
Духовно-просвітницьке видання                                                           Липень 2015 № 7 (33)

Що шукає людина в релігії? – Доско-
налості, визволення від порочності 

і внутрішньої необлаштованості, від гріху. 
Вона шукає цілісності. В грецькій мові сло-
во «спасіння» має два значення: цілісність і 
спасіння. Але чи набуває релігійна людина 
ту саму цілісність чи спасіння? Відповісти 
на це питання намагаються всі релігії світу, 
починаючи з найпримітивніших до найвишу-
каніших, і це питання турбує людей сьогодні 
не менше, ніж у давнину.

Дозвольте мені привести діалог двох лю-
дей, якраз на цю тему:

– Учителю, знаємо ми, що прийшов Ти 
від Бога, як Учитель, бо не може ніхто таких 
чуд учинити, які чиниш Ти, коли Бог із ним 
не буде. 

– Поправді, поправді кажу Я тобі: коли 
хто не народиться згори, то не може побачи-
ти Божого.

– Як може людина народитися, будучи 
старою? Хіба може вона знову ввійти в утро-
бу своїй матері й родитися?

– Поправді, поправді кажу Я тобі: коли 
хто не народиться з води й Духа, той не 
може ввійти в Царство Боже. Що вродилося 
з тіла, є тіло, що ж уродилося з Духа, є дух. 
Не дивуйся тому, що сказав Я тобі: вам не-
обхідно родитись згори. Дух дихає, де хоче, і 
його голос ти чуєш, та не відаєш, звідкіля він 
приходить, і куди він іде. Так буває і з кож-
ним, хто від Духа народжений.

– Як це може статися?
– Ти учитель ізраїльський, то чи ж цього 

не знаєш?
Ви здогадалися, що це цитата з Єванге-

лії Івана, знаменита розмова Ісуса зі старій-
шиною Никодимом.

Дуже поширене переконання: щоби спо-
добатися Богові, отримати Його прощення 
і потрапити у Боже Царство, потрібно бути 
дуже релігійною людиною. Таким, як Нико-
дим. Він глибоко і щиро вірив у Бога, і тому 
приєднався до впливової релігійної групи, 
яка поклала основу талмудичному юдаїз-
му, – фарисеям. Фарисеї вели дуже суворий 
спосіб життя. Відмовлялися від задоволень, 
вони слідували за тим, що розум визнає бла-
гом. Вони намагалися не упустити жодної 
букви в законі, ретельно виконуючи всі при-
писи. А таких вимог було більше шестисот.

Никодим мав хорошу репутацію. Він 
бездоганно усе виконував, не пропускав 
жодного богослужіння, посту і молитви. Він 
був учителем, тобто викладав у найпрестиж-
ніших навчальних закладах. Никодим був 
начальником юдейським, тобто мав вагу у 
суспільстві. Здавалось, що все перерахо-
ване забезпечить будь-якій людині зірку на 
тротуарі слави в Голівуді, і навіть місце на 
небесах – поруч з Творцем.

Никодим добре розумів, що у своїй ре-
лігійності він – приклад для сучасників. І все 
ж відчував у душі якусь незадоволеність, 
порожнечу. Подібне відчували і відчувають 
сьогодні багато людей. В Івана Франка в 
оповіданні «Цигани» є такий фрагмент. Охо-
ронець виявляє в печері біля вогнища людей 
і намагається дізнатися:

– Хто ви такі?
– Цигани…
– А що тут робите?

– Пропадаємо…
Не знаючи, що робити, куди себе подіти, 

сьогодні багато людей не живуть, а пропада-
ють. Життя перетворюється в існування, а 
сльози сміху – у сльози відчаю і одинокості. 
Напевно, Никодим розумів, що, не дивлячись 
на всі свої релігійні зусилля, а релігійність має 
на увазі зв’язок з Вищим, з Богом, він одино-
кий, бо не може без страху жити у світі гріху і 
пристрастей, бо не має миру в серці.

Звичайно, він більше, ніж хто інший міг 
би надіятись на свою релігійність. Але на-
віть маленька ймовірність помилки в цьому 
питанні не давала йому спокою. Никодим 
шукає відповідь на важливі життєві питання: 
чи можна, виконуючи всі обрядові правила, 
догодити Богу? Яка правдива суть духовного 
життя? Никодим розумів, що не може дати 
відповідь на ці запитання, і знаходився в по-
шуку головної відповіді.

Скільки живе людина, стільки продов-
жується пошук істини. Люди шукають змісту 
життя, будують свої уявлення про щастя. Лю-
дина підсвідомо відчуває в собі вічність. 

Никодим поважав Христа як Вчителя 
від Бога. Тому вирішив звернутися до Ісуса 
за допомогою. Христос прийняв Никодима 
відразу – в Бога завжди є час для тих, які 
приходять до Нього. Никодим не став нази-
вати свої титули, не став себе порівнювати з 
іншими, менш релігійними людьми. Він хотів 
одного – наблизитися до Бога. 

Христос почав говорити про Царство 
Боже. Вислів «Царство Боже» вказує на вищу 
мету людського буття. Це біблійне поняття 
висловлює правління Бога у світі. Бог створив 
світ з нічого. «Вірою ми розуміємо, що віки 
Словом Божим збудовані, так що з невиди-
мого сталось видиме» (Євр.11:3). Богу підко-
рені закони природи і сама людина. «У Нього 
в руці душа всього живого й дух кожного люд-
ського тіла» (Йов. 12:10). Царство Боже, акт 
правління Бога, проявляється у двох вимірах: 
в історії і у вічності. Сьогодні Бог Духом Свя-
тим утверджується в серці людини.

Але якщо релігійність, всенародне ви-
знання, моральне життя і інші наші діла не 
ведуть на Небо, як бути? Ось власне у чому 
питання Никодима. Христос йому відповів: 
«Поправді, поправді кажу Я тобі: Коли хто 

не народиться згори, то не може побачити 
Божого Царства… Вам необхідно родитись 
згори» (Iв.3:3,7). Христос ніби сказав: «Ни-
кодиме, ти хочеш отримати прощення грі-
хів, здобути спасіння і досягнути небес? Ти 
маєш народитися згори!» Істину про народ-
ження людини згори Христос повторив три-
чі. Релігійність, моральність, добрі справи, 
все добре, але не помогло Никодиму пройти 
прірву, яка розділяла Його від Бога, і увійти в 
Царство Боже.

