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1 Івана 2:12-14:

«Пишу я вам, дітоньки, що гріхи вам  
прощаються ради Ймення Його. Пишу вам, 

батьки, бо ви пізнали Того, Хто від початку. 
Пишу вам, юнаки, бо перемогли ви лукавого. 

Пишу, діти, вам, бо ви пізнали Отця. Я писав 
вам, батьки, бо ви пізнали Того, Хто від початку. 

Писав я до вас, юнаки, бо міцні ви, і Слово Боже 
в вас пробуває, і лукавого перемогли ви».

АБО:

Пишу вам, ДІТОНЬКИ,  
що гріхи вам прощаються ради Ймення Його. 

Пишу вам, ПІДЛІТКИ,  
бо ви пізнали Отця. 

Пишу вам, ЮНАКИ,  
бо перемогли ви лукавого.  

Писав я до вас, юнаки, бо міцні ви, і Слово Боже 
в вас пробуває, і лукавого перемогли ви. 

Пишу вам, БАТЬКИ,  
бо ви пізнали Того, Хто від початку.  

Я писав вам, батьки, бо ви пізна-
ли Того, Хто від початку.





ПЕРЕДМОВА1
розділ



ПЕРЕДМОВА

Дорогий читачу! Цю книгу рекомендую чи-
тати неквапно, вдумливо, розмірковуючи 
про себе, своє життя й про наведені тексти 
Священного Писання. Як написано: «Ува-

жай на самого себе та на науку, тримайся цього. Бо 
чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе 
слухає!»  (1 Тимофія 4:16). Читаючи у Священних 
Книгах про Божественний Промисел Творця всього 
сущого, ми знаходимо, що віруючий у Бога Біблії – це 
людина вдумлива, яка розмірковує і здатна до здорової 
критичної оцінки, людина, яка росте й розвивається. 
Будемо намагатися цьому відповідати.

Я дуже хотів і докладав усіх своїх зусиль, щоб на-
писати книгу для всіх християн – усіх конфесій і дено-
мінацій. Християнство я бачу як одну багаточисельну 
родину Божих дітей. У кожній великій родині діти 
бувають схожими й не схожими один на одного. Так 
і християни. Ще ми подібні до армії, що має в складі 
різні види військ: усі вони однаково необхідні, і сила 
армії – у їхній правильній та ефективній взаємодії. 
Та, напевно, найяскравіше порівняння для Вселен-
ської Церкви Ісуса Христа – наше людське тіло. Воно 
складається із членів, дуже не схожих один на одного 
за зовнішнім виглядом й функціональним призна-
ченням. Вони з’єднані в тілі в один цілісний організм, 

1
розділ
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повноцінне життя якого полягає в індивідуальному 
здоров’ї кожного члена та гармонійній, узгодженій 
співпраці цих членів.

Ті, хто відокремлює себе від єдиного Тіла Хри-
стового й вірить у винятковість свого Божественного 
обрання, називаються сектантами. «Це ті, хто від-
лучується  від  єдності»  (Юди 1:19). Визначником 
сектантства є не чисельність християнської дено-
мінації, до якої належить віруючий, а ставлення до 
інших християн. Можна належати до найбільшої 
у світі християнської деномінації, та, не приймаю-
чи й не визнаючи інших, бути сектантом за своєю 
сутністю. Та проте всі такі сектанти є частиною 
Вселенської Церкви Христа, якщо вони вірують 
у Господа Ісуса Христа й запечатані Святим Духом, 
тобто якщо їх прийняв у Свою сім’ю Господь Бог. Але 
вони самоізолювалися в Царстві Божім на землі від 
інших дітей Божих, побудували навколо себе високі 
відмежовуючі стіни із церковних догматів, правил, 
форм, традицій, організаційних структур і гадають, 
що тим самим зберігають унікальну чистоту віри. 
«…Тісно  вам  у  ваших  серцях!»  (2 Коринтян 6:12). 
Такі думають, що вічне життя належить їм одним, 
що вони та їхня церква, а не Христос, є ворітьми 
до Царства Небесного. Я уявляю, яке здивування 
їх очікує, коли вони потраплять туди!..

До такого розуміння я прийшов не відразу. Розумово 
усвідомив це набагато раніше, але серце було відкрите 
тільки для своєї церкви. Напевно, на самих початках 
християнського життя, коли ми є ще духовними немов-
лятами й дітьми, так необхідно й правильно. Господь 
Ісус, в Якого я увірував і Якому присвятив своє життя, 
терпляче й планомірно, крок за кроком, рік за роком 
всебічно зрощував і розвивав мене, як пише апостол 
Павло: «…тому ані той, хто садить, ані хто поливає, 
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є щось, але Бог, що родить!» (1 Коринтян 3:7). Сьогодні 
я можу впевнено сказати, що серце моє з любов’ю й ро-
зумінням вміщає християн різних деномінацій. «Уста 
наші  відкрились  до  вас,  серце  наше  розширене!  У  нас 
вам не тісно…» (2 Коринтян 6:11-12). 

На початку книги я пишу про речі, які лежать 
на поверхні й так чи інакше відомі всім християнам. 
Але я не міг обминути ці поняття, бо, по-перше, вони 
стосуються фундаментальних питань формування 
духовної особистості людини. По-друге, без ретель-
ного їх розгляду на початку й по черзі не будуть 
обґрунтованими всі наступні міркування. Як писав 
євангеліст Лука: «…тому й я, все від першої хвилі 
докладно розвідавши, забажав описати за порядком 
для тебе, високодостойний Теофіле, щоб пізнав ти 
істоту  науки,  якої  навчився» (Луки 1:3-4). Тому, 
дорогий читачу, ми будемо разом поступово, крок 
за кроком заглиблюватися в дослідження процесу 
духовного росту народженої згори, тобто від Бога, 
віруючої людини. Не поспішайте пробігти очима 
перші розділи, вважаючи їх відомими й зрозумілими, 
тому що дуже важливо не упустити жодної деталі із 
згаданих на початку важливих істин, щоб далі мати 
ясний і правильний погляд на наступні. 

Рекомендую читати цю книгу разом із Біблі-
єю й самостійно досліджувати, чи правильно, чи 
згідно зі Священним Писанням викладено думки. 
Я в жодному разі не прагну створити якесь нове 
навколобіблійне вчення чи теологію, пересипану 
тут і там цитатами, висмикнутими з Писання, які 
пов’язані між собою лише формальною подібністю. 
Я дуже сподіваюся, що вчення про духовний ріст, 
наскільки мені відкрив це Господь Духом Святим 
і наскільки я був донині спроможний зрозуміти його 
відповідно до свого духовного росту, прямо походить 
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зі Священного Писання, Божественного одкровення 
в Його творінні й безпосереднього одкровення Духа 
Святого в моєму дусі, серці та розумі.

