та інших залежностей, 
то чи Він не в змозі звільнити від лице-
мірства, брехні, обмов, злодійства тощо?

Наша впевненість в тому, що ми змуше-
ні грішити, позбавляє «імунітету» від грі-
ха, формує спокійне ставлення до нього... 

З цього приводу доречно згадати іс-
торію падіння і духовного відновлення 
одного з учнів Ісуса Христа – Петра. Тут 
можна побачити дещо корисне та по-
вчальне для нас.

Незадовго до Своїх страждань Ісус 

Христос відкри-
ває, що станеть-
ся з Його учня-
ми: «Усі ви через 
Мене спокусите-
ся ночі цієї. Бо на-
писано: «Уражу 
Пастиря – і роз-
порошаться вів-
ці отари». По во-
скресінні ж Своїм 
Я вас випереджу 
в Галілеї!». А Пе-
тро відповів і ска-
зав Йому: «Якби 
й усі спокусили-
ся про Тебе, я не 
спокушуся ніко-
ли». Промовив до 
нього Ісус: «Поправді кажу тобі, що ночі 
цієї, перше ніж заспіває півень, відречеш-
ся ти тричі від Мене». Говорить до Ньо-
го Петро: «Коли б мені навіть умерти з 
Тобою, я не відречуся від Тебе! Так ска-
зали й усі учні» (Мт. 26:31-35).

Петро був не з тих, хто дивиться на ін-
ших. І слова «усі спокуситеся» не прийняв 
щодо себе, він не міг уявити себе в числі 

зрадників. На-
віть якщо й усі, 
то не я. Почув-
ши це, інші учні 
засоромилися і 
почали один за 
одним заявля-
ти, що теж не 
зречуться.

Прикро, але 
факт: Петро 
зрікся Учителя: 
«А Петро пе-
ред домом си-
дів на подвір’ї. 
І приступила до 
нього служниця 
одна та й ска-
зала: «І ти був 

з Ісусом Галілеянином!». А він перед всі-
ма відрікся, сказавши: «Не відаю я, що 
ти кажеш». А коли до воріт він підходив, 
побачила інша його та й сказала прияв-
ним там людям: «Оцей був з Ісусом На-
зарянином!». І Він знову відрікся та став 
присягатися: «Не знаю Цього Чоловіка!». 
Підійшли ж трохи згодом присутні й ска-
зали Петрові: «І ти справді з отих. Та й 

мова твоя виявляє тебе». Тоді він став 
клястись та божитись: «Не знаю Цього 
Чоловіка!». І заспівав півень хвилі тієї. 
І згадав Петро сказане слово Ісусове: 
«Перше ніж заспіває півень, відречеш-
ся ти тричі від Мене». І, вийшовши звід-
ти, він гірко заплакав» (Мт. 26:69-75).

Відрікся не тільки Петро. Відреклися 
й інші учні. Проте Петро по-особливому 
пережив біль через глибоке усвідомлен-
ня своєї зради.

«Від спокус горе світові, бо мусять 
спокуси прийти» (Мт. 18:7), – сказав Ісус 
Христос. Він не стверджував, що всі хри-
стияни завжди піддаватимуться споку-
сам, а закликав перемагати їх – не ста-
вати спокусою для когось та не спокушу-
ватися через інших.

Сьогодні люди ослабли перед спокуса-
ми. І часто гріх сприймають як річ буден-
ну. Згрішив – покаявся. Нічого особливо-
го. Але якщо ми маємо тверде рішення не 
грішити, то навіть якщо мимоволі і згріши-
мо, то принесемо гідний плід покаяння.

«Журіться, сумуйте та плачте! Хай 
обернеться сміх ваш у плач, а радість у 
сум! Упокоріться перед Господнім лицем, 
і він Вас підійме!» (Як. 4:9-10), – так має 
виглядати покаяння.

Історія зі зрадою Петра знайшла своє 
продовження після воскресіння Христа: 
«Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє 
до Симона Петра: «Симоне, сину Йонин, 

чи ти любиш Мене більше цих?». Той каже 
Йому: «Так, Господи, відаєш Ти, що кохаю 
Тебе! Промовляє йому Ісус: «Паси ягня-
та Мої!». І говорить йому Він удруге: «Си-
моне, сину Йонин, чи ти любиш Мене?». 
Той каже Йому: «Так, Господи, відаєш 
Ти, що кохаю Тебе!». Промовляє йому: 
«Паси вівці Мої!». Утретє Він каже йому: 
«Симоне, сину Йонин, чи кохаєш Мене?». 
Засмутився Петро, що спитав його втре-
тє: «Чи кохаєш Мене?». І він каже Йому: 
«Ти все відаєш, Господи, відаєш Ти, що 
кохаю тебе!». Промовляє до нього Ісус: 
«Паси вівці Мої!» (Ів. 21:15-17).

І знову розчарування Петра. І знову 
урок для нас. Сьогодні покаяння інколи 
підноситься як елементарне правило, 
дотримуючись якого, християнин дося-
гає духовного відновлення  та повертає 
попередні стосунки із Богом.

З великим задоволенням Петро почув 
запитання Христа: «Чи ти любиш Мене 
більше цих?», і з радістю відповів: «Так, 
Господи». Але  кожне наступне запитан-
ня нагадувало йому про кожне зречення 
від Христа. І знову глибокий сум Петра, 
він починає усвідомлювати, що втраче-
на довіра повертається не тільки через 
запевнення в любові, а насамперед че-
рез глибоке усвідомлення скоєного і сво-
го жалюгідного становища.  

Ігор Крощук.

Під час відпустки з друзями ми 
мали змогу ловити рибу. Наловленої 
риби вистачало для юшки, смажен-
ня, грилювання та засолення. Але ще 
ціннішим виявився досвід риболовлі 
разом зі справжніми фахівцями. Я 
був здивований різницею між ними 
і нами – фахівцями і профанами. На 
кожну нашу рибинку припадало їхніх 
п’ять-сім. Що я роблю не так? Чому 
моя ловля не така успішна?

Те, що я спостеріг за шість днів, відкрило мені 
причину нашого неуспіху. І на прикладі рибо-
ловлі немовби Сам Дух Святий вказав на без-

ліч ворогів успішного служіння та ефективної пра-
ці, а про них варто знати. Гадаю, ці думки будуть 
корисні пасторам та лідерам, які незадоволені роз-
витком різних служінь у своїх церквах. Адже воро-
га потрібно знати в лице.

Отже, що заважає ефективно досягати результатів?

Відсутність справжнього бажання і посвячення
Справжні рибаки не просто горіли бажанням 

щось зловити, вони знали, що робити, були рішучи-
ми, цілеспрямованими, швидкими і… споряджени-
ми. Вражала їхня посвята: витрата коштів на якісне 
спорядження та наживку, приготування підкормки 
та всіх супутніх необхідностей, витрата сили і часу 
для серйозної попередньої підготовки. І відсікання 
всього, що би могло відволікати.

А я приніс удосвіта свою вудку, що було цілком 
недоречно –15 метрів мілини. Що робити з кормуш-
кою на спінінгу, я теж не знав. Але чи хотів? Бажан-
ня начебто було, але я не приготувався належним 
чином. Я взагалі не був готовим!

Якщо є мета, то їй має підкоритися все: і розпо-
рядок дня, і готовність працювати, коли інші відпо-
чивають і розважаються, – для реалізації мети по-
трібна терпелива та дисциплінована праця.

Якщо хочеш результату у служінні: прогресу, 
розвитку, зросту людей якісно і кількісно – наскіль-
ки насправді ти цього хочеш? Що ти вже зробив 
за останній місяць? А за останнє півріччя? Більше 
нарікання на обставини, людей та рессурси? А ка-
жеш, що хочеш…

Отже, висновок: для успішної та результативної 
праці потрібне не якесь невимовне бажання і надія, 
що все вдасться і вирішиться, а справжнє бажання 
та посвяченість, яким підкорюється усе і яке втілю-
ється у конкретних діях.

Відсутність належної підготовки
Для успішного рибальства потрібні певні знання, 

спорядження і навички. Знання і навички потрібно 
набути, спорядження – купити.

У фахівців була нереальна кількість всякого ри-
бальського причандалля – різних вудочок, сіток, під-
саків, електродзвоників, більше десятка видів зазуб-
ців, снасті, я вже мовчу про прикормки й ароматичні 
добавки зі смаком ванілі та кориці для риб’ячої каші! 
Здавалося, вони знали все і вміли все.

Зекономив на спорядженні – більше часу ви-
тратив на його заміну у час, коли потрібно ловити. 

Немає навичок – вудка довше на березі, як у воді. 
А ще не можна прийти на берег і одразу почати ви-
тягувати гарну рибу. Спочатку потрібно перевірити 
і приготувати снасті, тоді зварити/розмісити кашу, 
і це все завчасно. Але про ці речі потрібно знати і 
відповідно приготуватися.

Коли ти прагнеш успіху в праці, ти повинен зна-
ти, як і що зробити. І знати про всі новинки і пере-
дові розробки. Немає потреби нарікати на неуспіх, 
якщо ти не готовий до справи. Успіх та результат – 
це не лотерея і доля, а результат наполегливої та 
осмисленної праці.

Ось у церкві немає молоді. А що ти насправді 
знаєш про стан молоді у церкві, у місті? Зі скілько-
ма пасторами та молодіжними лідерами, які це слу-
жіння успішно здійснюють, ти поспілкувався? Ти і 
твої люди відвідують молодіжні конференції щодо 
праці з сучасною молоддю? Що ви уже спробува-
ли і які кроки вже зробили? Чи обговорили з цер-
квою, на які зміни готові піти, щоби бути відкрити-
ми для молодого покоління?

Шаблон та одноманітність
Кожен день риба ловилася в різний час. Це на-

вчило мене істини, що вчорашній успішний час, як і 
вчорашній невдалий час, сьогодні нічого не означа-
ють. Значення мають лише постійність і послідов-
ність. Якби ми ловити щодня в один і той же час – 
результат був би стабільно мізерний. Ловити звечо-
ра і до ранку – це і було секретом гарної, а головне 
– успішної риболовлі.

Висновок: для доброго результату немає якогось 
секретного успішного методу, безперервна праця й 
терпеливість в очікуванні – головний секрет.

І ще щось дуже важливе: виявляється, риба не 
прихильна до однієї  й тієї ж наживки. Тому ще один 
висновок: немає єдиного успішного методу як у за-
гальному служінні, так і в молодіжному, жіночому 
чи євангелізаційному. Ісус проголошував Добру Но-
вину вченим одним способом, невченим – іншим, а 
учням – ще в інший спосіб! Я взагалі не думаю, що 
можна виявити «метод» Ісуса. Адже любов неймо-
вірно творча і винахідлива.

Закритість до нового, прихильність до старого і 
«перевіреного» – це вороги служіння сучасним гріш-
никам. Вихід – у молитовній відкритості й готовно-
сті до нового і невідомого.

