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К
онсерватизм без 
особистих взаємин 
з Богом – такий же 

відхід від справжнього христи-
янства, як і лібералізм.

У Марка 8:15 Ісус попе-
реджує Своїх учнів: «Стере-
жіться уважливо фарисейської 
розчини й розчини Іродової!» 
Досить неочікувано, що учні не 
зрозуміли, про що йде мова, ду-
маючи, що Ісус турбується про 
буквальний хліб (це тоді, коли 
Він щойно нагодував чотири ти-
сячі людей).

Говорячи про розчину фари-
сейську, Ісус має на увазі про-
блему самоправедності – те, 
що ми часто називаємо легаліз-
мом. Однак легалізм не завжди 
приймає форму жорсткого фун-
даменталізму з постійними про-
повідями про «вогонь і сірку». 
Як бачите, самоправедність 
буває дуже завуальованою. На-
віть маленька її закваска може 
непомітно заповзти у наше жит-
тя і поступово повністю його 
собою заповнити. Це ж спра-
ведливо і відносно закваски 
Іродової, яка по суті є світським 
світоглядом.

Збоку здається, що фари-
сейська та Іродова розчина 
повністю протилежні одна од-
ній. Фарисеї були релігійні, а 
Ірод (іродіяни) – нерелігійним. 
Фарисеї легалістичні, а Ірод по-
топав у розпусті. Є дві крайно-
сті, і ми, грішники, відхиляємось 
подібно до маятника то в один 
бік, то в інший. Це справедли-
во не тільки в житті окремих ві-
руючих, але і на рівні помісних 
церков. Громади теж схильні 
до крайнощів. У таких випадках 
виправдовуємо себе, тицяючи 
пальцем на протилежну край-
ність: «Врешті, ми не такі, як 
вони».

Однак слід пам’ятати: «Тро-
хи розчини квасить усе тісто» 
(Гал.5:9). Варто нам допустити 
навіть крихітну частинку ле-
галізму або вседозволеності, 
як вона швидко досягає гігант-
ських розмірів. Ось чому Ісус 
попереджує, щоб ми стерегли-
ся обох видів закваски. Він не 
каже: «Використовуйте один 
тип розчини в якості протиотру-
ти від іншого виду».

Щось краще, ніж просто 
баланс

Я переконаний, що в цер-
ковному русі спостерігається 
саме таке небіблійне прагнення 
до балансу: ми або «відпускає-
мо віжки», щоби в церкві було 
менше легалізму, або «підкру-
чуємо гайки», щоби було менше 

світського. Багато консерватив-
них церков пишаються тим, що 
не є такими світськими, як су-
часні церкви. А багато сучасних 
церков пишаються тим, що не є 
такими відсталими від життя, як 
консервативні церкви. Але якби 
ми подивилися на себе очима 
Христа, то, вражені, зрозуміли 
б, що нам ще потрібно стати 
справжніми церквами!

Ісус пропонує щось краще, 
ніж просто «баланс». Він закли-
кає нас остерігатися розчини 
хліба фарисейського і Іродо-
вого, бо хоче, щоби ми саме в 
Ньому здобули Хліб Життя. Він 
є нашим духовним Хлібом.

Концепція «двох розчин» 
прослідковується в запропоно-
ваній Ісусом притчі про Блудно-
го сина. Чоловік мав два сини. 
Один був повний іродової роз-
чини, а другий – фарисейської. 
Їм не потрібний ніякий «ба-
ланс». Вони знали, що є спад-
коємцями батька незалежно 
від того, добре чи погано себе 
поводять.

Сама природа благодаті від-
кидає всі спроби «балансуван-
ня». Неможливо балансувати 
законництву і благодаті. Вони 
не можуть контролювати один 
одного. Хто намагається досяг-
нути між ними балансу, той не 
розуміє ні суті благодаті, ні ле-
галізму. Подібні спроби означа-
ють, що ми визнаємо благодать 
і законництво двома рівними 
протилежними силами і прирів-
нюємо благодать до якогось по-

турання. Виходить, що ми «уза-
конюємо» легалізм поступками 
плоті, тобто меншою кількістю 
заборон, і називаємо це «бла-
годаттю». А коли нам здаєть-
ся, що «благодаті» (потурання) 
дуже багато, то додаємо трішки 
закону. Але при будь-якому роз-
кладі ми (користуючись фразою 
Льюїса, який, у свою чергу, за-
позичив її в Лютера) «падаємо 
з одного того самого коня – 
тільки з різних боків».

Різниця не така вже 
і велика

Якщо проаналізуємо мо-
мент покаяння блудного сина 
(коли він «прийшов до себе» 
у свинарнику), то побачимо, 
що його хитнуло маятником 
у протилежний бік – в легалі-
зм. Послухайте його роздуми: 
«Тоді він спам'ятався й сказав: 
Скільки в батька мого найми-
тів мають хліба аж надмір, а 
я отут з голоду гину! Устану, 
і піду я до батька свого, та й 
скажу йому: Прогрішився я, 
отче, проти неба та супро-
ти тебе... Недостойний я вже 
зватись сином твоїм; прийми 
ж мене, як одного з своїх най-
митів...» (Лук.15:17-19).