Дивовижна природа Біблії – 
проголошеного й записаного 
Слова Божого: прості поняття 
лежать ніби на поверхні, вони 
доступні й зрозумілі будь-якому 
читачеві. Те, що призначене для 
більш духовно зрілих людей, 
необхідно шукати, діставати із 
глибини, очищати й піддава-
ти обробці. Це дуже схоже на 
видобуток корисних копалин. 
Коли ми «добули» якісь нові для 
нас духовні поняття, а точніше 
сказати, коли Дух Святий у від-
повідь на наші пошуки, молитви 
й докладені зусилля відкрив нам 
певні істини, дуже часто по-
трібно виконати чималу роботу, 
доки з первісного одкровення, 
яке схоже на шматок руди із 
золотоносної жили, ми нарешті 
отримаємо злиток золота вищої 
проби і, що ще цінніше, – виріб 
із чистого золота, виготовле-
ний найкращим і досконалим 
Майстром. 

А далі з окремих очище-
них фрагментів потрібно скласти загальну картину 
Божественного Промислу, правильно поєднуючи 
між собою окремі частини одкровення. Це схоже 
на пазли, коли з багатьох шматочків потрібно 
скласти цілісну прекрасну картину. Для початку 

КОЖЕН ПАЗЛ 
ПОТРІБНО ОЧИСТИТИ 
ВІД УСЯКИХ 
ЛЮДСЬКИХ  
ДОМІШОК, 
ВИЗНАЧИТИ ТОЧНІ 
РОЗМІРИ Й ФОРМУ 
КОНКРЕТНОГО 
БОЖЕСТВЕННОГО 
ОДКРОВЕННЯ,  
І ТОДІ МИ  
ЗМОЖЕМО ШУКАТИ 
ЙОГО НЕПОВТОРНЕ 
ГАРМОНІЙНЕ 
ПОЄДНАННЯ  
З ІНШИМИ 
СУМІЖНИМИ 
ОДКРОВЕННЯМИ 
БОЖЕСТВЕННОЇ 
ПРЕМУДРОСТІ,  
ЯКЩО ВОНИ,  
У СВОЮ ЧЕРГУ,  
ТАКОЖ ЧИСТО 
І ЗРОЗУМІЛО 
ВИЗНАЧЕНІ
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кожен пазл потрібно очистити від усяких людських 
домішок, визначити точні розміри й форму конкрет-
ного Божественного одкровення, і тоді ми зможемо 
шукати його неповторне гармонійне поєднання 
з іншими суміжними одкровеннями Божественної 
премудрості, якщо вони, у свою чергу, також чисто 
і зрозуміло визначені.  «З  усіх  своїх  істин  природа 
кожну вклала у ню саму, [а не в іншу]. <…> Кожна 
[істина] тримається свого місця» (Блез Паскаль, 
«Думки»). Наскільки нам необхідне одкровення 
Духа для розуміння окремих фрагментів Божествен-
ного вчення, настільки ж необхідне і керівництво 
Духа для поєднання окремих фрагментів у загальну 
картину. І кожному окремому одкровенню визна-
чено своє оригінальне місце в загальній картині. 
А представлена нам картина безмежно широка за 
своїм змістом, тому що безмежний у Своїй сутності 
її Автор!

У нашому житті для читання всякої корисної 
книги є свій час. Протопресвітер Олександр Шмеман 
у книзі «Щоденники» зауважує певну закономірність, 
яку неодноразово помічали й інші люди: «…ще раз 
переконався в тому, що книги "приходять" потрібного 
часу…». Це відбувається тому, що Господь і Отець 
наш Небесний «споглядає  з  небес,  і  бачить  усіх 
синів  людських,  приглядається  з  місця  оселі  Своєї 
до  всіх,  хто  замешкує  землю:  Хто  створив  серце 
кожного  з  них,  наглядає  (контролює, скеровує*)) 
всі їхні діла!» (Псалом 32:13-15). І якщо волосина 
з нашої голови не падає без волі Його, то тим більше 
книги, що несуть певну інформацію, Він посилає 
в наше життя слушного часу. Трапляється так, що 
насущне для автора питання може бути наразі зов-
сім неактуальним для читача. Тому не поспішайте 

*) Тут і далі примітки автора.
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відкидати складний для вашого розуміння твір як 
непотрібний. Цілком ймовірно, що мине деякий час, 
і ви раптом відкриєте для себе дивовижну цінність 
раніше незрозумілої для вас книги. Яскравий приклад 
такого підходу дає Біблія, описуючи Марію, матір 
Спасителя: часто вона не розуміла, що відбувається 
з народженим нею Ісусом, але завжди зберігала по-
бачену й почуту інформацію, «розважаючи, у серці 
своїм»  (Луки 2:19, 33, 51). А далі, свого часу, Дух 
Святий нагадає, пояснить нам і навчить нас усього 
необхідного: «Я  ще  маю  багато  сказати  вам,  та 
тепер ви не можете знести. А коли прийде Він, Той 
Дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, бо 
не буде казати Сам від Себе, а що тільки почує, – 
казатиме, і що має настати, – звістить вам» (Іва-
на 16:12-13); «Утішитель же, Дух Святий, що Його 
Отець  пошле  в  Ім’я  Моє,  Той  навчить вас усього, 
і пригадає вам усе, що Я вам говорив» (Івана 14:26).

Є книги, які мають хоча й важливе, але обмежене 
застосування. Вони прочитуються один раз у житті за 
певних обставин, а решту часу не становлять практич-
ного інтересу для читача, хіба тільки інформативний. 
Біблія ж, як Слово Боже, написане Духом Святим 
через святих Божих людей, безмежна в прихованій 
у ній премудрості, бо безмежний у Своїй сутності її 
Автор, тому читати її необхідно все життя, безконеч-
но. «О глибино багатства, і премудрости, і знання 
Божого!  Які невідомі  присуди  Його,  і  недослідимі 
дороги Його!» (Римлян 11:33). «Я бачив кінець усього 
досконалого,  але  Твоя  заповідь  вельми широка!» 
(Псалом 118:96). Також є книги, які слід прочитати 
декілька разів за життя, тому що на кожному етапі 
свого особистого духовного розвитку відкриваєш 
нові обрії розуміння й пізнання духовних істин, що 
викладені в них. Тому новонаверненим віруючим ре-
комендую перечитати цю книгу чотири рази – наново 
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в кожен період духовного росту, оскільки щоразу ви 
інакше осягнете викладені тут поняття.

Ідея про чотири рівні розуміння біблійного тексту 
міститься в Талмуді, який навчає, що в Торі є чотири 
рівні розуміння, котрі називаються ПаРДеС (саме сло-
во буквально має значення «сад» або «рай»; це є прихо-
ваним натяком на те, що повне пізнання Бога відкриває 
людині дорогу до втраченого праотцями раю). ПаРДеС 
є абревіатурою (акронімом): «Пшат» – просте, безпосе-
реднє розуміння тексту; «Ремез» – прямий переклад, 
натяк; «Драш» – тлумачення; «Сод» – таємниця. 

Такої ж думки дотримувались деякі служителі 
християнської церкви перших століть: «Слово містить 
в  собі  різні  рівні,  які  досить  правильно  вгадувалися 
в  древньому  вченні  про  чотири  смисли  Письма.  Під 
чотирма смислами розуміють не чотири паралельні 
значення слова, а саме чотири різні рівні слова, яке та-
ким чином виявляється ширшим, ніж видима даність» 
(Папа римський Бенедикт XVI (Йозеф Ратцінґер), 
«Ісус із Назарету»). 

