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НОВИЙ ПОЧАТОК

Щоб ви знали, що ви,  
віруючи в Ім’я Божого Сина,  

маєте вічне життя.
апостол Іван

Х тось Новий рік розпочинає з першої сторінки 
календаря, а хтось із першої молитви посвя

чення себе Богу, сім’ї чи служінню людям. Однак 
не завжди ці нові пориви та рішення здійснюються 
повною мірою. Озираючись на минулий рік, ми 
інколи відчуваємо глибоку радість від усвідом
лення Божого провидіння в нашому житті. Що 
усвідомленіше ми присвячуємо Йому кожен свій 
день, то насиченішим буде прожитий рік, і ми 
більш упевнено йтимемо в новий.

Новий рік, новий початок... Чи це справді так? 
Можливість нового початку – це  величезна Божа 
благодать і милість. Але не всі ми можемо «розпо
чати спочатку». Справжній новий початок нашого 
життя – це новий початок у наших стосунках із 



БИТВА ЗА СЕРЦЕ

Богом, коли Господь робить нас здатними спілку
ватися з Ним. Я нічого нового не скажу, нагадавши, 
що спілкування такого нового рівня притаманне 
лише для народженої згори людини.

Людина за своєю природою грішна, грішна 
«від тімені голови до підошви ніг», як ствер
джує Священне Писання. Така людина не може 
спілкуватися зі святим Богом. Тому будь-яке на
ближення грішної людини до Господа пов’язане  
з величезним острахом. Але Бог відкрив нам, лю
дям, «доступ до Отця» через нашого Господа Ісуса 
Христа, смертю Якого Він примирив із Собою світ. 
І примиривши нас із Собою, дав усім, хто в Нього 
вірує, Духа Свого Святого, Яким народив нас знову, 
згори, та зробив Своїми дітьми.

І для людини в цьому світі й у всьому її житті 
немає нічого важливішого, ніж знати: чи народ
жена вона згори, чи має вона цей доступ до Бога, 
чи є спасенною, чи має вічне життя.
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САМОТНІСТЬ
А Господь... – не опустить тебе  

й не покине тебе.
Мойсей

Звісно, віруючі також бувають самотніми. 
Вони теж не застраховані від того, що їх 

зрадять друзі, залишить дружина чи забудуть 
діти. Але фактом є те, що у віруючих це тра
пляється набагато рідше, хоча все-таки буває, 
тому й торкаємося цієї теми. Наважуся заявити, 
що віруюча людина ніколи не буває самотньою  
в тому сенсі, який використовують психологи та 
соціологи, адже Бог пообіцяв: «Я перебуватиму 
з вами повсякденно аж до кінця віку». Віруючі 
про яких Євангеліє говорить: «А всім, що Його 
прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, 
тим, що вірять у Ймення Його», завжди мають 
зв’язок зі своїм Отцем.

Спілкування з Богом наповнює серце ми-
ром і радістю. І тільки гріх може порушити це  
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спілкування. Бог завжди готовий вислухати того, 
хто вірує в Нього, відповісти на всі запитання та 
допомогти вирішити проблеми. Свідчення цьо-
му – тисячолітній досвід Церкви.

Гоніння, в’язниці, катування, дискримінація... 
Ніколи ще люди, які вірять в Ісуса Христа, не 
зазнавали таких утисків, як за останні сто років. 
Але в усіх цих переслідуваннях вони отримують 
розраду, якої їх за жодних обставин ніщо й ніхто 
не може позбавити, – це спілкування з Ісусом 
Христом.

Випробування, яким піддаються молоді лю - 
ди нашого часу, дуже відрізняються від тих, що 
випали на старше покоління; сьогодні сатана 
використовує інші методи спокуси, відмінні від 
тих, якими він користувався десять або сто років 
тому. Самотність – випробування. Одні шукають 
від неї забуття в алкоголі, в нестримній гонитві 
за задоволеннями, в безладних стосунках. Інші 
шукають незмінного, справжнього спілкування, 
і знаходять його в Господі.
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ВТРАЧЕНЕ СПІЛКУВАННЯ

Отже, стійте, підперезавши  
стегна свої правдою, і зодягнувшись  
у броню праведности, і взувши ноги  

в готовість Євангелії миру.
апостол павло

«Адаме, де ти?» – перші слова Бога, звернені 
до наляканої та норовливої людини, яка 

щойно від Нього відступила. Чи потрібно було 
Богу шукати Адама? Невже Він не знав, де сховав
ся чоловік? Невже не знав, що трапилося? Запитує 
Бог в Адама: «Чи ти не їв з того дерева, що Я звелів 
був тобі, щоб ти з нього не їв?» Господь усе знав, 
але шукав утраченого спілкування, шукав шляхи 
до серця пропащої людини.

Це перший крок у місії. Ісус сказав про Себе: 
«Син-бо Людський прийшов, щоб знайти та 
спасти, що загинуло!» Бог зробив усе для того, 
щоб кожна людина, яка з’являється в цей світ 
могла отримати спасіння. Христос примирив із 
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Собою світ, а нам, хто вірить у Нього, доручив 
нести всьому світу звістку примирення Бога  
з людьми.

Чому Господь доручив це нам, людям, а не 
ангелам чи архангелам? Не знаю.  Можливо, щоб 
ми, отримавши спасіння, з особистого досвіду 
знали, про що говоримо, а це завжди краще, ніж 
теоретичні міркування. Цим принципом керуєть
ся наш Господь: «А Богові подяка, що Він постійно 
чинить нас переможцями в Христі, і запашність 
знання про Себе через нас виявляє на всякому 
місці! Ми-бо для Бога Христова запашність серед 
тих, хто спасається, і тих, які гинуть».

Місія порятунку тих, хто гине, – Божа місія. 
Це Господь зробив усе для спасіння людей, це 
Він прийшов, аби знайти й урятувати, це Він діє 
в нас, – тих, хто вірить у Нього, – перетворюючи 
на Свій образ, наповнюючи серця Своєю любов’ю, 
щоб оточення через нас могло відчути духмя
ність пізнання Бога. Наше призначення – бути 
використаними Богом для спасіння грішників, 
настанови тих, хто заблукав, і підбадьорення 
стомлених. Наша місія – розповсюдження доброї 
звістки.
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Страждання зазнаєте в світі,  
але – будьте відважні: Я світ переміг!

Ісус Христос

Тієї самої миті, коли десь мирно пасуться 
отари овець, птахи звивають гнізда, доз

рівають перші ягоди, а люди насолоджуються 
миром і тишею, десь триває війна, хтось гине від 
бомб, які падають на їхнє селище, або страждають 
від насильства і приниження. І навіть тоді, коли 
ми в мирі та спокої сидимо чи стоїмо на богослу
жінні, на невидимому, проте цілком реальному 
фронті йде війна – запекла боротьба за наші душі.

Ця боротьба справжня, реальна. Реальніша за 
те, що ми бачимо і що нам здається таким реаль
ним. Відлуння цієї битви ми помічаємо, проте 
всього її жаху не бачимо з великої милості нашо
го Господа і Спасителя Ісуса Христа. Це не просто 
наші думки: засудити – не засудити, допомогти –  
хай сам вирішить, помолитися за когось – сам 
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винен; це рішення нашого серця, які, мов у дзер
калі, показують духовну боротьбу цього світу за 
вплив на нашу волю, наші думки та вчинки. Не
дарма Ісус говорив, що серце, саме серце люди- 
ни – джерело всілякого гріха. Там народжують
ся рішення, які завдають нам, нашим ближнім  
і нашому оточенню неймовірних страждань.

Але людині в серце не зазирнеш. Лише Гос-
подь знає, що в ньому відбувається. Тому багато 
людей спокушаються робити висновки щодо 
інших тільки на підставі побаченого, а не того, 
що є насправді, що є реальним у духовному світі.
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ОДИН КРОК РАЗОМ

«...Котрий же з цих трьох –  
на думку твою – був ближній тому, 
хто попався розбійникам?»

А він відказав:  
«Той, хто вчинив йому милість».

Ісус же сказав йому:  
«Іди, – і роби так і ти!»

Я не знаю, де саме в людини приховані «стріл
ки», що направляють її думки та дії. Десь у 

душі, серці та мозку. Там вона ухвалює рішення. 
Там вона спрямовує свої думки на зло чи добро, на 
себе чи ближнього, на Бога чи світ. Зрозуміло одне: 
стрілки, що людина переводить у серці, – реальні, 
реальні настільки, наскільки реальна відповідаль
ність людини за власні рішення та вчинки.

Про любов до ближнього багато говорять і пи- 
шуть, тому сказати про це щось нове складно. 
Можливо, так воно і є. Однак Бог не втомлю
ється повторювати це ось уже впродовж трьох  
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тисячоліть. Навіть із десяти заповідей Творець 
половину присвятив стосункам між Собою та 
людьми, а іншу – людським взаєминам. Для Нього 
це вкрай важливо.

За чим сумують усі люди? У чому криються 
їхні проблеми? В зіпсованих стосунках людей із 
Богом. Тому нам це так важливо, тому ми наважу
ємося нагадувати собі та іншим, що найголовніше 
в житті – взаємини. Тож рушаймо разом! Зробімо 
наш наступний крок разом із тим, кому Бог при
значив бути нашим ближнім.

Крок від темряви – до світла, від відчаю – до 
надії, від байдужості – до любові.
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ЧАС ЗМІН

Ми не дивимося на видиме, а на невидиме.  
Бо видиме – дочасне, невидиме ж –  вічне!

апостол павло

Ми живемо в часи швидких і радикальних 
змін. Змінюються назви країн і кордони 

держав. Змінюються засоби комунікації та гео-
графія адресатів наших листів. Більшість змін  
є втішними: хто міг лише припустити, що у кра
їнах, де, здавалося, володарює атеїзм, будуть, як 
гриби після дощу, рости церкви; що вперше в істо
рії багатьох народів до них прийде Євангеліє; що  
в Туві, Калмикії, Бурятії, Якутії, країнах Централь
ної Азії, на Кавказі люди навертатимуться до Бога, 
з’являться християнські громади; що балкарці 
та кабардинці, адигейці та казахи триматимуть  
у руках Слово Боже їхньою рідною мовою?

Змінюються смаки та вподобання. Зміню
ються люди та їхнє ставлення одне до одного. 
Нам здається, що все мінливе, ні на що не можна 
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покластися. Зміни торкнулися й того, що нам зда
валося непохитним, важливим, – цінності, якими 
ми керуємося у визначенні себе в цьому світі.

Написав і задумався: чи це дійсно так? Або ж 
змінюється тільки те, що не має вічної цінності, 
на що не варто опиратися, що не варто робити 
змістом і сенсом свого життя? Упевнений, у на
шому мінливому світі існують непорушні речі, 
які мають вічне походження та яким варто при
святити себе повністю.
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БОГ СКАЗАВ: «НИНІ»

Бо до Його відпочинку входимо ми,  
що ввірували...

апостол павло

Вічність – це часи нескінченної тривалості, 
безчасся чи інші часи? Це суто теоретичні 

питання, які, здавалося б, не мають до нас безпо
середнього відношення. Але це насправді тільки 
«здавалося б».

Через апостола Павла Бог відкрив нам багато 
таємниць, «прихованих від віків і поколінь», 
наприклад, таємницю благочестя, таємницю 
Церкви, таємницю безсмертя, таємницю мети 
створення Всесвіту... Тому питання вічності 
безпосередньо стосується і нас як утаємничених 
Богом. Сам феномен часу («нині» в Посланні до 
євреїв) створений Богом лише з однією метою –  
дати людям можливість вірою в Ісуса Христа уві-
йти в Його спокій, у саму вічність. Ця можливість 
дана нам тільки «нині», зараз, коли ми здатні 
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щось змінити, коли сьогодні від нашого рішення 
залежить наше майбутнє.

Вічність повинна бути чимось таким прекрас
ним, таким цінним, адже Бог не пошкодував най
дорожче, що тільки мав, – Свого Сина, щоб людина 
мала можливість вибору, де саме вона хоче про
вести вічність. Ісус залишив Свою вічну славу та 
прийшов у світ, сповнений зла, страждань, хвороб 
і приниження. Він добровільно проміняв вічність 
на час, аби дати можливість скористатися нашим 
часом – «нині» – задля переходу у вічність. «Хто... 
вірує в Того, Хто послав Мене, – життя вічне той 
має, і на суд не приходить», – сказав Син Божий.

Христос знав, про що говорив, адже Він знає 
про вічність не з чуток, Він прийшов до нас звідти 
і кличе нас туди.
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ЖИТТЯ У СВІТІ  
ОДКРОВЕННЯ

Блаженний, хто читає,  
і ті, хто слухає слова пророцтва  
та додержує написане в ньому, –  

час-бо близький!
апостол Іван

Священне Писання містить тексти, які для 
нашого розуміння світу, в якому ми живе

мо, є визначальними. Таких текстів чимало. Для 
кожного читача Біблії вони можуть бути різни
ми: це дуже особисто – як Бог відкриває людині 
приховану від неї реальність.

Особливо вирізняється в цьому аспекті Об’яв
лення, остання книга Біблії. Урочисто й велично 
Бог відкриває віруючим одну за одною картини, 
один за одним рівні буття. Господь показує, як одна  
й та ж подія відбувається в різних сферах: небесній, 
земній, духовній. Бог показує послідовникам, що 
відбувається на небі, коли на землі народжується 
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Спаситель, що відбувається в духовній сфері, коли 
Ісус Христос помирає на хресті.

Для одного читача книга Об’явлення – літе
ратурний твір у поширеній для першого століття 
християнства формі апокаліпсису, для іншого – 
Боже одкровення. Одкровення, в якому Творець 
дає можливість зазирнути за межі реального. 
Тому «блаженний, хто читає, і ті, хто слухає слова 
пророцтва та додержує написане в ньому, – час-
бо близький!» І це одкровення дозволяє віруючій 
людині бачити світ таким, яким він є: в усій його 
видимій і невидимій реальності.

Дорогі читачі, впевнений, що віруючі, які чита
ють ці рядки, вже згадали, як кожному в його житті 
Господь відкрив таємницю Своєї присутності, як 
показав, що за тією чи іншою подією стояв Він, як 
ви переконалися в реальності духовного світу, спо
глядаючи чудесне зцілення або ж позбавлення від 
небезпеки. І хоч не завжди бачили Божих ангелів, 
але найчастіше ми бачили результати їхніх дій.

Чи дійсно ми усвідомлюємо, що духовний світ 
так само реальний, як і наш видимий; наскільки ми 
довірилися Тому, Хто є «Єдиний, що має безсмертя, 
і живе в неприступному світлі, Якого не бачив ніхто 
із людей, ані бачити не може. Честь Йому й вічна 
влада, амінь!»



21

T
ПИТАННЯ ЗАЛИШАЄТЬСЯ

А Марія оці всі слова зберігала,  
розважаючи, у серці своїм.

ЄвангелІст лука

Н еодноразово мені доводилося відповідати 
на питання: чому в усіх слов’янських цер

квах жінок більше, ніж чоловіків? До того ж значно 
більше.

Стандартна відповідь: жінки емоційніші й то- 
 му легше сприймають добру звістку. Не можу ска
зати, чи дійсно це так.

Віра Кушнір, наприклад, вважає: оскільки жін
ки в середньому живуть довше від чоловіків, а за 
радянських часів, коли до церкви ходили літні лю
ди, тож, природно, що це були переважно жінки.