Уяви, що йдеш стежкою. Добрі люди по-
передили, що на шляху – рів. Ти несеш з со-
бою дошку – міцну, дубову. Підійшов. Але рів 
виявився ширшим довжини твоєї дошки. Рів 
шириною в п’ять метрів, а дошка – чотири 
метри вісімдесят сантиметрів. Як не клади, а 
дошка коротка. Людину від  Бога розділяє рів 
гріха. Однієї релігійності не вистачить, щоби 
перейти на інший бік, до Бога. Для того, щоб 
отримати прощення і спасіння, людина має 
«народитись згори». 

У нас є тіло. В тілі –  душа. Дух – це керів-
ний принцип життя. Від народження ми гріховні 
і робимо зло. Людина відкрита до замкнутого, 
ущербного життя від народження. Народжен-
ня згори – це милостивий акт Бога, який Він 
здійснює в душі людини і завдяки якому керів-
ний принцип життя стає святим. Народження 
згори преображає грішника в нове творіння. 
Тільки після того, як Бог відродить людину до 
нового життя, людина зможе жити чисто, пра-
ведно і свято, робити «добрі діла, які Бог при-
значив виконувати» (Еф. 2:10).

Людину не може змінити ні освіта, ні ре-
лігія, ні філософія, ні доброчинність, ні ви-
правні заклади, ні пластичні операції, ні генна 
інженерія. Наша гріховність перетворює нас 
в тління. Тому нам потрібна нова природа, 
ми маємо народитись згори до нового життя. 
Царство Боже, це не тільки наше сьогодення, 
але і наше майбутнє. Вічне життя починаєть-
ся з Богом на землі, і продовжується в безкі-
нечність. Людина створена для вічності. Дуже 
абсурдно виглядає думка, що той, хто носить 
в собі образ Божий, призначений лише для 
того, щоби стати добривом для кульбабок. 
Земне життя – лише початок Життя.

Христос говорив, що для людини є два 
шляхи – вузький і широкий. Широка дорога 

веде в погибель, а вузька – до Бога, в Цар-
ство Боже. Золотої середини, на яку бага-
то хто розраховує, немає. Ісус закликає: 
«Входьте тісними ворітьми…» (Мт. 7:13). 
Небо – не ілюзорне пристановище для об-
межених, наївних і забобонних невігласів. 
Душа людини рветься в небо. Вимагає неба 
і розум. Бог запевняє, що небо є. Христос 
сказав: «Багато осель у домі Мого Отця; а 
коли б то не так, то сказав би Я вам, що 
йду приготувати місце для вас? А коли ві-
дійду й приготую вам місце, Я знову прийду 
й заберу вас до Себе, щоб де Я, були й ви» 
(Iв.14:2,3).

Сучасні люди нищать одні одних. З ша-
леною швидкістю поширюється наркоманія, 
світ охоплюють нові і нові епідемії, на кож-
ному кроці розлучення, п’янство. Середньо-
статистичний житель випиває до 16 літрів 
спирту в рік, це при міжнародному макси-
мальному показникові у 8 літрів для хроніч-
ного стану. До 16 років молодь встигає поба-
чити 150 тис. вбивств. Злочини стають все 
жорстокішими. Молодіє проституція, а її клі-
єнти стають все старішими. Лжерелігії поши-
рилися, мов метастази, по всьому світі. Все 
це плоди духовної омани. Ось чому потрібне 
народження згори. 

Бог може дарувати нове народження 
у будь-який час і на всякому місці: вдень і 
вночі; весною і осінню, і храмі і в комуналці. 
Народження згори змінило життя Никодима. 
До зустрічі з Христом Никодим був люди-
ною, яка сумнівається. Зустріч зі Спасите-
лем дала йому силу свідчити. Скоріше за 
все, саме він розповів про Господа Йосипу 
з Ариматеї, потім вони разом поховали тіло 
Ісуса. Так, як Бог відроджував людей до но-
вого життя в давнину, так Він відроджує лю-
дей і сьогодні.

Дорогий друже, Бог зробив все для того, 
щоби відродження твоєї грішної душі стало 
можливим. Тепер справа за тобою. Звернись 
до Бога, негайно! Ми не знаємо, що очікує 
нас наступної миті. Можливо, ви запитаєте: 
«Що мені потрібно зробити для того, щоби 
Бог відродив мене для Свого Царства? Як 
отримати прощення гріхів? Як здобути спа-
сіння, здібність не грішити і внутрішній мир?»

Для цього потрібно покаятися: визнати 
свою неспроможність, визнати те, що маєш 
потребу у Божій благодаті, змінити свої цін-
ності і стиль життя. 

Спасає віра в Господа Ісуса Христа. 
«Поправді, поправді кажу Вам: Хто вірує в 
Мене, життя вічне той має» (Iв.6:47).

І, насамкінець, потрібно слідувати за 
Христом у слові, поведінці, думках і у вченні. 

У Середньовіччі замки оточували рова-
ми з водою. Потрапити у замок можна було 
лише через підйомний міст. Феодал вирішу-
вав, коли спускати міст  і коли його підійма-
ти – кого пускати в замок і кого випускати. 
Друже, ти – господар замку своєї душі. Бог 
пропонує Свою допомогу. Він хоче увійти 
Святим Духом у твоє життя і відродити тебе, 
утвердити Царство Боже в твоєму житті. Бог 
не зробить це всупереч твоїй волі. Ти сам 
маєш прийняти рішення і впустити Христа в 
своє серце. Не відкладай своє навернення. 
Звертайся до Бога просто зараз!

Біллі Грем
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Чи ти християнин? Перевір своє християнство

Хто такий християнин? 
Ми живемо в країні, у якій 
більшість населення вважає 
себе християнами. Але що 
маємо на увазі, коли кажемо 
слово «християнин»? І що 
мали на увазі ті перші учні, 
послідовники Ісуса, які стали 
називатися християнами піс-
ля смерті і воскресіння Вчи-
теля? Про це, напевно, варто 
подумати серйозніше.