Цікаве спостереження: число чотири можна 
розглядати як концептуальне, що являє собою один 
з штрихів задуму і стилю Творця. Воно відкриває 
принцип і символізує повноту та завершеність 
створеного Богом світу, причому видимого й неви-
димого, як написано у Соломона: «Я  знаю, що  все, 
що Бог робить, воно зостається навіки, – до того 
не можна нічого додати, – і з того не можна нічо-
го  відняти…»  (Еклезіяст 3:14). Із чотирьох літер 
складається тетраграматон – сакральне невимовне 
ім’я Бога в юдейській традиції; нетабуйоване ім’я Бога 
Яхве також складається з чотирьох літер; чотири 
сторони світу, або, як сказано в Біблії, чотири вітри 
землі; чотири стихії: вода, земля, повітря й вогонь; 
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чотири пори року: зима, весна, літо й осінь; чотири 
активні начала у прадавніх: сухе, вологе, холодне, 
тепле; чотири ріки, які протікали через створений 
на початку Богом рай; чотири архангели; чоти-
ри великі пророки; чотири Отці Церкви; чотири 
вершники Апокаліпсиса; чотири сердечні ґрунти 
у людей щодо прийняття Божого слова; і, нарешті 
(у даному описі), чотири ступені духовного росту; 
чотири євангелісти та Євангелії! До речі, за моїм 
переконанням, є співвідношення між чотирма Єванге-
ліями й чотирма ступенями духовного росту й навіть 
порядком розташування цих книг у християнській 
традиції Нового Заповіту. Апостол Матвій описує 
основи Царства Небесного у притчах та діях Ісуса 
Христа, викладаючи початкові поняття духовним 
дітям. Євангеліст Марко, згідно з християнською 
традицією – зі слів апостола Петра, подає основи 
служіння духовним підліткам. Євангеліст Лука, учень 
і співробітник апостола Павла, перебуваючи під його 
духовним керівництвом, пише про силу Євангелії 
спасіння для духовних юнаків. Апостол Іван разом 
із духовними батьками заглиблюється в міркування 
про Відвічного. (Дуже хотів би написати коментар 
на чотири Євангелії саме з цієї перспективи. Чи буде 
можливість, Господь знає.)

І все-таки я сподіваюся, що викладені думки 
будуть корисні кожному серйозному читачеві. Сер-
йозному – у розумінні щирих пошуків Бога, читачеві, 
який бажає пізнавати Вседержителя й Спасителя, 
який прагне відкриття Істини і шукає вічного сен-
су у своєму тимчасовому земному житті. Коли ви 
маєте таку мету у своєму житті, то ця книга – для 
вас. Можливо, не все буде доступним після першого 
читання, однак не варто зневірюватися: візьміть 
для себе те, що прийнятне й близьке вашій духов-
ній людині, і, можливо, через деякий час Господь 
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спонукає ваше серце ще раз перечитати цю книгу 
для більш розширеного й поглибленого розуміння 
розглянутого питання.

При написанні я свідомо уникав богословських 
термінів і висловів, щоб зміст був зрозумілий кож-
ній віруючій людині. Сама Біблія зміцнила мене 
в цьому рішенні, бо найглибші й наймудріші істини 
в ній викладено максимально простою й доступною 
мовою. Пізнання Бога має бути однаково доступним 
як богословам і священикам, котрі мають фахову 
освіту, так і кожному віруючому, який шукає й лю-
бить Господа.

І ще: звичайна красномовність – не про мене, від 
народження я її ніколи не мав. Я не люблю просто так 
використовувати багато гарних слів тільки для того, 
щоб прикрасити якусь думку. Мені близький такий 
стиль, коли кожне слово має свій зміст, коли навіть 
розміщення й послідовність слів у реченнях має зна-
чення. Я завжди у всьому шукаю хоч якийсь зміст, 
а тому слова заради гарних слів – це не до мене. Тому 
особливо вдячний уважному читачеві, якому моя праця 
принесе найбільшу користь.

Мені дуже зрозумілі й близькі слова, написані 
апостолом Павлом: «Браття,  я  себе  не  вважаю,  що 
я досягнув» (Филип’ян 3:13). Я не вважаю, що в цій 
книзі зміг вичерпно розглянути біблійне розуміння 
й концепцію духовного росту. Виклав рівно настільки, 
наскільки мені відкрито на сьогоднішній день, у міру 
мого особистого духовного росту й пізнання Господа. 
Більше того, коли я закінчив працювати над книгою 
й ще раз перечитав написане, як і Бекон, дуже яскра-
во відчув себе дитиною, що черпає своєю посудиною 
з океану Божої премудрості… Завдяки Його благодаті 
я тільки трохи зміг торкнутися розглянутого питання 
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й визначити напрямки для роздумів та пошуків. А те-
пер молю, щоб Утішитель Дух Святий повів спрагле 
серце кожного з моїх читачів ще далі в животворному 
пізнанні Його.

Один з видатних учителів єврейського народу Моше 
бен Маймон (Маймонід) в книзі «Путеводитель расте-
рянных», у «Вступі» й «Настанові» писав: 

«Я не буду стверджувати, що трактат вирішить 
усі труднощі для того, хто його зрозуміє, однак ствер-
джую, що він розв’яже більшість труднощів і найбільш 
серйозні з них. І тому хай не вимагає від мене розумний 
і нехай не сподівається, що в усіх випадках, коли ми 
розпочинаємо виклад певного предмета, ми завершимо 
його, або, почавши роз’яснювати зміст якоїсь алегорії, 
ми  вичерпаємо  все,  що  міститься  в  цій  алегорії.  Це 
недоступно жодному мудрецеві…

<…>

І  не  думай,  що  ці  великі  таємниці  відомі  до 
глибини  і до кінця будь-кому з нас. Це не так; але 
часом  на  мить  зблисне  перед  нами  істина,  і  нам 
здаватиметься, ніби настав день, але потім сховає 
його матерія та звички, і ми знову опинимося в без-
просвітній ночі, майже в такому ж становищі, як 
на початку; тому ми схожі на того, перед ким час 
від  часу  спалахує  блискавка,  але  він  все  ж  перебу-
ває в мороці ночі. Є серед нас такі, перед котрими 
блискавки спалахують одна за одною так часто, що 
їм  ніби  світить  постійне,  невгасиме  світло,  і  ніч 
для них перетворюється на день. Такий рівень най-
більшого з пророків, якому було сказано: "А ти стій 
тут зо Мною" і про якого сказано: "лице його стало 
променіти".  Є  такі,  для  кого  спалахи  блискавиці 
розділені  великими  проміжками.  Є  такі,  для  кого 
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блискавка  спалахнула  лише  раз  за  цілу  їхню  ніч  – 
такий  рівень  тих,  про  кого  сказано:  "вони  стали 
пророкувати, та потім перестали"… 

<…>

Відповідно  до  відмінностей  між  цими  станами 
розрізняють ступені досконалих. <…>

Якщо бажаєш повністю засвоїти те, що містить-
ся  в  ньому,  не  загубивши  нічого,  зіставляй  глави 
його одна з одною; твоєю метою в кожній главі має 
бути не тільки розуміння її загального змісту, але 
й засвоєння змісту кожного вислову, який проявля-
ється  в  її  тексті,  навіть  якщо  він  не  стосується 
основної теми глави. Бо в цьому трактаті виклад 
ведеться  не  абияк,  а  з  надзвичайною  ретельністю 
й особливою точністю, з намаганням уникнути хиб-
ного тлумачення при роз’ясненні складних питань, 
і  немає  такого  вислову,  що  перебуває  не  на  своєму 
місці  та  не  слугує  поясненням  певного  питання, 
викладеного в іншому місці.