Євангеліст Андрій Бондаренко вважає, що, аби 
навернутися до Бога, людині потрібно усвідомити 
свою слабкість, а чоловіку, який виховувався в без- 
божному суспільстві й навчений, що гордість – 
гідність, зробити це особливо важко. Та й узагалі 
на Русі здавна вважалося: церква – для жінок,  
а чоловіки вільніше в шинках почуваються.
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Служитель розповів, як був із наметовою єван
гелізацією в одному великому російському селі. 
Увечері до намету прийшло лише кілька жінок. 
Тож наступного дня євангелісти вирішили обійти 
всі сільські будинки й особисто запросити людей. 
Однак служителі не зустріли жодного тверезого 
чоловіка! «Від жаху та відчаю за людські душі, 
які гинуть у пияцтві, ми плакали, немов діти», – 
згадував Андрій Бондаренко.

Читаючи Біблію, я переконуюся, що жінці  
в Божому плані спасіння світу відводиться значу
ща роль. Нещодавно звернув увагу, що заповідь 
не їсти з дерева пізнання добра та зла Бог дав 
Адаму до того, як людині створив подругу, бо 
«погано чоловікові бути одному». Чи достатньо 
зрозуміло Адам передав Єві веління Бога? Де був 
Адам, коли змій спокушав Єву? Перше пророцтво 
про Спасителя Бог дав Єві, звертаючись до змія: 
«І Я покладу ворожнечу між тобою й між жінкою, 
між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі 
голову, а ти будеш жалити його в п’яту».

Чи зважили ви на те, що у відповідь на питання 
Бога Адам перекладає провину на жінку, яку йому 
дав Бог, таким чином опосередковано звинува
тивши Господа у своєму гріху? А жінка? Вона каже 
просто: «Змій спокусив мене, – і я їла». У жінок 
від самого початку є щось, що ладне визнати свою 
провину, до того ж виражене яскравіше, ніж у чо-
ловіків. Може, саме це є відповіддю?
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ЩЕПЛЕННЯ  
ВІД ХРИСТИЯНСТВА  

ЧИ ПАХОЩІ  
СПАСІННЯ?

Оце посилаю Я вас,  
як овець між вовки. 

Ісус Христос

Чи визначаються цими словами стосунки 
між віруючими й невіруючими? Є країни, 

де ці слова сприймаються як життєва програма. 
Там віруючих в Ісуса Христа вбивають, спалюють, 
гноблять і принижують. Але є країни, де вірити  
в Сина Божого як Господа почесно, країни, в яких 
при певній гнучкості поглядів, так і дивись, пре
зидентом можна стати.

Як повинні складатися стосунки між віруючи
ми та невіруючими людьми?  Апостол Павло щодо 
цього пише: «А Богові подяка, що Він постійно 
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чинить нас переможцями в Христі, і запашність 
знання про Себе через нас виявляє на всякому міс
ці! Ми-бо для Бога Христова запашність серед тих, 
хто спасається, і тих, які гинуть» (2 Кор. 2:14,15).

Віруючі в цьому світі мають особливе при
значення, і в Бога щодо них певні плани й намі
ри. Йому є що сказати світу, й робити Він хоче 
це через тих, кого вшанував стати «учасниками 
Божої Істоти» (2 Пет. 1:4). Це не наша ініціатива, 
не наш послух і навіть не наші старання, а Його 
дія, коли невіруючі спілкуються з віруючими  
й «заражаються» доброю звісткою. Це Бог через 
нас виявляє на всякому місці Свої пахощі: для 
одних – до спасіння, для інших – до смерті. 
Тому особливий Божий заклик уже до тих, хто 
увірував у Нього: віддатися Йому цілком, при
святити Йому все життя дощенту.

Ослаблене світом і світськими вподобання
ми чи законництвом життя віруючого все-та
ки відрізняється від життя невіруючого, і це 
правда. Але чи може таке життя послужити 
іншим на спасіння? Або ж воно швидше слу
жить щепленням від Євангелія? Як ослаблений 
збудник хвороби використовується у вакци-
ні задля вироблення імунітету в людини, так  
і «ослаблене християнство» швидше виробляє 
імунітет від християнства, ніж когось приводить 
до спасіння. І тут не важливо, чим саме ослабле
не християнство: негідним особистим життям, 



ЩЕПЛЕННЯ ВІД ХРИСТИЯНСТВА ЧИ ПАХОЩІ СПАСІННЯ?   

підміною Євангелія християнським законни
цтвом, невіглаством у питаннях спасіння або ж 
убогим розумінням Божої благодаті.
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ЄДНІСТЬ:  
НЕДОСЯЖНА МЕТА  

ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?

Щоб були всі одно: як Ти, Отче, в Мені,  
а Я – у Тобі, щоб одно були в Нас і вони...

Ісус Христос

Там, де брехня дуже подібна до правди, 
вона найбільш небезпечна. А де визнані 

Богом цінності підміняються загальноприйня
тими, загальнолюдськими, там катастрофа не-
минуча.

Таємниця беззаконня, за словами апостола 
Павла, вже в дії. Церква Христова – ті, хто вірить  
у Його викупну жертву, дотримуються Слова Бо
жого та щиро бажають догодити Господу – від
чувають дедалі більший тиск духу часу і цього 
світу. А скільки цінностей із довірених їм багатств 
Христових віруючі розгубили протягом століть! 
Одна з них – єдність.
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Коли 1789 року парижани штурмували Басти
лію, їх надихало гасло: «Свобода. Рівність. Бра
терство». Чи не здається, що гасло пречудове?

Але... Свобода від чого? Від релігії та її етики.
Рівність? Відібрати й поділити! Чим це закін

чується, ми бачимо на прикладі всіх країн, які 
намагаються жити за цим принципом.

Братерство? З ким? Тільки не з класовим во- 
рогом! Ми це також добре знаємо! Замість  
«Я – раб Господній» – «Людина! Це звучить гор
до!» Замість єдності в різноманітності та любові 
до ближнього – «Всі люди рівні, проте деякі 
рівніші за інших». Замість братерства в сім’ї 
Божій – братерство по зброї чи партії. До чого ці 
сурогати призводять, ми теж знаємо.

Існує ще одна небезпека. Вона криється у сло- 
вах: «Нам потрібно боротися за єдність, нам по
трібно досягати єдності». Звучить, здавалося б, 
майже правильно. Але тільки «майже». За єдність 
не потрібно боротися. Єдність духу, основа якого 
Єдиний Господь і Бог, потрібно прийняти всім 
серцем, як приймаємо спасіння та дар благодаті. 
Прийняти і здійснювати.

Не варто нам, членам Церкви Христової, 
засуджувати тих, хто страждає від розділення  
й ворожнечі людей. Господь наш, Цар і Бог наш, 
Ісус Христос Своєю кров’ю заплатив за те, щоб ми 
стали учасниками Божого єства, стали справж
німи братами, членами однієї сім’ї Його Отця. 
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Його братами! Маючи Духа Святого (а хто не має 
Христового Духа, той не Його), ми брати й сестри 
всім дітям Божим у цьому світі.

І немає більшого дива в цьому світі, ніж Церква 
Христова, ніж єдність віруючих між собою і з Бо
гом, грішних за природою, але святих за станом.
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ТРАГЕДІЯ ДУШІ

Як ви можете вірувати, коли славу  
один від одного приймаєте, а слави тієї,  

що від Бога Єдиного, не прагнете ви?
Ісус Христос

Н ещодавно перечитував Першу та Другу 
книги Самуїлові, і, простеживши долю 

першого ізраїльського царя Саула, знову моє сер
це наповнилося сумом. Можу зрозуміти Давида, 
який оплакував свого найлютішого ворога. Саул 
походив із найменшого ізраїльського племені – 
Веніямина, з нічим непримітного роду. Стрима
ний, гарний і сильний хлопець викликав у народі 
повагу. То як могло статися, що він став ворогом 
Самого Господа?

Кількома штрихами Самуїл описує шлях від
ступу Саула від Бога. Я думаю, що і ви звернули 
на них увагу.

Саул привласнив собі право приносити жертви, 
хоча не був священиком.
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Саул не послухався Бога та не виконав Його 
повеління щодо амаликитян.

Саулу було важливіше, що думають про нього 
люди, ніж те, що думає і навіть говорить про нього 
Господь: «Добре, – сказав Саул до Самуїла, – якщо 
вже Бог відвернувся від мене, то вшануй мене, 
принаймні, перед старійшинами народу».

Самуїл дізнався, що Саул на горі Кармел поста
вив собі пам’ятник. Зустрівши царя, пророк його 
запитав: «Хоч ти малий був в очах своїх, – чи ж ти 
не голова Ізраїлевих племен? Чи ж не помазав тебе 
Господь на царя над Ізраїлем?»

Шлях від смиренної людини до тієї, що сама 
собі поставила пам’ятник, – шлях відступу від 
Господа. В цьому трагедія першого царя Ізраїлю, 
що описана в Біблії як попередження для всіх 
покликаних на служіння Богу.

Покликання і дари Божі непорушні – це правда, 
так і амінь. Але покликання саме по собі не є захи
стом від гордині та пов’язаного з нею відступу від 
Господа. «Бог противиться гордим», – застерігає 
Священне Писання.

Слово Боже закликає нас навчати й підбадьо
рювати, наставляти й попереджати одне одного, 
«і тим більше, скільки більше ви бачите, що збли
жається день той».

Цього потребуємо всі ми – віруючі, покликані, 
всі ті, хто мають від Господа велике доручення 
нести світові світло Євангелія Христового.



31

T

ПОКЛОНІННЯ

Але наступає година, і тепер вона є,  
коли богомільці правдиві вклонятися  

будуть Отцеві в дусі та в правді,  
бо Отець Собі прагне таких богомільців.

Ісус Христос

В останні роки в багатьох протестантських 
церквах поширилася певна форма пісне

співів (зазвичай на початку богослужіння), яку 
називають поклонінням. Пастори й керівники 
хорів і музичного служіння запрошуються на 
семінари та конференції, що присвячені «пра
вильному» поклонінню, на яких викладається 
методика побудови богослужінь і співів таким 
чином, аби серця присутніх «увійшли в особли
вий стан поклоніння». Не беруся ні аналізувати, ні 
критикувати цей рух, однак лапки в попередньо
му реченні використані мною свідомо.

Чому? Я вважаю істинним поклонінням уро
чисту музику органа, що захоплює дух і змушує 
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думати про велич Творця Всесвіту; розчулені та 
вдячні серця матері та батька, які тримають на 
руках немовля та вдихають незрівнянний аромат 
нового життя; простягнуту вдові чи хворому руку 
допомоги та багато іншого. Поклонінням Богу 
і Творцю нашому Спасителю, Отцю нашому та 
Главі Церкви – Ісусу Христу.

Поклоніння – більше, ніж певний настрій душі 
на початку зібрання, ніж мурахи по тілу під час 
слухання Слова або молитви. Поклоніння – це 
підпорядкування Богу свого життя, узгодження 
з Ним кожного рішення. Поклоніння – це кожна 
наша думка й кожен наш учинок під Його цілко
витою владою. Поклоніння – нормальний стан 
віруючої людини щодо Бога.
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БОГ ДАВ СЛУЖІННЯ 
НАМ

І поклав у нас слово примирення.
апостол павло

Кажучи «нам», я маю на увазі всю Церкву,  
а також примирення. Сварки, чвари, ворож

неча, ненависть, убивства, терор – усі засоби масо
вої інформації сповнені такими новинами. Звідки 
стільки зла в нашому світі, який ми всі любимо? 
Апостол Яків також ставить це питання: «Звідки 
війни та свари між вами? Чи не звідси, – від ваших 
пожадливостей, які в ваших членах воюють?» І сам 
відповідає: «Бажаєте ви – та й не маєте, убиваєте 
й заздрите – та досягнути не можете, сваритеся та 
воюєте – та не маєте, бо не прохаєте, прохаєте – та 
не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на роз
коші свої». Все зло у світі від злого серця людини.

Але ворожнеча між людьми – це тільки наслі
док. Наслідок ворожнечі людини з Богом. Між 
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Богом і людиною ворожнеча через людську грі
ховність. Тому Бог через жертву Ісуса Христа Сам 
примирив із Собою світ. Це примирення із Собою 
Господь пропонує кожній людині. Наша молитва 
за людей, які загрузли у злі та стражданнях, – не 
що інше, як співучасть у справі примирення 
людини з Богом. Саме до цього служіння нас за
кликав Господь: «Усе ж від Бога, що нас примирив 
із Собою Ісусом Христом і дав нам служіння при
мирення, бо Бог у Христі примирив світ із Собою 
Самим, не зважавши на їхні провини, і поклав  
у нас слово примирення».

Всі наші служіння підпорядковані одній ме-
ті – допомогти людям примиритися з Богом. 
Але серед усіх служінь є одне, найголовніше – 
молитва. Молитва за невіруючих друзів і сусідів, 
співробітників і супутників, близьких і ворогів, як 
засіб у справі примирення між людьми й Богом. 
Молячись за людей, ми беремо участь у великій 
справі їхнього спасіння. Це воля Божа.

Це служіння дав нам Господь.
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НА ЩО МИ ПОКЛАДАЄМО 
НАДІЮ

Сила Божа на спасіння кожному,  
хто вірує.

апостол павло

Добрій звістці, Євангелію, тому, що Бог зро
бив для нас, ким Він для нас став, що Він 

приготував усім, хто Його любить, можна вірити 
або ж не вірити. Євангеліє можна прийняти або 
відкинути, можна за нього дякувати, а можна 
ігнорувати. Можна з побожністю і подивом, за
хопленням і радістю вклонятися Тому, Хто приніс 
його в цей світ, – нашому Спасителю Ісусу Христу.

Проповідь Євангелія завжди викликає напру
гу, бо кожен, хто його слухає, постає перед ви
бором: прийняти чи відхилити. Третього немає. 
Воно викликає напругу в тих, хто живе у гріху, 
адже показує, чого Богу вартувало примирити 
із Собою грішника – хресних мук. Але Євангеліє 
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викликає ще більшу напругу в тих, хто перебуває, 
як говорять про себе релігійні люди, «на шляху 
до Бога». Релігійними людьми Євангеліє прийма
ється навіть більш вороже, ніж людьми відверто 
грішними, адже воно зводить нанівець усі їхні 
старання та спроби власним благочестям зробити 
щось істотне для свого спасіння.

Ісус не даремно сказав фарисеям про грішни
ків: вони «випереджують вас у Боже Царство». 
Євангеліє Христа, маючи владу та силу змінюва
ти, здійснює у нас цю зміну. Тому Бог і доручив 
нам проповідувати не релігію – вона нікого не 
може зробити кращим, – а добру звістку, «бо ж 
вона – сила Божа на спасіння кожному, хто вірує» 
(Рим. 1:16).
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НАПРУЖЕНЕ  
ОЧІКУВАННЯ

Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня 
прийде Господь ваш.

Ісус Христос

I знову прогриміли вибухи. Знову всі ЗМІ наво
дять вражаючі цифри й публікують жахливі 

фотографії. В серцях людей страх, гнів, нена
висть... і напружене очікування: а де наступного 
разу? І дивна впевненість, що особисто тебе це не 
торкнеться, що це станеться десь в іншому місці, 
і ти про це дізнаєшся, не оглухнувши від гурко
ту вибуху й не осліпнувши від пекучого болю,  
а з останніх новин.