Блудний син, повертаючись 
до свого батька, сповнився ба-
жанням догодити йому – згід-
но закону. Він не розумів, що 
розтратив всю квоту батькової 
милості, і розраховувати йому 
немає на що. Однак тішив себе 
надією: «Я буду працювати на 

нього. Спокутую хоч якось про-
вину». Зверніть увагу, що тут 
блудний син схожий на свого 
старшого брата. Різниця між 
ними не велика. Вона лише в 
тому, що старший брат працю-
вав увесь час, без утоми, ста-
ранно. А тепер молодший син 
вирішив піти його шляхом.

Коли ми шукаємо Хліб жит-
тя, то починаємо розуміти, що 
між двома цими розчинами – 
фарисейською та іродовою – не 
така вже і велика різниця (хоча 
на перший погляд вони здають-
ся протилежними). Важливо 
зрозуміти, що як релігія, так і не 
релігійність є проектами «спаси 
себе сам». Зрештою, іродова 
розчина теж потенційно містить 
елемент самоправедності – 
коли «погана» людина вирішує 
стати «хорошою». Тому немає 
ніякої мудрості в тому, щоби 
шукати баланс між «благодат-
тю» (яка насправді не благо-
дать) і законництвом.

Хліб з небес
Справжня мудрість відки-

дає як «світську» розчину, так 
і «релігійну» (оскільки обидві 
закваски містять елемент са-
моправедності) і спрямовує свій 
погляд на Ісуса. Тому, коли ми 
проповідуємо«повинні» чи «не 
повинні», «шість (чи сім) кро-
ків до чогось того чи іншого» – 
завжди є небезпека, що відій-
демо від істини, в якій мають 
потребу люди, щоби пережити 
Божу любов і мати силу викону-

вати Його заповіді.
Християнство – це не про-

сто стиль життя, філософська 
система, кодекс релігійних пра-
вил чи керівництво з підвищен-
ня моралі, покращення життя і 
досягнення успіху. Християн-
ство – це, перш за все, вістка 
про воскресіння з мертвих.

Блага Вість – це послання 
про те, що Бог зробив для нас 
у Христі. Коли таке Євангеліє 
проголошується в силі, то тіль-
ки тому, що Бог наповнює цю 
вість Своєю присутністю. Ми не 
підсилюємо Євангеліє з допо-
могою динамічної проповіді чи 
хорошої музичної групи. Все це 
може прикрасити Благу Вість, 
але покращити її не спромож-
не. Вість про безгрішне життя 
Христа, Його жертовну смерть 
і величне воскресіння – ось 
головні теми Доброї Новини. 
Вона самодостатня і має силу 
сама в собі.

Звичайно, набагато про-
стіше збирати «рішення на ко-
ристь Христа», ніж привести 
людей до справжнього покаян-
ня. Праця для переміни серця 
проводиться Святим Духом. 
Євангеліє, яке дійсно спасає від 
гріхів, нагадує нам, що справж-
нє християнство походить від 
Самого Бога. Воно надприрод-
не за своєю суттю. Воно – Хліб 
з небес, який живить душу хри-
стиян, а не розчина – фари-
сейська чи іродова.

«Голос Істини»
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Притча про синів і бурхливу ріку

В одного батька було п’ятеро синів. Всі 
вони жили разом у гірському палаці.

Старший син був слухняний, а четверо 
молодших – не дуже. Батько попереджував 
їх про небезпечність гірської річки, та вони не 
слухали. Він просив не наближатися до бе-
рега і в жодному випадку не заходити у воду, 
щоби їх не змило потоком. Але спокуса була 
великою.

З кожним днем четверо неслухняних си-
нів насмілювалися підходити все ближче і 
ближче до річки, поки один із них не вирішив, 
врешті-решт, дотягнутися до води. 

– Тримайте мене, аби я не впав, – сказав 
він, і брати міцно вчепилися в нього. Та не 
встиг він торкнутися води, як впав; шаленим 
потоком його винесло на швидку течію, а ра-
зом із ним і всіх решту.

Ріка несла їх, жорстоко била в каміння, 
перекидала через пороги, заливала хвилями. 
Їхні крики про допомогу не пробивалися крізь 
страшний гуркіт води. Як не старалися бра-
ти дістатися ближче до берега, проти могут-
ніх ударів стихії вони були безсилими. Після 
довгих годин безплідної боротьби скорились 
течії. Врешті річка викинула їх на плесо в чу-
жому похмурому краю, дуже далеко від дому.

В тій країні мешкали дикі люди. Тож бра-
ти не могли відчувати себе у безпеці, як у па-
лаці свого батька. Холодні вітри продували 
пустище наскрізь. Там було не так тепло, як 
на батьківщині. За межами долини видніли-
ся похмурі скелі. Країна, яку вони покинули, 
була гостинною, а ця – ні. Хоча і не знали, 
де опинилися, в одному були впевнені – не 
для того вони з’явилися на світ, аби жити в 
такому непривітному місці. 

Брати довго лежали на березі, все ще 
приголомшені тим, що впали у річку, і не 
мали уяви, куди тепер іти. Через якийсь час 
набралися мужності і знову увійшли у воду, 
сподіваючись вбрід піднятися проти течії. 
Але броду не було. Тоді вони спробували 
пройти по березі, та заваджали кручі. Обій-
ти теж не могли, бо не знали дороги додому. 
Врешті, розпалили вогнище і сіли біля вогню. 

–  Потрібно було слухатися батька, –  зі-
знались один одному. – Нас віднесло занад-
то далеко.