Ми живемо у двадцять 
першому столітті, коли кожен 
може назватися ким завгод-
но: хтось бджолярем, хтось 
нумізматом…

Хочеш бути християни-
ном – будь ласка, жодних 
проблем. Але, якщо ми на-
зиваємо себе християнами, 
християнство стає, або має 
стати для нас не просто наз-
вою, а способом життя. Чи 
дійсно це так?

У книзі Діянь святих Апо-
столів в 11 розділі є цікава 
замітка: «І збирались у Цер-
кві вони цілий рік, і навчали 
багато народу, і в Антиохії 
найперше християнами наз-
вано учнів» (Дiї.11:26).

Учні в Антиохії стали на-
зиватися християнами. Їх 
було дуже небагато. Це були 
ті учні, які повірили і стали 
послідовниками Ісуса зі слів 
Апостолів і перших християн, 
а ті, в свою чергу, увірували 
в Єрусалимі відразу після 
смерті і воскресіння Ісуса. 
Коли почалися складні часи 
переслідувань, багато з  них 
виїхали, залишивши Єруса-
лим. Деякі зупинились у місті 
Антиохія, великому політич-
ному і торговому центрі, за 
500-600 кілометрів від Єру-
салиму. Це була столиця об-
ласті, одне з найбільших міст 
Римської імперії.

В цьому місті біженці з 
Єрусалиму і поселились, 
там вони розповідали про 
Христа, і з їхнього свідчен-
ня увірувало багато людей. 
Звичайно, для великого міста 
це була незначна купка лю-
дей. Сьогодні на землі біль-
ше ніж 6 мільярдів людей, і з 
них приблизно мільярд двісті 
мільйонів тих, які називають 
себе християнами. А ви, чи-
тачу, чи вважаєте себе хри-
стиянином? 

Якщо сьогодні вийти на 
вулицю і запитати першого 
перехожого:

«Ви християнин?», – зде-
більшого він відповість: «Зви-
чайно, християнин».

–  А  як  ви  дізнались , 

що  ви  християнин?
– Ну, як, в церкву ходжу, 

пасочку свячу…
– Ну, а ще як ви дізна-

лись?
– Батьки віруючі.

А якщо ще одного запита-
ємо:

– Як ви дізнались, що хри-
стиянин?

– Та я в хорі церковному 
співаю.

Інший відповідає:
– А я в неділю на бого-

служіння ходжу, майже кожну 
неділю…

Кожен має ознаку, за 
якою визначає – християнин 
він, чи ні. Хтось народився у 
сім’ї віруючих, хтось народив-
ся в християнській державі, 
ось він і християнин. Ну, а як 
було з тими, антиохійцями? 
Як вони визначили, що вони 
християни? Чому стали на-
зиватися християнами? Вони 
ж не народились у християн-
ських родинах? 

Бо вважали, що слідують 
за Ісусом. Сьогодні теж ба-
гато хто повторює ці слова: 
«нам потрібно слідувати за 
Ісусом». Ну, а що це означає – 
«слідувати за Ісусом»?

Ісус постійно говорив про 
Царство Небесне і мав чітку 
мету. Він знав, що все Його 
життя – це дорога в Царство 
Небесне. Він зосереджував 
всі Свої діла, думки – на Цар-
стві Небесному. 

У тих антиохійців, які на-
зивалися християнами, було 
не тільки спільне бажання 
потрапити у Боже Царство. 
Вони зовсім по-іншому буду-

вали своє життя. Слідувати 
за Ісусом для них означало 
змінюватися, преображатися, 
бо за Ісусом не можливо слі-
дувати ногами.

В Царство Боже на ма-

шині не поїдеш, і поїздом не 
помчиш. Слідувати у Царство 
Небесне не означає, що має-
мо встати з нашого місця, за-
лишити наші сіті і кудись піти. 
Слідувати – означає, що ми 
маємо змінювати щось у собі, 
маємо підготуватися до цього 
царства. Слідування – озна-
чає рух до мети.

В Царство Боже не візь-
мемо квартиру, будинок, всі 
наші земні зусилля залиша-
ються тут. А що ж туди бере-
мо? Виявляється, ми беремо 
тільки свою душу, свій харак-
тер, звички, навики. Туди ми 
не візьмемо нічого, нічого, 
крім нашого пізнання любові. 
Це фактична здібність лю-
бити, це здібність жити, це ті 
наші навики і риси характеру, 
які дійсно складають нашу 
особистість. Слідувати за Ісу-
сом так, як слідували перші 
учні, означає не просто ро-
бити добрі справи, не просто 
вірити, це означає преобра-
жатися, змінюватися.

Слідувати за Ісусом, за-
звичай, означає ще багато 
іншого. По-перше, що потріб-
но бути до кінця посвяченим 
Богу. Не можливо бути тро-
шки християнином. Можна 
бути трошки поетом, можна 
бути трошки філософом. Але 
не можливо бути трошки хри-
стиянином, як і не можливо 
майже народитися. Якщо ми 

народилися, то повністю. 
Християнство – це нове 

народження, це поява нового 
єства, це новий моральний 
стан, і воно або є, або його 
просто немає. «Трошки хри-
стиянства» не буває. 

Коли антиохійці вірували 
в Ісуса, як в Господа, вони 
сповідували Його паном. 
Слово «Господь» за змістом 
означає: «Він господар, Він 
пан, а я – раб. Я тільки підле-
глий, я виконую волю пана».

Хто сьогодні хоче бути 
рабом? – Ніхто. Ми всі люди 
вільні, ми всі пани. А христи-
янство – це позиція людини, 
яка підкорює свою волю волі 
господаря. Лише тоді, коли 
людина по-справжньому ро-
зуміє, що вона погоджує свої 
вчинки, свої думки з Ісусом – 
ось тоді вона може і має пра-
во називати себе христия-
нином. Бо з такою позицією 
вона дійсно є послідовником 
Ісуса Христа.