Згадаймо випадок, описаний в Євангелії від 
Луки: «Того часу прийшли були дехто, та й роз
повіли Йому про галілеян, що їхню кров Пилат 
змішав був із їхніми жертвами. Ісус же сказав їм 
у відповідь: “Чи ви думаєте, що оці галілеяни, що 
так постраждали, грішніші були від усіх галілеян? 
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Ні, кажу вам; та коли не покаєтеся, то загинете всі 
так!”»

Ісус каже, що все, що відбувається в цьому світі, 
в нашому серці повинне викликати правильну 
реакцію. Весь світ, усе людство мчить назустріч 
страшній загибелі. І ці жахливі події – майбутня 
доля кожної людини. Хто щойно покаявся, хто 
просто зараз прийняв із рук Христа прощення, 
може йти назустріч прийдешнім подіям без на
пруженого, сповненого страху очікування. Їх це 
точно не торкнеться – Ісус обіцяв. Він сказав, аби 
ми, почувши про подібні катастрофи, підвели го
лови до неба: Господь наш незабаром гряде. «Бо  
ще “мало, дуже мало, і Той, хто має прийти, прий-
де й баритись не буде!”»
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ОСНОВА  
НАШОЇ ЄДНОСТІ

Отче наш...
Ісус Христос

Богослови запевняють, що Перше послання 
апостол Іван написав наприкінці свого 

життя, щоб поділитися з новим поколінням ві
руючих своїм духовним досвідом і передати їм 
сутність того вчення, яке лежить в основі нашого 
спасіння. Квінтесенцією свого досвіду духов
ного життя й учення великий апостол вважає 
реальність нашого спілкування з Богом і одне  
з одним. Адже спілкування це більше, ніж про
сто спільність поглядів, ідентичність уподобань  
і узгодженість завдань. 

Наше спілкування з Богом базується на тому 
факті, що Господь усім віруючим у Нього «дав від 
Духа Свого», щоб таким чином усі ми, за висловом 
апостола Петра, «стали учасниками Божої Істо
ти». Наше спілкування з Богом і є тією таємницею, 
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якою володіють усі члени Церкви Христової, – 
таємницею істинного спілкування одне з одним. 
Писання говорить, що ми всі викуплені однією 
кров’ю нашого Спасителя Ісуса Христа, що всі 
ми – діти одного Отця, що всі ми маємо одного 
Вчителя й Утішителя – Духа Святого, що всі ми 
йдемо одним шляхом, шляхом віри, що всі ми ма
ємо одну Батьківщину – Небесне Царство Господа, 
що Він на всіх нас там чекає. Наше спілкування 
має такі глибокі та правильні підстави, що їхнє 
усвідомлення спонукає нас постійно дякувати 
Богу за багатство, яке Він нам дарував.

Щоразу, коли молимося й поклоняємося Богу, 
ми ніби зустрічаємося з мільйонами інших лю
дей, які перебувають у такому ж стані, незалежно 
від того, знаємо їх чи ні, належать вони до нашої 
деномінації чи ні, стоять вони поруч із нами 
чи віддалені тисячами кілометрів. Приходячи 
до Божого престолу для поклоніння, ми лише 
можемо радіти тому, що Він виявив нам честь 
разом із мільйонами інших людей перебувати 
в Його присутності. Молитва, як вираз нашого 
спілкування з Богом і Його Церквою, – великий 
привілей. Тому ми й молимося не «Отче мій»,  
а «Отче наш».
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МИ ВСІ НА ШЛЯХУ

І Я життя вічне даю їм,  
і вони не загинуть повік. 

Ісус Христос

Події – одна від одної страшніші, майбутнє 
з кожним роком здається все грізнішим  

і безнадійнішим. Не злічити терористичних ор
ганізацій, які поставили собі за мету підкорення 
всього світу. Фінансові системи, що здавалися 
непохитними й абсолютно надійними, геть роз
падаються. Церкви, що втратили обличчя та силу, 
деномінації, що вправляються в боротьбі з тими 
дітьми Божими, які наважилися думати «не так»... 
Світ здригається у своїх основах. Здається, ось 
антихрист здіймає голову для останньої битви 
зі святими.

А люди навколо нас – можливо, й ми самі, – 
настільки поглинені повсякденними турботами, 
що навіть немає коли й голову до неба підвести. 
Так і проситься в порівняння геніальний опис  
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Джоном Буньяном марноти у книзі «Подорож 
пілігрима» в розділі «Ярмарок марноти». Розвага, 
розвага, розвага... Цій спокусі піддаються люди  
з пристрастю, з повним посвяченням: ще страш
ніше, ще швидше, ще яскравіше, ще більше, ще 
глибше, ще вульгарніше, ще безсоромніше. Доро
га в пекло протоптана, дорога в пекло облямована 
такою незліченною кількістю реклами, що за нею 
вже й усе жахіття на думку не спадає.

Як зараз пам’ятаю проповідь Ярла Миколайо
вича Пейсті про багача та Лазаря, яку чув понад 
сорок років тому. Тоді вона вразила мене до 
глибини душі. Дві тисячі років тому багач просив 
хоч краплею води прохолодити йому язик, «бо 
я мучуся в полум’ї цім», і прохання його донині 
не задоволене й ніколи не буде задоволене. Це 
жахливо!

Варто присвятити весь свій час і всі свої сили, 
щоб якомога більше людей було врятовано від 
жахливої смерті.
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ПОКАЯННЯ ТА  
НАРОДЖЕННЯ ЗГОРИ

Що вродилося з тіла – є тіло,  
що ж уродилося з Духа – є дух.

Ісус Христос

Кого не хвилює питання правильного став
лення до Бога?! Покаяння. Ось, здається 

багатьом, той ключ, яким відчиняються двері  
в Божу присутність. Певною мірою це так і є. «Не- 
ма праведного ані одного... Бо всі згрішили, і поз- 
бавлені Божої слави», – стверджує Священне 
Писання.

Візьмемо, наприклад, Юду Іскаріота. Чоловік 
зрадив свого Вчителя за тридцять шекелів. По
бачивши, як з Ісусом повелися римські воїни, які 
страждання довелося Христу витерпіти, Юда розка
явся в тому, що зробив. Чоловік не тільки розкаявся, 
а й пішов до тих, хто за зраду дав йому ці гроші.  
«Я згрішив, – каже, – невинну кров видавши!»  
«А нам що до того? – відповіли йому священики. – 



44

БИТВА ЗА СЕРЦЕ

Дивись собі сам». Юда жбурнув гроші їм під ноги, 
пішов звідти й... повісився. Начебто й усі ознаки 
знайомого нам покаяння Юда мав, але чогось  
у цьому покаянні бракувало.

Інший приклад. Поруч з Ісусом розіп’яли розбій
ників. Двох розбійників. Один із них бачив, як зну
щаються з Ісуса ті, хто Його розіп’яв, і приєднався 
до цього лихослів’я. Пам’ятаєте напис, що прибили 
до хреста Ісуса? «Це – Ісус, Цар Юдейський». А ін
ший розбійник? Інший докоряв своєму товаришу, 
кажучи: «Але ми справедливо засуджені, і належну 
заплату за вчинки свої беремо, – Цей же жадного 
зла не вчинив». Звернувшись до Ісуса, розбійник 
просить: «Спогадай мене, Господи, коли прийдеш  
у Царство Своє!» Ісус йому відповів: «Поправді кажу 
тобі: ти будеш зо Мною сьогодні в раю!»

Одного разу Ісус сказав Никодиму, який при
йшов до Нього по пораду: «Коли хто не народить
ся згори, то не може побачити Божого Царства». 
Юда це Царство не побачив і не побачить ніколи.  
А розбійник на хресті, один із небагатьох людей, із 
вуст Христа отримав запевнення, що буде в цьому 
Царстві разом із Ним.

Так у чому різниця? Порівняймо обох. Юда 
звернувся до людей, а розбійник – до Ісуса. Юда 
розкаявся лише у зрадництві, а не в тому, що за 
своєю природою він грішний. Припускаю, що Юда 
навіть і не згадав, як він крав гроші з каси апостолів. 
Розбійник каже: «Належну заплату за вчинки свої 



ПОКАЯННЯ ТА НАРОДЖЕННЯ ЗГОРИ 

беремо». Юда йде вішатися, а розбійник перейма
ється про вічне життя. Юда Ісуса Царем Божого 
Царства не вважав, а то не зрадив би Його, тоді як 
розбійник вірив, що Ісус – Цар Небесного Царства. 
Інакше  він не просив би Ісуса згадати про нього, 
коли Христос туди прийде.

Якщо покаяння не супроводжується вірою  
у здійснене Ісусом викуплення та прощення гріхів, 
то не відбувається і народження згори, без якого 
ніхто Царства Божого не побачить. Про це Сам 
Ісус сказав.
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У СМИРЕННОСТІ  
СЕРЦЯ

І зараз у дусі я був. І ось престол стояв на небі, 
а на престолі Сидячий.

апостол Іван

Н ещодавно у «Вістях» з’явилася інформація, 
що вчені Інституту імені Макса Планка 

створили математичну модель Всесвіту та дійшли 
висновку, що тільки 5% Всесвіту складається з ви
димої нам матерії, а решта 95% – з невідомої, що не 
піддається аналізу, темної (для нашого спектра) 
субстанції. Припускаю, що ця заява вимагала від 
деяких учених певного смирення. У моїх вухах 
донині звучить фраза, яку почув ще дитиною:  
«В космосі Бога немає!» Юрій Гагарін, мовляв, 
Його не побачив.

Якщо сучасна наука, осягнувши таємниці мі
кро- та макрокосмосу, що не піддаються розуму, 
несподівано доходить таких висновків, то віруючі 
люди з особливою ясністю усвідомлюють велич 



У СМИРЕННОСТІ СЕРЦЯ 

Творця Всесвіту. Усвідомлюють велич Божої ми
лості, що дозволяє їм наближатися до Господа, 
просити Його, дякувати Йому, прославляти. В по
корі серця, в пості й молитві. Деякі нові релігійні 
рухи називають Господа «своїм хлопцем». Зухва
лість «молитов» і розбещеність «прославлення» 
таких постмодерних релігійних течій змушують 
замислитися: якому Богу ці люди поклоняються? 
Чи справді це той Бог, «що від лиця Його втекла 
земля й небо», перед лицем Якого великий апо
стол Іван (який був другом Ісуса та сидів біля 
Нього) падає ниць, перед Яким великий Мойсей 
не сміє звести очей?

Той факт, що в Ісусі Христі нам відкрито доступ 
до Бога та до Святого святих небесного храму 
Його, що в Ньому ми стали дітьми Божими та 
членами Його сім’ї, нітрохи не применшує Його 
святості та Його величі. Усвідомлення того, що 
«Бог став тим, ким є ми, щоб нам стати тими, ким 
є Він», наповнює наше серце побожним страхом  
і смиренням перед Ним.
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СВІТ  
ЗВУКІВ

І, на небо споглянувши, Він зідхнув  
і промовив до нього: «Еффата»;  

цебто: «Відкрийся»!
ЄвангелІст Марк про Ісуса

Глухі люди потребують нашої особливої уваги 
й любові. Той, хто має слух, майже неспро

можний уявити, наскільки глибока самотність 
глухого в переповненому людьми світі. Тож не 
дарма лікарі та психологи запевняють, що глухі 
дратівливіші й, навіть, агресивніші за сліпих.

Світ звуків для людини дуже важливий. Бог 
створив нас такими. Спів птахів, шурхіт листя  
в лісі, дзюрчання струмка чи шум водоспаду, тихий 
шепіт закоханого чи гуркіт грому... Звуки – важ
лива для нас частина сприйняття навколишнього 
світу. Тому музика й має таке вагоме значення  
в нашому житті.



СВІТ ЗВУКІВ 

Кого з нас не вразила велич співу хору в супро
воді оркестру, що виконує «Месію» Генделя?! Кого 
не зворушували прості наспіви наших народних 
пісень?! Кого не захоплював чистий спів дитячого 
хору чи ритм співу Євангелія чорношкірими раба
ми, які оспівують вічну свободу у Христі?!

Музика не дає серцю миру, його дає тільки Бог, 
але вона його описує, і ми знаємо, за чим сумує 
наше серце. Музика не приносить радість, справж
ню радість приносить тільки спілкування з Госпо
дом, але вона – засіб її вираження, висловлення 
нашої радості від усвідомлення присутності Бога, 
від почуття любові до Ісуса Христа і Його Церкви, 
що переповнює наше серце.

Ніщо за формою не може порівнятися з мо
литовним співом, тому й була воля Духа Святого 
передати нам скарби псалмів.
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НОВИНИ З ФРОНТУ

Це Я вам розповів,  
щоб мали ви мир у Мені.  

Страждання зазнаєте в світі, –  
але будьте відважні: Я світ переміг!

Ісус Христос

Я народився в Сибіру через п’ять років після 
закінчення Другої світової війни. Тож про 

війну знаю тільки те, що мені розповіли очевид
ці, що читав у книгах, газетах і журналах. Я знаю, 
наскільки було важливо для рідних отримати 
довгоочікуваний солдатський трикутник польової 
пошти: значить, іще живий! З якою пильністю 
люди стежили за новинами: яке місто захопили, 
яке місто звільнили, де проходить лінія фронту...

Священне Писання говорить, що ми, віруючі, 
перебуваємо у стані війни, що маємо ворогів, які 
всіма силами намагаються нас поневолити, що 
ми перебуваємо на фронті. Тому нам так цікаво 
та важливо знати, де проходить лінія фронту, які 



НОВИНИ З ФРОНТУ

Божі території захоплені Його ворогом, а які 
звільнені. Де для кожного з нас проходить власна 
лінія фронту: в серці, суспільстві чи самій церкві?

Кожен має власний досвід і боротьбу «з підне
бесними духами злоби», свої перемоги й поразки. 
Тому ми щодо цього не спокушаємося, тільки 
сподіваємося та молимося, щоб кожен християнин 
у своїй боротьбі отримав допомогу, ніби «довго- 
очікувану звістку» з ділянки фронту, на якому його 
друзі й побратими ведуть бій у нашій спільній 
війні за розширення Царства Божого.

Як добре усвідомлювати, що ми не полишені 
напризволяще, а маємо Провідника, Царя царів 
і Пана над панами, Переможця, на боці Якого ми 
боремося, Який нас розуміє і веде, Який уже зараз 
запросив нас на Своє переможне святкування  
в Його Царстві! Одному Господу слава!
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МОЇ ВЧИТЕЛІ

Я не кину вас сиротами, – Я прибуду до вас!
Ісус Христос

Апостол Павло сказав обуреним його пропо
віддю єрусалимським юдеям: «Я юдеянин, 

що родився в кілікійському Тарсі, а вихований  
у цім місті, у ніг Гамаліїла...» І натовп затих, го
товий слухати того, хто навчався біля ніг Гамалії- 
ла, – одного з найвідоміших учителів Священного 
Писання.

Хто нас навчає, чого ми навчаємося – це над
звичайно важливо. Недарма Ісус говорив: «А ви 
вчителями не звіться, – бо один вам Учитель, а ви 
всі брати». Знаючи, наскільки важливі наставни
цтво й учнівство, Ісус чітко визначає, хто у фор
муванні нашої особистості повинен мати останнє 
слово та найбільший вплив – Він. Тому обирати 
собі друзів, обирати тих, на кого рівняєшся, – це 
визначати свій життєвий шлях, свою думку, своє 
ставлення до світу і людей.