З часом вони навчилися жити в чужій 
країні. Харчувалися горіхами і робили одяг 
зі шкір тварин. Братів переповнювала рішу-
чість не забути батьківщини і не втратити 
надії на повернення. Кожен день вони здо-
бували їжу і будували намет. А ввечері сіда-
ли біля вогню і згадували батька і старшого 
брата. Всі четверо дуже за ними сумували.

Але якось один із братів не прийшов до 
вогнища. Вранці його побачили в долині, де 
жили дикуни. Там він будував хижу з трости-
ни і глини.

– Набридли мені наші розмови, – сказав 
братам. – Який толк все згадувати і згадува-
ти одне і те ж?  Тут не так вже і погано. Побу-
дую собі гарний будинок і оселюся у ньому.

– Але ж це не наша батьківщина, – запе-
речили інші.

– Так, але, якщо не згадувати що було, 
то ця країна нічим не гірша нашої …

– А як же батько?
– А що батько? Він далеко. З якого дива 

я маю вічно сидіти і чекати, коли він прийде? 
В мене з’являться нові друзі, заживу по-но-
вому. А батько як прийде, то прийде… Але з 
моря погоди не чекатиму.

І троє братів, нічим не переконавши бу-
дівничого хижі, пішли геть. Вони продовжу-
вали збиратися біля вогнища, згадувати про 
батьківщину і мріяти про повернення.

Через кілька днів і другий син не при-
йшов до вогнища. Вранці і його виявили в 
долині: він уважно спостерігав за хижею ін-
шого брата.

– Яка мерзота! – сказав він їм, ледве 
вони підійшли. – Наш брат – повний негід-
ник. Ганьбить нашу сім’ю. Подумати тільки, 

до чого докотився! Як можна будувати буди-
нок, забувши про нашого батька?

– Він не добре себе повів – погодився 
наймолодший, – але і ми накоїли діл. Пору-
шили волю отця! Бо полізли в річку, не слуха-
ючись його застережень.

– Можливо, ми раз чи два помилились, 
але в порівнянні з цим, що у хижі, просто 
святі. Батько простить наш учинок, а його 
покарає.

– Ходімо, – покликали його, – повернімо-
ся до нашого вогнища.

– Ні, я слідкуватиму за братом. Хтось же 
має запам’ятати всі його гріхи, щоби розпові-
сти батькові.

І два брати відійшли, залишивши в доли-
ні будівельника і наглядача моралі.

Вони, як і раніше, сиділи вечорами біля 
вогнища, підбадьорюючи один одного, і зга-
дували про батьківщину. Але ось одного разу 
вранці молодший син, прокинувшись, поба-

чив, що залишився один.
Він пішов шукати брата і зустрів його біля 

річки – той перевертав і складав каміння.
– Інакше нічого не вийде, – пояснив, не 

відволікаючись від свого заняття. – Батько 
не прийде за мною. Маю сам знайти його. 
Я його засмутив. Порушив його волю. Я не 
виправдав його надій, і в мене тепер тільки 
одна можливість: зроблю камінний насип 
вверх по річці і ним повернуся в оселю бать-
ка. Буду вкладати камінь за каменем, поки 
не зможу пройти до палацу по суші. Коли 
батько побачить, як я старався, як наполег-
ливо працював, йому більше нічого не зали-
шиться, як відкрити двері і прийняти мене. 

Останній з братів не знав, що і сказати. 
Він одиноко повернувся до вогнища. Якось 
почув позаду себе знайомий голос: 

– Батько прислав мене, щоби повернути 
тебе додому.

Молодший син оглянувся і побачив свого 
найстаршого брата.

– Ти прийшов за нами! – радо вигукнув. 
Брати обнялися. 

– А де ж решта братів? – запитав стар-
ший.

– Один поставив тут будинок. Інший наг-
лядає за ним. А третій будує насип уздовж 
ріки.

І первенець пішов шукати своїх братів. 
Спочатку він спустився в долину до хижі з 
тростини.

– Іди геть, чужаче! – закричав його брат у 
вікно. – Тебе тут не чекають!

– Я прийшов, щоби відвести тебе додому.
– Ну так, аякже! Ти прийшов відібрати 

мій замок!
– Це не замок, – заперечив первород-

ний. – Це халупа. 
– Це замок! Найкращий у всій долині! 

Я збудував його своїми руками. Так що йди 
геть. Не бачити тобі мого замку.

– Ти що, забув про дім свого батька?
– В мене немає батька.

– Ти народився у палаці в далекій країні, 
де завжди тепло і повно квітів. Але не послу-
хався батька і потрапив сюди, в чужі краї. Я 
прийшов, щоби забрати тебе додому. 

Брат пригледівся через вікно на перво-
родного, з трудом впізнаючи його. Але пауза 
тривала недовго, бо дикуни теж підбігли до 
вікна.

– Йди геть, нахабо! – закричали вони. – 
Це не твій дім!

– Правильно, – відповів первенець, – 
але і не ваш.

Брати знову зустрілися поглядами. І зно-
ву будівничий хижі відчув укол у серце, але 
дикунам він вже довіряв більше.

– Йому просто потрібен твій замок! – за-
кричали вони. – Прожени його!

І він прогнав свого старшого брата.
Первородний пішов шукати наступного. 

Далеко йти не прийшлося. Біля хижі, на виду 
в дикунів, сидів брат, який винуватив першо-

го. Побачивши, що наближається найстар-
ший, він закричав:

– Як добре, що ти прийшов подивитися 
на гріхи нашого брата! Ти знаєш, що він від-
мовився навіть згадувати про наш палац? 
Мені тут все відомо про його справи. Пока-
рай його! Він це заслужив! Розберися з гріха-
ми нашого брата!