Неадекватна реакція
Коли риба за всіма ознаками вже на гачку, її 

потрібно тієї ж секунди тягнути. Будь-яка затрим-
ка веде до втрати… 

Світ зі своєю культурою не без Божої милості 
надає особливі можливості для служіння за межа-
ми церкви – можна йти до школи з профілактичним 
матеріалом чи з уроками християнської етики; осво-
ювати спорт чи сімейний клуб, створювати благо-
дійний фонд чи молодіжну громадську організацію. 
Можливості є, але чи не проходять вони повз нас? 

Чимало служителів неабияк завантажені різни-
ми церковними справами і – не встигають витягати 
нову рибку, краще перекладати з миски в миску уже 
зловлену... Ще Ісус говорив, що жнива дозріли, а ми 
пропускаємо час і нагоду, щоби досягати нецерковних 

людей. І тоді залишається нарікати на останній час.
Та ж ситуація і у приватному житті: Господь че-

рез людей і ситуації пропонує можливості для пра-
ці, для навчання, для розвитку, для знайомства, а 
людина… пропускає ці можливості. 

Є й інша неправильна реакція: відсутність ви-
тримки. Риба почала клювати, і ти вже її «посма-
жив» – рвеш вудку без оглядки. І нічого не сталося, 
ти просто не витримав процесу клювання і додав 
собі ще шмат роботи. Ця ситуація цілком проти-
лежна попередній, коли не можна чекати – потріб-
но швидко діяти.

Скільки важливих, доленосних і потенційно 
успішних справ не здійснено лише тому, що відпо-
відальна людина не витримала, не дочекалася пер-
шого результату!

Успіх любить творчих? Так! Діяльних? Безпереч-
но! Але завжди терплячих! Тому, сіючи у березні, 
не копай у квітні, а чекай до вересня.

Балаканина і зайві слова
Виявляється, риба має добрий слух і прекрасно 

усе чує. А тому шум біля води відлякує її. Вона не 
буде ловитися біля «гучної» компанії. Та й сама ба-
лаканина суттєво уповільнює працю.

Тому говори, коли час говорити, і працюй, коли 
час працювати. Хто прагне успіху, не буде змішу-
вати ці дві речі.

Кажуть, студенти витрачають більшість часу на 
розмови про те, що у них немає часу. А християни 
тратять час, нарікаючи, наскільки темна темрява, 
велика гріховність і погані люди, що не бажають 
вірити. Або з жалем згадують про «старі і добрі» 
часи, коли все було по-іншому. Результат цих роз-
мов – бездіяльність, пасивність, блокування ініціа-
тив, вгашення Духа.

Тому менше слів, а більше справи. Важливо не 
боятися невдачі (її не знають бездіяльні), а працю-
вати. А ще важливо не збирати надто великі комі-
сії і численних дорадників. Бо саме на бездіяльних 
порадниках вмирає багато добрих ініціатив. Шу-
кайте людей справи і бійтеся тих, хто багато гово-
рить про те, що робить. Радьтеся і прислухайтеся 
до тих, чия праця переважає слова.

Відсутність фахівців і залежність від фахівців
Без наставників ми б безперервно намагалися 

винайти велосипед. Ментор потрібен у будь-якій 
справі, де ми новачки. Завдяки йому ми скорочу-
ємо дистанцію оволодінням нового. Він покаже, 
як правильно, як краще. Він навчить і направить.

І все ж є одне «але». Навіть найкращий вчитель 
не може усе знати. А ще – він може помилятися.

Тому, по-перше, завжди потрібно мати вчителя 
і наставника – будеш швидше розвиватися, будеш 
ефективнішим, обійдеш багато підводних небез-
печних скель. А по-друге – прагни більшого, читай 
більше, спостерігай за іншими і дивись на альтерна-
тивне. Ти сам будеш відповідати за себе і за свою 
працю перед Богом.

Зовнішні обставини
У рибальстві ці вороги очевидні: комарі, темря-

ва, спека, вітер, дощ… Вони просто перевіряють 

серйозність твоїх намірів. Їх доволі просто побо-
роти. Досить запастися антимоскітними, протидо-
щовими та іншими необхідними засобами. Те, що 
не можна негайно подолати, потрібно перетерпі-
ти і перечекати.

У служінні є ті ж побутові вороги: відсутність 
приміщення, його невідповідність, вороже налаш-
товані сусіди чи гості, відсутність необхідного мате-
ріального забезпечення тощо. А ще – розчарування 
невдачею. Вихід той самий – запастися необхідни-
ми засобами, але частіше – просто терпінням. Хто 
втрачає терпіння, той втрачає силу.

Другий фактор – люди. Для рибака – це місце-
ві жителі, яким приспічило ловити саме біля вас, у 
тому ж місці і у той же час.

А у служінні – це нечесні і підлі конкуренти, які 
не на жарт завдають шкоди. Особливо важко, коли 
ти практично не можеш цьому зарадити. А можли-
во, вас покинули близькі друзі або ж проявили не-
вірність співробітники, брати та сестри.

Вас критикували, підставляли, обманювали? Вас 
не розуміють домашні? І ще й внутрішній малень-
кий сумнів, мов черв’ячок, гризе?

Вихід є, хоч радити легко – важко практикувати. 
Насамперед потрібне довготерпіння. А ще – сила 
одностороннього прощення, прийняття поразки і 
мужність починати знову, і знову, і знову. Так, як 
це робив свідомий своєї місії брат Павло, апостол 
Господній. Його ніщо не змогло зупинити. На його 
місці і при такій кількості ворогів і супротивників 
багато сучасних християн проголосили б, що бла-
говістя поганам – не Божа воля (2 Кор. 12:26-27).

Заздрість і дух конкурентності
Заздрість веде до ворожнечі, до злоби і проти-

стояння. Я спостерігав наступне: якщо хтось чо-
гось досягнув, то інші мають вчитися у нього, бо 
він успішний фахівець. Натомість інші, йому на по-
мсту, – правильно, іґнорують його.

Шкода, бо немає альтернативи братерській, 
дружній і відкритій спільності. Бог приготував най-
благословенніші результати однодумцям.

До речі, автори новозаповітніх послань, особливо 
в контексті служіння, багато говорять про заздрість.

«… Бо ви ще тілесні. Бо коли заздрість та су-
перечки між вами, то чи ж ви не тілесні, і хіба не 
по-людському робите?» (1 Кор. 3:3).

«Коли ж гірку заздрість та сварку ви маєте в 
серці своєму, то не величайтесь та не говоріть не-
правди на правду, це не мудрість, що ніби зверху 
походить вона, але земна, тілесна та демонська. 
Бо де заздрість та сварка, там безлад та всяка зла 
річ!» (Як. 3:14-16).

«Отож, відкладіть усяку злобу, і всякий під-
ступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови…» 
(1 Петр. 2:1).

У подоланні «ворогів» особливо цінний – апостол 
Павло. Велетенська працездатність та працелюб-
ність, неймовірна внутрішня посвята та зовнішня 
протидія і його послух Духу Святому та залежність 
від Ісуса, ради Якого він готовий був на смерть, до-
дають особливої ваги його словам-порадам:

«Браття, я себе не вважаю, що я досягнув. Та 
тільки, забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, 
що попереду, я женусь до мети за нагородою висо-
кого поклику Божого в Христі Ісусі» (Фил. 3:12-14).

«Отож, брати любі мої, будьте міцні, непохитні, 
збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що 
ваша праця не марнотна у Господі!» (1 Кор. 15:58).
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ АКТУАЛЬНЕ

Шостий розділ Послання до римлян – один і з найбільш 
таємничих і навіть містичних розділів, що розкриває нам 
таємниці благодаті. Апостол Павло тричі вживає тут 
слово «знати», а «вірити» – лише раз. Павло говорить про 
те, що є різні рівні реальності. У реальності першого рів-
ня – звичайні факти життя: ми знаємо, що мертвій лю-
дині не загрожують жодні спокуси (в. 7); що раб виконує 
накази пана, якому він належить, але якщо змінюється 
пан, змінюються накази і дії раба (в. 16).

Однак присутня і реальність іншого рівня – духовна.
«... Знаючи те, що наш давній чоловік розп’ятий із Ним, 

щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше ра-
бами гріха» (Рим. 6:6).

Щось зрушилося у всесвіті, коли 
одну Людину на горі за Єрусали-
мом прибили до хреста. Щось іще 

зрушилось, коли виявилося, що склеп, де 
Його поховали, порожній, а важкий ка-
мінь відвалений. Так само, за словами 
Павла, щось зсувається у всесвіті, коли 
нова людина приймає хрещення. З одно-
го боку, вона просто занурюється у воду 
й виходить із неї. З іншого – вона занурю-
ється в абсолютно нову реальність, яка 
наділяє її потенціалом жити по-іншому.

Якщо ти прийняв хрещення вірою в 
Ісуса, то гріх – це більше на те, хто ти 
є. Гріх – це лише те, що робиш. І в тебе 
тепер є вибір: жити для гріха або жити 
для праведності.

Чи можна сказати, що ідея про різні 
рівні реальності ненаукова? Хіба наука 
не говорить те саме? Я можу сказати: 
«Я бачу стіл. На столі лежить яблуко». 
Однак будь-який фізик розповість, що 
насправді немає ніякого столу й ніякого 
яблука. Є лише рух елементарних час-
ток, з одного боку – хаотичний,з другого 
– упорядкований. А те, що, як мені зда-
ється, я бачу, – це хімічні реакції, що від-
буваються в головному мозку під впли-
вом випромінювання. Енергія первинна, 
а матерія – вторинна...

То що такого ненаукового в ідеї про 
духовну реальність? Так, вона поза до-
сяжністю для наукових методів пізнан-
ня всесвіту. Але протиріччя між наукою 
і релігією, між знанням і вірою насправ-
ді немає. Апостол Павло був людиною 
високоосвіченою як у світському, так і 
в духовному плані. І для нього наукове 
пізнання світу не суперечило пізнанню 
духовних істин, що містяться в Біблії. Він 
вбачав у цьому два процеси, що допов-
нюють і збагачують один одного, тому 
написав: «Бо Його невидиме від створен-
ня світу, власне Його вічна сила  й Боже-
ство, думанням про твори стає видиме. 
Так що нема їм виправдання» (Рим. 1:20).

Нині до церкви приходить нове 

покоління християн, для яких знання і 
віра – не взаємно виключні поняття, а 
такі, що доповнюють одне одного. Поко-
ління, здатне заявити словами й життям 
те, що людина – не лише високорозви-
нена тварина, а й істота, що несе в собі 
іскру Божу. Покоління, спроможне свої 
знання так само, як і свої тіла, викори-
стати не для служіння злу й гріху, але 
віддати їх «Богові... за знаряддя правед-
ності» (Рим. 6:13) і разом із апостолом 
сказати: «Знаючи, віруємо...»