Тому не підганяй його під свої домисли, бо… не буде 
для тебе користі. <…>

Нехай  кожен,  кому  трактат  потрапить  до  рук, 
вивчає  його  уважно,  і  якщо  трактат  втамував  його 
спрагу,  хоча  б  лише  в  одному  з  усіх  важких  випадків, 
то хай подякує Богові й задовольниться тим, що зрозу-
мів; а якщо не знайде в ньому нічого корисного для себе 
в будь-якому аспекті, нехай поставиться до нього так, 
наче його взагалі ніколи не було написано. Якщо ж хтось 
вбачатиме в ньому щось, на його думку, шкідливе, нехай 
пошукає прийнятне тлумачення і "розсудить, схиляю-
чись до виправдання", навіть якщо це тлумачення буде 
вельми надуманим, бо так заповідано нам поводитися…
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Я ж знаю, що кожна людина, навіть новачок, який 
зовсім  не  володіє  теоретичними  знаннями,  знайде 
корисне  для  себе  в  деяких  главах  цього  трактату; 
а та людина, що досягла досконалості, дотримується 
Закону, але, як я вже згадував, перебуває в розгублено-
сті,  –  вона  отримає  корисне 
з  усіх  його  глав.  <…>  Проте 
тих  плутаників,  чий  мозок 
забруднений  недостовірни-
ми  поглядами  й  оманливими 
шляхами,  при  тому  що  вони 
самі приймають це за істинне 
знання  й  уявляють  себе  тео-
ретиками  (тоді  як  насправді 
немає  у  них  ні  найменшого 
знання  того,  що  істинно  на-
зивається  знанням),  –  тих 
відштовхнуть  чимало  його 
глав. Наскільки тяжкими для 
них  будуть  вони  через  те,  що 
не  осягнуть  їхнього  смислу, 
а також через те, що ці глави 
виявлять  фальш  підробних 
монет у  їхніх руках –  їхнього 
скарбу й надбання, уготованого 
їм на біду!

І знає Бог, - хай возвеличиться Він, – всякчас пере-
бував я в превеликій тривозі, викладаючи те, що я мав 
намір викласти в цьому трактаті». Як мені здається, 
я можу підписатись під кожним вищенаведеним словом 
рабі Маймоніда в найповнішому розумінні цих його слів.

Коли я писав цю книгу, то постійно молився 
й просив одкровення Духа Святого та пророчого 
слова від Бога, щоб, коли буде на те Його воля, Він 
дозволив через мене Духом Своїм Святим написати 

Я ВІРЮ,  
ЩО ІСТИННЕ 
СЛОВО ВІД БОГА, 
ПЕРЕДАНЕ ЧЕРЕЗ 
ЙОГО СЛУЖИТЕЛІВ, 
УСНЕ, ПИСЬМОВЕ 
ЧИ В ІНШІЙ ФОРМІ, 
ЗАВЖДИ МІСТИТЬ 
ПРОРОЧУ СКЛАДОВУ, 
ТОБТО НЕСЕ  
ТАКУ ІНФОРМАЦІЮ 
Й ТАКЕ ЗНАЧЕННЯ,  
ЯКІ ПРЯМО 
НЕ ВКЛАДАВ 
У ВИГОЛОШУВАНІ 
СЛОВА ТОЙ,  
ХТО ПРОМОВЛЯЄ  
ЧИ ПИШЕ
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трохи більше, ніж я зрозумів, «досягнув або вдоскона-
лився», щоб мені ще більше й ефективніше виконати 
нинішнє служіння слова. Я вірю, що істинне слово 
від Бога, передане через Його служителів, усне, 
письмове чи в іншій формі, завжди містить пророчу 
складову, тобто несе таку інформацію й таке значен-
ня, які прямо не вкладав у виголошувані слова той, 
хто промовляє чи пише. Як зауважив апостол Павло: 
«Бо ми знаємо частинно, і пророкуємо частинно…» 
(1 Коринтян 13:9).

Отже, з молитвою, перебуваючи під проводом 
і з допомогою Святого Духа, залучаючи всі дані 
нам згори ресурси, розпочнемо дослідження теми 
духовного росту.
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ВСТУП

ВІДПОВІДНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНОГО  
Й ДУХОВНОГО СВІТІВ

Дивовижно й премудро створив Господь Бог 
світ, де дав нам замешкати! Споглядаючи 
й вивчаючи Його твориво, щоразу ще більше 
й реальніше розумієш, що Його мудрість 

просто не має меж. Як написано у Священному Пи-
санні: «О глибино багатства, і премудрости, і знання 
Божого! Які недовідомі присуди Його, і недосліджені 
дороги Його! "Бо хто розум Господній пізнав? Або хто 
був дорадник Йому?"» (Римлян 11:33-34). В російському 
перекладі говориться про безодню багатства, премудрості 
і знання Божого, і це слово має пряме значення «без 
дна», тобто безкінечність. Це зрозуміло, коли згадуєш, 
що Бог безконечний у всіх Своїх якостях і атрибутах, 
у всьому Своєму єстві.

Він створив видимий і невидимий для людей світи. 
Невидимий нам духовний світ не менш реальний, ніж 
наш видимий фізичний, тобто матеріальний світ; про-
сто він має іншу природу: «…сіється тіло (сутність, 
реальність) звичайне, – встає тіло духовне...» (1 Ко-
ринтян 15:44). Ці світи існують паралельно, більше 
того – перетинаючись і взаємопроникаючи. Напри-
клад, людина, створена Богом, триєдина по природі: 
тіло, душа й дух. У цій триєдності в матеріальному 

2
розділ
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тілі замешкують нематеріальні душа й народжений 
згори дух. Якщо відокремити їх одне від одного, то 
відбувається те, що ми називаємо смертю. (До речі, 
зауважуючи й розуміючи триєдність людської осо-
бистості, чому декотрим важко прийняти концепцію 
триєдності Бога?)

Нематеріальний, або ду-
ховний, світ не менш бага-
тий, розмаїтий, складний 
і прекрасно влаштований, 
ніж більше відомий нам ма-
теріальний, тобто фізичний 
світ. Що ж зробив Творець, 
щоб нам простіше, швидше, 
краще й точніше зрозуміти 
будову, закони й принципи 
нематеріального, тобто ду-
ховного світу? Він створив ці 
два світи, у яких ми живемо, 
схожими один на одного. 
Споглядаючи й аналізуючи 
матеріальний світ, ми можемо 
щоразу більше пізнавати не-
видимий духовний світ.