МОЇ ВЧИТЕЛІ

Від того, в якому середовищі перебуває лю
дина, залежить її духовне зростання. Недарма 
мудрість говорить: «Скажи мені, хто твій друг, –  
і я скажу тобі, хто ти». Від середовища спілкуван
ня залежать теми наших розмов, визначаються 
наші інтереси та формуються смаки. Величезна 
різниця – провести кілька годин у пустопорожніх 
балачках або в бесіді про Слово Боже і про життє
вий досвід людей, посвячених Господу; провести 
вечір у компанії людей із сумнівними інтересами, 
слухаючи музику, що розриває душу, або побути 
між людьми, які зустрічаються для вивчення 
Слова, або ж на прогулянці з літньою жіночкою  
з під’їзду, якій ні з ким пройтися.

Наш духовний ріст визначається тим, із ким ми 
спілкуємося, в кого навчаємося, що слухаємо та 
дивимося. Для нашого здорового розвитку Бог дав 
нам усе, і від сукупності наших щоденних рішень 
залежить шлях, яким ми йдемо.
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КАЖУ ВСІМ:  
ПИЛЬНУЙТЕ!

Гляньте на ниви, –  
як для жнив уже  
пополовіли вони!

Ісус Христос

Апостола Петра розбудив ангел, штовхнув
ши в бік. Петро сидів у в’язниці за пропо

відь про Ісуса. Ангел розбудив... і вивів Петра на 
свободу. У цій, здавалося б, такій простій події так  
багато символіки.

І ми, християни, схильні до сну, незважаючи 
на всі заклики Господа і на всі в апостольських 
посланнях умовляння не спати «і тим більше, 
скільки більше ви бачите, що зближається день 
той». Ми схильні рутину буднів, розмірене чер
гування богослужінь і робочих днів сприймати 
за норму, і тоді втрачаємо відчуття напруженості 
останніх часів, часів перед найбільшою подією – 
пришестям Ісуса Христа.



КАЖУ ВСІМ: ПИЛЬНУЙТЕ! 

І до нас, як до Петра, Господь іноді посилає 
ангелів, аби розбудити. Вони не завжди приходять 
у подобі світлої особистості, з осяяним обличчям 
і крилами. Але до кожного, хто заснув, Господь 
посилає для пробудження Своїх ангелів.

Коли ангел «штовхнув» царя Ірода, той помер, 
бо «черва його з’їла». Своїх Господь, «штовхаючи 
в бік», будить. Прокинувшись, ми помічаємо, що 
є рабами власного «я», в полоні вподобань і в під
порядкуванні гріху. Але Господь, як ангел Петру, 
вказує нам на відчинені двері та виводить на сво
боду, даруючи, як і апостолу, радість спілкування, 
підбадьорення та розраду.

Останні часи. Часи, в які ми живемо. Це вели
чезна честь, яку Господь надав нам, жити в останні 
часи, але й велика відповідальність. Іноді Господь 
«штовхає» нас у бік і каже: «Прокинься! Поглянь 
навколо. Скільки людей потребують тебе, твого 
свідчення, твого слова підбадьорення і втіхи, твоєї 
вірності Мені!»
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СВІДКИ

Вернися до дому свого, і розповіж,  
які речі великі вчинив тобі Бог!

Ісус Христос

Iсус сказав: «Ви будете Мені свідками». Не
щодавно мені довелося бути свідком на суді. 

Оскільки про вбивство чи про щось важливе не 
йшлося, то присягу не вимагали. Суддя просто 
попросив розповісти, що мені відомо з особистих 
спостережень щодо цієї справи. Поставив кілька 
запитань для уточнення і відпустив. Потім перед 
суддею виступив свідок, про якого я знав, що його 
на місці події, яка розглядалася в суді, не було. 
Чоловік теж розповів власну версію, що значно 
відрізнялася від моєї. Суддя і йому поставив 
кілька запитань. Висновки суддя зробив сам. Мені 
суддя повірив, а йому – ні.

Ісус каже, що ми – Його свідки. Нам не потріб
но напружуватися, щоб розповісти іншим про 
Христа: хто Він такий, що Він зробив для всього 
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світу та для нас особисто. Ми розповімо іншим, 
як ми до Нього ставимося і як Він ставиться до 
нас, що Він сказав особисто нам, коли читали 
Його Слово. Більшість людей приходять до Бога, 
бо хтось їм засвідчив про власний досвід і що  
з цього вийшло. Ісус знав, що Євангеліє досягне 
краю землі, бо Він має свідків, які знають, про 
Кого вони говорять. Ми знаємо Його, тож ми – 
Його свідки.

Розповімо людям про той мир, який наповнив 
нас, коли Бог простив нам усі гріхи та прийняв 
нас, і про ту втіху, яку ми отримали, коли усвідо
мили Його постійну в нас присутність. Ісус сказав, 
що ми будемо Його свідками, бо знав, що нам 
буде про що розповісти світу. Ми знаємо, що Він 
зробив для нас і з нами, тому ми – Його свідки. 
«Ти приклади подорожник – і рана швидше заго
їться, – радить мені друг. – Дивись, у мене навіть 
шраму не залишилося». І я йому вірю.

У Господа дуже простий метод розповсюджен
ня Євангелія: «А Богові подяка, що Він постійно 
чинить нас переможцями в Христі, і запашність 
знання про Себе через нас виявляє на всякому 
місці!» Ісус Христос не сказав, що ми повинні 
бути свідками, Він сказав, що ми будемо Йо- 
го свідками. У Нього в цьому світі, крім нас, Його 
Церкви, нікого немає. Вірним свідкам вірять.
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ТИХИЙ ПОДИХ ВІТРУ

Я ж Ім’я Твоє їм об’явив  
й об’являтиму, щоб любов,  

що Ти нею Мене полюбив,  
була в них, а Я в них!

Ісус Христос

Вечір, тиша. Тільки тихий подих вітру ше
лестить листям старих шовковиць у саду. 

На темному небі міріади зірок. На Оливній горі ще 
немає готелів, а Єрусалим не освітлений морем 
реклами. Тому зірки такі яскраві та близькі. Лег
ко можна уявити собі групу людей, які оточили 
улюбленого Учителя, Ісуса Христа. Обличчя учнів 
сумні. Учитель щойно їм повідомив, що незаба
ром Він піде до Отця. Ісус бачить їхній смуток 
і заспокоює: «Та Я правду кажу вам: Краще для 
вас, щоб пішов Я, бо як Я не піду, Утішитель не 
прийде до вас. А коли Я піду, то пошлю вам Йо-
го» (Ів. 16:7).



ТИХИЙ ПОДИХ ВІТРУ

Учні вірять Ісусу. Чи не хотілося б і нам бути 
поруч з Ісусом, слухати, що Він говорить, диви
тися Йому в очі, бачити, як Він спить поряд із 
нами?! Ми розуміємо учнів, їхній сум. Але ми 
віримо Ісусу. Христос сказав, що для всіх нас кра
ще, якщо Він піде до Отця. Тому що тоді прийде 
Дух Святий.

Без Духа Святого немає ні розради, ні віри, ні 
спасіння, ні надії. Нічого цього немає! А Духом 
Святим любов Божа пролилася в наші серця, Ісус 
оселився в наших серцях, Ним ми народилися 
знову та хрещені в тіло Христове – Церкву Божу. 
Так, ми знаємо, що для нас це краще. І туга за 
безпосереднім спілкуванням з Ісусом Христом 
знайде свою розраду у вічності, коли ми будемо 
«бачити Його, як Він є», віч-на-віч. А зараз ми 
радіємо тихому подиху Духа Святого в наших 
серцях, у наших зібраннях: Ісус із нами.

Христос це обіцяв і виконав.
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ПРЕКРАСНА  
ЗВИТЯЖНИЦЯ

Я чорна та гарна,  
немов ті намети кедарські.

пІсня над пІсняМи

Д еяким людям Церква Христова уявляється 
такою собі аморфною та беззубою спіль

нотою слабких і відсторонених від світу людей. 
Воно й не дивно, що люди так думають про Цер
кву. Писання каже: «Немічне світу Бог вибрав, 
щоб засоромити сильне». Церква такою слабкою 
і здається. Саме здається. Тому що в цьому світі, 
сповненому гріха та зла, насильства та розпусти, 
безпорадності та відчаю, гордості та лицемірства, 
світі, що стрімко крокує до свого кінця, – всьому 
перерахованому протистоїть лише Церква. І ні
хто, крім Церкви, не спроможний протиставити 
принципу зла – любов, принципу гріха – святість 
посвяти себе Святому Богу, насильству – довго
терпіння, а розпачу – надію.



ПРЕКРАСНА ЗВИТЯЖНИЦЯ 

Скільки століть Церква зазнавала пересліду
вання ззовні?! Згадаймо неронів перших століть 
і нашого часу: в Китаї, Нігерії, Сомалі, Індонезії... 
Минулого століття мучеників Церкви було більше, 
ніж за всі сторіччя до цього. Церква зазнавала 
спокуси зсередини: спокуси влади, починаючи 
з Костянтина та до золотих тронів наших днів, 
підлещування брехнею, починаючи з гностиків 
перших століть, арійської єресі й до масових захо
плень віссаріонами, мунами та іншими «месіями», 
і закінчуючи відступленням від євангельського 
вчення в багатьох, так званих, християнських 
університетах і деномінаціях.

Всім цим нападам, ззовні та зсередини, про
тистоїть Церква: свята, непорочна, єдина в Дусі 
Христовому. Не організація, не деномінація, не 
союз, об’єднання чи братство, а Церква Ісуса 
Христа – спільнота народжених згори дітей Бо
жих, поставлених Богом служити Йому в різних 
громадах і церквах.

Ця спільнота – найголовніше, найважливіше, 
найцінніше, що Бог має в цьому світі та в майбут
ньому. Належати до неї – велика честь, великий 
привілей і велика благодать.
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ЗАКОН БЕЗ  
ВИНЯТКІВ

Часу свого пожнемо, коли не ослабнемо.
апостол павло

«А що як минеться!» – думали ми дітьми, 
накоївши шкоди в батьківському домі 

чи школі. Як правило, не миналося. Життя вчи
ло нас важливому закону: що посіє людина, те  
й пожне. Тоді ми ще не знали, що це не народна 
мудрість, а встановлений Богом закон: закон 
сіяння і жнив. І ми знали тільки частину фрази, 
яка стала прислів’ям: «Що посієш, те й пожнеш». 
Повністю сформульований апостолом Павлом 
закон звучить так: «Не обманюйтеся, – Бог осмія
ний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те 
саме й пожне! Бо хто сіє для власного тіла свого, 
той від тіла тління пожне. А хто сіє для духа, той 
від духа пожне життя вічне. А роблячи добре,  
не знуджуймося, бо часу свого пожнемо, коли не 
ослабнемо» (Гал. 6:7–9).
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Цей закон за межами наших уповноважень. 
Так наказав Законодавець.

Є два різновиди сіяння: в цьогочасне, тимча
сове, плотське й у вічне, духовне, Божественне. 
Сіє кожен. Свідомо чи несвідомо. Тож ми просто 
зобов’язані знати відповідь на наступне питан- 
ня: де є моя мета, тобто те, до чого я прагну, – по 
цей чи по той бік смерті, в тимчасовому чи віч
ному? До чого я прагну, чому підпорядковую свої 
інтереси та на що витрачаю свої гроші, своє здо
ров’я, свій час. Ми повинні усвідомлено розподі
ляти наш час: витрачаємо його на вічне або тим
часове? Сенека говорив: «Якщо придивитися, то 
виявиться, що найбільша частина життя багатьох 
витрачається на погані справи, чимала частина –  
на неробство, а все життя вцілому – взагалі не на 
те, що потрібно».

Звичайно, тоді виникає питання: в чому сенс 
нашого життя? Де шукати відповідь? Звідки лю
дині, яка виросла у світському суспільстві, знати, 
де знайти відповідь? Спостерігаючи, як живе зна
чна частина християн, іноді з’являються думки: а 
чи знають християни відповідь? Чи знають вони 
своє призначення? Чи осягнули слова Павла: «То
муто, браття, ми не боржники тіла, щоб жити за 
тілом, бо коли живете за тілом, то маєте вмерти,  
а коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то буде
те жити. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони 
сини Божі» (Рим. 8:12–14). І далі апостол пише: 
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«Бо кого Він передбачив, тих і призначив, щоб 
були подібні до образу Сина Його, щоб Він був 
перворідним поміж багатьма братами. А кого Він 
призначив, тих і покликав, а кого покликав, тих 
і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив».

Чи звернули ви увагу на слова «призначив, 
щоб були подібні до образу Сина Його»? Ось 
у чому сенс і мета життя християнина! Закон 
сіяння і жнив простий: «бо хто сіє для власного 
тіла свого, той від тіла тління пожне. А хто сіє для 
духа, той від духа пожне життя вічне». Так навчає 
Слово Боже.
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ПО НАЙБОЛЮЧІШОМУ

Шануй свого батька та матір свою.
Мойсей

Все людство формує одну величезну спіль
ноту. На політичній карті світу ми можемо 

знайти 193 незалежні держави. Південний Судан, 
отримавши після референдуму незалежність, 
може стати 194-ою державою світу. Я пишу ці 
рядки, а завтра, 9 липня 2011 року, християнська 
частина Судану після багаторічної громадянської 
війни повинна отримати незалежність. Багато 
країн об’єднується в союзи, інші перебувають у во
рожих відносинах, а деякі – у стані відкритої війни.

Апостол Яків пише: «Звідки війни та свари між 
вами? Чи не звідси, – від ваших пожадливостей, 
які в ваших членах воюють?» Деякі конфлікти 
між народами й державами тривають століття. 
Налагодження нормальних взаємин здається 
неможливим.

Ворожнеча – улюблений інструмент людського 
ворога, сатани, для заподіяння зла. Перебуваючи  
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у ворожнечі із сусідньою державою, народ ніколи 
не буде спокійним і благополучним. І це стосується 
не тільки народів взагалі, а й кожної людини зокре
ма. Якщо немає миру з оточенням, то немає миру  
й у серці. Найголовніша спільнота для людини – 
його сім’я. Якщо сім’я не має миру, любові та ро
зуміння, то людина стає абсолютно беззахисною. 
Нормальне виховання дітей унеможливлюється, 
бо замість сильних, сміливих і розумних людей 
суспільство виховує алкоголіків, злочинців і се
белюбів.

Зважаючи на важливість стосунків у сім’ї, Бог 
дав людині заповідь, від дотримання якої зале
жить її добробут, здоров’я, довголіття та успіх. 
Заповідь про шанування батька й матері. Про цю 
заповідь і апостол Павло нагадував: «Діти, – слу
хайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливе! 
“Шануй свого батька та матір” – це перша заповідь 
з обітницею, – “щоб добре велося тобі, і щоб ти 
був на землі довголітній!” А батьки, – не дратуйте 
дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні й осте
реженні Божому!»

На руйнування останнього оплоту людини, на 
руйнування родинних стосунків сатана в останні 
роки кинув усі свої сили. Він б’є по найболючішо
му. В саму основу людського добробуту.
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ДОТОРКНУТИСЯ  
ДО РУКИ ОТЦЯ

Бо хоч би ви мали десять тисяч наставників  
у Христі, та отців не багато.