Первенець м’яко сказав: 
– Спочатку нам потрібно розібратися з 

твоїми гріхами. 
– З моїми гріхами?
– Так, ти порушив волю батька.
Неслухняний син посміхнувся і махнув 

рукою.
– Та що там мої гріхи. Он де грішник, – 

заявив він, вказуючи на хижу. Дай мені роз-
повісти про дикунів, які…

– Краще розкажи мені про себе.
– За мене не хвилюйся. Я покажу тобі, 

кому тут потрібна допомога, – мовив він, 
кидаючись до хижі. – Підійдімо разом і за-
гляньмо у вікно. Бо мене він ніколи не помі-
чає… – І побіг до хижі, навіть не зауваживши, 
що найстаршого за позаду немає.

Тоді первородний повернув до річки. Там 
він побачив молодшого з братів – той вкла-
дав у воді каміння.

– Батько прислав мене, аби забрати 
тебе додому. – Той навіть не повернувся:

– Ніколи мені тут патякати. Працювати 
потрібно!

– Батько знає, що ти впав тоді. Але він 
простить…

– Можливо і так, – перебив його брат, 
намагаючись не послизнутися в бурхливо-
му потоці, – але я маю дістатися до палацу. 
Я мушу збудувати дорогу по річці. Спочатку 
покажу йому, що заслуговую його милість. А 
потім попрошу у нього прощення.

– Він вже простив тебе... Я відведу тебе 
вгору по річці. Бо ніколи не зможеш добудува-
ти свій насип.  Річка дуже довга. Для тебе це 
не під силу. Батько прислав мене, щоби по-

вернути тебе додому. І в мене вистачить сил.
Вперше укладач каміння підняв погляд: 
– Як ти посмів говорити про нього так не-

шанобливо! Мій батько не може простити за-
надто легко. Я згрішив. Учинив великий гріх! 
Він звелів нам не наближатися до річки, а ми 
порушили його волю. Я великий грішник. І те-
пер мені прийдеться прикласти багато праці 
для того, щоб отримати прощення.

– Ні, брате мій, для прощення тобі не по-
трібні великі зусилля. Потрібна велика бла-
годать. Відстань від тебе до палацу нашого 
батька величезна. Тобі не вистачить ні сил, 
ні каміння, щоби вимостити собі шлях. Тому 
батько послав мене. Він хоче, щоб я повер-
нув тебе додому.

– Кажеш, я не зможу? Кажеш, не виста-
чить сил? Та ти поглянь на мою працю! По-
дивися на це каміння! Я вже можу зробити 
п’ять кроків.

– Але тобі потрібно зробити п’ять міль-
йонів кроків!

Молодший син сердито поглянув на 
старшого брата:

– Я зрозумів, хто ти. Ти – породження 
пекла. Бо намагаєшся спокусою відверну-
ти мене від моєї священної праці. Геть від 
мене, зміюко!

І він кинув у брата камінь, який приготу-
вав для свого насипу.

– Єретик! – гукав будівничий насипу. – 
Йди геть! Мене ніхто не зупинить. Я побудую 
насип, постану перед батьком, і йому при-
йдеться простити мене. Я завоюю його при-
язнь. І заслужу його милість. 

Первородний захитав головою:
– Завоювати приязнь неможливо. Заслу-

жена милість – це не милість взагалі. Прошу 
тебе, дозволь відвести тебе додому. 

У відповідь полетів ще один камінь. Тоді 
первенець повернувся і відійшов.

Наймолодший брат очікував його біля 
вогнища.

– Вони не прийдуть?
– Ні. Один воліє насолоджуватися, дру-

гий – осуджувати, а третій – працювати. Ні-
хто з них не захотів повернутися до нашого 
Батька.

– То вони залишаться тут?
Старший брат повільно похитав голо-

вою:
– На якийсь час.
– А ми повертаємося до батька? – Запи-

тав наймолодший.
– Так.
– Він простить мене? 
– А навіщо тоді посилав би мене?
Старший брат узяв на свою спину мо-

лодшого, і так почалося їхнє повернення до-
дому.

У кожного з братів була можливість по-
вернутися з найстаршим додому. Перший 
відмовився, надавши перевагу своїй халупі. 
Другий відмовився, вирішивши записувати 
всі помилки свого брата, замість того, щоби 
визнати власні. Третій відмовився, бо думав, 
що важка праця краща за щире каяття. А 
четвертий погодився жити з почуттям вдяч-
ності, а не провини.

– Я звеселяю себе сам, – вирішив пер-
ший.

– Я порівнюю себе з тобою, – розсудив 
другий.

– Я сам спасаю себе, – зробив висновок 
третій.

– Я довіряю себе тобі, – постановив чет-
вертий.

Чи можна поставити вам життєво важли-
ве запитання? Ось ви прочитали про чоти-
рьох братів, і кого ж з них потрібно згадати, 
говорячи про ваші стосунки з Богом? Чи ви-
знаєте ви, як і четвертий син, свою неспро-
можність самостійно повернутися додому? 
Чи вхопились ви за простягнуту руку нашого 
Отця? Чи підтримує вас правиця благодаті? 
Може, ви більше подібні на когось із трьох 
інших синів?