Саме тому Христос багато 
разів для пояснення ідей, 
принципів і законів Царства 
Божого брав приклади зі 
звичайного, добре відомого 
Його слухачам земного життя. 
Причому Він брав приклади 
не тільки з життя рослинного і тваринного світу, але 
й з суспільного побуту людей, тому що всі основні 
цеглинки нашого соціального устрою також сфор-
мував і дав нам у користування Бог Творець. «Вам 

ЩО Ж ЗРОБИВ 
ТВОРЕЦЬ, ЩОБ  
НАМ ПРОСТІШЕ, 
ШВИДШЕ, КРАЩЕ 
Й ТОЧНІШЕ ЗРОЗУМІТИ 
БУДОВУ, ЗАКОНИ 
Й ПРИНЦИПИ 
НЕМАТЕРІАЛЬНОГО, 
ТОБТО ДУХОВНОГО 
СВІТУ?  
ВІН СТВОРИВ  
ЦІ ДВА СВІТИ,  
У ЯКИХ  
МИ ЖИВЕМО, 
СХОЖИМИ  
ОДИН НА ОДНОГО. 
СПОГЛЯДАЮЧИ 
Й АНАЛІЗУЮЧИ 
МАТЕРІАЛЬНИЙ СВІТ, 
МИ МОЖЕМО ЩОРАЗУ 
БІЛЬШЕ ПІЗНАВАТИ 
НЕВИДИМИЙ 
ДУХОВНИЙ СВІТ
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дано  пізнати  таємниці  Божого  Царства,  а  тим, 
що за вами, усе відбувається в притчах, щоб "оком 
дивились вони – і не бачили, вухом слухали – і не зро-
зуміли…"» (Марка 4:11-12).

Є в богослів’ї поняття «Євангелія творіння», 
тобто інформація про Бога і від Бога Творця та 
Вседержителя всього сущого, що адресована нам, 
людям, створеним за Його образом і подобою, яку 
Він помістив і зашифрував у створеному Ним світі. 
Тому Дух Божий через апостола Павла пише: «…те, 
що можна знати про Бога, явне (явлено, дано) для 
них (нас, людей), бо  їм  Бог  об’явив.  Бо  Його  неви-
диме  від створення світу,  власне  Його  вічна  сила 
й Божество, думанням про твори стає видиме. Так 
що нема їм виправдання (перед Божим судом в тому, 
що не були проінформовані)…» (Римлян 1:19-20). 
«Небо  звіщає  про  Божую  славу,  а  про  чин  Його  рук 
розказує  небозвід  (космічний простір). Оповіщує 
день дневі слово, а ніч ночі показує думку, – без мови 
й без слів, не чутний їхній голос, та по цілій землі 
пішов відголос їхній, і до краю вселенної їхні слова!» 
(Псалом 18:2-5). Цар і пророк Давид підкреслює, 
що слово Господа Бога, звернене до людей через 
Його творіння, звучить і вдень, і вночі. Для того 
щоб розуміти це слово Боже, не потрібне вивчення 
якоїсь певної мови, бо мова творіння доступна всім 
людям однаково. І ніхто з людей не має привілею 
в доступі до Божественної інформації, бо споглядан-
ня Його творива у великій мірі однаково доступне 
всім людям на землі. А ось конкретний приклад 
прочитання Божественної інформації, викладений 
царем Соломоном: «Іди до мурашки, лінюху, поглянь 
на дороги  її – й помудрій: нема в неї  володаря, ані 
урядника,  ані  правителя;  вона  заготовлює  літом 
свій хліб,  збирає в жнива свою їжу. Аж доки, ліню-
ху,  ти  будеш  вилежуватись,  коли  ти  зі  сну  свого 



33ВСТУП

встанеш? Ще трохи поспати, подрімати ще трохи, 
руки  трохи  зложити,  щоб  полежати,  –  і  прийде, 
немов волоцюга, твоя незаможність, і злидні твої, 
як озброєний муж!..» (Приповісті 6:6-11). 

Дехто думає, що одкровення Боже, дане в творінні, 
обмежене і примітивне порівняно з одкровенням, що 
дано в Його Слові, написаному через святих Божих 
людей Духом Бога живого. Наважусь стверджува-
ти, що це зовсім не так, що одкровення в творінні 
не менш інформативно змістовне, ніж дане нам 
одкровення в Слові. Єдина різниця – в доступності 
цієї інформації.

В матеріальному світі, у звичайному житті люди 
покликані відкривати для себе таємниці і закони ство-
реного Богом світу (фундаментальні та інші науки)  
і находити, як продуктивно й ефективно використо-
вувати все це для свого блага (інженерія, архітектура 
та інші прикладні галузі), продовжуючи, поширюючи 
й примножуючи на своєму рівні розпочатий Богом 
і доведений до певного ступеня процес творіння. Тут 
ні в кого не виникає претензій: чому Бог не допоміг 
нам, не вийшов назустріч, не відкрив нам чітко і кон-
кретно хоч декілька із створених Ним законів та явищ 
фізичного світу, в якому ми живемо? Такий стан речей 
сприймається за правило: пізнавай, навчайся, відкри-
вай, трудись, твори – і пожнеш відповідний результат. 
Таким шляхом народжуються і розвиваються людські 
цивілізації. Таким шляхом будується життя кожної 
окремої людини. 

Абсолютно той самий принцип з самого почат-
ку визначив Бог для людства стосовно невидимого 
духовного світу: відкривай для себе закони неви-
димого, але такого ж реального духовного світу, 
і вчися правильно застосовувати їх для побудови 
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свого життя на землі: пізнання Бога і правильні 
стосунки з Ним, Його вшанування і поклоніння 
Йому; правильні стосунки з ближнім, як особисті, 
так і суспільні, а також принципи їх побудови; 
усілякі духовні засади, заповіді і правила, котрі 
несуть збудування і благословення; і багато іншого 
подібного. Відкривай для себе, людино, живи від-
повідно, твори і щораз ефективніше застосовуй для 
всілякого свого збудування і радості. 

Священне Писання розповідає нам про те, що 
в давнину, коли ще не було жодної книги Біблії, 
коли ще не було народу ізраїльського і Закону, який 
був даний через Мойсея, не було Церкви і Нового 
Заповіту, – були люди, котрі мали правильне розу-
міння, як поклонятися Господу Богу, усвідомлювали 
необхідність приносити жертви для Бога під час 
поклоніння, розуміли, що правдиво перед Богом 
віддавати Йому десятину, що сексуальні стосунки 
поза шлюбом – це тяжкий гріх, знали важливість 
і цінність благословення, яке отримували, і багато 
іншого. Велика частина цієї історії описана в книзі 
Буття. Звідки вони все це знали? Вони відкрили це 
для себе через Євангелію Творіння, а також через 
ту її частину, яка була записана в совісті кожної 
людини. Однак людей, котрі користувались тим 
рівнем одкровення через творіння і через совість та 
пізнали Бога й догодили Йому, в тому суспільстві 
було зовсім небагато: на час всесвітнього потопу зі 
всіх людей, які жили на землі, їх виявилось всього 
вісім чоловік!..