Це означає, що віра, яку 
проголошуємо, не полягає 
лише у знаннях. Справжня 
віра – це тоді, коли ми від пе-
реконань переходимо до дій. 
Будучи християнами, ми інко-
ли говоримо одне, а поступа-
ємо і живемо зовсім по-іншо-
му. Християнин – це цілісна 
особистість, у якій не може 
бути роздвоєності. 

Якщо ми віддані Ісусу, 
тоді ми маємо право нази-
ватися християнами. А якщо 
ми трошки християни, то це 
не є християнством, тоді це 
потрібно називати іншим 
словом. Я не знаю, що це за 
слово, але до християнства 
не має жодного відношення. 
Християнство  – повністю і до 
кінця.

Християнин – це людина, 
яка хоче бути до кінця посвя-
ченою Богові, в якої у серці 
бажання, спрямовані до Ісу-
са. Ось що дуже важливо. Бо 
люди взагалі – це не тільки 
те, що ми зараз є, але і те, 
чим ми хочемо бути. В цьому 
сутність особистості. 

Важливо правильно оці-
нити, хто ми є. І, якщо хтось 
ще не є повністю і до кінця 
посвяченим християнином, 
ще не пізно зробити цей крок 
тут і зараз. Можна зверну-
тися до Ісуса з покаянням, з 
бажанням, щоб Ісус змінив, 
виправив цей стан, щоб Ісус 
відновив і зробив повністю 
відданим Йому.

Сергій Санніков 

Держсекретар США розповів, як він повірив у Бога

Державний секретар США Джон 
Керрі сказав, що перестав вірити в Бога, 
коли воював у В’єтнамі. Але пізніше, 

завдяки читанню Писання, він знову по-
вірив у Господа, усвідомивши, що страж-
дання є частиною Його плану. Про це він 
розповів в інтерв’ю кореспонденту АВС 
Марті Радатц, яке відбулося у В’єтнамі. 

Зі слів держсекретаря, коли він по-
чав читати тексти з Біблії, в яких напи-
сано про страждання, то усвідомив, що 
Бог дав людям свобідну волю. Тому лю-
дина відповідальна за свій вибір тут, на 
Землі.

«Я раптом зрозумів, що для всьо-
го у Бога є своя мета, яка в наших очах 

може виглядати зовсім по-іншому, зда-
ватися дуже незначною. Коли прочитав 
послання Павла чи інші тексти з Писан-
ня, де говорилось про страждання і не-
щастя людей, я почав думати по-іншому. 
Перестав звинувачувати Бога за все те, 
що відбувається. Замість цього, я думаю, 
відповідальність за свої вчинки треба 
взяти на себе, – заявив Керрі. – Колись 
президент Джон Ф. Кеннеді дуже добре 
сказав: «Наші дії в цьому світі мають ста-
ти віддзеркаленням Божим», – додав він.

 invictory.com

1 Був один чоловік із фарисеїв Нико-
дим на ім’я, начальник юдейський. 
2 Він до Нього прийшов уночі, та й 
промовив Йому: «Учителю, знаємо ми, 
що прийшов Ти від Бога, як Учитель, 
бо не може ніхто таких чуд учинити, 
які чиниш Ти, коли Бог із ним не буде». 
3 Ісус відповів і до нього сказав: «По-
правді, поправді кажу Я тобі: Коли хто 
не народиться згори, то не може по-
бачити Божого Царства». 
4 Никодим Йому каже: «Як може лю-
дина родитися, бувши старою? Хіба 
може вона ввійти до утроби своїй ма-
тері знову й родитись?» 
5 Ісус відповів: «Поправді, поправді 
кажу Я тобі: Коли хто не родиться 
з води й Духа, той не може ввійти в 
Царство Боже. 
6 Що вродилося з тіла є тіло, що ж 
уродилося з Духа є дух. 
7 Не дивуйся тому, що сказав Я тобі: 
Вам необхідно родитись згори. 
8 Дух дихає, де хоче, і його голос ти 
чуєш, та не відаєш, звідкіля він прихо-
дить, і куди він іде. Так буває і з кож-
ним, хто від Духа народжений». 
9 Відповів Никодим і до Нього сказав: 
«Як це статися може?» 
10 Ісус відповів і до нього сказав: «Ти 
учитель ізраїльський, то чи ж цього 
не знаєш? 
11 Поправді, поправді кажу Я тобі: Ми 
говоримо те, що ми знаємо, а свідчи-
мо про те, що ми бачили, але свідчен-
ня нашого ви не приймаєте. 
12 Коли Я говорив вам про земне, та 
не вірите ви, то як же повірите ви, 
коли Я говоритиму вам про небесне? 
13 І не сходив на небо ніхто, тільки 
Той, Хто з неба зійшов, Людський Син, 
що на небі. 
14 І, як Мойсей підніс змія в пустині, 
так мусить піднесений бути й Син 
Людський, 
15 щоб кожен, хто вірує в Нього, мав 
вічне життя. 
16 Так бо Бог полюбив світ, що дав 
Сина Свого Однородженого, щоб ко-
жен, хто вірує в Нього, не згинув, але 
мав життя вічне. 
17 Бо Бог не послав Свого Сина на 
світ, щоб Він світ засудив, але щоб 
через Нього світ спасся». 

(Iв.3:1-17)

Притча про відданість Богу

-- Один язичницький цар домагався
від християнського єпископа зре-

чення віри. 
– Не можу! – була відповідь.
– Чому? Ти що, не знаєш, що твоє
життя у моїй владі? Один жест ру-

кою, і тебе не буде в живих!
– Знаю, – відповів християнин, –

але уяви собі, що твій вірний слуга по-
трапив у полон до твоїх ворогів… Його 
намагались змусити зрадити тебе, але 
він залишився непохитним… Катуван-
ня, насмішки – ніщо не могло зламати 
його твердість. Все було на-марно...
Скажи, коли зневаженим, змученим 
і голим він повернеться до тебе, ти 
не нагородиш його честю і славою за 
наруги і за те, що він тебе не зрадив, 
залишився вірним тобі? Не даси йому 
найкращий одяг і краще місце у своєму 
царстві?