Макс Лукадо
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Пігулка від лицемірства

Уникнути лицемірства можна 
тільки чесністю

Якщо ви коли-небудь запрошу-
вали людей в церкву, то, напевно, 
чули відмову, яка звучала як: «Та 
ну, там самі лицеміри!»

Лицемірство – одна з найпо-
ширеніших причин, чому люди за-
лишають церкву чи не йдуть туди 
зовсім.

Чому ж іноді християн вважа-
ють лицемірами?

Давайте почнемо з гіркої прав-
ди – бо ми і є лицемірами.

Можливо, це через те, що ми 
говоримо, що обманювати – пога-
но, але самі інколи прибріхуємо. 
Кажемо, що пліткувати погано, але 
частенько все ж когось обговорює-
мо за його спиною. Ми кажемо, що 
Бог любить усіх, але самі часто не 
проявляємо любові. Просимо про-
щення, але відмовляємося проща-
ти тих, хто нас образив. Пропові-
дуємо благодать, але самі схильні 
осуджувати. Як показує досвід – 
церква складається з людей, а в 
людей багато недоліків.

Ніхто з нас не досконалий. На-
віть близько до досконалого немає 
нікого. І це нормально. Церква ж не 
для бездоганних людей придумана, 
щоби одні безпомильні люди порів-
нювали себе з іншими безпомиль-
ними людьми. Ми говоримо, що ми 
хороші, а насправді, відчуваємо, 
що тонемо у своїх недоліках.

І ось тому ми лицеміри. Лице-
мір у грецькій культурі був акто-
ром, який грав роль у масці, тому 
лицемірство – це коли зовнішній 
образ людини не співпадає з її вну-
трішньою суттю. Іноді, замість того, 

щоби дозволити Ісусу нас змінити, 
змушуємо себе прийняти образ 
тих, хто нас осуджує. Ми починаємо 
поводитися так, як ми вважаємо, 
що так потрібно себе поводити. І го-
воримо те, що вважаємо прийнят-
ним говорити. Ми перетворюємося 
в акторів. Нам здається, що у нас 
все схоплено. Проте наше життя 
перетворюється у виставу. А цер-
ква стає нашою сценою.

Лицемірство – це маска, яку 
одягаємо, щоби приховати себе 
справжнього.

Хочете зняти маску? Ось вам 
три поради на допомогу.
Будьте чесні самі зі собою

Ніхто з нас не досконалий. На-
віть близько немає нікого. І це нор-
мально. Церква не для досконалих. 
Церква – це місце для поломаних 
людей. Вона – для людей, які пере-
живають труднощі. Якщо ми чесно 
говоритимемо, що ми – незаверше-
ний труд, – хто назве нас лицеміра-
ми?
Будьте справжніми

Ми – не кращі за інших, не свя-
тіші за інших. Життя  – це не зма-
гання. Єдиний, з ким маємо себе 
порівнювати – це Ісус Христос. По-
рівнюючи себе з Ним, ми відразу 
побачимо себе у повному світлі: по-
ломані. Ми – грішники. Не достат-
ньо добрі. Але Ісус полюбив і помер 
за нас. Ми – діти Божі. Прийняті в 
Його сім’ю. Усиновлені. Улюблені. 
Не за наші заслуги, але за Його рі-
шенням. Нам вже не потрібно бути 
«достатньо добрими», Він приймає 
нас такими, як ми є.
Любіть

Любов не здатна лицемірити. 

Чим більше ми любимо, тим більше 
люди будуть приймати наші слова. 
Коли ми любимо, то можемо поми-
лятися по повній програмі, і ніхто не 
називатиме нас лицемірами. Коли 
любимо, то можемо критикувати, 
не осуджуючи. Можемо пропові-
дувати Боже Слово, а не втискати 
принципи людям у вуха. 

Любов – це фабрика благода-
ті. Люди відчують любов, якщо ми 
справді їх любимо. Любов змінює 
все. Одне з головних бажань люди-
ни – це любити і бути улюбленим. 
Ніхто не називав Ісуса лицеміром, 
бо Він любив людей. Він цінував їх. 
Він приніс Себе у жертву заради 
них.

Ставши християнином, людина 
не досягає досконалості. Вона слі-
дує за Христом, і все життя її тепер 
крутиться навколо Христа. Наше 
буття тепер у Ньому. Ми розвива-
ємо з Ним свої стосунки. І зробити 
це можливо тільки через спільне 
проведення часу. Ми прагнемо до 
Нього перш за все. Він стає нашим 
пріоритетом. І це не надпис на ав-
томобільній наклейці чи статус у 
фейсбуці. Християнин – той, у кого 
є радикальні, що повністю зміню-
ють життя, відносини з нашим Бо-
гом і Царем.

Віра у Христа – не те, що ми го-
воримо, чи робимо. Віра у Христа – 
це наша природа, не зовнішні атри-
бути, а внутрішній стан. І не може 
віра бути лицемірною, бо у вірі 
немає якогось визначеного списку 
правил. Вся наша віра – у взаєми-
нах з Богом.

Хочете позбавитися від лице-
мірства? Ось вам рецептик: пере-
станьте прагнути стати «хорошим 
віруючим», просто спілкуйтеся з 
Ісусом, розмовляйте з Ним, слу-
хайте Його. Чим більше будете 
проводити з Ним часу, тим більше 
Він змінюватиме вас, наповнюючи 
Своєю любов’ю до інших людей і 
покриваючи вас Своєю благодаттю.