Однак самих лише знань недостат-
ньо, щоб донести звістку про благодать 
Христову до людей навколо нас. Цікаво, 
як апостол, який записав для нас вели-
кі істини про благодать, сам доносив їх 
до своїх сучасників. Ось два приклади 
з життя Павла, наведені в Діях апосто-
лів: «А по декількох днях прийшов Фе-
лікс із дружиною своєю Друзіллою, що 
була юдеянка, і покликав Павла, та слу-
хав від нього про віру в Ісуса Христа. І 
як розповідав він про праведність, і про 
здержливість, та про майбутній суд, то 
Фелікса страх обгорнув, і він відповів: 
«Тепер іди собі, відповідного ж часу по-
кличу Тебе!». Разом із тим і сподівався 
він, що дасть Павло грошей йому, тому 
й часто його прикликав і розмову з ним 
вів» (Дії 24:24-26).

По-перше, той самий Павло, який спо-
вістив, що ми спасаємося за благодаттю, 
«і це не від діл», написав: «... спасаєтесь, 
коли пам’ятаєте, яким словом я благові-
стив вам». Павло говорив Феліксові про 
віру в Христа. Водночас слова про пра-
ведний спосіб життя, про утримання та 
суд були частиною послання про віру. 
Більш того, Павло, мабуть, не був пе-
ребірливий у висловлюваннях. Фелікс 
прийшов із дружиною Друзіллою. Вона 
була юдеянкою, дочкою Агріппи ІІ. Ра-
ніше Фелікс переконав Друзіллу розлу-
читися з першим чоловіком і вийти за-
між за нього. Більшість із нас, свідкую-
чи про Христа такій парі, постаралися б 

уникати гострих кутів, принаймні в пер-
шій розмові. У Павла таких проблем явно 
не було. Він без вагань говорив про пра-
ведний спосіб життя, контроль над при-
страстями й прийдешній суд над грішни-
ками, тож Фелікс явно почувався незруч-
но й поквапився закінчити розмову. Що 
ж, якщо втрата частини слухачів була ці-
ною за проповідь непокраяного Єванге-
лія, Павло ладний був цю ціну платити. 
А ось хабар, на який так сподівався Фе-
лікс, Павло не був готовий заплатити.

А ось ще яскравіший приклад того, як 
Павло доніс послання благодаті до в’яз-
ничного сторожа: «А Павло скрикнув го-
лосом гучним, говорячи: «Не чини собі 
жодного зла, бо всі ми ось тут» (Дії 16:28).

Вибір між добром і злом – це завж-
ди вибір між «довгостроковою перспек-
тивою» і «короткостроковою вигодою». 
Зло обіцяє насолоду короткостроковим 
благом, але позбавляє благ довгостро-
кових і вічних. Попри весь жах самогуб-
ства, воно здавалося сторожеві меншим 
злом, ніж ганьба та болісна кара в разі, 
якщо його визнають винним у втечі ув’яз-
нених. Зрозуміло, Павло, який був поруч, 
бачив, що цей учинок завдасть непоправ-
ної шкоди душі в’язничного сторожа. «Не 
чини собі жодного зла», – закричав він. 
«Віруй в Господа Ісуса» (в. 31), – додав, 
коли охоронець заспокоївся, побачивши, 
що насправді все не так страшно, як ма-
лювала йому уява у фатальний момент.

«Не чини собі жодного зла» – це по-
слання церква намагається донести до 
людей. Адже кожен, хто чинить зло, зав-
дає його насамперед собі: своїй безсмерт-
ній душі, часто й своєму власному тілу.

«Віруй в Господа Ісуса, і будеш спа-
сенний» – другий і головний заклик. Ці-
каво, що між цими двома закликами є 
слова-міст: «... бо всі ми тут». Вони були 
поруч, коли цей солдат найбільше мав 
потребу в тім, щоб вони, його ув’язне-
ні, були тут. Їхні слова про спасіння не 
мали б жодного сенсу, та й не було б ні-
якої можливості сказати йому ці слова, 
якби вони не були тут.

Нас у цьому світі оточують люди, які 
завдають собі шкоди і чинять зло. Ми 
закликаємо їх припинити це й увірува-
ти. Але чи тут ми, коли вони потребу-
ють нас? Або ми десь там, на своїй ду-
ховній висоті, поблажливо й зверхньо 
дивимося на них, забувши, що самі ко-
лись валялися в такому ж багні, а якщо 
не валялися, то тільки з милості Бога, 
Який зберіг нас.

Звістку про рятівну благодать – про 
те, у що ми, знаючи, віруємо, можна до-
нести, тільки якщо всі ми – тут.

І. Р.

«Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, 
а діл не має? Чи може спасти його віра? Коли ж брат чи се-
стра будуть нагі і позбавлені денного прокорму, а хто-небудь 
із вас до них скаже: «Ідіть з миром, грійтесь та їжте», та 
не дасть їм потрібного тілу, – що ж то поможе? Так само й 
віра, коли діл не має, – мертва в собі!.. Чи хочеш ти знати, 
о марна людино, що віра без діл – мертва?» (Як. 2:14-17, 20).

Апостол Яків був пресвітером Єру-
салимської церкви. Він працював 
з юдеями, які раніше намагалися 

виконати Закон, а потім увірували в те, 
що Христос – Той, про Кого говорили всі 
пророки. Упродовж свого послання Яків 
розглядає, якою має бути жива віра. Він 
часто повторює, що віра без діл мертва. 

А що ж повинна робити жива віра?

Стійко переносити випробування
Господь хоче удосконалити нас, щоб 

наша віра була випробуваною і довер-
шеною. І ми маємо радіти в цих випро-
буваннях. Ще апостол Яків говорить, 
щоб ми не звинувачували Бога в тому, 
що Він нібито спокушає нас, бо спокуси 
походять лише від нас самих. 

Бог не хоче нас погубити. У будь-яких 
випробуваннях нам знадобиться мудрість, 
яку ми можемо отримати лише від 
Господа, тож ми повинні з вірою просити 
в Бога, і Він дасть її нам.

Приносити плід
Бог народив нас Словом істини. Сло-

во Боже – це дзеркало нашого духов-
ного стану.

Що може перешкоджати приймати 
слово, яке Бог насаджує в нашому сер-
ці? Образи, зло, гіркота, все те, що ми 
не відклали назавжди.

Яків радить завжди перебувати у Сло-
ві, тобто читати, досліджувати і жити 
згідно з ним. Якщо ми побачили щось 
у Писанні, треба одразу застосовувати 
це у своєму житті, тоді віра почне дія-
ти, приносячи плід.

Не зважати на соціальний статус людей
Бідні й багаті мають одну віру і одну 

ціль: нести Слово Боже. Тому людина 
з правильним християнським мислен-
ням повинна тверезо оцінювати питан-
ня статків.

Ми не маємо права діяти з упереджен-
ням, засуджувати когось через їх соці-
альний статус, фінансове становище, 
освіту тощо, бо Той, Хто є Законодав-
цем, Сам буде судити усіх в певний день.

Впливати на людей, приносячи користь
Людина, яка має живу віру, добре 

впливає на інших. Віру мають не тіль-
ки люди, а й біси, але, тремтячи, вони 
продовжують робити свої лихі справи.

Наші діла мають свідчити про те, що 
наша віра жива і діяльна і змінює і нас, і 
тих, хто нас оточує.

Контролювати свою мову
Те, що ми говоримо, починається в на-

шому розумі. Тому аби наші слова були 
благословенням і для нас, і для тих, хто 
нас слухає, потрібно наповнювати своє 
серце, свій розум Словом Божим.

Дружити з Богом
Той, хто дружить зі світом, має дуже 

багато проблем. Бог таким противить-
ся, а смиренним дає благодать. Тим, хто 
дружить зі світом, Бог дає можливість 
виправитися, якщо вони покаються і на-
близяться до Нього. Бог обіцяє, що тоді 
і Він наблизиться до них. 

Щоб не опинитися серед тих, хто про-
тивиться Богові, треба всі свої бажан-
ня звіряти з тим, що про це говорить Го-
сподь. Треба шукати Бога і Його веден-
ня. Треба розвивати з Ним тісні стосунки.

Бути терплячими
Істинно віруюча людина завжди зві-

ряє свої плани з Богом, питає: Бать-
ку, можна чи ні? Чи є на це Твоя воля? 
Жива віра довготерпить і спасається 
цим терпінням.

Бог бачить усе, бачить і те, коли нас 
утискають, але Писання говорить, що 
ми повинні бути терпеливими до кінця. 
Яків нагадує нам про терпіння пророків, 
які промовляли іменем Господнім, і про 
те, що Суддя вже стоїть біля дверей…

Молитися один за одного
Бог милосердний і знає всі наші по-

треби, проте Він хоче, щоб ми завжди 
відчувати залежність від Нього і не за-
бували молитися за здоров’я один одно-
го, як фізичне, так і духовне.

Тож варто досліджувати самих себе, 
щоб не виявилося, що наша віра мертва. 
Наші щоденні плани відображають нашу 
віру. Нехай Бог благословить кожного з 
нас, щоб ця віра була живою!

Прекрасно сказав Господь: «... тя-
гар Мій легкий» (Мт. 11:30). Справді, 
який це тягар або яка праця – від-
пустити гріхи братові й придба-
ти прощення своїх власних гріхів і 
швидке виправдання?

Не сказав Господь: «Я вимагаю від тебе грошей, 
або бичків, або козенят, або посту, або неспан-
ня», щоб ти не став відмовлятися: «Цього я не 

маю, це я не можу». Але що легко, доступно і про-
сто, того саме Він вимагає, кажучи: «Прости бра-
тові твоєму гріхи його, і Я прощу тобі твої гріхи. Ти 
пробачиш маленькі борги або хоча б сто динаріїв, а 
Я прощу тобі тисячу талантів. І ти тільки пробачиш, 
нічого від себе не додавши, а Я й гріхи тобі прощу, 
і зцілення дам, і Царство тобі подарую. І дар твій Я 
тоді прийму, коли ти примиришся з ворогом твоїм, 
коли не відчуватимеш ні до кого ворожості, коли 
сонце не зайде у гніві твоїм, коли з усіма ти мати-
меш мир і любов. Тоді й молитва твоя буде приєм-
на Мені, і на домі твоїм буде спочивати Моє благо-
словення, і ти будеш насолоджуватися. Якщо ж з 
братом твоїм ти не хочеш примиритися, то як від 
Мене чекаєш вибачення? Мої слова зневажаєш, а 
прощення вимагаєш? Я, Владика, наказую, а ти не 
звертаєш уваги. Як же ти, рабе, насмілюєшся при-
носити Богові молитву, чи жертву, чи первоплоди, 
плекаючи до когось ворожість?».

Як ти відвертаєш обличчя своє від брата свого, 

так і Бог відвертає очі Свої від дару твого і від мо-
литви твоєї. Бог є любов, а тому все, що робиться 
без любові, Йому не до вподоби.

Справді, як може прийняти Бог від убивці мо-
литву, або дар, або пожертву, або плоди, якщо той 
спершу не покається? 

Ти заперечиш мені: «Я не вбивця». Я ж дове-
ду, що ти – вбивця, точніше, тебе викриє Іван Бо-
гослов, який стверджує: «Кожен, хто ненавидить 
брата свого, той душогуб» (1 Ів. 3:15).