Цар замислився.
– Ти можеш зняти з мене ось цей 

земний одяг, тобто позбавити життя, 
але Господь одягне мене в новий, кра-
щий… Він дасть мені вічне життя. Я ж 
полюбив Господа мого і завжди буду 
вірним Йому!

 http://bible-facts.ru/
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Де вона, Істина?

«Я хочу знати головне». Міцний 
ірландський акцент. Темні, глибоко 
посаджені очі. Слова звучали щиро.

«Про релігію і богослов’я гово-
рити не будемо. Я з цим покінчив, 
хоча теж маю богословський сту-
пінь. Поговоримо по суті, добре? Я 
хочу знати головне». 

Його звали Ян. Він був студен-
том Канадського університету, куди 
я приїхав у справах. Дізнавшись, 
що я християнин, він вирішив по-
говорити зі мною: був час, коли він 
теж вірив у Бога, але розчарувався.

«Я, можна сказати, виріс у цер-
кві, – продовжував він. – Хотів ста-
ти священиком. Вивчав теологію, 
мови, тлумачення Біблії. Але заки-
нув все це. Не відчував чіткості у 
християнському вченні. Мені зда-
ється, у ньому немає узгоджено-
сті», – переконливо сказав

Продовжуючи пити каву, я ди-
вився, як він помішував свою.

«Пропустимо другорядне. За-
ймімось суттю питання. Я дійсно 
хочу дійти до суті. У чому вона? 
Скажіть. Що головне? Вкажіть мені. 
В чому суть Біблії?» – запитання 
були просякнуті розчаруванням.

В чому суть Біблії?!
Я довго дивився на Яна. Мовчан-

ня зависло в повітрі. Що мені відпо-
вісти йому? Що потрібно сказати? 
Розповісти йому про церкву? Дати 
формальну відповідь, чи прочитати 
що-небудь класичне, схоже до псал-
му «Господь – Пастир мій»? Ні, цього 
замало. Можливо, поділитися своїми 
роздумами про мораль, чи про мо-
литву, чи про золоте правило (полю-
би ближнього, як самого себе)?

Ні. Потрібно було знайти щось 
виразніше. Ян хотів їжі для роздумів.

Прошу вас, затримайтесь на 
хвилинку, відчуйте його розгубле-
ність. Почуйте його запитання. Від-
чуваєте розчарування? 

«Про релігію ні слова. Дайте 
мені суть», – наполягає він.

У чому вона?

Що є суть у Біблії серед тисяч 
її сторінок? Серед всіх цих «роби» 
і «не роби», «повинен» і «не пови-
нен», що важливе? Що головне? 
Старий Завіт? Новий Завіт? Про-
щення? Хрещення?

А ви що скажете Яну? Станете 
говорити про вади світу, а, можли-
во, про святість раю? Прочитаєте 
йому вірш 3:16 з Івана, чи вірш 2:38 
з Діянь Апостолів, чи розділ 13 з Ко-
ринтян?

Так у чому ж суть?
Можливо, ви теж ламали голову 

над цим питанням?! Можливо, і ви 
ходили у церкву, виконували обря-
ди, але тим не менше, дуже часто 
опинялися біля пересохлої криниці 
віри, де молитви мертві, прагнення 
надумані, а християнське вчення 
звучить фальшиво.

Невже, запитували ви, недільні 
служби, церковний хор, гарний спів, 
пожертвування вірних, Біблія в шкі-
ряній палітурці, це все, що є?

Прекрасно, але тільки… де ж 
серце всього цього?

Я розмішував свою каву, а Ян 
свою. Відповіді не було. Всі вірші, 
що я знав, здавались непідходящи-
ми. Заготовки на можливі запитан-
ня – непереконливі. 

Одначе тепер, крізь роки, я 
знаю, чим би поділився з ним.

Подумайте про слова Павла з 
1 Послання до Коринтян, розділ 15.

«Бо я передав вам найперше, 
що й прийняв, що Христос був 
умер ради наших гріхів за Писан-
ням» (1Кор.15:3).

«Справа найпершої важливо-
сті», – каже він.

Читайте далі: «і що Він був по-
хований, і що третього дня Він 
воскрес за Писанням, і що з’явив-
ся Він Кифі, потім Дванадцятьом 
(1Кор.15:4,5).

Ось воно. Так просто! Ісус був 
убитий, похований і воскрес. Ди-
вує? Те, в чому суть, є хрест. Ні 
більше, ні менше. 

Хрест.
Він – межа історії. Він, як сяю-

чий діамант, притягує наші погляди. 
Він – трагедія, і в ньому всі страж-
дання. Він дасть надію віруючому і 
полонить циніка.

Павло вважає, що суть у хресті.
О, Боже, хрест, це просто кусок 

дерева. За всю історію, то йому 
поклонялися, то його зневажали, 
то золотом його покривали, то спа-
лювали, то на грудях носили, то як 
сміття викидали, все робили, але 
не були байдужими. Ніхто не був 
байдужий.

Не можна бути байдужим до 
хреста. Не можна пройти повз те, 
на чому розп’яли найбільшу за-
повідь. Теслю, страченого за те, 
що «зробив Себе Сином Божим» 
(Ів. 19:7). Богом даного? Предвічно-
го? Того, Хто прийняв смерть?

Не дивно, що Павло називає 
хрест «серцем Євангелії». Його 
глибина отвережує: якщо свідчення 
правдиве, воно вісь історії. Якщо ні, 
то, невже людство так обманулось?

Отож, хрест, ось найголовні-
ше. Ось чому, якби я зміг ще раз 
посидіти з Яном за чашкою кави, 
я йому все це розповів би. Розпо-
вів би про трагедію того вітряного 
квітневого дня, коли царство смерті 
було переможене, і воскресла на-
дія. Розповів би про падіння Петра, 
про сумніви Пилата і про відданість 
Івана. Ми прочитали би молитву Го-
спода в туманному Гетсиманському 
саду і про світле місце Воскресіння. 
Ми згадали б останні, глибоко ви-
страждані слова Месії, Який приніс 
Себе в жертву.