Справжнє, непідроблене життя, 
зі змістом і метою, приходить від 
спілкування з Ісусом. І в цьому спіл-
куванні – наше головне завдання. 
Робіть це, і все решта додасться.

Тайлер Едвардс

Археологи знайшли модель, яка відповідає 
біблійним описам Соломонового храму

Кам’яна скринька, 
знайдена ізраїльськи-
ми археологами по-
близу Бейт-Шемешу, 
є наглядним, хоча й 
непрямим доказом 
існування Першого 

Храму, спорудженого ізраїльським царем Соломо-
ном, сином Давида. 
Скринька розміром 35х20 сантиметрів являє собою 

модель споруди, яка дивовижним чином відповідає 
опису Храму з книги пророка Езекиїла. Сам предмет 
датований епохою царя Давида, знайдений археоло-
гом Йосефом Ґарфінкелем. Археолог стверджує, що 
модель дає можливість зрозуміти технічні терміни, які 
Біблія використовує, описуючи будівлі часів Ізраїль-
ського царства, значення яких дотепер залишалось 
не зовсім зрозумілим.

http://risu.org.ua/
Церкву звільнили від оподаткування 

нерухомості
Верховна Рада Укра-

їни ухвалила Закон 
«Про внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо звільнен-
ня від оподаткування 
нерухомості релігійних 
організацій» (реєстра-

ційний номер 2226).
Відповідно до внесених змін, звільняються від та-

кого податку об’єкти нерухомості, що перебувають у 
власності релігійних організацій, статути (положення) 
яких зареєстровано у встановленому законом поряд-
ку, та використовуються виключно для забезпечення 
їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здій-
снюють діяльність засновані такими релігійними ор-
ганізаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, 
лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійс-
нюється виробнича та/або господарська діяльність.

http://risu.org.ua/
ОБСЄ звернула увагу на переслідування 

християн, зокрема в Україні
Біля шістде-

сяти офіційних 
представник ів 
країн-учасниць 
ОБСЄ, експертів 
і релігійних дія-
чів обговорили у 
Відні проблема-
тику пересліду-

вань християн.
Прикметно, що офіційна делегація Росії разом із 

представниками Російської Православної Церкви 
намагалися представити ситуацію в Україні у такому 
світлі, що нібито священики Московського Патріарха-
ту зазнають нечуваних раніше релігійних пересліду-
вань. 
Цю інформацію спростував Перший секретар 

Представництва України в ОБСЄ Олександр Мазни-
ченко. За його словами, російська сторона знову вда-
ється до методів брехливої пропаганди, приховуючи 
тим самим свою політику релігійних переслідувань в 
окупованому Криму та жахливі злочини проти вірую-
чих різних конфесій на Донбасі, які супроводжують 
російську агресію проти України. 

Інститут релігійної свободи
Правозахисники зібрали факти релігійних 

переслідувань на окупованому Донбасі
Доповідь «Коли Бог 

стає зброєю» містить у 
собі факти, свідчення 
жертв і очевидців релігій-
но вмотивованих пере-
слідувань, які здійснюють 
бойовики-сепаратисти 
під час збройного кон-

флікту на Сході України.
Війна на Сході України забрала вже понад 6000 

життів, майже мільйон людей змушені були залишити 
свої домівки. 
Проте є група людей, які рятуються від свавілля та 

кривавих переслідувань самопроголошених “респу-
блік”. Це ті люди, які постраждали чи досі зазнають 
переслідувань через свої релігійні переконання.
Сепаратисти привласнюють церковне майно, ви-

крадають, піддають тортурам і вбивають священ-
нослужителів та прихожан, забороняють будь-яку 
релігійну практику, окрім православ’я Московського 
Патріархату та деяких інших виключень.

www.irs.in.ua

Фернандінью про зустріч з Богом

Фернандінью – бразильський футболіст, якого 
визнали найкращим гравцем Чемпіонату України се-
зону 2007–2008 рр., коли «Шахтар» оформив «золо-
тий дубль», вигравши національну першість та кубок 
країни. У складі «гірників» шість разів здобув титул 
чемпіона України (в 2006, 2008, 2010, 2011, 2012 і 
2013 роках), а також чотири рази став володарем 
Кубка України (в 2008, 2011, 2012 і 2013 роках) та 
тричі Суперкубка України (в 2008, 2010 і 2012 роках). 
З червня 2013 року була досягнута домовленість про 
перехід Фернандінью в «Манчестер Сіті».

Ось що він розповів про себе: «Я почав грати у 
футбол, коли мені було 17 років, рано дізнався про 
світ і насправді все хотів попробувати. Коли мені ви-
повнилося 19 років, став професійним гравцем фут-
болу. В Бразилії футболісти можуть купити будинок, 
авто, і багато чого іншого, але в такому віці я не був 
готовий до свідомого життя. Багато пив, дуже любив 
гуляти, погано говорив про людей, обманював батька 
і маму, засмучував їх. Ніколи не забуду той день, коли 
мій друг подарував мені Біблію зі словами:  "В цій Кни-
зі є Людина, яка стане для тебе найкращим Другом". 
Два роки книга пролежала без діла, я не прочитав з неї 
жодного вірша…

З Бразилії в Україну приїхав, щоби грати футбол. 
Скажу відверто, що продовжував жити колишнім жит-
тям: пив, гуляв, обманював і робив все те, що не по-
добалось Богу. Одного разу я відчув, що життя немов 
зупинилось: ні вперед, ні назад. Все було настільки 
жахливо, що моя улюблена справа – футбол, виходи-
ла вкрай погано…

Багато чого переосмисливши, я прийняв Ісуса в 
своє життя як свого Спасителя. І Бог почав змінювати 
мене, коли я став вивчати Його слово. Хочу вам сказа-
ти, що Ісус Христос  – це моя сила. Все, що я роблю, 
я роблю Його Іменем, титул «Кубок УЄФА» – це Боже 
благословення для мого життя.»