Не будемо ж, брати мої улюблені, дорожити ні-
чим, крім любові, не будемо ні про що, крім неї, пі-
клуватися. Нехай ніхто не має ворожості до іншо-
го, нехай ніхто не віддає злом за зло, «сонце нехай 
не заходить у вашому гніві» (Еф. 4:26), але зали-
шимо боржникам нашим усі їхні гріхи.

Справді, що за користь, якщо хтось усім володіє, 
а любові спасительної не має? Якщо хтось улаштує 
великий бенкет для царя і влади, а солі в нього не 
буде, – хіба не розвалиться внаслідок цього весь 
бенкет? То що за користь – працювати на вітер?

Без любові кожна справа і всяка заслуга нечисті 
й недосконалі. Чи зберігає хто дівоцтво, чи постить, 
чи недосипає, чи молиться, чи годує жебраків, чи 
приносить пожертви або плоди, чи будує церкви 
або інше що робить, –  без любові все це нічого не 
важить в очах Божих. Не чекай у такому разі бла-
говоління Божого.

Хто живить ворожнечу на брата свого і робить 
приношення Богові – це все одно, якби він приносив 
у жертву собаку; Його жертва не краща за плату 

розпусниці (Мт. 5:23-24; Іс. 66:3; Повт. Зак. 23:18). 
Юда пішов з лику апостолів, залишивши світло 

істинне. Зненавидівши свого Вчителя і братів, він 
поринув у пітьму. 

Іван Богослов говорить: «Хто ж ненавидить бра-
та свого, пробуває той у темряві й ходить у темряві, 
і не знає, куди він іде, бо темрява очі йому осліпи-
ла» (1 Ів. 2:11). А якщо ти скажеш, що хоч брата сво-
го не любиш, але Бога любиш, Іван і тут викриває 
тебе: «Як хто скаже: «Я Бога люблю», та ненави-
дить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не 
любить брата свого, якого бачить, як може він Бога 
любити, Якого не бачить?» (1 Ів. 4:20).

Отже, хто має любов до всіх братів, той любить 
Бога, той учень Того, Хто сказав: «По тому пізна-
ють усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між 
собою» (Ів. 13:35). А хто ненавидить брата свого, 
той хоча б і думав про себе, що любить Христа, не-
правду каже і себе самого обманює.

Господь сказав: «Люби Господа Бога свого 
всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією 
своєю думкою... Люби свого ближнього, як само-
го себе». І, щоб показати силу любові, додав: «На 
двох оцих заповідях увесь Закон і Пророки стоять» 
(Мт. 22:37, 39-40).

Надзвичайне диво! Хто має нелицемірну любов, 
той тим самим виконує весь закон. «Тож любов – 
виконання Закону» (Рим. 13:10), – говорить апостол.

О, незрівнянна сила любові! Немає нічого цінні-
шого від любові ні на небі, ні на землі. Тому апостол 
Павло в усі кінці всесвіту оголосив: «Не будьте винні 

нікому нічого, крім того, щоб любити один одного» 
(Рим. 13:8) і душу один за одного кладіть.

Ось ця любов – глава усіх чеснот, сіль чеснот. 
Вона колись узяла гору в серці Авеля, вона зроби-
ла Ноя керманичем, вона сприяла патріархам, вона 
врятувала Мойсея, вона Давида зробила оселею 
СвятогоДуха, вона надихала пророків, вона зміц-
нила Йова.

І чому б не сказати сильніше?
Вона Сина Божого звела з небес до нас на зем-

лю. З любові Безтілесний втілюється, Безначаль-
ний починається, Син Божий стає Сином Людським. 
Любов’ю скасована смерть, позбавлений влади ди-
явол, Адам повернений у рай, Єва стала вільною... 
Любов зняла прокляття, відчинила рай. Уловивши 
рибалок, вона зробила їх ловцями людей, вона за-
палила й зміцнила мучеників, населила пустелі, на-
повнила гори й печери псалмоспівом, вона спону-
кала чоловіків і жінок іти шляхом вузьким і тісним.

Іван Золотоуст
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУПрактичне християнство

«Мудрість ми проповідуємо між довершеними, але му-
дрість не віку цього, ані володарів віку цього, які промина-
ють, але проповідуємо премудрість Божу таємну, захова-
ну, яку Бог призначив перед віками нам на славу, якої ніхто 
з володарів світу цього не пізнав, бо коли б пізнали, то не 
розп’яли б Господа слави» (1 Кор. 2:6).

Дуже загадковий текст. Не думаю, що йдеться про якісь 
небесні таємниці, недоступні людям. Характерна бесіда 
Ісуса з Никодимом, котрий був учителем Тори, отже, мав 
велику людську мудрість: «Якщо Я сказав вам про земне, і 
ви не вірите, як можете повірити, коли буду говорити про 
небесне? Ніхто не сходив на небо, тільки Той, Хто з неба 
зійшов, Син Людський, що на небі» (Ів. 3:12-13). Щось та-
ємне, з-за меж землі, можна пізнати лише через Ісуса Хри-
ста, якщо Він побажає відкрити: «Від Нього і ми в Христі 
Ісусі, Який став нам премудрістю від Бога» (1 Кор. 1:30), 
це може лише той, хто пройшов певний духовний шлях і 
набув «розум Христа» (1 Кор. 2:16).

Якісь особливі знання про небеса на-
вряд чи можуть вплинути на наше 
спасіння, допомогти нам зміцнитися 

у вірі, набути якихось нових духовних яко-
стей. Якщо й трапляється віруючим іноді 
побувати в раю чи побачити пекло, то це 
глибоко індивідуальне і не є підґрунтям 
для створення якихось нових доктрин чи 
теорій, а слугує лише не зовсім звичним 
підтвердженням того, що дано у Слові. 

Біблія – книга про спасіння. Щоб до-
помогти людині на шляху до істини, у Бі-
блії дано все, і не дано нічого, що могло 
б слугувати для потіхи марнославної ці-
кавості. Тож напевно слова ап. Павла 
не обіцяють сумлінним віруючим яки-
хось можливостей для проникнення си-
лою думки за межі існуючих одкровень, 
а лише спрямовують до глибшого розу-
міння Слова, пізнання самих себе, відкри-
вають кожному, хто прагне до доскона-
лості, його індивідуальний шлях. «Нехай 
слово Христове оселюється у вас рясно, 
в усякій премудрості» (Кол. 3:16).

Усе, що позначено прикметником «Бо-
жий», означає найвищий ступінь поняття, 
що розглядається: віра Божа, мир Божий, 
дар Божий, гнів Божий тощо. Стосовно 
мудрості Божої маємо два значення: пер-
ше вживається просто для розрізнення 
мудрості земної та мудрості, що сходить 
з небес, друге означає найбільшу  гли-
бину мудрості. 

Здобувай мудрість!
Цілком зрозуміло, що мудрим не ста-

неш, не маючи хороших розумових зді-
бностей, проте далеко не кожну розум-
ну людину називають мудрою. Багато 

розумних хлопчиків та дівчаток, але всім 
ясно, що про їхню мудрість говорити за-
рано. Натомість старій людині означен-
ня «мудрий» вельми бажане й доречне. 

«В серце кожного мудросердого Я дав 
мудрість...» – каже Господь (Вих. 31:6). 
Отже, для придбання, так би мовити, чер-
гового траншу необхідно мати певний по-
чатковий запас. Соломон від народжен-
ня отримав гарне виховання в домі свого 
батька-пророка. Апостол Павло до сво-
го дивовижного навернення глибоко пі-
знав  рабинську науку й мав багатий дос-
від книжника-фарисея. 12 найталанови-
тіших учнів  Христових були здебільшого 
люди «не книжні», прості рибалки, але  
їхня духовна підготовка тривала більше 
трьох років, і лише після Свого воскресін-
ня Спаситель «відкрив їм розум для розу-
міння Писання» (Лк. 24:45), іншими слова-
ми, поставив на вищий рівень мудрості. 

Перші згадки про мудрість від Бога 
знаходимо у Повт. Зак. 4:6. «Пильнуйте 
ж і виконуйте їх (заповіді. – Авт.), бо це 
стане немовби ваша мудрість і ваш ро-
зум». Отже, до вищої мудрості людина 
долучається наче автоматично, коли по-
каялась і залишила гріховний спосіб жит-
тя. Свою діяльність віруючий спрямовує 
між береги постанов Божих. То закон для 
всього живого. Навіть мурашки, слідуючи 
інстинктам, що їх заклав Творець, ведуть 
свої справи так злагоджено й розумно, 
що можуть бути прикладом для деяких 
не надто працьовитих людей (Прип. 6:6). 

Але це аж ніяк не означає, що процес 
духовного зростання й далі проходити-
ме автоматично. Віруючий працює над 

собою, і в нього постійно виникає необ-
хідність примножувати свої первісні здо-
бутки. «Коли ж кому з вас не вистачає 
мудрості, то нехай просить у Бога, Який  
дає всім щедро і без докорів, і її буде йому 
дано...» (Як. 1:5). Найперше, де б дуже 
знадобилася мудрість, – у повсякденно-
му житті, коли щодня доводиться вирішу-
вати безліч різноманітних питань, і часто 
трапляються такі, що просто опускають-
ся руки. А тут Слово обіцяє, що підсили-
ти наші розумові здібності цілком мож-
ливо, варто лише гарненько попросити. 

Просимо… Але минають місяці, а то 
й роки, а зрушень непомітно. Цікаво, що 
мав на увазі апостол, коли так впевне-
но обіцяв нам допомогу? Відповідь є. 
Коли ми уважно прочитаємо вірші 2, 3, 
4, то побачимо, що мудрість обіцяється 
не на всі випадки життя. Вірш 2 – став-
лення до випробувань; вірш 3 – розвиток 
терпіння; вірш 4 – досягнення доскона-
лості. «А терпіння нехай має досконалу 
дію, щоб ви були досконалі та бездоган-
ні» (Як. 1:2-4).

Таким чином, якщо ми почали руха-
тися до досконалості, то входимо у про-
стір, де від наших природних здібностей 
мало що залежить, і мудрість від Бога 
стане тим надійним дороговказом, що 
завжди застереже від різних відхилень 
та блукань. 

Дуже важливим моментом у зростанні 
віруючого є поява в його серці страху Бо-
жого: «Початок премудрості – страх пе-
ред Господом». Слово «страх» має один 
важливий синонім: благоговіння. Напев-
но, благоговіння більше відповідає нашим 
стосункам з Богом, аніж страх. Благого-
віння означає глибоку, особливу повагу 
до Господа, побожний трепет перед ли-
цем Його. Саме тоді і починає зростати 
в нас мудрість Божа. Хоча і страх Божий 
– це не те, що переживає світська люди-
на в часи якоїсь небезпеки чи перед яки-
мось покаранням. Людина не стільки бо-
їться суворого Бога, скільки остерігаєть-
ся повернення до гріховного минулого, а 
разом із тим – до старих проблем та бід. 
Вона боїться втратити мир у своєму сер-
ці, прихильність Христову, не хоче загу-
бити надію на здійснення чудових Божих 
обітниць, що вже дещо відкрили своє ба-
гатство і стали бажані. Людині незручно 
засмучувати Господа. 