Одкровення в Слові, дане пізніше, не скасувало, 
не змінило і не замінило одкровення Боже в творін-
ні. За виявом благодаті Божої воно лише частково 
розкрило зашифроване, те, що людство від початку 
повинно було відкрити для себе і не зробило цього. 
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Вірніше, люди немало відкрили і побачили, але від-
клали вбік, відкинули як непотрібне, хоча в ньому 
наше життя і благословення. «…Бо, пізнавши Бога, 
не прославляли Його, як Бога, і не дякували, але 
знікчемніли  своїми  думками,  і  запаморочилось  не-
розумне  їхнє  серце.  Називаючи  себе  мудрими,  вони 
потуманіли…  Тому-то  й  видав  їх  Бог  у  пожадли-
востях  їхніх  сердець  на  нечистість…  <…>  Бог  їх 
видав  на  пожадливість  ганебну…  <…>  А  що  вони 
не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав 
їх  Бог  на  розум  перевернений… <…>  Вони знають 
присуд Божий, що ті, хто чинить таке, варті смер-
ти, а проте не тільки самі чинять, але й хвалять 
тих,  хто  робить  таке» (Римлян 1:21-32). Тому 
Господь Бог, люблячи людину, яку створив, вийшов 
назустріч нашій немочі і духовній хворобі, прийшов 
на допомогу в нашій омані й відпаданні від Нього, 
в наших проблемах та бідах і чітко проголосив нам 
в одкровенні Слова Свого – Священному Писанні, 
Біблії – те, що ми самі від початку повинні були від-
крити для себе через дане Ним одкровення в творінні.

Є ще одкровення Боже в Сині і одкровення в Дусі 
Святому. Всі одкровення Бога про Себе ні в якому разі 
не заперечують, а навпаки, пояснюють одне одного, 
додатково розкривають, взаємно допомагають в усві-
домленні і розумінні Господа Бога і Його волі, співвід-
носяться одне з одним цілковито узгоджено, в єдності 
та повній гармонії, являючи нам безодню пізнання 
Всевишнього. Тому цілком правильно і розумно для 
пізнання духовного світу користуватися одночасно 
й паралельно різними одкровеннями Бога про Себе, 
щоб отримати більш повне, правильне і гармонійно 
збалансоване розуміння того, що ми можемо і повинні 
зрозуміти за час нашого життя в цьому тимчасовому 
світі для того, щоб наслідувати призначене нам при-
йдешнє вічне блаженство.
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Звичайно, все одно дуже непростим для нас 
залишається процес пізнання духовного світу. По-
трібно мати одкровення, розуміння й мудрість, щоб 
правильно розібратися, про що нам кажуть реалії 
матеріального світу і як вони ілюструють звичай-
но приховані для нас реальності духовного світу. 
Для формування справді істинного розуміння нам 
необхідно мати почуття міри й відповідності, щоб 
нічого не применшити й не привнести до тих про-
образів, які дано Всевишнім, не захопитися просто 
нашою людською фантазією. «А  ми  прийняли  духа 
не світу, але Духа, що з Бога, щоб знати про речі, 
від Бога даровані нам, що й говоримо не вивченими 
словами людської мудрости, але вивченими від Духа 
Святого, порівнюючи (зіставляючи, поєднуючи) ду-
ховне до духовного. А людина тілесна не приймає 
речей, що від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона 
зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки 
духовно» (1 Коринтян 2:12-14); «А ми говоримо про 
мудрість  між  досконалими,  але  мудрість  не  віку 
цього,  ані  володарів  цього  віку,  що  гинуть,  але  ми 
говоримо Божу мудрість у таємниці, приховану, яку 
Бог перед віками призначив нам на славу, яку ніхто 
з володарів цього віку не пізнав…» (1 Коринтян 2:6-8). 
«Стережіться,  щоб  ніхто  вас  не  звів  філософією 
та марною оманою за переданням людським, за 
стихіями (поняттями, впливами, течіями) світу, 
а  не  за  Христом…»;  «Нехай  вас  не зводить ніхто 
удаваною покорою та службою Анголам, вдаючися 
до  того,  чого  не  бачив, нерозважно надимаючись 
своїм тілесним розумом…» (Колосян 2:8, 18).

В одних людей у цьому випадку більше мудрості, 
в інших менше, але ми маємо чудову пораду Якова, 
який говорить: «А якщо кому з вас не стачає мудрости, 
нехай просить від Бога, що всім дає просто, та не до-
коряє, – і буде вона йому дана» (Якова 1:5).
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Також слід пам’ятати слово, сказане через апостола 
Петра: «…бо ви знаєте перше про те, що жодне пророцтво 
в Писанні від власного вияснення (розуміння,пояснен-
ня) не залежить. Бо пророцтва ніколи не було з волі 
людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені 
Духом Святим» (2 Петра 1:20-21). Тобто завдяки освіті, 
начитаності й іншим подібним звичайним людським 
здібностям, методам і зусиллям, без реальної допомоги 
й сприяння Святого Духа Божого ми не зможемо пра-
вильно зрозуміти Священне Писання й навколишній 
духовний світ.

Отже, за допомогою й під керівництвом Духа 
Святого – вдивляйся уважно у видиме й пізнавай 
невидиме! «Бо видиме – дочасне, невидиме ж – вічне!» 
(2 Коринтян 4:18).

ПРО ПРИРОДНЕ НАРОДЖЕННЯ ДІТЕЙ

Яка чудова, піднесена й прекрасна подія – народ-
ження дитини! Без перебільшень, кожне народження 
людини важливе не тільки для її сім’ї, родини, країни – 
воно також має всесвітнє, космічне значення.

Народження дитини завжди оповите таємницею: 
в момент зачаття ми не знаємо, хто народиться, яка буде 
зовнішність і риси обличчя, які здібності матиме людина, 
що прийде у світ. І коли нарешті немовля народиться, 
ми із цікавістю його розглядаємо, намагаючись у рисах 
обличчя розпізнати характер і майбутнє цієї дитини, 
побачити втілення її долі на землі.

Господь Бог дає дітей, з Його руки ми отримуємо їх 
на певний час, фактично до пори їхнього повноліття. 
Наша відповідальність полягає в тому, щоб захистити 
їх від небезпек, виростити, виховати й підготувати 
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до майбутнього самостійного життя. Про те ж саме 
говорить стародавня індійська мудрість: «Дитина – 
гість в твоєму домі: нагодуй, навчи і відпусти». Це 
дуже відповідальне доручення всім земним батькам 
від Того, Хто дає нам ці чудові створіння й визначає 
їхню долю. «…До книги Твоєї записані всі мої члени 
та  дні,  що  в  них  були  вчинені,  коли  жодного  з  них 
не було…» (Псалом 138:16). Всевишній передбачив, 
щоб наші дороги перетнулися й почасти поєдналися 
на землі, де одні з нас стали батьками, а інші – їх-
німи дітьми. 

Ми практично неспроможні вплинути на фор-
мування долі наших дітей: усе це від вічності ви-
значається Господом Богом, Який дає життя усім. 
Батьки тільки приймають подарунки з неба у вигляді 
народжених ними немовлят. Всевишній очікує від 
земних батьків примирення з Його волею й планами, 
якими б інколи дивними або невідповідними вони 
нам не здавались. 