Підготував Анатолій Якобчук
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Замовлення № 42

Не проміняти б віру на обряд
Не проміняти б віру на обряд,
Живе моління – на бездушну звичку.
Не зупинитись і не йти назад,
І не загаснути огарком свічки.
Суєтна віра – лише звук пустий.
Життя будуймо на міцній основі.
Не треба зваб чужої красоти,
А – укріплятись у Господнім Слові.
Як небезпечно йти на міражі,
Боятися тривог, зрікатись ноші.
І це вважати щастям для душі,
Мені ж дорожчі перевірки Божі.
Де ж сенс лиш самолюбством жити, де?
Адже усе земне іде в могилу.
Та люблячи і Бога, і людей.

Олексій Дунаєв 

Як жаль
Як жаль, Господь, що дні спокути
Прийшли до мене лиш тепер,
Бо на душі, немов отрута,
Ганьби познака, що не стер.
Вона не раз мене тривожить,
Мені нагадує про те,
Що день прожитий мною кожен –
То рабству власному протест.
Я був колись рабом обману,
Рабом гріха і суєти...
Мій шлях тягнувся крізь тумани,
Не знав, не відав, що є Ти.
Та раптом – диво незбагненне –
Я вже не раб, я вже воскрес:
Твій Дух Святий зійшов на мене
З вершин сіяючих небес.
Десь – танки, зашморги законів...
Та на коліна не впаду.
Я Твій, Господь, хай серце дзвонить,
До Тебе з радістю іду.

Сергій Рачинець

Впаду на коліна
Впаду на коліна, звернуся до Бога,
Закралася в душу печаль і тривога:
О вислухай, Боже, молитву сердечну,
До Тебе горнуся, з Тобою безпечно.
На Тебе надіюсь щодня, щохвилини,
Бо Ти мене любиш, як Батько дитину,
Як ненька, мій Боже, про мене Ти дбаєш
І силу з небесних джерел посилаєш.
Ти – Розум Могутній і все розумієш,
В вітрах благодаті тривогу розвієш,
Барвисту веселку напнеш наді мною,
Зіллєш в мою душу блаженство спокою.
Як часто в молитві до Тебе приходжу
Й Твою незрівнянну підтримку знаходжу!
За віру й надію Тебе прославляю,
Бо в Тобі спасіння навіки я маю.
Прийми мою вдячність і щире моління
За ласку, за радість, за благословіння!
Ще, може, не раз закрадеться тривога –
Я знову в молитві полину до Бога,
У посмішці сонця Його я відчую –
З Ним лугом зеленим до неба мандрую.

Мирослава Милян
Христос
Любов’ю грівши всіх Своєю,
Народ в покорі Він навчав.
І всі закони Моєсея 
В закон любові Він уклав.
Не терпить помсти Він, ні гніву,
Прощати всіх Він учить сміло,
Добром за зло платити всім.
Є неземная сила в Нім:
Сліпим Він очі відкриває,
Він неміч в силу обертає
Усім калікам в світі цім.
Недуг зціля, лікує муку,
Для всіх Спасителем Він був,
Всім простягнув благую руку 
І жодного не відштовхнув.

 Олексій Толстой

Перейти від смерті до життя

Що потрібно для того, аби бути 
справжнім християнином? Служити Бо-
гові, виконати якусь повинність, вести 
праведне життя, притримуватися  пев-
них правил? Що би ми не захотіли дати 
Богові, цього буде не достатньо для 
того, аби бути християнином. Бо Він че-
кає саму людину.

Звичайно, перш за все, щоби стати 
християнином, потрібно «народитися 
згори», – це те, про що говорив Христос 
Никодиму.

Після народження згори людина вже 
націлена не на досягнення праведного 
життя і виконання правил, а на виявлен-
ня життя, на постійний зв’язок з Ним. І 
тоді, як природний наслідок, з’являється 
праведне життя. Коли віруючий обмежу-
ється виконанням обрядів, то намага-
ється жити максимально правильно, 
але його зусилля, якими би великими 
вони не були, не можуть зробити його 
справжнім християнином. І чим більше 
людина намагається виконати всі пра-
вила, тим важче їй це зробити. Як ре-
зультат, такого християнина наздоганяє 
розчарування, тому взамін того,  що він 
робить (віддає свій час на відвідуван-
ня церкви; прикладає зусилля, вико-
нує традиції; живе моральним життям, 
відмовляючись від усього того, що не 
відповідає критеріям моральності), він 
не отримає нічого, навіть очікуваної до-
помоги у виконанні правил. Інколи тра-
пляється ще складніша ситуація – коли 
людина усвідомлює, що справжнє хрис-
тиянство не інструкція і не тільки обряд, 
та вона не може навчитися любити, на-
віть якщо хоче цього. І не тому, що Го-
сподь не дає людині бажане, а тому, що 
людина не здібна прийняти Його дар.