апостол павло

Я добре пам’ятаю свого батька, який пішов до 
Господа понад тридцять років тому. Він був 

мені не тільки батьком у буквальному сенсі цього 
слова, а й у духовному. І навіть сьогодні я часто 
подумки повертаюся до нього, до його способу 
мислення, його ставлення до людей, його вірності 
Слову й любові до людей.

Наставників маємо дійсно багато, особливо ос
таннім часом. Завдяки розвитку сучасних засобів 
комунікації кого тільки не почуєш і не побачиш?! 
Апостол Павло пише, в чому відмінність батьків: 
«Я вас породив у Христі Ісусі через Євангелію». 
Людей із претензіями на вчительство багато, про
те мало тих, кого Бог використовує для спасіння 
грішників.
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Це особливе покликання – бути батьком.
Особисто я вважаю своїми батьками Ярла 

Пейсті й Миколу Водневского, які день за днем 
живили мене, новонародженого, чистим словес
ним молоком. Я довгі роки слухав їхні радіопе
редачі. Тому для мене було особливою радістю  
і честю схилитися перед ними й торкнутися їхніх 
батьківських рук. Але не про зустрічі з людьми, 
якими б важливими вони для нас не були, а про 
зустріч із нашим Небесним Отцем – ось про що 
я згадую, коли думаю про тих, хто має на мене 
найбільший вплив.

«Отче наш, що єси на небесах!» – молимося 
ми словами, які стали такими буденними та 
звичними. До кого ми звертаємося? Чи повністю 
ми усвідомлюємо, що наш Отець Небесний – Бог, 
Творець Всесвіту, Цар неба і землі? З молитвою ми 
приступаємо до підніжжя Його престолу, беремо 
Його за руку, дивимося Йому в очі та своїми сло
вами торкаємося Його серця...
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ВЛАДА В ІМ’Я

А всім, що Його прийняли,  
їм владу дало дітьми Божими стати,  

тим, що вірять у Ймення Його.
апостол Іван

Н ебагато людей мають владу як таку за 
народженням або у спадок. Таких мало –  

королів, спадкових принців... Як правило, лю
дина наділяється владою після того, як народ 
або плем’я вибере та призначить її вождем, 
правителем або президентом. Найчастіше тільки 
тимчасово. Але на цей час людина наділяється 
владою правити від імені народу. І від імені на
роду ухвалюються закони, оголошуються вироки.

Християни, тобто віруючі в Сина Божого, ма
ють право користуватися іменем Ісуса Христа: 
просити; наказувати, виганяючи з людини бісів; 
переконувати... Наше ім’я нічого не значить, але 
Його ім’я викликає тремтіння у ворожому ста
ні, затуляє вуста, що обмовляють, підбадьорює 
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знесилених у дорозі та дає наснагу стомленим 
серцем.

Юдеї за часів Ісуса Христа вірили, що для 
влади над демоном, аби вигнати його, потрібно 
знати його ім’я. Юдеї вірили в силу імені. Господь 
пообіцяв віруючим у Нього, що дасть їм нове 
ймення, якого ніхто знати не буде, крім Бога, 
Який дав його. Іншими словами, ніхто в цьому 
світі не буде мати владу над віруючими. Ніхто, 
крім Бога!

Ім’я Бога – прихисток для віруючого. Ім’я Бо-
га – світло на шляху того, хто заблукав. Ім’я Бога 
святе! Тому віруючі моляться: «Нехай святиться 
ім’я Твоє!» І поклоняються Тому, Чиє ім’я святе, 
Чия влада безмежна, Чия могутність неперебор
на, Чия любов всесильна, Чия милість безмірна.

Іменем Господа нашого Ісуса Христа хвалимо
ся! Його одного прославляємо. Лише Йому, Богу 
Єдиному, поклоняємося.
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Бо де скарб твій, –  
там буде й серце твоє!

Ісус Христос

«Щ о, знову про Царство Небесне замріяв- 
ся? – глузливо каже мені завуч. – Увесь 

світ будує комунізм, світле майбутнє для всього 
людства, а ми, бач, на Царство Небесне чекає
мо, про неземне життя мріємо». Нинішньому 
молодому поколінню таких глузувань, напевно, 
не почути. Чи лише тому, що настали інші часи, 
з’явилася свобода віросповідання або, можливо, 
менше стали про Небесне Царство міркувати, 
спрямувавши всі думки та мрії на зараз і сьо
годні?

Сатана докладає всіх зусиль, аби звести нас зі 
шляху до Небесного Єрусалиму, відвернути від 
думок про нього. Він посилає на наш шлях мало
душних і красномовців, бентежить сумнівами та 
лякає страхами, спокушає багатством і зваблює 



72

БИТВА ЗА СЕРЦЕ

хіттю. Йому одного тільки й треба – відвернути 
наші думки від Царства Небесного та прив’язати 
до земного.

Священне Писання говорить однозначно: 
хочеш отримати справжнє щастя, шукай небес
ного, думай про нього, а не про земне. «Шукайте 
ж найперш Царства Божого й правди Його, – а все 
це вам додасться», – повчав Ісус Христос, знаю
чи нашу схильність вважати головним не те, що 
вічне, а те, що тимчасове, проте доступне зараз.

Мені розповідали, що аби провести пряму 
борозну плугом, необхідно вибрати орієнтир, 
далеко-далеко за межами поля. Тоді кожна бо
розна буде рівною. Так само і з нашим христи
янським життям: якщо виберемо за орієнтир 
близьку ціль, наш курс буде невпевненим. Як- 
що ж завжди орієнтуватимемося на нашу небесну 
ціль, нашу «батьківщину небесну», то шлях буде 
прямим. Не обіцяють, що легким, але прямим. 
Людей, які жили за таким принципом, ми шану
ємо як героїв віри. Про них написано, що Бог не 
соромиться їх, щоб звати Себе їхнім Богом, бо Він 
приготував їм місто (Євр. 11:16).

Господь чекає там на них. Лише на них? Бог 
чекає і на нас! Соромиться Бог, що ми називаємо
ся Його іменем, або радіє тому, що ми Його діти? 
Чи віримо ми Його Слову, що Він приготував нам 
щось прекрасне, заради чого варто віддати все? 
Якщо так, то Він не соромиться нас і записав наші 
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імена до Своєї книги життя, давши нам, так би 
мовити, небесну прописку.

Коли ми молимося молитвою, якої нас навчив 
наш Господь Ісус Христос, і говоримо: «Нехай свя
титься Ім’я Твоє, нехай прийде Царство Твоє», то 
чи відповідають наші слова істинним бажанням 
нашого серця?
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І не стосуйтесь до віку цього,  
але перемініться відновою вашого розуму,  

щоб пізнати вам, що то є воля Божа, – добро, 
приємність та досконалість.

апостол павло

У чому полягає суть гріхопадіння людини? 
Згадаймо страшну за своїми наслідками 

подію в Едемському саду. Людина відкинула волю 
Бога та вчинила за волею сатани. Людина виріши
ла, ніби отримає знання, яке зробить її такою ж,  
як і Бог. Сатана її надурив. Він пообіцяв людині, 
що та стане, як Бог, і що вмітиме розрізняти добро 
та зло. Але всі події у світі поділяються не на ці 
категорії, а чи відповідають вони волі Божій, чи 
ні. Людина захотіла звільнитися від залежності, 
проте опинилася в рабстві у свого ворога. Відтоді 
нічого не змінилося. Людина за своєю природою 
після гріхопадіння перебуває під владою сатани. 
Втім вона може свою волю знову підпорядкувати 
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Богу через визнання Ісуса Христа своїм Госпо
дом. Тільки Ісус дає свободу: «І пізнаєте прав- 
ду, – а правда вас вільними зробить!» І Дух Святий 
словами апостола Павла закликає змінюватися 
оновленням розуму нашого, щоб нам пізнавати, 
що є воля Божа – добро, приємність і доскона
лість. Як грішні люди, ми знаємо добро та зло; 
як народжені згори, які пізнали Ісуса Христа, ми 
здатні пізнавати волю Божу, приємну та доско
налу. У цьому полягає наша свобода! Ми вільні 
від волі князя бісівського, який прагне збити нас 
зі шляху та спрямувати наші думки на рішення  
у відносних категоріях добра і зла його світу, а не 
досконалої волі Божої.

Коли молимося молитвою «Отче наш», то  
з бажанням серця говоримо: «Нехай буде воля 
Твоя, як на небі, так і на землі». Нам так хочеться 
повернутися до стану раю, до стану, коли єдиною 
волею, що визначала наше буття, була воля на
шого люблячого Отця.
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ПОДАРУНОК НА ДЕНЬ 
НАРОДЖЕННЯ

Чи ж то серед вас 
є людина, що подасть  
своєму синові каменя,  

коли хліба проситиме він?
Ісус Христос

Т риває засідання редколегії. Ми обгово
рюємо матеріали для наступного номера 

журналу. Тема випуску: Молитва «Отче наш» та її 
частина, де йдеться про хліб насущний. Говоримо 
про статті, листи, приклади, ілюстрації. Олена 
Сафонова пригадує: «Це було 1947 року. На день 
народження мама подарувала мені... картопли
ну. Велику таку! Я весь день із нею по будинку 
ходила, пригортала, милувалася. Ввечері кажу 
неньці: «Матусю, може, ми цю картоплину на всіх 
чотирьох розділимо?» «Гарна ідея, – відповідає 
мені мама, – тільки спочатку ми картоплину 
зваримо. Добре?»
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Виявилося, зібрати матеріал для номеру неваж
ко – тема надто вже «земна». Написав і задумався: 
чи дійсно вона настільки приземлена? Чому Ісус, 
давши Своїм учням зразок молитви, навчає звер
татися до Бога з таким повсякденним питанням? 
Коли народ Божий, Ізраїль, вийшовши з Єгипту, 
сорок років мандрував пустелею, Господь годував 
його хлібом із неба: щоранку люди могли збирати 
манну. «Люди розходилися, і збирали її та мололи 
жорнами або товкли в ступі, і варили в горшку та  
й робили з неї калачі. А смак її був, як смак олій
ного коржа» (Чис. 11:8).

Якщо хтось збирав більше, ніж потрібно було 
на день, то манна псувалася, і з’являвся огидний 
запах. Чому? Чому Бог хотів, аби люди були в такій 
залежності від Нього?

В іншому місці Священного Писання Бог гово
рить через Свого пророка Єремію: «Бо дві речі лихі 
Мій народ учинив: покинули Мене, джерело живої 
води, щоб собі подовбати водозбори, водозбори 
поламані, що води не тримають» (Єр. 2:13).

Виявляється, що для благословенного, щасли
вого, наповненого змістом і радістю життя людина 
потребує Господа. І добре, коли вона це усвідомлює 
та звикає просити про це Бога, починаючи з хліба 
насущного.

Світ і ворог душ людських, який стоїть за ним, 
намагаються відірвати людину від Бога: «Люди- 
на – це звучить гордо!»; «Ні, не помрете, але будете 
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немов Боги»; «Усяк свого щастя коваль» або «На 
Бога надійся, та сам до роботи берися».

Нехай дасть нам Господь у вирі повсякденних 
справ і турбот іще глибше усвідомити благодать, 
яку Він нам дарує: мати право звертатися до Нього 
з усім, що нас хвилює і тривожить, і про хліб наш 
насущний також.



79

T

ОСНОВНИЙ ПРИНЦИП

Бо як людям ви простите  
прогріхи їхні, то простить і вам  

ваш Небесний Отець.
Ісус Христос

Ми всі живемо прощенням. Прощенням 
відновлюються зруйновані стосунки.  Про

щенням приходить мир у серце, забуваються обра
зи. Від прощення одне одного залежать добробут  
і мир у сім’ї, на роботі. Від нього залежать глиби
на дружби та її міцність. Знаючи нашу гріховну 
сутність, Господь саме прощенню віддав першість  
у стосунках між людьми. Більше того, Бог обрав 
прощення єдиним засобом відновлення зруйнова
них стосунків між людьми й Ним Самим. Прощен
ням Бог дає нам можливість спілкуватися з Ним.

Але Своє прощення Господь поставив у за
лежність від того, чи прощаємо ми тих, хто нас 
образив, засмутив, зрадив чи обмовив. Навіть  
у самому вирі наших почуттів, якщо ми схилили 
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коліна та серце в молитві «Отче наш», Бог посилає 
Своє могутнє Слово, яке одного разу наказало 
морю заспокоїтися, включивши в цю молитву 
наступні слова: «І прости нам довги наші, як і ми 
прощаємо винуватцям нашим». Думаю, нам іноді 
варто замислюватися над тим, як це правило діє 
в нашому житті, згадати про значущіть цього 
головного принципу побудови стосунків.
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НОРМАЛЬНЕ ЖИТТЯ 
ХРИСТИЯНИНА

Коли духом умертвляєте  
тілесні вчинки, то будете жити.

апостол павло

Є кілька основних принципів нормального 
життя християнина, які повинен знати ко

жен. Один із них – спокуси – є частиною нашого 
життя. Від спокус жодна людина не застрахована. 
Якщо спокус зазнавав наш Господь Ісус Христос 
під час Свого земного життя, то про що тоді гово
рити нам – простим смертним?

Священне Писання закликає не дивуватися 
спокусам і випробуванням, які нас спіткають, не 
обурюватися, а приймати їх із радістю і спокоєм. 
Ми повинні розуміти, що нас спіткає «спроба не 
інша, тільки людська».

Є прості правила, знаючи та дотримуючись 
яких, ми можемо сприймати спокуси не як біду, 
що спіткала нас, а як те, чим вони для нас дійсно 
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є: випробуванням і зміцненням віри. Правила 
ці наступні: «ходіть за духом, – і не вчините по
жадливости тіла»; «і не стосуйтесь до віку цього, 
але перемініться відновою вашого розуму, щоб 
пізнати вам, що то є воля Божа, – добро, приєм
ність та досконалість»; «коли ж ходимо в світлі, 
як Сам Він у світлі, то маємо спільність один із 
одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує 
нас від усякого гріха».
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ПОКЛОНІННЯ

І коли ті тварини  
складають славу,  

і честь, і подяку Тому,  
Хто сидить на престолі  

й живе віки вічні.
апостол Іван

Що означає слово «поклоніння»? Вирішив 
подивитися у словнику. У різних словни

ках дивився. Значення, загалом, одне: проявити 
свою побожність. Виражатися воно може по-різ
ному: схиленням колін, поклонінням у пояс, па
дінням ниць, приношенням дарів, молитовними 
словами.

Вільне від усіляких забобонів і містики, сер
дечне поклоніння Сущому над усім – Богу, прояв 
вдячного серця за голгофську жертву, побожне 
мовчання перед лицем Всевишнього – це молитва 
сповідання вголос віри Церкви Христової: «...Бо 
Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь».
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Як ми стоїмо на зустрічі в мера міста чи на 
урочистому вечорі, присвяченому пам’яті відо
мого поета? Уявімо, що ми на прийомі в королеви 
Нідерландів Беатрікс або короля Швеції Карла 
XVI Густава. Або ж виголошуємо промову на 
урочистому врученні Нобелівської премії. Руки 
в кишенях і кашкет на нечесаній голові?