Завдання мудрості: пізнання 
волі Божої

 «Тож пильнуйте, як вам треба пово-
дитись – не як немудрі, а як мудрі, вико-
ристовуючи час, дні-бо лукаві. Тому не 

будьте нерозумні, але пізнавайте, що є 
воля Господня» (Еф. 5:15-17). Щоб завж-
ди міцно стояти на позиціях добра, тре-
ба безпомилково знати волю Божу на всі 
випадки життя. Дивовижна річ! Мудрість 
Божа допомагає нам пізнавати Його волю, 
а знання волі Господньої наповнює нас 
ще більшою мудрістю.

Щоб знати волю Божу, треба знати ха-
рактер Бога, те, як Він діє. Ось два яскра-
ві варіанти. Коли Бог посилав Давида на 
бій з Голіафом, то повідомив, як усе від-
будеться до самого останнього кроку. «Я 
відрубаю тобі голову…» – сказав Давид 
до филистимлянина, і все збулося до ос-
танньої крапки.  Але так буває нечасто.

Другий варіант. Ось пророк Ілля. Він 
сидить у пустелі, ховаючись від цариці. 
Струмок, звідки можна було втамувати 
спрагу, пересох, ворон, що приносив їжу, 
не прилітає. І каже Бог до Іллі: «Встань, 
іди в Сарепту сидонську… Я повелів там 
удові, щоб давала тобі їсти» (1 Цар. 17:9).

Від таких слів цілком можна було впас-
ти у відчай. «Господи, навіщо мені йти 
туди?! Сарепта ж у Фінікії! Такий світ! 
Що я в дорозі буду їсти, де ночуватиму? 
Я ж у розшуку, Господи! Мене ж відра-
зу схоплять! Вдова! Вона ж сама, напев-
но, сидить голодна!». Але Ілля мовчав. 
Він мав тривале тісне спілкування з Бо-
гом і знав Його характер. І мудрість від 
Бога підказала йому: «Значить, ця вдо-
ва на особливому рахунку у Всевишньо-
го. Він має до неї якусь важливу справу. 
Значить, дійду, не схоплять, значить, за-
хистить і прогодує». Все так і відбулося.

Участь у розбудові храму
«По даній мені благодаті Божій я, як 

мудрий будівничий, поклав основу, а ін-
ший будує на ній. Але нехай кожен пиль-
нує, як він будує на ній» (1 Кор. 3:10). 

Процес будівництва храму свого тіла – 
то рух віруючого до досконалості. Будів-
ництво триває роками. Скільки необхідно 
мудрості, аби піднятися з нижчої сходин-
ки на вищу, скільки треба здолати різних 
труднощів, скільки пройти випробувань! 
І не розчаруватися, не стомитися, не зу-
пинитися на півдорозі. 

Будівництво церкви теж потребує різ-
ного роду непересічних здібностей, осо-
бливо від служителів. Далеко не всі віру-
ючі розуміють наскільки нелегка й відпо-
відальна праця пастора. Тягар, що його 
він несе на своїх плечах, неможливо під-
няти самотужки, не спираючись на по-
тужну й повсякчасну Божу підтримку. У 
цьому складному напруженому труді му-
дрість втілюється в бачення перспективи, 

вміння розуміти людей, здатність спря-
мувати волю на здобуття перемог у без-
перервній духовній боротьбі.

Пізнати своє призначення 
«Мудрість розумного – свою дорогу 

знати» (Прип.14:8). Як нелегко багатьом 
буває знайти ту справу, котру заздале-
гідь передбачив для кожного на землі Го-
сподь! Хтось стає на свою життєву доро-
гу відразу, щойно покаявся, хтось шукає її 
довгі роки, проходячи мовби крізь вогонь.

Сестра Олена, їй 42 роки, несе слу-
жіння помічника директора великого місі-
онерського центру. Покаялася вона, коли 
їй виповнилося лише 13 років. У 14 уже 
знала, що буде місіонеркою. Де – з’ясува-
лося пізніше. Наразі їхня місія напруже-
но працює над розширенням своєї діяль-
ності в дуже складному й небезпечному 
для християн регіоні – у країнах ісламу. 

Сестра Катерина в молоді роки не 
сподівалася навіть, що стане християн-
кою. Жила, як усі. Вийшла заміж, наро-
дила діток – сина та дочку. Жили неба-
гато, але дружно, мали гарну квартиру, 
дачу, авто. Та ось у дім неждано-негада-
но прийшла страшна біда. Син потрапив 
у наркозалежність. І покотилося щастя 
їхнє, немов камінь з гори у прірву. Чоло-
вік не витримав, не пережив інфаркту. 
Дочка вийшла заміж, віддалилася. Ли-
шилася Катя зі своїм горем сам на сам.

Десять років страждань. Наркоцентри, 
лікарні, тяганина з міліцією, – скрізь нер-
ви, скрізь гроші. Машина, дача, кварти-
ра – усе пішло в бездонну яму боротьби 
за життя сина. А він опускався у своє бо-
лото все глибше. Здавалося, кінець уже 
близько й ніщо не зможе його відверну-
ти. Порятунок прийшов звідти, звідки ні-
коли його не чекала. Від Бога.

Поки син лежав у реабцентрі, вона 
ходила на курси для співзалежних і там 
покаялася. Життя перевернулося з чор-
ного боку на білий. Син прийшов до Бога, 
звільнився від залежності й через деякий 
час отримав посаду на служіння у тому 
ж реабцентрі. 

Хто виринув із такої глибокої трясови-
ни на світло, знає, що таке щастя. Дуже 
хотілося Катерині якось віддячити Богові 
за Його любов, і серце підказало: допо-
магай матерям залежних. Через деякий 
час зрозуміла, що саме це і є головною 
справою її життя в Ісусі Христі.

Таким чином, у кожного своє покли-
кання, і кожному Бог дає мудрість, не-
обхідну для виконання Божих завдань.

Далі буде.

Віктор Котовський БУТИ ДОСКОНАЛИМБУТИ ДОСКОНАЛИМ

«СКАЖИ НАМ, КОЛИ ЦЕ БУДЕ...»«СКАЖИ НАМ, КОЛИ ЦЕ БУДЕ...»
«Будуть-бо люди тоді... зрадни-

ки, нахабні, бундючні, що більше лю-
блять розкоші, аніж люблять Бога, – 
вони мають вигляд благочестя, але 
сили його відреклися. Відвертайсь 
від таких» (2 Тим. 3:2, 4-5).

Чи можна сказати, що ми живемо в останні пе-
ред вознесінням Церкви на небо дні? Як зро-
зуміти, що день Господній наближається? Ці 

питання хвилювали і продовжують хвилювати ба-
гатьох послідовників Ісуса Христа. Звичайно, про 
день і час пришестя Господа ніхто не знає (Мр. 
13:32-33), але Бог у Своєму Слові залишив певні 
знаки, які вказують на період часу, що передува-
тиме поверненню Спасителя.

Апостол Павло попереджає Тимофія і всіх хри-
стиян про те, що в останні дні настануть тяжкі часи. 
Жах останнього часу буде не у війнах, голоді або 
хворобах, а в духовно-моральному занепаді всьо-
го суспільства. Перед приходом Ісуса Христа зрада 
стане нормою. Люди будуть думати тільки про себе. 
Нахабство, кероване жагучим бажанням, проник-
не в усі сфери людського буття. Егоїзм, жадібність, 
злість, брехливість будуть вершителями людських 
доль. Людей розпиратиме від почуття власної зна-
чущості та величі. Сластолюбство візьме гору над 
благочестям і любов’ю до Бога. Люди стануть по-
клонятися собі, а не Богові.

Безчестя проникне навіть усередину церкви і 

знесилить її. Християни будуть задовольнятися від-
відуванням зібрань по неділях і участю в релігійній 
літургії. Зовні виглядатиме, що вони все роблять 
правильно, але істинне благочестя буде відкинуте, 
а Божа сила – забута. На такі гріхи, як самолюб-
ство, грошолюбство, гордість, зарозумілість, лихо-
слів’я, непокора батькам, невдячність, нечестивість, 

недружелюбність, непримиренність, наклеп, не-
стриманість, жорстокість, недоброзичливість, зра-
да, нахабство, пихатість, народ Божий перестане 
звертати увагу.

Святий Дух свідчить про ознаки останнього часу 
не для того, щоб налякати християн, але щоб ті, 
хто щиро довіряє Богові, могли приготуватися до 

підхоплення Церкви. Християни, які живуть в остан-
ні дні, не повинні уподібнюватися світським людям і 
жити їхнім життям. З цієї причини Павло говорить: 
«Знай...» Те, на що звертає увагу апостол, дуже і 
дуже важливо. Наведений вище перелік – це пев-
ною мірою тест, розрахований на самоперевірку.

Так, гріховність була в усі дні людського буття. 
Але відмінною рисою останнього часу стане тоталь-
на підміна морально-етичних понять – люди люби-
тимуть темряву більше, ніж світло.

Від таких людей, згідно з повчанням Павла (2 
Тим. 3:5), відродженим від Святого Духа христи-
янам необхідно віддалятися і не мати з ними нічо-
го спільного, тому що «товариство лихе псує добрі 
звичаї» (1 Кор. 15:33). «До чужого ярма не впря-
гайтесь з невірними, бо що спільного між правед-
ністю та беззаконням або яка спільність у світла з 
темрявою?» (2 Кор. 6:14).

Християни повинні бути насторожі. І в першу чер-
гу, оберігати не церковні правила і приписи, а істину 
Слова Божого. Тільки постійне молитовне спілку-
вання з Богом і з духовними християнами і застосу-
вання Божого Слова в повсякденному житті допо-
можуть вистояти в цьому біснуватому світі і підго-
тують Церкву до підхоплення.

Ще трохи – і ми побачимо Того, в Кого вірили, 
Кому довіряли і завдяки Чиїй жертві отримали віч-
не спасіння. Ми будемо бачити Його, Царя царів і 
Пана над панами. Ми побачимо Господа Таким, як 
Він є (1 Ів. 3:2).

Петро Луничкін.
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ СЛІДАМИ ВІРИ

До останніх днів Давида його син Соломон перебуває в тіні. Він 
не проявляє амбіцій. За нього переживають інші – мати Вірсавія, 
пророк Натан, священик Садок, воєначальник Беная. Вони нага-
дують царю його клятву передати трон Соломонові. Лише тоді 
Давид діє: за його наказом Соломона посадили на царського мула 
й у Ґіхоні помазали на царя над Ізраїлем (1Цар. 1:33-34, 38-39).

Соломон не шукає царства, царство 
знаходить його. Але як тільки ріг єлею 
виливається на його голову, Соломон 

відразу ж змінюється. З цієї миті ми ба-
чимо іншого Соломона. Він діє швидко 
й рішуче, але разом із тим розважливо.