Єдине, чим ми можемо насправді вплинути на при-
готування на небесах цього дарунка для нас від Бога, – 
це нашими молитвами. Ми маємо право молитися за 
тих, кого Він дасть нам, і маємо реальну надію, що Він 
чує наші молитви. Проте останнє вирішальне слово 
все-таки залишається за Ним – Творцем і Володарем 
усього сущого. 

Деяким з нас доводиться стати частиною Його 
особливо незрозумілих і дивовижних планів – я маю 
на увазі народження дітей-інвалідів. Але й у таких 
випадках Всевишній очікує від нас смиренності 
й підкорення Його волі. Не сумнівайтеся: Той, Хто 
віддав Свого Сина на смерть заради спасіння нас, 
грішних і негідних, не перестає любити нас. Він 
не завжди пояснює нам, що і чому робить, тому 
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не надто обтяжуйте й не мучте себе такими питан-
нями. Просто змиріться та покоріться Йому. Будьте 
впевнені, що Він плаче разом з вами, коли плачете 
ви. Господь заніс вас до особливого списку, щоб 
опікуватися вами й допомагати вам. У цій ситуа-
ції шукайте відповідь на інше питання: для чого, 
Господи, ти дав нам саме таку долю?! У пошуку 
й осмисленні відповіді на це питання ви здобудете 
для себе особливі й неповторні вічні благословення. 

Тут слід зауважити, що, 
не маючи права й можливості 
прямо впливати на подару-
нок, який ми отримаємо від 
Бога у вигляді народжуваних 
нами дітей, ми маємо можли-
вість псувати й калічити ці 
подарунки. Наприклад, коли 
батьки мають пристрасть до 
алкоголю, наркотиків, ма-
тері курять, у сім’ї постійні 
сварки, крики, злість і не-
прощення, – усе це негативно 
впливає на дароване нам від 
Бога життя, навіть якщо воно 
тільки ще в зародку. Як наслі-
док, народжуються фізично 
й психічно хворі діти, часто 
навіть інваліди. Що це? Божий 
план? Ні, в жодному разі! 
Це втручання нашого гріха 
в прекрасні Божі плани, і ми 
маємо відповідний результат. 
Ми своїм гріховним життям скалічили чудові Божі 
подарунки, а тому будемо давати відповідь перед 
Всевишнім за вчинене. Так, Бог бачив, усе знав, 
але Він не позбавляв нас права вибору й наступної 

ТІ, КОГО  
МИ НАРОДИЛИ, – 
НЕ НАШІ ДІТИ 
В ПОВНОМУ 
РОЗУМІННІ  
ЦЬОГО СЛОВА.  
ЦЕ ЙОГО НОВІ ЛЮДИ, 
ПРИВЕДЕНІ  
ДЛЯ ЖИТТЯ  
НА ЗЕМЛІ,  
ЯКИХ  
ВІН ДАВ НАМ 
У ВИГЛЯДІ ДІТЕЙ, 
І ВІН ОБОВ’ЯЗКОВО 
ЗАПИТАЄ НАС  
СВОГО ЧАСУ,  
ЯКИМ ЧИНОМ  
МИ ПОВЕЛИСЯ 
З НИМИ ЯК 
ПРИЗНАЧЕНІ  
ДЛЯ НИХ БАТЬКИ
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відповідальності за прийняті рішення та вчинки. 
Свобода вибору – невід’ємна частина життя того, 
хто називається людиною. 

Як важливо розуміти й пам’ятати: ті, кого ми наро-
дили, – не наші діти в повному розумінні цього слова. 
Це Його нові люди, приведені для життя на землі, яких 
Він дав нам у вигляді дітей, і Він обов’язково запитає 
нас свого часу, яким чином ми повелися з ними як 
призначені для них батьки.

НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ: РАДІСТЬ І ГОРЕ

Коли народжується дитина – в родині радіють усі. 
Найбільше радіє мама, яка народила дитину й уже 
не пам’ятає усіх скорбот і хвороб, які передували на-
родженню немовляти. Радіє батько й тішиться новим 
народженим життям. Радіють усі члени сім’ї, родичі, 
друзі й знайомі. За традицією, всі вітають, несуть пода-
рунки, бажають здоров’я, благословінь і Божої охорони. 

Дуже приємно споглядати на новонароджене не-
мовля: ніби саме небо відображається на його обличчі! 
Ще не зазнало дитя зла й гріха нашого світу, ще немає 
відбитків ненависті, неправди, егоїзму, свавілля та вся-
кого розбещення. Неначе немовля щойно прибуло до 
нас зі світу, де мешкають святі ангели й царює Господь 
Бог. Тому-то багато художників і скульпторів зобра-
жували янголяток як маленьких дітей із крильцями, 
дуже симпатичними та милими.

Нова народжена людина потребує до себе дуже 
уважного й турботливого ставлення. Тому мати дуже 
уважно стежить за кожним рухом дитини, дослухається 
до кожного звуку, намагається зрозуміти й передбачити 
будь-яке її бажання, задовольнити усяку її потребу. 
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Від новонародженого не вимагають неможливого для 
нього – взагалі нічого, усі радіють просто тому, що 
він живе! 

Можливо, ви самі у своїй сім’ї або сім’ях ваших 
близьких друзів переживали таке благословення, – 
тоді ви добре знаєте, про що йдеться. Ви підходите 
до ліжечка новонародженого й насолоджуєтеся його 
незвичайною небесною красою. 

Ви підходите за місяць до 
ліжечка немовляти й бачите, 
як воно там лежить, так само 
славне, миле, чудове маля… 

Ви підходите за шість мі-
сяців до ліжечка немовляти 
й бачите, як воно там лежить, 
так само славне, миле, чудове 
маля…

Ви підходите за рік до 
ліжечка немовляти й бачите, 
як воно усе ще там лежить, так 
само славне, миле, чудове маля… 

Стоп! Звичайно, за рік уже 
ніхто такій картині не радітиме. 
Бо дитина досі має вирости, 
можливо, навіть зробити пер-
ші самостійні кроки. Ну й що 
з того, що вона така ж мила 
й хороша, лежить у ліжечку 
й не завдає великого клопоту? 
Якщо вона не росте й не розвивається, як це властиво 
здоровим дітям, то перед нами хвороба, інвалідність, 
величезна проблема.

ЯКЩО ВОНА  
НЕ РОСТЕ 
Й НЕ РОЗВИВАЄТЬСЯ, 
ЯК ЦЕ ВЛАСТИВО 
ЗДОРОВИМ 
ДІТЯМ, ТО ПЕРЕД 
НАМИ ХВОРОБА, 
ІНВАЛІДНІСТЬ, 
ВЕЛИЧЕЗНА 
ПРОБЛЕМА. 
ТОДІ НАЙБІЛЬША 
РАДІСТЬ ЩОДО 
НАРОДЖЕННЯ 
ДИТИНИ 
ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ 
В НАЙБІЛЬШУ 
СКОРБОТУ.  
НА ЗМІНУ РАДОСТІ 
ПРИХОДИТЬ 
ГОРЕ, СМІХ 
ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ  
НА ПЛАЧ
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Тоді найбільша радість щодо народження дитини 
перетворюється в найбільшу скорботу. На зміну радості 
приходить горе, сміх перетворюється на плач. Напевно, 
це найбільший хрест із тих, які Господь Бог дає людям 
нести через земне життя. 