Ні, ні! Я не про форму говорю, а про ставлення. 
Про наше ставлення до Бога, Творця Всесвіту, 
Спасителя та Царя нашого, Який по милості 
Своїй зробив нас спадкоємцями Свого Царства. 
Це, і тільки це, важливо, коли ми говоримо про 
поклоніння.
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ДЕ НАШЕ МІСЦЕ?

Не судіть, щоб і вас не судили;  
бо яким судом судити будете,  

таким же осудять і вас, і якою мірою  
будете міряти, такою відміряють вам.

Ісус Христос

Сидять на автобусній зупинці два безхат
ченки. У кожного в руках порожня пляшка 

з-під пива. Сидять і обговорюють дії «цих, ну, е... 
які при владі... ну, е... там, у президентах...» Не 
смішно. Сумно. То чому ми такі? Люди взагалі та 
християни зокрема.

Чому нам так подобається роль судді? Чим 
вона краща за роль обвинуваченого? Чи тому, 
що ще в раю, коли змій запропонував нашим 
прабатькам: «Станете ви, немов Боги, знаючи 
добро й зло», – нам захотілося здобути це право 
судити? Так, ми отримали пізнання добра і зла, 
але не так, як воно було обіцяно змієм. Пізнали, 
що «не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не 
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хочу, це чиню», і пізнали, що зло живе в нашому 
серці, бо звідти «виходять лихі думки». Ні, не роль 
судді, а роль підсудного ми отримали, пізнавши 
зло й добро.

Але причаїлася в нашому серці облуда, ніби 
ми будемо, «немов Боги», дуже глибоко, невико
рінно. І засуджуємо, засуджуємо, засуджуємо... 
І правителів – замість молитви про них; і ді- 
тей – замість того, щоб стати прикладом для них;  
і батьків – замість шанування їх; і проповідни- 
ків – замість того, щоб слухатися їх; і керівництво –  
замість того, щоб підпорядковуватися йому;  
і весь світ – замість того, щоб благословляти 
його. Разом з апостолом Павлом ми стогнемо: 
«Нещасна я людина! Хто мене визволить від тіла 
цієї смерти?» Павло відповідь знайшов: «Дякую 
Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. То
му-то я сам служу розумом Законові Божому, 
але тілом – закону гріховному… Тож немає тепер 
жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не 
за тілом, а за духом» (Рим. 7:25; 8:1).

Слова Ісуса Христа, в яких Він картає нашу 
пристрасть засуджувати інших, радикальні: «Бо 
яким судом судити будете, таким же осудять  
і вас, і якою мірою будете міряти, такою відмі
ряють вам».

Він попереджає нас багато разів, що місце тих,  
хто знайшов виправдання в Судді завдяки за
ступнику Христу не в суддівському кріслі, а поруч 
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із засудженими, захищаючи їх, підтримуючи та 
допомагаючи. Заступницька молитва – істинно 
християнське служіння. Засуджувати всіх і все 
набагато простіше, легше та звичніше.

Справжнє благочестя, справжня цнотливість  
у цьому питанні – подвиг. І його в нас здійснює 
Дух Святий, ми самі на це нездатні. Підпоряд
кування Христу, послух Йому, покірність Йому – 
наше правильне ставлення до зробленого Ісусом 
на хресті виправдання всього світу. Якщо Господь 
«Бог у Христі примирив світ із Собою Самим, не 
зважавши на їхні провини», то хто дав нам право 
засуджувати?

Засудження – тема неприємна, сумна та бо
люча. Але знаючи, скільки бід завдає засудження 
сім’ї, церкві, суспільству, ми не можемо про це 
мовчати.
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ПРОСТА ФОРМУЛА

Тож як око твоє буде здорове,  
то й усе тіло твоє буде світле.

Ісус Христос

Ми сприймаємо навколишній світ органа
ми чуття.

Особливе місце серед них посідає зір. Зором 
ми не тільки пізнаємо навколишній світ, а ще 
й відкриваємося йому, його впливу. Тому Ісус 
говорить: «Бо де скарб твій, – там буде й сер- 
це твоє! Око – то світильник для тіла. Тож як око 
твоє буде здорове, то й усе тіло твоє буде світле». 
Чому відразу після слів про наше ставлення до 
багатства Ісус говорить про око? І що значить: 
чисте та лихе око? Слово, що українською мо
вою перекладене як «чистий», в інших місцях 
Нового Заповіту використовується як «про
стий», «привітний». Це його пряме значення, 
але може означати й «неподільний», «єдиний», 
«цілісний».
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Павло пише до коринтян про гостинність, 
щедрість македонських церков (2 Кор. 9:11), 
вживаючи це слово. А лихе око? В Біблії грець
кою мовою це слово означає «скупий», «скна
рий», «жадібний».

Іншими словами, Ісус говорить, що ми мо
жемо дивитися на світ і людей очима скнари, 
заздрісника або ж очима великодушного, ще
дрого, привітного серця. Христос каже, що наш 
погляд на людей відображає наш внутрішній 
стан. Серце наше або світле, або темне. Від 
цього залежить не тільки наш особистий стан  
і наше самопочуття, а й наші стосунки з іншими 
людьми та Богом. У заздрісника ніколи не буде 
добрих стосунків із людьми, яким він заздрить, 
у жадібного – з тими, від кого відвернувся, щоб 
не допомогти.

У Бога ніколи не буде жодних стосунків із 
людиною, яка живе іншими мірками й будує 
свої стосунки з людьми на інших принципах, 
ніж Сам Господь. Бог охоче прощає нам наші 
недоліки та гріхи. Але Господь не пробачає тих, 
хто сам не пробачає, не слухає заздрісника та не 
спілкується зі срібролюбом, який по своїй суті 
ідолопоклонник.

Чи важливо те, що ми розглядаємо? Так, звіс
но! Воно має на нас вплив. Чи важливо те, як ми 
бачимо все навкруги? О так! Це визначає нашу 
справжню сутність: «для чистих все чисте».
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Священне Писання має дуже просту й кон
кретну формулу освячення: «ходіть за духом, –  
і не вчините пожадливости тіла»; «Господь  
же – то Дух, а де Дух Господній, –  там воля. Ми 
ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося 
всі на славу Господню, і зміняємося в той же об
раз від слави на славу, як від Духа Господнього».
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ЧАСТКОВОЇ  
ПОСВЯТИ НЕ БУВАЄ

Хто... назад озирається,  
не надається до Божого Царства!

Ісус Христос

Д ивні ми все-таки люди. Ми дивуємося 
великим відкриттям вчених, дивуємося 

рекордному стрибку у висоту чергового чем
піона, в нас спирає дух дух від віртуозної гри 
талановитого скрипаля. Ми знаємо, що за всіма 
цими досягненнями стоїть багаторічна праця, 
скрупульозні дослідження, постійне тренування, 
щоденні репетиції. Бачимо прекрасну, мирну 
сім’ю – знаємо, що за цим стоять батьки, які по
свячують себе дітям.

Словом, ми знаємо: щоб мати успіх, потрібне 
посвячення. Посвячення сім’ї, науці, спорту, музи
ці... Але одні відкриття в науці змінюються інши- 
ми, ставляться нові рекорди, знаменитості прихо
дять і йдуть. Однак цим тимчасовим речам люди 
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присвячують усе та своє життя взагалі. І ми не ди
вуємося, вважаючи це прекрасним і правильним.

Але чому, коли справа стосується служіння  
Богу, Церкві чи місії, ми вважаємо, що «зійде  
і так?» З’явилися гроші – нам здається, що є щось 
більш важливе, ніж місія: давно не міняли меблі; 
з’явився час вільний – їдемо за тридев’ять земель, 
аби подивитися на зруйновані ідольські капища,  
а думку, щоб присвятити тиждень старим батькам 
або попрацювати на церковному будівництві, 
відганяємо, мов набридливу муху.

Читаємо в Євангелії: «Ісус же промовив до 
нього: “Ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга 
та назад озирається, не надається до Божого Цар
ства!”» (Лк. 9:62) – і відчуваємо, як серце тьохкає. 
Думка: «Чи не про мене?» Тривожна думка. Важли
ва. І турбує нас якась невизначена, проте очевидна 
млявість у слідуванні за Христом. І Слово Боже 
проникає до глибини серця і судить наші думки 
та наші почуття.

Часткової посвяти не буває. Без повної посвяти 
справі немає успіху, без повної посвяти Богу – не
має плідного життя.
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БЕЗ ВИНЯТКУ

Що Бог спарував, –  
людина нехай не розлучує!

Ісус Христос

У нашому світі є речі відносні, а є й абсолютні. 
Є правила без винятку. І це стосується не 

тільки мовних правил, а й Священного Писан
ня. Щодо сім’ї Бог встановив правило, яке Ісус 
Христос визначив так: «“Покине тому чоловік 
батька й матір, і пристане до дружини своєї, –  
і стануть обоє вони одним тілом”, тому-то немає 
вже двох, але одне тіло. Тож, що Бог спарував, – 
людина нехай не розлучує!»

Господь так задумав сім’ю, щоб вона існува-
ла на цьому непорушному фундаменті, що дає 
впевненість, спокій і радість чоловіку, дружині  
й дітям. Саме тому Священне Писання настільки 
категоричне щодо всього, що руйнує цей фунда
мент. Бог у Біблії ясно говорить, на якій підставі 
тримається міцний шлюб. Він чітко пояснює, чого 
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слід уникати, чого остерігатися, на що робити 
особливий наголос.

Знаючи важливість сім’ї для Бога, сатана ро
бить усе можливе для руйнування сім’ї. Сварки, 
свавілля, розлучення – явища для сучасного 
суспільства і світських сімей звичні. Але й перед 
церквою, перед сім’ями віруючих ворог не зупи
няється: він докладає всіх зусиль, аби порушити 
стосунки, позбавити взаємної довіри, розвалити 
родину.

Якщо віруючі не стоятимуть на сторожі своєї 
сім’ї, то зазнають жахливих збитків.
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СТАРІСТЬ –  
НЕ РАДІСТЬ

Сивизна – то пишна корона,  
знаходять її на дорозі праведности.

солоМон

Цю приказку знає кожен. Аби з нею пого
дитися, не потрібно бути старим. Ми ста

ріємо, та й літніх людей навколо чимало. І рідко 
зустрічаються такі, які змусили б нас засумніва
тися у правильності народної мудрості. В Біблії 
такі приклади є: Авраам, Мойсей, Ісус Навин...

Зустріти такого старця або стареньку жіночку, 
як новозавітні Семен і Анна, – рідкісна радість. 
Чому це так? Чому, наприклад, Авраам і на схилі 
літ залишався цілеспрямованим? Думаю, він мав 
мету. Вона перебувала в нього за межами земного 
життя. Апостол Павло в Посланні до євреїв про це 
беззаперечно говорить: «Вірою він перебував на 
Землі Обіцяній, як на чужій, і проживав у наме
тах з Ісаком та Яковом, співспадкоємцями тієї ж  
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обітниці, бо чекав він міста, що має підвалини, 
що Бог його будівничий та творець».

Те ж саме написано і про інших старозавітних 
героїв віри: вони жили майбутнім, тому є героями 
сьогодення. І про Семена, і про Анну написано, 
що вони «покладали надію», тобто очікували 
майбутнього здійснення обітниць Божих. І ось 
це життя в очікуванні та зробило їхню старість 
плодовитою, насиченою й гідною наслідування, 
як написано в тому ж посланні: «Спогадуйте на
ставників ваших, що вам говорили Слово Боже;  
і, дивлячися на кінець їхнього життя, переймайте 
їхню віру».
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СТЕРНО ВЛАДИ

Бо корінь усього лихого – то грошолюбство.
апостол павло

Що над нами має владу, те нами й керує. 
Це – реальність, від якої нам нікуди не 

дітися. Бог через Священне Писання запевняє, що 
найкраще для людини – жити під владою Господа, 
бути громадянином Його Царства, підкорятися 
Його законам. Закони ці прості, зрозумілі, їх 
зовсім нескладно виконувати, якщо ми вільні від 
влади світу, в якому живемо. Закони цього світу 
суперечать законам Царства Божого. Ми це зна
ємо, розуміємо, усвідомлюємо й намагаємося їм 
не підкорятися. Але світ прив’язує людей до себе, 
до свого способу життя, підкоряючи їхню волю 
та бажання.

Людині хочеться просто трохи відпочити, 
розслабитися в колі друзів – і не зчулася, як стала 
алкоголіком; придбала комп’ютер, аби не відста
вати від життя і трохи розважитися, – і вже рабиня 
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комп’ютерних ігор; влаштувалася на другу робо
ту, щоб мати хоч невелику матеріальну незалеж
ність, – і відтоді всі думки та мрії вимірюються 
грішми. Світ підпорядковує, ґвалтує нашу волю, 
позбавляє нас свободи, надягаючи на людське 
серце вузду любові до власних цінностей.

Особливо успішно світ приборкує вільний 
дух людини прихильністю до грошей. Бог про 
це наполегливо попереджає. Ісус говорив про 
цю небезпеку значно частіше, ніж про будь-які 
інші. «Не можете Богові й мамоні служити», –  
категорично заявляє Христос. Апостоли, які 
три роки навчалися біля Його ніг, зрозуміли цю 
істину й попереджали Церкву. «Бо корінь усього 
лихого – то грошолюбство», – пише Павло своєму 
учневі Тимофію, а в листі до церкви в Колосах 
він висловлюється ще радикальніше: «Отож, 
умертвіть ваші земні члени: розпусту, нечисть, 
пристрасть, лиху пожадливість та зажерливість, 
що вона ідолослуження».

Кожному варто замислитися: наше серце 
вільне чи ми «гриземо вудила» пристрасті, що 
нас підкорила?
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З КИМ ПОДІЛИШСЯ?

А хто питиме воду, що Я йому дам,  
прагнути не буде повік.

Ісус Христос

Є у людини така потреба – ділитися з іншими 
тим, що в неї лежить на серці. І люди, шу

каючи полегшення, розповідають одне одному 
про свої потреби, хвороби, переживання. І по
легшення настає: розповів – і на душі начебто 
краще. Але насправді це «начебто». А розповівши 
кілька разів, настає момент, коли відчуваєш, що 
полегшення від того, що вкотре поділився, – не
має. Бачиш, що слухачеві твоєму нецікаво, він 
тільки з ввічливості на тебе дивиться й не пере
биває, а ти раптом згадуєш, що не вперше йому 
про це розповідаєш. Завершуєш свою історію та 
зніяковіло змовкаєш. Минає трохи часу, і потреба 
поділитися своїми переживаннями повертається.

А іноді людині настільки кепсько, або така 
розгублена, на серці занепокоєння, тривога, 
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страх, що вона й не знає, кому про це розповісти, 
щоб зрозуміли, поспівчували та щось порадили. 
Це я про потребу людини в молитві. І коли ця 
потреба не знаходить правильного виходу, то 
людина шукає розуміння, допомоги, співчуття 
в іншій людині, та щоразу переконується, що 
навіть найближчі, люблячі люди не можуть до 
кінця зрозуміти її проблему.

Так уже влаштована людина, що вона потребує 
Бога. Потребує молитви. Відкрити це в собі та для 
себе – велика перевага. І тоді ми маємо Того, Хто 
не втомлюється слухати, Хто все розуміє та щиро 
співчуває, бо Сам неймовірно страждав, Сам 
був і принижений, і залишений, і обпльований,  
і розіп’ятий.

Молитва – це велика перевага віруючої душі.  
А Той, Кому молимося, обіцяв нас завжди чути, 
завжди відповідати, завжди брати наші турботи 
на Себе. Він навіть просить, аби ми не забували 
свої турботи покладати на Нього, бо Він піклу
ється про нас.