І, насамкінець, ми поглянули би 
на Самого Месію. Сина теслі, чиє 
життя змінило світ, і чиїм обітницям 
ніколи не було рівних. Не дивно, що 
Його називають Спасителем.

Зараз мені би хотілося зверну-
тися до читачів, які мають такі ж пи-
тання, як і в Яна. Припустимо, для 
вас немає нічого нового в хресті. 
Ви бачили його. Ви носили його. Ви 
думали про нього. Ви читали про 
нього. А можливо, навіть молились 
йому. Але, чи знаєте ви його?

По суті, будь-яке серйозне до-
слідження християнства є вивчен-
ням хреста. Прийняти чи відкинути 
Христа, ретельно не дослідивши 
питань Голгофи, це все одно, що 
сідати за кермо автомобіля, не пе-
ревіривши двигун. Бути віруючим, 
не знаючи хреста, це все одно, що 
мати «мерседес» без двигуна. Гар-
на упаковка. А як ви будете їздити?

Макс Лукадо

Українські політики молилися за Україну
2 липня 2015 року відбувся 
IV Парламентський молитов-
ний сніданок України, який у 
спільній молитві за нашу дер-
жаву об’єднав депутатів Вер-
ховної Ради України, Міністрів 
українського Уряду, представ-
ників Київської МДА, членів 

Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, пред-
ставників Конгресу та Сенату США, членів Європейського 
парламенту, іноземних дипломатів. Серед присутніх були 
координатори молитовних сніданків в США та Європі. А та-
кож Президент Європейської баптистської федерації.

Розпочався молитовний сніданок з молитви «Отче наш» 
та виконання духовного гімну України – «Боже великий, 
єдиний, нам Україну храни». Далі учасники читали Святе 
Письмо, ділилися думками та молилися.

Прес-служба Національного молитовного сніданку

Церкви України мають 
власний план боротьби з корупцією 

Глави Церков і релігійних 
організацій зібралися, щоби 
скласти програму своїх спіль-
них дій, спрямованих на бо-
ротьбу з корупцією.

Її обговорення відбулося 
під час засідання Всеукраїн-
ської Ради Церков і релігійних 

організацій 22 червня 2015 року.
Проект спільних заходів передбачає просвітницьку ро-

боту зі своїми вірними, зокрема через тематичні проповіді, 
проведення семінарів та круглих столів, виголошення пу-
блічних звернень проти корупційних діянь і корупційного 
способу життя. Основою для цього стане декларація ВР-
ЦіРО з цієї проблематики, яка після узгодження буде пред-
ставлена громадськості на прес-конференції.

Також Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організа-
цій планує залучити до цього процесу ЗМІ та засоби соці-
альної реклами, а також звернути особливу увагу на про-
світницьку роботу зі студентською спільнотою, суддями, 
прокурорами, правоохоронцями.

Інститут Релігійної Свободи

Відбулися парламентські слухання 
«Сімейна політика України – мета і завдання»

17 червня 2015 року від-
булися парламентські слу-
хання на тему «Сімейна 
політика України – мета і 
завдання», які ініціювало 
Міжфракційне депутатське 
об’єднання «За духовність, 
моральність та здоров’я 
України» з метою посилен-

ня захисту сімейних цінностей та формування нової сімей-
ної стратегії України.

Парламентські слухання відбулися в залі засідань Вер-
ховної Ради України.  В них взяли участь керівництво Вер-
ховної Ради України, представники ООН, ЮНІСЕФ, Ради 
Європи, представники Кабінету Міністрів України, керівни-
ки профільних комітетів, народні депутати та близько 1000 
представників місцевих органів влади, церков, громад-
ськості, науковців та профільних управлінь Облдержадмі-
ністрацій. 

Загалом парламентські слухання  «Сімейна політика 
України – мета і завдання» показали актуальність даної 
теми в українському суспільстві та підкреслили консолі-
дацію політиків, науковців, громадськості та духовенства 
навколо захисту традиційної української сім’ї, яка базується 
на християнських цінностях.

 Прес-служба Міжфракційного об’єднання 
«За духовність, моральність та здоров’я України»

Близько сорока тисяч людей зібрав 
Фестиваль надії на “Арені Львова”

Львів зустрів Фести-
валь надії за участю 
Франкліна Ґрема. “Аре-
на Львів” 20 червня був 
переповнений – близько 
сорока тисяч людей від-
відали найочікуванішу 
християнську подію року. 
600 автобусів та чотири 

поїзди привезли гостей з різних куточків Західної України. 
Відгукнулися на запрошення і львів’яни на чолі з міським 
головою Андрієм Садовим.

Лунав спів об’єднаного хору у 2650 голосів і півтисячі 
інструментів у симфонічному та духовому оркестрах. Спі-
вали також всесвітньо відомі майстри вокалу Mansound 
(Київ), дует Джона і Анни Барбур, Патліс Бенд (Білорусь), 
Дарина Кочанжі (Одеса), Брія Блессінг (Львів) і Анна Поно-
чевна (Київ). Особливою родзинкою став сольний концерт 
Майкла Вітакера Сміта, багаторазового володаря премій 
Grammy та Dove.

З головним посланням фестивалю звернувся Франклін 
Ґрем, президент Євангелістської асоціації Біллі Ґрема і бла-
годійної організації «Сумка самаритянина». «Якщо ви нічого 
не запам’ятаєте сьогодні – то запам’ятайте одне, що БОГ 
любить тебе» – проголосив головний гість Фестивалю надії. 
Він ілюстрував це відомою біблійною історією – притчею про 
блудного сина.

Прес-служба Міжнародного фестивалю надії

Неймовірні факти про Бога або як помирали знаменитості

Група вчених провела дослі-
дження: що говорили перед своєю 
смертю знамениті безбожники Ніц-
ше і М. Монро, Ленін і Вольтер; про 
що жартував інженер, який побуду-
вав «Титанік» і в чому був упевне-
ний ідол поп-музики Леннон… Ре-
зультати виявилися цікавими.

ФРІДРІХ НІЦШЕ – зійшов з ро-
зуму. Помер, гавкаючи в залізній 
клітці.   