Обираючи дорогу виконання обря-
дів і схем, віруючий вибирає шлях оди-
нокості. Неминуче концентруючись на 
собі, на своєму «я», він прагне досяг-
нути певних висот і вдосконалюватися. 
Коли его є суб’єктом дії, і я все вирішую 
сам: що мені зробити для Господа, коли 

вділити Йому час, то я неминуче зали-
шуся в точці замерзання. Схематичний 
раціональний погляд людини навряд чи 
може охопити всю її особистість, її спіл-
кування з Богом, зв’язок з Ним,  залу-
чення у Його Життя. Хоча шлях навко-
ло его тупиковий, той, хто обрав його, 
буде отримувати допомогу від Бога, бо 
має нове життя, і тому, що Господь ми-
лосердний. Такий підхід приводить до 
«християнства не по-справжньому» при 
тому, що людина щиро прагне до «хри-
стиянства всерйоз».

Поняття християнства, безумовно, 
включає в себе питання етики і мораль-
ного життя. Але християнство як життя у 
Христі більше всього цього, і воно є пе-
реходом від стану смертності людини в 
стан життя через спілкування, єдність і 
неспинний зв’язок з Господом. Бути хри-
стиянином означає брати участь у житті 
Христовому і перш за все у спільності 
Трійці. Життя за любов’ю завжди перед-
бачає щось більше, ніж ми можемо зро-
бити за допомогою приписів, інструкцій і 
правил. Знаходячись у стосунках любо-
ві, ми про все це не роздумуємо. Коли 
в спілкування з Христом залучена вся 
особистість людини, вона не контро-
лює недосконалим розумом межі такого 
спілкування.

Між поняттями «бути втягнутим у 
християнство» і «бути християнином» 
є різниця. У першому випадку людина 
залишається в рамках обмеженої ра-
ціональності і виконання правил етики, 
морального життя, у другому – вона 
переходить на рівень онтології, коли її 
особистість, раціональність, здібність 
розуміти преображаються Господом, 
розширюються і збагачуються. Цей рі-
вень навіть важко назвати новою лан-
кою духовного зросту, бо ми говоримо 
про принципово інший стан. Життя не 
буває багато чи мало, воно просто є.

Що відбувається, коли людина стає 
справжнім християнином? Христос 
звільняє її від смерті, і, як наслідок, вона 

здобуває життя. Людина віддає Бого-
ві всю себе, а Бог приймає її і вводить 
назад у життя, Своїм Диханням віднов-
люючи її природу. І християнин постає 
перед Ним неспотвореним і живим, 
здатним стверджуватися, укорінювати-
ся в житті Христовому. Христос – саме 
життя, без Нього ми, як і у час Старо-
го Завіту, виконуємо інструкції, які про-
йшли крізь наші недосконалі розум та 
волю і після цього зв’язують нас. 

Часто прірва між Богом і людиною 
бачиться лише з допомогою етики і пси-
хології, як і спілкування між Творцем 
і творінням розумілось і розуміється 
лише як покора Божим заповідям. Але, 
коли ми не любимо, це означає, що ми 
тільки навчені християнству і в нас може 
бути лише християнство не по-справж-
ньому. Адже якщо все те, що ми знаємо, 
не торкається всієї глибини нашого єст-
ва, тоді розум намагається контролю-
вати всі процеси, обираючи обмежений 
шлях, бо не знає всього, що знає Го-
сподь про нас і про цей світ. З цієї причи-
ни проблематична імперативна етика, а 
етика, де показані життєві процеси, ха-
рактери, відносини, Сама Особистість 
Христа, життєдайна.

Ісус дає нам не схему, інструкцію чи 
правила поведінки, Ісус нам дає Самого 
Себе і від нас хоче отримати не просто 
виконання обрядів, правил, не життя 
за схемою, а нас самих. Бути христия-
нином всерйоз означає зміну самої суті 
людини, яка має стосунки з Христом, і 
вже наслідком цього буде її праведне 
життя. Бути християнином – значить 
проходити життєву дорогу разом із Хри-
стом. 

Цікаво, що Іван, на відміну від ін-
ших євангелістів, не описує євхаристію, 
Таємну Вечерю, але детально розпові-
дає про миття ніг. Можливо, євангеліст 
прагнув показати нам суть Вечері як 
взаємодії любові. В історичному контек-
сті жертовна трапеза символізувала єд-
ність з Божеством і союз між учасника-
ми трапези, пов’язаними одним життям. 
Кров жертви у Старому Завіті означала 
життя, право розпоряджатися яким на-
лежало тільки Богу. Кров Ісуса Христа 
об’єднує нас у спілкуванні з Триєдиним 
Богом, де Господь віддає нам Себе і 
приймає нас. Сам Господь є Жертвою, 
Він об’єднує Церкву, віддаючи Себе, 
Своє тіло і кров, самого Себе. Життя 
завжди трактується як відносини, спіл-
кування і участь, а не просто пізнання. 
Після гріхопадіння відбувся трагічний 
розлом з Богом. Синоніми «гріхопадін-
ня» – «розділення», «розрив»: гріх увій-
шов у світ як ідолопоклонство, тобто як 
спілкування тільки зі створеним світом.  
Коли людина виконує лише обряди чи 
правила, не втягуючись в особисті сто-
сунки з Богом, не віддаючи Йому себе, 
вона залишається на рівні спілкування 
тільки зі створеним світом. Для усвідом-
лення себе сином Бога, як єдина мож-
ливість, неминуче приходить християн-
ство по-справжньому.

 Ірина Апатова