Молитва – прекрасний, унікальний засіб спіл
кування з нашим Небесним Отцем.
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ЗРАДА

Хто не зо Мною, той проти Мене.
Ісус Христос

Ви прочитали заголовок і... далі читати пере
хотілося. Чи не правда? Аж занадто непри

ємне це явище – зрада. Ми знаємо та розуміємо, 
що це таке. Нам доводилося із цим зустрічатися, 
починаючи із самого дитинства. Коли той, за кого 
ти ладен, як тоді здавалося, життя віддати, рап
том видавав твою (вашу) таємницю. Тоді ти себе 
запитував: як можна жити далі, якщо неможливо 
покластися навіть на друга чи подругу?! Так, ми 
знаємо, що таке зрада, обман. З дитинства ми 
привчені з презирством ставитися до зрадників 
батьківщини, до тих, хто перейшов на службу до 
ворога, до шпигунів.

А скільки шлюбів розпалося, бо хтось один,  
а іноді й обоє, спочатку «невинно», як здавалося, 
шукали уваги інших?! Як фліртували та зраджу
вали своє кохання, свою родину, своїх дітей... 
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Сподіваюся, що багатьох читачів Бог уберіг від 
такого болю. Але ми знаємо, що це таке. Тому 
Бог будь-який прояв забобонів, ідолопоклонства, 
окультних практик порівнює зі зрадою. Стосунки 
людини, яка звернулася до чаклунів, читає го
роскопи, вірить сонникам, лікується в екстрасен
сів, з Богом порушуються, так само як подружньою 
зрадою порушуються шлюбні стосунки.

Так само, як не безневинний флірт, не безне
винні й ті, хто наповнюють нашу культуру, наші 
школи, нашу медицину, все наше суспільство яви
щами, практиками, навчанням, за якими в подобі 
ангела світла стоїть Люцифер. Християнське жит
тя – не прогулянка весняним лісом, не відпочинок 
на березі моря, а скоріше «партизанська війна».

Ми перебуваємо на ворожій території, ми – 
громадяни Царства, яке, за словами нашого Царя, 
не від світу цього, ми ведемо війну проти «підне
бесних духів злоби».

Хай дасть Він Сам нам перемогу в нашому про
тистоянні всілякій ворожій силі, всілякій спокусі, 
будь-якій «дружбі зі світом». Ми знаємо, Кому 
ми належимо, ми знаємо, Кого любимо та Кому 
присвятили свої життя. Господь зажадав «дати 
нам Царство».
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ОСОБИСТІСТЬ

Їхні Анголи повсякчасно бачать у небі  
обличчя Мого Отця, що на небі.

Ісус Христос

Я тримаю на руках чергового внука – малень
кого, легкого і, як на мене, такого вразли

вого та беззахисного. Дивуюся і думаю: чому Бог 
влаштував так, що, виховуючи дітей, батькам 
потрібно так багато часу й сил, уваги й любові, 
перш ніж вони стануть самостійними?

Половину чи третину життя батьки присвя
чують своїм дітям. Живуть їхнім життям, ви
рішенням їхніх проблем, визначенням їхнього 
майбутнього.

Тримаю на руках онука й думаю: такий ма
ленький, беззахисний, залежний, а вже особи
стість. Абсолютно однозначно – особистість,  
з якою Бог безпосередньо має справу. Це немовля 
довірене Богом батькам для виховання, форму
вання, турботи. Бог сприймає кожне немовля,  
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як окрему особистість. Чи робимо це ми, дорослі? 
Чи зважаємо ми на волю та бажання дітей? Ди
вимося на них як на рівних нам чи як на нижчі 
створіння, які зобов’язані нам коритися й жити 
нашою волею?

У чому ж тоді полягає основний обов’язок 
батьків щодо їхніх дітей? Упевнений, що у фор
муванні вільної, зрілої, самостійної в усіх аспек
тах особистості, здатної мати особисті стосунки  
з Богом. Маючи справу з дітьми, ми маємо спра-
ву з людьми, в яких зацікавлений Сам Господь. 
За виховання дітей, за їхнє зростання ми несемо 
відповідальність перед Богом, Який довірив їх 
нам, і перед самими дітьми. І часу на це Господь 
дав достатньо. Але, як нам усім відомо, час минає 
набагато швидше, ніж здається спочатку.

Тримаю на руках онука. Він мені усміхається. 
З Богом, малюче!
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 . . .І НЕМА ІНШОГО

Я – Господь, і нема вже нікого,  
нема іншого Бога, крім Мене.

Бог через пророка Ісаю

У різних культурах, у різних народів у різні 
часи були та є абсолютно різні уявлення 

про Бога. Недарма з’явився і «науковий» атеїзм, 
який стверджував, що Бог – продукт людського 
розуму. Біблія – одкровення Господа про Себе – не 
ставить собі за мету довести існування Бога. Во-
на відкриває нам, читачам і віруючим, Бога. Чим 
більше читаємо, чим більше заглиблюємося, тим 
ясніше бачимо Його образ.

Серце людини жадає Бога, жадає спілкуван
ня з Ним і пізнання Його. Цю жагу намагаються 
задовольнити різні релігії, культи й філософські 
системи. Проте атеїзм пропонує тільки культ 
особистості. В одному народі це великий вождь 
світового пролетаріату, в другому – великий кер
манич, у третьому – великий команданте...
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Люди не можуть жити без орієнтира, без об’єк
та віри, без засад. Воно і зрозуміло – ми створені 
Богом. Створені для Нього, для спілкування з Ним. 
Для вічного з Ним спілкування. Свою вічну тугу 
за цим спілкуванням, закладену в людській душі, 
люди протягом століть намагалися задовольни
ти різними обрядами, що являють собою тільки 
сурогат такого спілкування. Ці обряди втілювалися  
в різних релігійних системах і вченнях. І у людей 
складалися власні уявлення про Бога чи богів, вони 
«честь віддавали... створінню більш, як Творцеві», 
як це зазначає Священне Писання.

Але Бог, Який створив Всесвіт і світ, у якому 
ми живемо, Який відкрився людству через Біблію, 
говорить вустами пророка Ісаї: «Я – Господь, і нема 
вже нікого, нема іншого Бога, крім Мене» (Іс. 45:5).

Тож нехай наша молитва буде про те, щоб Сам 
Законодавець зробив Своє Слово для всіх нас 
живим, аби нам усвідомити й відчути Його при
сутність і радіти спілкуванню з Ним.
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НЕМАЄ МІСЦЯ  
ДЛЯ ІНШОГО

За своїми божками  
ходило їхнє серце.

Бог через пророка ЄзекІїля

Чи давно читали книги великих пророків Ісаї 
та Єзекіїля? Запальність виголошених ними 

промов вражає. Уявіть собі пророка, що говорить 
гучним голосом і гаряче жестикулює, з очима, 
що аж палають, який звіщає Слово від Господа, 
Бога Ізраїлевого. А народ не слухає. Народ на
сміхається. Народ не приймає Слово. Чому? Вони 
«допустили своїх божків у своє серце» (Єз. 14:3). 

І Слово стало для них порожнім, пророцтво –  
притчею, а надія – безпідставною. І був відве
дений Ізраїль в ассирійський полон, а Юда –  
у Вавилон. Єрусалим зруйновано, храм спалено 
вогнем, ковчег завіту та кам’яні скрижалі, на 
яких Господь, Бог Ізраїлів, Своєю рукою написав 
закон, зникли.
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Народ пішов услід своєму серцю. Серцю, в яко
му було місце для ідолів. Не дарма Господь каже 
Своєму народу, що аж до ревнощів любить його. 
«...Спотикання провини своєї поклали перед 
обличчям своїм. Чи ж можуть вони запитувати 
Мене», – говорить Бог пророку.

Найчастіше і ми запитуємо себе, чому між 
нами та нашим Господом нібито завіса. Ми ро
зуміємо, що нашим стосункам щось заважає. 
Перше, що в цьому випадку нам потрібно зро
бити, – знайти у своєму серці те, до чого воно 
прив’язане більше, ніж до Господа.

На серце людини звернено увагу Господа. Ми 
це дуже добре розуміємо, адже й від наших ко
ханих – дружин, чоловіків – того ж очікуємо. Ми 
хочемо, щоб їхнє серце належало нам дощенту. 
Який біль завдає нам навіть тінь сумніву чи рев
нощів! Бог любить нас набагато більше, ніж ми 
здатні собі це уявити. І Він сприймає будь-яке 
ідолопоклонство як мерзоту, бо «той, хто до
пускає в серце своє ідолів» зраджує Богу з Його 
ворогом, дияволом. Різко? А ви прочитайте книги 
пророків. Вони записали те, що Бог щодо цього 
відчуває, думає і говорить.
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ПАРКАН

Отож, тепер бачимо ми  
ніби у дзеркалі.

апостол павло

Я думаю, що кожному з нас доводилося прохо
дити повз обгороджене високим дерев’яним 

парканом будівництво. Іноді на парканах є макет 
споруди, що зводиться на будмайданчику. У нашо
му місті братська громада звела новий церковний 
центр. Велику споруду, сучасну, гарну та дуже за
тишну. Громада організувала день відкритих две
рей, щоб усі охочі могли подивитися, як впоралися 
архітектори та будівельники. Мені сподобалося.

А весь рік будмайданчик огороджував високий 
паркан, на якому висіли величезні плакати, що 
зображували готову будівлю, з вікнами, деревами 
навколо нього, людьми на сходинках... Ми часто 
проходили повз це будівництво, коли йшли на 
роботу. І нам кортіло подивитися на цей центр  
у завершеному варіанті. Але ж ти бачив будівлю 
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на плакатах, заперечите ви. Авжеж бачив. Але 
різниця між тим, що було зображено на плакатах,  
і тим, що побачив під час відвідування, – вели
чезна.

У день відкритих дверей, проходячи по залах, 
офісах, службових приміщеннях, я відчував запах 
свіжої фарби та нового килимового покриття, 
відчував гладку поверхню нових меблів і зручні 
сидіння нових стільців... І я спілкувався з людьми, 
слухав їхні коментарі, з цікавістю спостерігав за 
радістю членів церкви. Всього цього не було на 
плакатах паркану, що огороджував будівництво.

Бог запрошує нас до спілкування із Собою. 
Господь прибрав «огорожу», що звели люди, які 
вирішили, що Бога собі можна уявити й зобрази
ти. Він навіть заборонив зводити цей паркан: «Не 
роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі 
вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. 
Не вклоняйся їм і не служи їм, бо Я – Господь, Бог 
твій, Бог заздрісний...»
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ЦЕ МАЄ  
ЗНАЧЕННЯ

Я перебуватиму з вами повсякденно  
аж до кінця віку!

Ісус Христос

«О сь найголовніше, на що я від вас чекаю», –  
говоримо ми дітям і перераховуємо все, 

що їм потрібно зробити до нашого повернення: 
помити посуд, прибрати кімнати, підмести двір 
або тротуар... Але найголовніше повчання: «Не 
сваріться, не грайтеся з вогнем, не впускайте 
до будинку чужинців, не робіть нічого, що може 
зіпсувати репутацію нашої сім’ї!»

Ми з вами живемо у ворожому світі. Бог знає, 
що ми в безпеці, тільки коли дотримуємося Його 
правил, Його заповідей. Господь знає, що само
стійно ми не здатні жити відповідно до Його 
святості, за законами Його Царства. Тому Бог 
пропонує нам жити з Ним. Більш того, Господь 
готовий жити в нас! У цьому принципова різниця 
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між дотриманням заповідей, аби догодити Богу, 
що добре, і схвально, і за новозавітною істиною –  
Він живе в нас, і це робить нас здатними жити 
за цими заповідями. Сам Бог, Його Святий Дух 
живе в нас. І «любов Божа вилилася в наші серця 
Святим Духом, даним нам». Це Його життя в нас 
проявляється у виконанні законів Його Царства.

Любов насамперед проявляється у спілку
ванні. Тому так важливо, щоб чоловік і дружина 
обговорювали одне з одним буквально все. Щоб 
діти ділилися з батьками своїми питаннями, 
радощами та проблемами. Щоб батьки давали 
можливість дітям брати участь в їхньому житті, 
ділячись із ними своїми переживаннями, хоро
шими й поганими.

І наша любов до Бога виявляється в нашому 
спілкуванні з Ним, насамперед у молитві. Ми 
звертаємося до Нього і розмовляємо з Творцем 
Всесвіту, Творцем світів і нашим Господом, Спа
сителем і Отцем!

І в нашій молитві немає місця бездумним 
штампам, неусвідомленим формулам, які засму
чують нашого Господа. Ми не повторюємо да
ремно Боже ім’я, а говоримо з Ним, бо Він дійсно 
слухає нас. Ми підбираємо слова, які виражають 
нашу покору перед Ним і нашу любов до Нього.

Але і тоді, коли ми говоримо не з Ним, а з ін- 
шими, ми не вживаємо імені даремно, як при
казку. Правда ж? Бог із нами. Господь чує. Це 
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Його дуже б засмутило! Бог навіть заповідь таку 
дав: «Не призивай Імення Господа, Бога твого, 
надаремно, бо не помилує Господь того, хто при
зиватиме Його Ймення надаремно».
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ЦЕ БІЛЬШЕ,  
НІЖ ВИБУХ  
НАДНОВОЇ

Мій Син, – Я сьогодні Тебе породив.
Бог про Ісуса Христа

Р іздво. Тихий зимовий вечір, далеко чути 
дзвони. Різнобарвні, що світяться в тем

ряві вечора, гірлянди, перекинуті через вулиці. 
Прикрашені ялинки. Подарунки під різдвяною 
ялинкою. Вертеп із розчуленими обличчями всіх 
фігур: від мудреців до теляти. Ні, це – не Різдво.

Немовля в яслах – Бог, Творець, Цар Всесвіту! 
Небо розкрилося! Сам Творець відвідав Своє 
творіння. І ніщо вже не може залишатися таким, 
як раніше. Сам Бог прийшов у наш занепалий  
і, як нам усім здавалося, забутий Ним світ. Він  
є! Він тут!  Він прийшов до нас, полишивши славу 
небес, як сказано в Писанні про Нього.

Христос прийшов як надісланий Богом Спаси
тель світу, як Еммануїл – «З нами Бог».



ЦЕ БІЛЬШЕ, НІЖ ВИБУХ НАДНОВОЇ  

До чого всі роздуми про те, наскільки нам 
потрібно ототожнюватися з тими людьми, яким 
ми несемо Євангеліє, якщо Сам Бог ототожнив
ся з нами?! Наскільки нам потрібно передавану 
людям звістку зробити для них доступною та 
зрозумілою, якщо Сам Бог говорить нашою мо
вою й Духом Святим торкається нашого вщерть 
зіпсованого серця?!

Зміст – він у будь-якій формі залишається 
змістом, якщо він зміст по суті. Але якщо самі 
форми стали змістом нашої проповіді, а зміст 
відіграє роль форми, то ми втратили найголов
ніше – могутню силу Євангелія, що має владу 
формувати культуру народів, відроджувати  
в людині найглибші творчі потенціали, напов
нювати життя сяйвом істинної святості й повної 
посвяти Богу.
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ДОТИК ДО  
ВІЧНОСТІ

Бо до Його відпочинку  
входимо ми, що ввірували.