ВОЛЬТЕР – великий насмішник. 
У нього був жахливий кінець. Всю 
ніч кричав про помилування. Його 
медсестра казала: «За всі гроші 
Європи не бажала би бачити таку 
смерть, яка була у Вольтера». Так 
помирають тільки невіруючі!

НАПОЛЕОН – імператор. Його 
лікар писав: «Імператор помер на 

самоті, всіма залишений. Його пе-
редсмертна боротьба була жахли-
вою...»

ЛЕНІН – помер, зійшовши з ро-
зуму. Просив у стола і крісел про-
щення за свої гріхи... Як це дивно 
для людини, яка була для мільйонів 
людей вождем і ідеалом...

ЯГОДА – глава радянської та-
ємної поліції: «Повинен бути Бог. 
Він карає мене за мої гріхи».

ЗІНОВ’ЄВ – соратник Леніна, 
розстріляний за наказом Сталіна. 
«Слухай, Ізраїлю, Господь наш Бог 
є єдиний Бог», – ось останні слова 
одного з керівників атеїстичної дер-
жави.

Інженер, який побудував «Ти-
танік» – після закінчення будівель-
них робіт на питання репортерів, 

наскільки безпечним буде його чу-
довий корабель, з іронією в голосі 
відповів: «Тепер навіть Бог не змо-
же його потопити!» Напевно, кожен 
знає, що трапилося з непотоплюва-
ним «Титаніком».

Найвідоміша актриса Мерелін 
Монро – під час презентації її шоу 
відвідав євангеліст Біллі Грейм. Він 
сказав, що Дух Божий послав його 
проповідувати їй. Вислухавши про-
повідника, вона відповіла: «Мені 
не потрібен твій Ісус!» Всього тиж-
нем пізніше її знайшли мертвою в її 
апартаментах.

P.S. «Не обманюйтеся, Бог 
осміяний бути не може. Бо що 
тільки людина посіє, те саме й 
пожне!» (Гал.6:7)

Володимир Дамаскін.
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Пізнай Його
Життя без цілі – бідне! Страшно жити
Без боротьби за щастя для душі.
Ой, скільки в світі сліз гірких пролито!
Тому, що «не подумав, поспішив…»

Хто руку положив свою на рало,
Назад уже свій зір не повертай.
І навіть в час, коли сутужно стало,
Іди вперед – у тебе є мета.

Щасливий той, хто хрест несе покірно,
Кому Голгофа – в царство компас вірний.
Кому Христос тепер спасінням став!

А з Ним завжди так радісно і любо,
Він знає все – обійме, приголубить…
Найбільше щастя – це пізнать Христа!

Степан Коханець

Не та віра
Я жезлом вдарив по скелі,
Але джерело не забило.
Гукнув я в небесні оселі,
Та полум’я не злетіло.

За словом зробив все, як треба.
Ждав чуда всією душею.
Та не відповів Бог із неба
Так, як Іллі чи Мойсею.

Мабуть, що жезл в мене грішний,
І час, і молитва сіра.
О ні! Все те саме, не інше,
Ті ж самі слова – не та віра!

Яків Бузинний
(Переклад з російської В. Мартинюка)

Про християн
Божевільні… Та що поробиш,
Ми і справді для світу дурні.
Бог дарує своєму народу
Вічне свято в юрбищі буднів.
Йдемо в небо, земне покинувши,
У посвяті себе забули…
Ми для світу чужі, ми інші,
Гості з вічності, ми – прибульці.
Шукачі непримарного щастя,
Що, невидиме, серцем бачать.
Боже Царство у нас не вкрасти –
Світ не може цього побачить.
Бог знайшов нас, обрав, покликав
Із Єгипту гріха, Вавилону.
Як же порох землі не покинуть,
Щоб упасти в Святі долоні?!
Що вже вдієш, такі шалені…
Дивна радість стискає груди:
Ми звичайні, Христом спасенні.
Але світу цього не збагнути.

Зоряна Живка

132
Чи є що краще, лучше в світі,
Як укупі жити,
Братам добрим добро певне
Пожить, не ділити?
Яко миро добровонне
З голови честної
На бороду Аароню
Спадає росою
І на шитії омети
Ризи дорогої;
Або роси Єрмонськії
На святії гори
Високії Сіонськії
Спадають і творять
Добро тварям земнородним,
І землі, і людям, –
Отак братів благих своїх
Господь не забуде,
Воцариться в дому тихім,
В сім’ї тій великій,
І пошле їм добру долю
Од віка довіка.

Тарас Шевченко 

Християнство – не слабкість

Можна подумати, що християнство – 
це коли потрібно бути добреньким, сми-
ренним і обмеженим. Насправді христи-
янство показує, як досягти свободи від 
страху. Все решту – просто опис шляхів 
і методів того, як до цього прийти.
Смиренність – це не забитість
Для багатьох неможливо пояснити 

поєднання такої войовничої чесноти – 
безстрашності перед смертю, яка вва-
жається християнською м’якістю. Але 
смиренність – це якраз не про м’якість. 
Смиренність – це вища форма без-
страшності, народжена вірою і надією 
на Бога. 

«Маленька людина», переможений і 
принижений – такий же антигерой хри-
стиянства, як і злісний тиран. Він постій-
но живе в страху, його змушують до дій 
чи бездіяльності через страх. Справжній 
християнин – це ні в якому разі не при-
гноблена і принижена людина. Його за 
визначенням неможливо «затуркати і 
принизити». Хто не боїться смерті, той 
повністю вільний. А страх – протилеж-
ність свободи. Християнин має смиряти-
ся тільки перед волею Бога, а не перед 
волею сильних світу цього.
Насильство – результат страху
Християнство засуджує насильство, 