Перетворення непомітного персона-
жа на головного героя саме по собі див-
не. Це показує, що Соломон був мудрий 
завжди – навіть до своєї знаменитої мо-
литви-прохання про мудрість. Він чекав 
потрібного часу й жодним чином не ква-
пив подій, але все помічав та оцінював.

Він запам’ятав і виконав кожне слово 
свого батька. Він не поспішав із висновка-
ми, але й не зволікав із виконанням уже 
прийнятих рішень. На початку свого ца-
рювання він милує Адонію, попереджа-
ючи: «Якщо знайдеться в ньому зло, то 
помре» (1 Цар. 1:52).

Він не хоче нічиєї смерті, але й не ба-
жає залишити зло безкарним. Цього він 
навчився в батька – милосердю, терпін-
ню, справедливості.

А після смерті Давида Соломон го-
товий розплатитися з тими, кого батько 
милував до певного часу, – з підступним 
Йоавом і лихословом Шім’ї.

Соломон дає всім ще один шанс, але 
лише один, останній. Адонія плете інтри-
ги й за це вмирає. Йоав бере участь у 
цих же інтригах – і покарання знаходить 
його навіть у скинії. Шім’ї порушує «під-
писку про невиїзд» – і покараний мечем.

Завдяки своїй рішучості Соломон зро-
бив царство «дуже міцним» (1 Цар. 2:12). 
Він швидко розплачується за рахунками 
батька й розгортає нову сторінку.

Мудрий вибір
Попри те, що царювання Соломона 

було «дуже міцним» і народ йому «дуже 
радів», попри вигідний династичний шлюб 
з фараоном і внутрішньополітичну ста-
більність, цар пам’ятав про батьків ос-
новний заповіт – «стерегти накази Госпо-
да, Бога свого, щоб ходити Його дорога-
ми...» (1Цар. 2:3). Соломон і сам «полюбив 
Господа» (1Цар. 3:3). Він не тільки беріг 
вірність батькові, ходячи «постановами 
Давида». Він хотів знати Бога, у Якого 
батько вірив, заповіт із Яким обіцяв цар-
ство Давидовим нащадкам навіки.

Цікаво, що основна зустріч Соломо-
на з Богом відбулася вві сні. Але роз-
мова була цілком предметна й пам’ят-
на. Бог готовий виконати прохання. Але 
хіба це не випробування? Хіба просити 
Бога про щось – не означає висловити 
своє сокровенне, назвати себе та Його 
правильними словами, поставити себе 
в певне становище перед Ним, зайня-
ти потрібне місце? Соломон гідно про-
ходить випробування. Він не згадує про 
свої успіхи, а зізнається, що не знає, як 
керувати народом, і просить Божої до-
помоги в цьому.

Зазвичай царі думають, що управля-
ти вміють, – бо ж не були б царями. Вони 
мріють про інше – про довге життя, пе-
ремоги й багатство. Богові сподобало-
ся, що Соломон не просив про це, а про-
сив розуму, визнаючи тим самим свою 
нерозумність без Бога, визнаючи Бога 
справжнім Царем.

Соломонів мудрий початок неодмін-
но принесе успіх. Соломон стане знаме-
нитим на всі віки як могутній і багатий, 
непереможний і славний. Але насампе-
ред – як мудрий.

Мудрість Соломона починалася зі звер-
нення до Бога як до Царя. Буде мудрий 
кожен, хто називає себе рабом Бога, хто 
каже: «Ти поставив Свого раба» і: «Без 
Тебе не знаю, як».

... Іноді лідери народжуються вві сні.

Як пісок морський
Царство Соломона було мирним і ща-

сливим. Син Вірсавії шанував батька, 
але пам’ятав про хіттеянина Урію. Якщо 

народження Соломона було пов’язано з 
війною й нещастям, несправедливістю й 
зрадою, то життя Соломона повинно було 
спокутувати це минуле – заради батька й 
матері, заради кращого майбутнього для 
всього народу, втомленого від двірцевих 
інтриг і нескінченних воєн.

«Був у нього мир зо всіх сторін його 
навколо. І безпечно сидів Юда та Ізра-
їль, кожен під своїм виноградником» (1 
Цар. 4:24-25).

У стайнях відпочивали 40 тисяч ко-
ней для колісниць і ще 12 – для кінноти. 
І все-таки, царство розширювалося не 
війною. Секрет був у іншому: «Дав Соло-
мону Бог мудрість та розум, а широкість 
серця як пісок на березі моря. І збільши-
лася Соломонова мудрість над мудрість 
усіх синів сходу та над усю мудрість Єгип-
ту» (1 Цар. 4:29-30). Ось де сила.

Не маючи змоги передати достаток 
тих днів, хроніст вдається до образного 
вислову: «... як пісок морський». І ці ж 
слова – про життя народу: «Юда та Із-
раїль були численні, як пісок біля моря, 
їли, пили й веселилися» (1 Цар. 4:20).

При повноті мудрості приходить доста-
ток і в скарбниці, усе процвітає. Перепа-
дає і простому люду. У будь-якому разі, 
людей не женуть на війну й не забира-
ють у них останнє на потреби оборони.

Кордони розширюються, багатство ро-
сте, сусіди поважають, навіть здалеку по-
дивитися й подружитися приходять. При 
цьому цар не забуває промовляти притчі 
й складати пісні. У цьому, судячи з усього, 
він також перевершив батька Давида – 
тільки пісень придумав «тисячу і п’ять».

Якщо всього так багато, «як морський 
пісок», то навіщо рахувати? Та в царя по-
раховані кожен кінь, кожна вівця, кожна 
пісня, кожна людина.

Навіть коли до нього приходять блудни-
ці сперечатися про дитинку, він терпляче 
розбирає справу, відновлюючи справед-
ливість та повертаючи сина його мате-
рі. Справжньою матір’ю буде та, яка го-
това віддати свого сина іншій, аби збе-
регти його життя, аби йому було добре. 
Справжнім царем буде той, хто служить 
загальному благу. «Я» і «моє» мають бути 
на останньому місці. Його логіка дивує на-
род настільки, що «почув увесь Єрусалим 
про той суд, що цар розсудив, і стали бо-
ятися царя, бо бачили, що в ньому Божа 
мудрість» (1 Цар. 3:28).

«Як пісок морський». Так може жити 
будь-який народ, що боїться Бога, шу-
кає Його мудрості. На жаль, для Ізраїлю 
це благоденство тривало недовго. Воно 
було лише тінню того щастя, яке ми досі 
чекаємо в Божому Царстві. Згадуючи 
дні Соломона, ми думаємо не про мину-
ле, але про майбутнє, ми кажемо Цар-
ству Божому: «Гряди!»

Храм Господу
Як тільки Соломон зміцнив царство, 

забезпечив мир і «відпочинок навколо» 
(так що «не стало противника й не ста-
ло більше перепон» (1 Цар. 5:4), «почав 
він будувати храм Господу» (1 Цар. 6:1).

Давид задумав, а Соломон не забув 
батьківського бажання й виконав заду-
мане. В обох випадках це було пов’язано 
з особливим почуттям вдячності Богу за 
даровані спокій і процвітання.

Давид подумав про храм саме тоді, 
коли «осів у своєму домі, а Господь дав 
йому відпочинок від усіх ворогів його 
навколо» (2 Сам. 7:1). Він вважав, що 
коли цар живе «в кедровому домі», то 
несправедливо, що «Божий ковчег зна-
ходиться під завісою». Бог не заперечу-
вав, хоча нагадав царю, що «не пробував 
у домі… але ходив у наметі та шатрі» й 
не просив собі «кедрового дому», але був 
з Давидом «в усьому» (2 Сам. 7:6-7, 9).

Цар дуже хотів мати поруч із домом 
своїм дім Божий, постійну Божу присут-
ність, символ Божої сили й особистого 

покровительства. Але Бог був і буде «в 
усьому». Він узяв Давида «від овець», 
зберігав його в небезпеках, зробив мо-
гутнім царем. Але також карав його й ви-
кривав. Бога не можна закрити в храмі, 
не можна зробити придворним і зручним.

Бог не відмовляється від наших хра-
мів, приймає наші подарунки, але зали-
шається вільним, суверенним і верхов-
ним. Він Цар над царями. Храм без Бога 
– лише камені й дерево. Бог живе се-
ред нас тоді, коли ми вірні Йому. Якщо 
ми не виконуємо Його заповідей та від-
ступаємо від Бога, то ніякі стіни не змо-
жуть утримати Його присутності. Ніхто, 
навіть цар Соломон, не міг і не зможе 
управляти Богом.

Храм без Бога – найбільш непотрібна 

будівля в місті, найбільш марна трата гро-
шей, найстрашніший символ невір’я й не-
вірності. Але якщо ми віримо й вірні Бого-
ві, то Він живе прямо серед нас – і в хра-
мі з каменів, і в наших простих будинках, 
і в наших розбитих серцях.

Дім Богу і свій дім
Соломон дуже старався догодити Бо-

гові. Він віддавав Богу найкраще – як це 
оцінювалося в стародавньому світі, як він 
сам розумів. «І ввесь храм він покрив зо-
лотом аж до кінця всього храму, і всього 
жертівника…» (1 Цар. 6:22). Храм – це 
вже не оселя. Тут рясніє золото. У скинії 
був жертовник із дерева, приладдя – з 
міді. Тепер усе золоте. Та й дерево інше 
– не акацієве, а розкішний кедр. І замість 
Бецаліїла – Хірам із Тира.

Накази про скинію давав Сам Бог Мой-
сеєві. План храму придумав цар. Найму-
дріший, але лише цар.

Храм він будував старанно – сім ро-
ків. «А свій дім Соломон будував тринад-
цять років» (1 Цар. 7:1). Розміри храму 
були значно більші, ніж розміри скинії, 
але розміри царського дому – ще більші.

Той, Хто створив всесвіт, задоволь-
нявся простою скинією. Храм більший, 
але тісніший. Те, як ми облаштовуємо 
свій простір, багато говорить про нашу 
віру. Ось Твій дім, Боже. Ось – мій. Ок-
ремо – дочки фараонової. Кожному своє. 

Але хіба мій дім – Його? Помістивши 
Бога в храм, ми забираємо в Нього все 
інше, ми царюємо поза храмом. Якими 
б чистими й гідними не були наші намі-
ри, це не Божий задум, не Його порядок.

Бог не житиме в золотій клітці або 
будь-якому іншому окремому місці. Він 
хоче жити разом із нами, жити в нас.

Храм без храму
Релігія – це нескінченні спроби при-

своїти Бога, використати у своїх люд-
ських потребах. Релігійні місця виділя-
ються для того, щоб визначити й обме-
жити зони священного. Цар Соломон при 
всій своїй мудрості йшов за цією логікою.

Всевишній, вірний Своєму завіту з Да-
видом, показував Свою присутність у хма-
рі. Хмара – не річ. Її не привласнити й не 
закрити в храмі. Але Соломон продовжу-
вав гнути свою лінію: храм – це житло 
Бога, місце для Його перебування навіки.