апостол павло

Т аємниче і захопливо звучать слова в пер
ших рядках Біблії: «На початку Бог створив 

Небо та землю». Прочитання того, як описане саме 
творіння займає всього кілька хвилин, але скільки 
в ньому динаміки та величі, скільки в цьому тексті 
сконцентровано інформації!

Але ось Бог закінчив творити: «І побачив Бог 
усе, що вчинив. І ото, – вельми добре воно! І був 
вечір, і був ранок, – день шостий... І Він відпочив 
у дні сьомім від усієї праці Своєї, яку був чинив.  
І поблагословив Бог день сьомий, і його освятив, бо 
в нім відпочив Він від усієї праці Своєї, яку, чинячи, 
Бог був створив».

Бог, Який поза часом і простором, створив Все-
світ і розділив творіння на сім днів.  День сьомий –  
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день Його спокою. Своїм законом (і релігійним, 
і біологічним) Бог підпорядкував людину такому 
ж самому ритму: шість днів роботи – один день 
спокою. Бог наперед призначив цей закон високій 
меті: постійно нагадувати людині, що є вічний, 
Божий спокій, що людина має можливість перейти 
в цей Божий спокій. Перейти з тимчасового у віч
ність. Христос сказав, що людина, віруючи в Нього, 
переходить від смерті до життя, що вона має життя 
вічне. Тобто віруючий входить у самий день Божого 
спокою, зображенням, тінню або символом якого 
Бог призначив суботу.

У Посланні до євреїв, основною темою якого  
є протиставлення закону скрижалів, який був даний 
Мойсеєві, небесному оригіналу, про це написано 
ясно й чітко: «Бо до Його відпочинку входимо ми, 
що ввірували» (Євр. 4:3). Що йдеться саме про сьо
мий день творіння, зрозуміло з наступних віршів. 
З цих текстів зрозуміло, що Бог створив сам фено
мен часу («нині»), щоб ми мали можливість вірою 
в Ісуса Христа з тимчасового перейти у вічність,  
у Його спокій.

Він Сам сказав: «Поправді, поправді кажу вам: 
Хто слухає слова Мого, і вірує в Того, Хто послав 
Мене, – життя вічне той має».
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ЄВАНГЕЛІЄ  
ЯК ВОНО Є

Тож де похвальба?  
Виключена.

апостол павло 

Усі релігії світу в чомусь однакові: це за
гальна потреба людини у примиренні  

з Богом. Вони пропонують людині шлях спасін
ня за умови виконання певних релігійних вимог. 
Тобто в усіх релігіях спасіння людини – справа 
самої людини.

Біблія ж говорить, що людина спасається не 
ділами, а виключно вірою: «Бо спасенні ви бла
годаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, 
не від діл, щоб ніхто не хвалився» (Еф. 2: 8,9).

Як це відбувається? Відповідаючи на це 
питання, ми розглянемо чотири цитати зі Свя
щенного Писання.

Перша: «Бо Бог, що звелів був світлу засяяти з 
темряви, у серцях наших засяяв, щоб просвітити 
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нам знання слави Божої – в Особі Христовій»  
(2 Кор. 4:6).

Найчастіше на питання: чи спасенні ми,  
і якщо так, то звідки про це знаємо, ми відпо
відаємо, що присягнули Богу й охрестилися. 
Напевне, це правильно, проте чогось у такій 
відповіді бракує. Що я маю на увазі? Ми по
каялися не тому, що шукали Бога, не тому, 
що, досліджуючи Писання, переконалися, що  
є грішниками, не тому, що з Біблії дізналися, що 
Ісус Христос – наш Спаситель, і не тому, що...  
А лише тому, що Бог Сам осяяв наші серця; Той, 
Хто з темряви викликав світло, просвітив наші 
серця, щоб ми побачили себе грішниками, а Ісу
са Христа – Спасителем. Пригадайте, як Петро 
на запитання Ісуса, за кого шанують Його учні, 
відповів: «Ти – Христос, Син Бога Живого!» На 
що Христос відказав: «Блаженний ти, Симоне, 
сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, 
але Мій Небесний Отець» (Мф. 16:17).

Господь не лише за нас віддав Свого Сина 
в жертву за гріх, а й Сам відкриває нам серце, 
щоб ми увірували в Нього й через віру здобули 
спасіння.

Щодо цього хочу згадати випадок із життя 
першої церкви, щоб на прикладі показати, як усе 
відбувається. У книзі Дії апостолів описується, 
як Павло через дивне видіння був покликаний 
Господом на проповідь Євангелія в Європі. 
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Вирушивши на кораблі в Македонію, Павло не
вдовзі прибуває у Филипи – римську колонію. 
Але там на апостола ніхто не чекав, у місті не 
було навіть синагоги, де Павло міг би пропові
дувати. Кілька днів він зі своїми супутниками 
провів у місті, а в суботу вони вийшли за місто 
до річки, де групка жінок зібралася для молитви. 
Припускаю, що більшість наших проповідни
ків була б украй замучена такою нечисленною 
й до того жіночою аудиторією. Далі цитую: 
«Прислухалася й жінка одна, що звалася Лідія, 
купчиха кармазином з міста Тіятір, що Бога вона 
шанувала. Господь же їй серце відкрив, щоб ува
жати на те, що Павло говорив» (Дії 16:14). Саме 
це я й мав на увазі: Господь відкрив їй серце! 
Шановний читачу, якщо ти покаявся, якщо ти 
християнин, якщо ти спасений, то це лише тому, 
що Бог Сам відкрив тобі серце. Це особливий 
привілей, коли Сам Господь опікується тобою, 
та водночас це й відповідальність. Ти не сам 
шукав і знайшов Бога – Він показав Себе тобі! 
Ти не сам собі відкрив, Хто такий Ісус Христос, – 
Отець наш, Який на небесах, відкрив тобі це! Ти 
не сам усвідомив себе грішником – Дух Святий 
викрив тебе через Слово Боже й показав, який 
ти в очах святого Бога! Ти не сам покаявся – Го
сподь торкнувся твого серця!

З власного досвіду знаю, що багато людей, 
яким Бог усе це відкрив, не звертаються до Нього.  
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Не приходять до Бога в каятті. Не віддають 
Йому своє життя. Як людина може противитися 
Господу? Як людина може нехтувати особистим 
і безпосереднім зверненням Всевишнього?! 
Чому? Думаю, що я трохи розумію таких людей. 
Багато хто вважає, що вони ніколи не зможуть 
жити так, як цього вимагає Біблія, як цього від 
них очікує Бог або люди. Дивлячись на істинно 
віруючих, життя яких сповнене благочестя, ці 
люди думають, що їм таке не до снаги. Вони 
вважають, що саме спасіння вони можуть отри-
мати як дарунок від Бога, а ось далі... вже від 
них самих залежить, наскільки свято вони 
житимуть. Так, якщо вважати, що освячення – 
людська справа. Але що говорить Писання? Тут 
я хотів би знову звернутися до Другого послання 
апостола Павла до коринтян.

Друга: «Господь же – то Дух, а де Дух Господ
ній, – там воля. Ми ж відкритим обличчям, як  
у дзеркало, дивимося всі на славу Господню, і змі
няємося в той же образ від слави на славу, як від 
Духа Господнього» (2 Кор. 3:17,18). Те дивовижне 
та прекрасне, що відбувається в людині після 
покаяння, неможливо описати. Ісус Христос 
називає це народженням згори та народженням 
від Духа. Апостол Павло пише: «І живу вже не  
я, а Христос проживає в мені» (Гал. 2:20).

Кого ми бачимо, коли дивимося у звичайне 
дзеркало? Себе. А коли дивимося в дзеркало 
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Священного Писання, кого бачимо? Звісно, не 
себе, а Христа. Не свої гріхи – їх Христос розіп’яв 
на хресті! Не свою недосконалість – її Христос 
узяв на Себе. Не себе, а Його ми бачимо! Це не 
що інше як Божа благодать, незаслужена Його 
ласка до нас. У Посланні до євреїв про це напи
сано ясно та чітко: «Бо жертвоприношенням 
одним вдосконалив Він тих, хто освячується» 
(Євр. 10:14). Стережися вишукувати в собі 
гріх, розглядаючи його, немов кролик удава, 
натомість краще живи, «дивлячись на Ісуса, на 
Начальника й Виконавця віри»!

Одне лиш те, що в нас живе Його Святий 
Дух, що нам явилася благодать Божа, має не
переборну силу Божу, що змінює все. Адже Ісус 
«став нам мудрістю від Бога, – праведністю ж,  
і освяченням, і відкупленням» (1 Кор. 1:30).

Для ілюстрації цієї чудової істини хочу на
вести приклад з Євангелія.

Ісус разом зі Своїми учнями прямує до 
Єрусалима. Слава про Христа мчить попереду 
Нього, немов пожежа у степу. Натовп супрово
джує Його. Ісусу потрібно було пройти через 
Єрихон. У цьому місті жив дуже грішний чоло
вік – збирач податків для окупантів, зрадник 
батьківщини, на ім’я Закхей. Митар неабияк 
хотів побачити Ісуса. Але він був малий на зріст, 
а натовп – величезний. Тож митар не зволіка
ючи заліз на дерево, щоб хоч звідти побачити 
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Чоловіка, про Якого говорили, що Він нібито 
товаришує і з такими людьми, як Закхей.

Ісус, проходячи повз, сказав Закхею: «Зійди 
зараз додолу, бо сьогодні потрібно Мені бути  
в домі твоїм!» У нього! Закхею навіть на думку 
не спало знехтувати такою нагодою. Миттєво 
приготували кімнату, накрили стіл. Ані нота
цій, ані усовіщань не почув грішний Закхей від 
Христа. Лише спілкування з Ісусом здійснило  
в душі цього затятого грішника диво. «Господи, 
половину маєтку свого я віддам ось убогим, – 
промовив чоловік, сенс життя якого полягав 
лише у примножуванні грошей, – а коли кого 
скривдив був чим, – верну вчетверо». Ісус не 
здивувався, Він лише сказав йому: «Сьогодні 
на дім цей спасіння прийшло, бо й він син Ав
раамів» (Лк. 19:9).

Нетривале спілкування з Ісусом Христом 
здійснило таку зміну в цьому чоловіку. Таких 
прикладів можна було б навести ще чимало. Але 
думку, що не тільки спасіння наше, а й освячен
ня – справа рук нашого Господа, мені хотіло-
ся б підтвердити місцем Священного Писання: 
«Той же, Хто Сина Свого не пожалів, але видав 
Його за всіх нас, – як же не дав би Він нам із 
Ним і всього? Хто оскаржувати буде Божих ви
бранців? Бог Той, що виправдує» (Рим. 8:32,33) 
та закінчити цитатою з проповіді Освальда 
Чемберса: «Освячення – це не отримання сили  
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від Ісуса Христа для святого життя, а отриман
ня від Нього святості, що проявлялася в Ньому, 
а зараз проявляється в мені. Дивна таємниця 
святого життя полягає не в наслідуванні Христа, 
а в дозволі Його святим якостям вільно проявля
тися в мені. Освячення – це “Христос у вас”. Це 
Його святе життя, яке прищеплене мені по вірі 
як незалежний дар Божої благодаті, “яка сильно 
діє в мені”».

Те, що спасіння – справа Божа, зрозуміло,  
і з тим, що освячення – незаслужений дар Божої 
благодаті, ми також можемо погодитися. А як 
щодо служіння Господу?

Третя: «А Богові подяка, що Він постійно 
чинить нас переможцями в Христі, і запашність 
знання про Себе через нас виявляє на всякому 
місці!» (2 Кор. 2:14). Думаю, ви вже зрозуміли, 
що саме я хочу сказати.

Прописна істина: найкраща реклама – це 
задоволений клієнт. Він обов’язково почне ре
комендувати своїм друзям і знайомим те, що 
йому сподобалося. Ще раз зверніть увагу на сло
ва: «чинить нас переможцями в Христі». Якщо  
наше спасіння – в Господі, якщо наше освячен-
ня – справа Його рук, то чого ж нам не бути 
щасливими та задоволеними, чого нам не пе
ремагати у Христі?! І таке наше щастя в людей, 
які з нами стикаються, викликає бажання також 
мати його. І якщо все від Нього отримали й це 
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в нас видно, то до кого за цим щастям зверта
тимуться люди? Звісно, що не до нас, а до Бога. 
І в цьому сенс нашого покликання та служіння.

Якось у газеті «Сім’я» я прочитав статтю про 
те, як бути правильним батьком. Запам’яталося 
речення, яким закінчувалася стаття: «Секрет 
простий: просто будь ним». Підсумовуючи вище 
сказане, можна з упевненістю стверджувати, 
що й у нашому служінні Господу ми перебува
ємо в цілковитій залежності від Його впливу. 
Якщо нам вдається щось зробити для інших, 
якщо ми допомогли комусь прийти до Христа, 
то це – Його запашність, яку Він розповсюджує 
через нас. У Посланні до євреїв написано: «Бо 
до Його відпочинку входимо ми, що ввірували... 
Хто-бо ввійшов був у Його відпочинок, то й той 
відпочив від учинків своїх, як і Бог від Своїх» 
(Євр. 4:3,10). Цей відпочинок хочуть знайти  
й побачити в нас, віруючих, люди, які шукають 
і прагнуть істини.

Щоб мою проповідь не вважали лише при
ємною, але далекою від життя теорією, проілю
струю цю істину життєвим прикладом.

Я був у гостях в одній із церков Києва. Ще 
під час проповіді я звернув увагу на двох жінок, 
які сиділи неподалік від кафедри. По одній ві
дразу було видно, що в цій церкві вона людина 
нова (читач нехай зрозуміє). Слухала жінка 
уважно. Сусідка ж після проповіді та заклику 
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до покаяння підштовхувала її ліктем: мовляв, 
вийди вперед. Тоді жінка вийшла й покаялася. 
Заспівали «Радісну пісню», подарували квіти  
й Новий Заповіт. Сусідка, та, що підштовхувала 
ліктем, від усього серця зі сльозами радості на 
очах обіймала та вітала жінку, яка стала сестрою 
в Господі.

Я поспілкувався з новонаверненою. Виявило
ся, що вона доцент кафедри філософії в одному 
з університетів. До церкви її привела сусідка по 
сходовому майданчику, та сама, що підштовху
вала ліктем... Я порадів за новонавернену.

Підійшов я й до сусідки, нашої сестри, з про
ханням написати на аркуші адресу, щоб надіс
лати їй для новонаверненої розумних христи
янських книжок. Жінка, ніяковіло зашарівшись, 
промовила: «Я не вмію писати». Адреси я так  
і не записав, про що й донині жалкую. Чимало 
років відтоді спливло.

Що я хочу сказати цим прикладом? Жінка, 
яка не вміла читати, «Христовою запашністю» 
привела до Господа кандидата філософських 
наук. І справа не в ній, а в Тому, Хто через неї 
розповсюджує Свою запашність. Саме так Він 
і будує Своє Царство. Мені залишилося тільки 
підсумувати:

Бог зробив усе для нашого спасіння;
Бог робить усе в нас для нашого освячення;
Бог робить усе через нас у Своєму Царстві.
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Четверта: «А ми маємо скарб цей у посуди
нах глиняних, щоб велич сили була Божа, а не від 
нас» (2 Кор. 4:7). Тож де похвальба? Виключена. 
Слава Богу за Його невимовний дар!
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