а що таке гнів і насильство, як не резуль-
тат страху? Я проявляю насильство, бо 
сам боюся щось втратити чи чогось не 
отримати. Насильство – це відчайдушна 
спроба набути чи повернути контроль, 
управління, владу. Це намагання мані-
пулювати кимось, підкорити іншого за 
допомогою страху. Я вдару тебе, я вб’ю 
тебе – ти повинен боятися, а, значить, 
робити те, що хочу я! Чинити супротив, 
відповідати на удар – це боятися ін-
шого удару, чи боятися втратити честь 
або життя. Християнин не має боятися 
всього цього – тобто не має боятися під-
ставити іншу щоку. Є і не насильницька 
маніпуляція – «я розлюблю тебе, якщо 
не зробиш», «я розлючусь і не буду роз-
мовляти, якщо не зробиш», «ти будеш 
поганою людиною і втратиш повагу, 
якщо не зробиш» – все це форми пси-
хологічного насильства. Християнин не 
має боятися і цього – бути приниженим, 

забутим кимось, зганьбленим, тобто 
втратити якісь символічні цінності на 
зразок поваги чи чийогось прийняття. 
Єдине, чия думка повинна його турбу-
вати – думка Бога. Християнин вільний, 
бо він не боїться втратити ні фізичні цін-
ності (життя, здоров’я, майно), ні сим-
волічні – наприклад, репутацію, бо його 
цінності – в майбутньому житті, а зна-
чить, він не намагається контролювати 
що-небудь в цьому. Володіти і управля-
ти чимось – це не його мета, а, значить, 
він може не боятися щось втратити. Він 
віддає контроль Богу. Змиряється з дум-
кою, що всі ми гості в цьому світі і нам 
нічого не належить. Смиренність – це 
надія на Бога. Людина смиренна, коли 
не боїться «відпустити» ситуацію, відда-
ти її на волю Бога. А раз вона нічого не 
боїться і нікого не хоче контролювати, то 
навіщо їй проявляти насилля?

Страх змушує обманювати
Обман – теж наслідок страху. Я ду-

маю, тут навіть не потрібно окремо зу-
пинятися – ми і так з досвіду знаємо, 
навіщо обманюємо – щоб уникнути яки-
хось неприємних для себе ситуацій. Не 
впасти в очах когось, не втратити якісь 
матеріальні блага. Сатану називають 
«батьком неправди», а ще «підлабуз-
ником» – тобто він маніпулятор і бажає 
влади. Християнство закликає звільни-
тися від страху, а, значить, звільнитися 
від обману.

Страх не дає любити
Любов – головна тема християн-

ства, вища форма чеснот. Любов’ю за-
раз називають  все, що завгодно. Але 
щоби зрозуміти суть християнської 
любові, достатньо звернутися до вже 
названих нами понять – страху, свобо-
ди і залежності. Ось, наприклад, чому 
християнська любов – це жертва? Бо 
жертва – це звільнення себе від влас-
них залежностей. Коли жертвуєш для 
іншого, то відмовляєшся від чогось для 
себе. При цьому християнська любов – 
в жодному разі не та любов-маніпуляція, 
любов-контроль, якою оточують деякі 
люблячі матусі своїх нещасних дітей. 
Християнська любов – це свобода і для 
іншого, коли не боїшся втратити,  не на-

магаєшся загнати у клітку того, кого лю-
биш. Любов вимагає відкритості і свобо-
ди. Бог любить, сатана не може любити, 
а, значить, не може бути улюбленим – 
замість цього хоче управляти за допо-
могою обману, залежності і страху. Дуже 
часто нині любов – це що завгодно, але 
тільки не свобода для себе й іншого. 
Замість любові пропонують пристрасть, 
хворобливе бажання заволодіти кимось, 
а ще взаємний обман і залежність, – 
здобулися навіть на термін «співзалеж-
ність».

Гріхи породжують страхи
Страх продиктований пристрастями 

і прив’язаністю – бажанням щось мати, 
чи небажанням втратити якісь цінності, 
до яких ми прив’язані – здоров’я, жит-
тя, майно. Боротьба з пристрастями – 
це перш за все боротьба з залежністю, 
це шлях до звільнення. Апостол Павло 
каже: «Мені все можна, але ніщо не має 
володіти мною». Можливо, він мав на 
увазі залежність від влади, управління, 
володіння. Оглянувши список смертних 
гріхів, можна побачити, що всі вони вка-
зують на страх, залежність і намагання 
володіти чи управляти. Всі вони намага-
ються зробити з людини Горлума з «його 
привабливістю». Обжерство, блуд – за-
лежність від тілесних бажань. Срібло-
любство пов’язане з бажанням володін-
ня і влади. Марнославство – залежність 
від думки людей, бажання визнання. 
Гнів, як було вже сказано, – результат 
страху і відчайдушної спраги поверну-
ти контроль. Розуміючи, що залежність, 
несвобода і страх – це «корені зла» 
будь-якого гріху, можна, не напружую-
чись, уточнювати і розширювати цей 
список. Наприклад, алкоголізм чомусь 
насильно запихають в обжерство, а нар-
команію взагалі незрозуміло куди. Але 
зрозуміло, що це такі ж залежності, як 
залежність від їжі і сексу. До речі, раптом 
помічені західним суспільством «сексо-
голіки» просто виявляють ту саму суть 
блуду – залежність від сексу.
Суспільство хронічного страху
Стрес, депресія – що це, якщо не 

стан хронічного страху? Сучасні люди 
постійно в депресії, бо вони одержимі 
ідеєю незалежності, контролю, плану-
вання. І думають, що все це має при-
вести до володіння максимумом благ. І 
ось вони, такі «незалежні і самостійні», 
потрапляють у пастку страху і залежно-
сті. Ось він – справжній ад, в який по-
трапляють за гріхи такі впевненні в собі 
люди, для яких гріх – релігійна нісеніт-
ниця, яка віджила свій час. Вони просто 
не розуміють головного: гріх – це залеж-
ність і страх, стрес і депресія. А віра в 
Бога – це шлях до свободи і щастя. Але 
«покайтесь, бо наблизилось Царство 
Небесне» – це не якась «страшилка», 
це – обіцянка: «покайтесь, бо тільки так 
ви зможете здобути свободу, щастя і лю-
бов!»

«Бо ви, браття, на волю покликані, 
але щоб ваша воля не стала приводом 
догоджати тілу, а любов’ю служити 
один одному» (Гал.5:13).
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