Священики не можуть стояти, явлен-
ня слави Господньої ламає порядок служ-
би, але цар стоїть на своєму. «І не мог-
ли священики стояти й служити через 
ту хмару, бо слава Господня наповнила 
храм Господній. Тоді Соломон проказав: 

«Промовив Господь, що Він пробуватиме 
в мряці. Будуючи, я збудував оцей храм 
на оселю Тобі, місце, Твого пробування 
навіки» (1 Цар. 8:11-13).

Соломон знав історію, пам’ятав про 
часи Мойсея, коли слава Божа наповня-
ла скинію, але при цьому орієнтувався на 
моделі сусідів, поглядав на Єгипет і Тир. 
У Мойсея було інакше. Храм не стояв на 
місці. У Бога не було місця, у Бога був 
шлях, і Бог вів скинію й народ за Собою. 
«А хмара закрила скинію заповіту, і сла-
ва Господня наповнила скинію. І не міг 
Мойсей увійти до скинії заповіту, бо хма-
ра спочивала над нею, а слава Господ-
ня наповнила скинію. А коли підіймалася 
хмара з-над скинії, тоді рушали сини Із-
раїлеві в усі свої подорожі. А якщо хма-

ра не підіймалася, то не рушали вони…» 
(2 М. 40:34-37).

Об’явлення Івана Богослова відкри-
ває дивовижне майбутнє, у якому хра-
му не буде. «А храму не бачив я в ньо-
му, бо Господь, Бог Вседержитель – то 
йому храм і Агнець» (Об. 21:22).

У цьому ж світі ми ще шукаємо ті рід-
кісні місця, де можна відчувати славу 
Божу. Але слова Христа звучать все го-
лосніше – як пророцтво і виклик: «… Над-
ходить година, коли ні на горі цій, ані в 
Єрусалимі вклонятися Отцеві не будете 
ви... Бог є Дух» (Ів. 4:21, 24).

Місце зустрічі
Соломон хоче відчувати Бога поруч, 

поблизу. Він хоче бути впевненим і спо-
кійним. Тому храм Богу й царський палац 
будують поряд. При всій мудрості Соло-
мона ми не бачимо в ньому того багато-
го внутрішнього життя, яким відзначав-
ся Давид. Соломон не співає пісень, він 
промовляє притчі. Він багато знає і розу-
міє, але не так багато відчуває.

Соломон не вміє молитися, як його 
батько, у пустелях і печерах. Йому по-
трібен храм – особливе місце, через яке 
можна підтримувати зв’язок з Богом.

Він розуміє, що справжнє місце Бога 
– «на небесах», але просить Його «бути 
на зв’язку», відвідувати храм, чути й ба-
чити, хто молиться в ньому.

У день відкриття храму Соломон мо-
литься вкрай відверто: «Бо чи ж справді 
Бог сидить на землі? Ось небо та небо не-
бес не обіймають Тебе, – що ж тоді храм 
той, що я збудував? Та Ти зглянешся на 
молитву Свого раба... щоб очі Твої були 
відкриті на цей храм уночі та вдень... І Ти 
будеш прислухатися до благання Свого 
раба, та Свого народу, Ізраїля, що будуть 
молитися на цьому місці. А Ти почуєш на 
місці Свого пробування, на небесах, – і по-
чуєш, і простиш» (1 Цар. 8:27-30).

Цар просить Бога зглянутися над на-
шою людською слабкістю. Нам потрібні 
особливі місця для зустрічі з Богом. Ми 
втратили здатність спілкуватися з Ним 
постійно, відчувати Його живу присут-
ність кожну хвилину й на кожному місці.

Храм створює атмосферу для такої 
зустрічі, уводить нас у спілкування. Так 
було для Соломона та його багатьох на-
ступних поколінь. Із роками храм як міс-
це зустрічі з Богом перетворювався на 
пам’ятник про минуле, про великих царів 
і їхні зустрічі з Богом.

Те ж саме відбулося і з християнською 
церквою. У кращому разі тут зустрічають-
ся люди. Але зустрічі з Богом трапляються 

щораз рідше. Де наше місце зустрічі? Чи 
можемо ми так шукати Бога, щоб зустрі-
чати Його і в храмі, і в печері, і на робо-
ті, і вдома, і на війні, і в благополуччі?

Безумна старість Соломона
У Соломона був мудрий початок. Але 

останні дні були наповнені божевіллям. 
Можливо, його голова працювала так 
само добре, як і раніше. Але ось серце 
його повернулося до інших богів, богів 
численних чужоземних дружин і налож-
ниць. «… На час Соломонової старости 
жінки його прихилили його серце до ін-
ших богів, і серце його не було все з Го-
сподом» (1 Цар. 11:4).

Біда прийшла зсередини, відступниц-
тво дозріло в серці. І мудрість не спасла. 
Той самий Соломон, який побудував храм 
Господу, «пішов за Астартою... за Мілко-
мом... збудував жертівника для Кемоша... 
та для Молоха...»

Цікаво, що хроніст порівнює Соломо-
на з Давидом і зазначає: «... серце його 
не було все з Господом, Богом, як серце 
його батька Давида» (1 Цар. 11:4), «не 
йшов певно за Господом, як його бать-
ко Давид» (1 Цар. 11:6).

Чи не здається нам це порівняння див-
ним? Адже Давид грішив не менше, уби-
вав наліво й направо, забирав чужих дру-
жин. Але справа не в цьому. Його серце, 
як виявляється, було з Господом і йшло за 
Ним. Тому він співав псалми, а не писав 
притчі. Тому він каявся, а не вчив інших.

Основні процеси розгортаються не в 
голові, а в серці. Серце Соломона збо-
чило. Він шукав царства, в якому буде 
ще більше золота й ще більше дружин. 
Він дозволив своїм бажанням відвести 
себе далеко від Бога, до неправдивих 
богів і храмів.

До чого схиляється наше серце? Як 
ми уявляємо бажане «царство»? Що ми 
любимо насправді?

Кінець «золотого століття»
Золотий вік Ізраїлю тривав недовго. 

Давид побудував царство, Соломон зміц-
нив і розширив. Але на вершині своєї мо-
гутності Соломон втратив майже все. Ти-
сяча дружин і наложниць, море золота, 
сп’яніння славою погубили царя й царство.

Бог, Який дав йому мудрість, силу й 
славу, виносить Свій вирок: «Тому, що 
було це з тобою, і не виконував ти Мого 
заповіту та постанов Моїх, що Я наказав 
був тобі, Я конче відберу царство твоє та 
й дам його твоєму рабові» (1 Цар. 11:11). 
І раптом з’являються вороги – Гадад із 
Едома й Резон із Дамаска. Вони мстять 
за загибель своїх царств і за успіх Соло-
монового царства.

Але найстрашніше приходить зсе-
редини. Єровоам, «раб Соломонів, під-
няв руку на царя». Бунтарів було багато 
завжди. Але цього разу повстати проти 
царя закликає пророк Божий.

Пророк Ахійя говорить не від себе: 
«Візьми собі десять кусків, бо так гово-
рить Господь, Бог Ізраїлів: ось, Я відди-
раю царство з Соломонової руки, і дам 
тобі десять племен» (31). Бог дає шанс 
навіть заколотнику Єровоамові: «Якщо 
будеш ходити Моїми дорогами... побудую 
тобі міцний дім, як Я збудував був Дави-
дові» (38). Раніше Він дав всі шанси Со-
ломону, попереджав, нагадував. Тепер 
Він закликає «мужнього» раба.

Колись мудрий Соломон робить нові й 
нові дурниці. Він не слухає Бога й нама-
гається зберегти владу будь-якою ціною. 
Трон хитається, і йому здається: єдиний 
спосіб зміцнити його – насильство. Тому 
Соломон шукає, «щоб забити Єровоама» 
(40). Та Єровоам ховається в тому само-
му Єгипті, звідки родом Соломонова пре-
красна дружина. Навіть союзники стали 
противниками. Царство руйнується на 
очах. І Соломона рятує від остаточного 
падіння лише смерть.

Бог вірний і вберігає Соломона від осо-
ромлення. Він веде Свою лінію через Да-
вида й Соломона, караючи й милуючи, на-
ставляючи й викриваючи їхніх нащадків. 
Ми – частина цієї довгої історії. І ми че-
каємо того Царства, якому не буде кінця.

Михайло Черенков.
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ

ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ
А КОВАЛЯ НЕ БУЛО…А КОВАЛЯ НЕ БУЛО…

Значна частина наших співвітчизників старшого по-
коління пам’ятає недалеке історичне минуле, коли дві 
найбільші так звані імперії світу існували в умовах хо-
лодної війни та були втягнуті в гонку озброєнь. Увесь 
потенціал держав був зорієнтований на військово-про-
мисловий комплекс.

Боротьба з духовними силами зла 
теж носить ознаки війни. Будучи 
обізнаним із усіма її особливос-

тями та розуміючи силу та хитрість 
ворога людських душ, апостол Пав-
ло у Посланні до ефесян закликав їх 
до озброєння: «Нарешті, мої брати, 
зміцняйтеся Господом та могутністю 
сили Його! Зодягніться в повну Божу 
зброю, щоб могли ви стати проти хи-
трощів диявольських. Бо ми не має-
мо боротьби проти крови та тіла, але 
проти початків, проти влади, проти сві-
топравителів цієї темряви, проти під-
небесних духів злоби. Через це візь-
міть повну Божу зброю, щоб могли ви 
дати опір дня злого, і, все виконавши, 
витримати. Отже, стійте, підперезавши 
стегна свої правдою, і зодягнувшись 
у броню праведности, і взувши ноги в 
готовість Євангелії миру. А найбільш 
над усе візьміть щита віри, яким змо-
жете погасити всі огненні стріли лу-
кавого. Візьміть і шолома спасіння, і 
меча духовного, який є Слово Боже. 
Уcякою молитвою й благанням кожного 
часу моліться у Дусі…» (Еф. 6:10-18).

Читаєш – і в уяві вимальовуєть-
ся постать чоловіка, який зодягаєть-
ся крок за кроком у військове споря-
дження і стає доблесним воїном, го-
товим вступити в бій.

Виходячи з контексту історичних 
подій та умов, в яких існувала цер-
ква в Ефесі, сучасники апостола Пав-
ла могли б вважати неактуальними 
його заклики до повного озброєння. 
Адже ніщо не віщувало наближення 
особливих проблем. Проте автор ли-
ста вказує на якийсь день злий, коли 
потрібно бути готовим дати опір ди-
яволу, який хоче заявитись зненацька, 
несподівано, без усяких попереджень, 
як грім серед ясного неба. Причому 
він говорить про оснащення як засо-
бами захисту, так і  засобами нападу. 

Духовні сили зла завжди роблять 
все, аби християни були роззброєні, 
не готові до боротьби, не боєздатні. 
Про це яскраво свідчить один історич-
ний момент з життя Божого народу.

«А коваля не було по всім Ізраїле-
вім краї, бо филистимляни сказали: 
«Щоб не робили євреї меча чи спи-
са!». І сходив увесь Ізраїль до фили-
стимлян гострити кожен свого плуга, 
і заступа свого, і сокиру свою, і сер-
па свого, коли тупилися вістря плугів, 
і заступів, і вил, і сокир, і мусіли схо-
дити, щоб направити вістря рожна. І 
сталося за днів війни, – і не знайш-
лося ані меча, ані списа в руці всьо-
го народу, що був з Саулом та з Йо-
натаном, та був знайдений тільки для 

Саула та для сина його Йонатана» (1 
Сам. 13:19-22). 

Филистимляни принесли культуру 
заліза в ханаанський край. Вони зна-
ли секрет його плавлення, і завдяки 
цьому Ізраїль був залежний від фили-
стимлян. В Ізраїлі взагалі не було ко-
валів. Аби Божий народ був готовий 
вступити в боротьбу з дияволом, він 
повинен мати своїх ковалів – людей 
правди, які не прогинаються ні перед 
ким, відмовляються йти на компроміс з 
«филистимлянами», спрощувати своє 
життя ціною залежності від  світу. Зви-
чайно, про такого коваля почують всі. 
Одні захочуть його зганьбити, інші – 
аби він став відомим.

Не добре, коли «филистимляни»  
гостритимуть наш слух, зір, язик, ду-
шевні почуття... Адже тим самим вони 
поставлять наше світосприйняття та 
реакцію на оточення на свій лад, три-
матимуть нас під своїм контролем.   

При Давидові влада филистим-
лян була зламана. Захопивши Едом, 
він заволодів мистецтвом отримання 
заліза і природними ресурсами Си-
найського півострова. Завдяки цьо-
му Давид зумів сформувати військо-
ву державу, військо якої було добре 
оснащене. Відтак Ізраїль отримав і за-
лізо, і своїх ковалів, і зброю.

Ісус Христос навчав Своїх сучасни-
ків та послідовників, що в духовній, як 
і в будь-якій іншій війні зазвичай усе 
вирішує озброєння: «А коли пальцем 
Божим вигоню Я демонів, то справді 
прийшло до вас Боже Царство. Коли 
сильний збройно свій двір стереже, то 
в безпеці маєток його. Коли ж дужчий 
від нього його нападе й переможе, то 
всю зброю йому забере, на яку покла-
дався був той, і роздасть свою здо-
бич» (Лк. 11:20-22).

Якщо сьогодні ми хочемо бачи-
ти людей, звільнених від впливу, за-
лежностей та пут диявола, який наз-
ваний сильним та тим, хто «збройно 
свій двір стереже», то потрібно насам-
перед з повним усвідомленням та від-
повідальністю поставитися до закли-
ку, який одного разу прозвучав до хри-
стиян в Ефесі: «... зодягніться в повну 
Божу зброю». Адже ворог залиша-
ється таким же, і передбачені Богом 
засоби боротьби з ним теж незмінні.

І. К.

Бог із любов’ю вчить нас до-
віряти Йому. І все, що сатана 
задумав нам на зло, Бог обер-
не на благо. Головне – трима-
тися за Нього!

«Ті, що через долину плачу переходять, 
чинять її джерелом, – і дощ ранній 
дає благословення!» (Пс. 84:7). Так, 

у нас бувають долини плачу, але ми не по-
винні влаштовуватися там зручніше, жалію-
чи себе. Ми їх переходимо. А ще ми відкри-
ваємо там джерела: нехай той, хто пройде 
після мене, пройде цю долину плачу швид-
ше. Будь-яке страждання може бути на сла-
ву Божу: «Багато лихого для праведного, та 
його визволяє Господь з них усіх» (Пс. 34:20).

Звичайно, я можу здатися сатані уразли-
вим, але Той, Хто мене оберігає, не такий! На 
жаль, деякі християни зосереджуються на 
власній уразливості, і, коли приходять труд-
нощі, у них нічого немає, окрім скарг. Під тис-
ком так легко говорити негативні слова, на-
віть роздмухуючи проблему: «Мені вічно не 
таланить...» І як важко вичавити з себе по-
зитивні слова, які можуть благословити си-
туацію: «Мені все сприяє на добро, тому що 
Господь полюбив мене вічною любов’ю».

Слово «благословення» (грецькою – 
eulogela) означає «говорити добре». Коли 
ми говоримо про когось добре, тим самим 
ми благословляємо цю людину. Коли ти го-
вориш слова надії в скрутний час, ти гово-
риш добре, тобто благословляєш ситуа-
цію. Коли ти говориш: «У мене вічно болить 
спина... Варто мені зібратися у відпустку, я 
обов’язково захворію», – це слова-проклят-
тя. Грецьке слово katara означає «говорити 
погано». Коли ти погано говориш, ти тим са-
мим проклинаєш свою ситуацію.

Ісус не говорив до фігового дерева: «Я 
тебе проклинаю!». А просто сказав: «Щоб 
більше ніхто твого плоду не з’їв аж пові-
ки!» (Мр. 11:14). Він сказав негативні слова 

– і дерево засохло до коріння. Наступного 
дня, проходячи повз смоківницю, Петро го-
ворить: «Учителю, глянь – фігове дерево, 
що прокляв Ти, усохло!» (в. 21). Петро наз-
вав негативні слова Ісуса прокляттям.

«Смерть та життя – у владі язика» (Пр. 
18:21). Коли в житті щось не складається, 
прийшли якісь неприємності; не думаймо, 
що коли весь час говоритимемо про це, нам 
полегшає або ситуація зміниться на краще. 

У Книзі пророка Єзекіїля описана ціка-
ва історія. Бог вивів пророка в поле, на яко-
му було повно сухих кісток. Здавалося б, на 
що тут дивитись і чого ще чекати? Але Бог 
запитує пророка: «Сину людський, чи ожи-
вуть оці кості?». Пророк не наважився від-
повісти: «Хіба Ти не бачиш, що це немож-
ливо?». Замість цього він обережно ска-
зав: «Господи Боже, – Ти знаєш!» (37:3). 
Тоді Бог сказав йому: «Пророкуй про ці ко-
сті та й скажеш до них: «Сухі кості, послу-
хайте слова Господнього! Так говорить Го-
сподь Бог до цих кісток: Ось Я введу у вас 
духа – і ви оживете» (37:4-5).

Коли ми говоримо хороші слова у скрут-
ний час, ми благословляємо ситуацію і доз-
воляємо Господові допомогти нам. Бог ска-
зав пророкові: «Пророкуй». Наші молитви і 
благословення плюс сила Божа – це вирі-
шення проблеми.

Коли Ісус у проповіді на горі сказав на-
товпові людей: «Ви – світло для світу» (Мт. 
5:14), це не означає, що вони були такими 
на той момент. Просто Він їх бачив такими в 
майбутньому. Христос знав, що багато з них, 
темних та неосвічених людей, незабаром кри-
чатимуть: «Розіпни Його!». Але Він говорив 
про них добре, благословив їхнє майбутнє. 

Бог, в Якого я вірю, говорить про май-
бутнє добре: «Бо Я знаю ті думки, які ду-
маю про вас, – говорить Господь, – думки 
спокою, а не зло, щоб дати вам будучність і 
надію» (Єр. 29:11).

К. Ф.

Це було під час Другої світової війни. У містечку непода-
лік від нашого села на Волині було велике пробудження, і 
багато хто увірував, особливо з молоді. Так радісно було 
на зібраннях! Молодіжний хор співав так, що серце від ра-
дості тріпотіло. Супротивник нас не чіпав, оскільки ми 
жили далеко від великої дороги й рідко його бачили. Але ось 
почали ходити чутки, що недалеко від нас, у лісі, з’явила-
ся зграя, що складається з різних покидьків. Подейкували, 
що вони ночами нападають на села, забирають продоволь-
ство, а молодь відводять у ліс. Це були покидьки суспіль-
ства, люди, які втекли або відстали з якихось-там при-
чин від своїх полків. Словом, волоцюги всіх національнос-
тей. Наші почали закопувати хліб, а на ніч молодь ішла з 
дому й ночувала в полі або в лісі.

Одного разу під час зібрання, на яко-
му було багато молоді, увірвався на-
товп озброєних людей із криком і, 

погрожуючи зброєю, вони почали викида-
ти всіх на вулицю. Вулиця була абсолют-
но безлюдна, всі поховалися. Ці озвірілі 
люди оточили нас, відокремили молодих 
від людей похилого віку, а потім дівчат – 
від хлопців. Старший у банді заявив, що 
тепер не час Богові молитися, а потріб-
но справу робити, тобто молодь повинна 
йти з ними: «Хто з вас бажає йти з нами, 

вийдіть уперед».
Ніхто не вийшов. Отаман розсердився 

й наказав колоти молодих людей багнета-
ми. Почалася страшна бійня на очах бать-
ків, які, схилившись на коліна, із криками 
й риданнями молилися Богові. Одна мати 
не витримала й кинулася до ніг отамана, 
просячи пожаліти єдиного сина, але він 
грубо відштовхнув ногою стареньку. Мо-
лодь помирала з ім’ям Христа на вустах.

Покінчивши з хлопцями, вони поча-
ли вимагати від дівчат іти з ними, але 

жодна не погоджувалася. Тоді сам ота-
ман, з револьвером у руці, підійшов до 
однієї з них і заявив: «Якщо не підеш з 
нами, зараз застрелю». – «Стріляй, я не 
піду, бо служу Господові». 

Пролунав постріл, і молода, вродлива 
дівчина впала, обливаючись кров’ю. По-
стріл отамана був сигналом, за ним і інші 
бандити накинулися на дівчат і почали бити 

їх хто чим міг. Одна з дівчат була дуже 
вродливою, і один із волоцюг не дав її за-
стрелити, а продовжував умовляти піти з 
ним і бути в них санітаркою, але та кате-
горично відмовилася. Тоді вони розшар-
пали її волосся, а воно в неї було дуже 
густе й довге, облили бензином і запали-
ли. Дівчина запалала і, затуливши облич-
чя руками, благала Господа прийняти її й 

не судити катів. Незабаром, знепритом-
нівши, вона впала, продовжуючи горіти.

Залишивши наших дітей ще теплими 
трупами, зграя забралася геть. Часи Не-
рона повторилися. Видно, Господові по-
трібні були життя цих стійких Його бор-
ців. «Людина народжується на страж-
дання, як іскри, щоб угору летіти». Іскри 
християн часів Римської імперії запали-
ли мільйони людських сердець. Тепер, у 
наші дні захололого християнства, Го-
сподь знову кидає Свої іскри, щоб запа-
лити в серцях людей вогонь Його любові.

Важко було укладати наших діток в 
одну загальну могилу, щоб поховати, але 
хай буде воля Твоя! Ти дав, Ти й узяв, 
дай тільки, щоб їхня мученицька смерть 
за ім’я Твоє свідчила багатьом про велич 
Твоєї любові й Твоєї добровільної муче-
ницької смерті на Голгофському хресті 
за кожного з нас.

«І пам’ятай в днях юнацтва свого про 
свого Творця, аж поки не прийдуть злі 
дні, й не настануть літа, про які говори-
ти ти будеш: «Для мене вони неприєм-
ні» (Екл. 12:1).

Журнал «Шлях віри», 1948 р.
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