Щось подібне відбувається і в духовному житті.

Тут ми зупинимося й розглянемо сам факт і таїнство 
духовного народження.
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НЕОБХІДНІСТЬ 
НАРОДЖЕННЯ ЗГОРИ

СТВОРЕНІ, ЩОБ СТАТИ НАРОДЖЕНИМИ

Г
осподь Бог створив перших людей, Адама та 
Єву. В їх особі Він створив усіх їхніх нащадків, 
оскільки наділив їх здатністю народжувати 
й через процес народження передбачив 

прихід усіх інших людей для життя на землі. «Світлом 
правдивим  був  Той,  Хто  просвічує  кожну  людину, що 
приходить на світ» (Івана 1:9). «І пізнав Адам Єву, жінку 
свою,  і  вона  завагітніла,  і  породила  Каїна,  і  сказала: 
"Набула чоловіка від Господа"»  (Буття 4:1). Господь 
Бог і сьогодні найбезпосереднішим чином причетний до 
формування кожної людини, яка має народитися і ще 
перебуває в утробі матері. Так писав цар і пророк Давид: 
«Бо Ти вчинив нирки мої, Ти виткав мене в утробі 
матері моєї, – прославляю Тебе, що я дивно утворений! 
Дивні діла Твої, і душа моя відає вельми про це! І кості 
мої не сховались від Тебе, бо я вчинений був в укритті, 
я витканий був у глибинах землі! Мого зародка бачили 
очі Твої, і до книги Твоєї записані всі мої члени та дні, 
що  в  них  були  вчинені,  коли  жодного  з  них  не  було…» 
(Псалом 138:13-16).

Отже, всяка людина для життя на землі приходить 
від Бога. Господь Своєю премудрістю й силою створив 

3
розділ
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кожного із нас такими, які ми є. Бог також визначив 
і влаштував низку основних подій нашого життя, те, 
що ми називаємо долею, і нею наділив кожного з нас. 
Для чого все це?

Перша головна мета, для 
чого Бог створив нас і дав нам 
життя на землі, полягає в тому, 
щоб ми шукали й знайшли Го-
спода Бога як свого Небесного 
Отця та Ісуса Христа як свого 
особистого Спасителя і через 
народження від Святого Духа 
стали дітьми Божими. Це – 
найвища мета життя людини, 
це найбільша вічна благодать 
від Бога, дарована нам, людям. 
Про це виразно говорив апо-
стол Павло в грецькому арео-
пазі в Афінах перед мудрецями 
й представниками еліти того 
суспільства: «Бог,  що  створив 
світ  і  все,  що  в  ньому,  бувши 
Господом неба й землі, проживає 
не в храмах, рукою збудованих, 
і Він не вимагає служіння рук 
людських,  ніби  в  чомусь  Він 
мав  би  потребу,  бо  Сам  дає 
всім і життя, і дихання, і все. І ввесь людський рід Він 
з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, 
і призначив окреслені доби й границі замешкання їх, щоб 
Бога шукали вони, чи Його не відчують і не знайдуть, 
хоч Він недалеко від кожного з нас» (Дії 17:24-27).

Усе інше, що ми маємо у своєму земному житті, 
за промислом Божим, покликане й призначене слу-
жити цій головній меті нашого перебування на землі. 

ВСЯКА ЛЮДИНА  
ДЛЯ ЖИТТЯ  
НА ЗЕМЛІ  
ПРИХОДИТЬ ВІД БОГА. 
ГОСПОДЬ СВОЄЮ 
ПРЕМУДРІСТЮ 
Й СИЛОЮ СТВОРИВ 
КОЖНОГО ІЗ НАС 
ТАКИМИ, ЯКІ  
МИ Є.  
БОГ ТАКОЖ 
ВИЗНАЧИВ 
І ВЛАШТУВАВ НИЗКУ 
ОСНОВНИХ  
ПОДІЙ  
НАШОГО ЖИТТЯ,  
ТЕ, ЩО МИ 
НАЗИВАЄМО  
ДОЛЕЮ,  
І НЕЮ НАДІЛИВ 
КОЖНОГО З НАС
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Ні освіта а чи кар’єра, ні гроші й матеріальні багатства, 
ні задоволення, ні щось інше у світі, і навіть сім’я, ко-
хана дружина й діти – не є головним змістом нашого 

земного буття. Це все й багато 
чого іншого лише супроводжує 
нас, приносить нам тимчасову 
радість або завдає суму, служить 
різним іншим супутнім цілям. 
Але суть того, для чого ми існу-
ємо й живемо, що відбувається 
з нами в самому процесі земного 
життя, – щоб ми насамперед 
могли для себе особисто знай-
ти Бога й встановити з Ним 
особливі особисті взаємини, 
які називаються всиновленням 
у Божу сім'ю. Це не обов’язково 
має відбуватися через церковні 
ритуали, тому що є багато людей, 
які виконали обрядові приписи 
християнської релігії, але так 
і не знайшли Господа для себе 
особисто. Безумовно, за Божим 
планом, Церква має допомагати 
знайти Господа і Спасителя тим, 
хто шукає Його, але головною 
дійовою особою при цьому зали-
шається Сам Господь Бог через 
посередництво Свого Святого 
Духа, а Церква покликана тіль-
ки сприяти Йому.

Господь Бог народжує нас у Свою сім’ю, котра 
на сторінках Біблії називається Божим народом або 
Церквою (різні акценти Старого й Нового Заповітів). 
Сьогодні це відбувається через віру в Ісуса Христа, 
покаяння, навернення й прийняття Духа Святого. Як 

ПЕРША ГОЛОВНА 
МЕТА, ДЛЯ ЧОГО  

БОГ СТВОРИВ НАС 
І ДАВ НАМ ЖИТТЯ НА 

ЗЕМЛІ,  
ПОЛЯГАЄ В ТОМУ, 
ЩОБ МИ ШУКАЛИ 

Й ЗНАЙШЛИ ГОСПОДА 
БОГА ЯК СВОГО 

НЕБЕСНОГО ОТЦЯ  
ТА ІСУСА ХРИСТА  

ЯК СВОГО 
ОСОБИСТОГО 

СПАСИТЕЛЯ  
І ЧЕРЕЗ НАРОДЖЕННЯ 

ВІД СВЯТОГО ДУХА 
СТАЛИ ДІТЬМИ 

БОЖИМИ.  
ЦЕ – НАЙВИЩА МЕТА 

ЖИТТЯ ЛЮДИНИ,  
ЦЕ НАЙБІЛЬША ВІЧНА 

БЛАГОДАТЬ  
ВІД БОГА,  

ДАРОВАНА  
НАМ, ЛЮДЯМ
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пише апостол Іван: «А всім, що Його прийняли, їм владу 
(повноваження) дало дітьми Божими стати, тим, що 
вірять у Ймення Його, що не з крови, ані з пожадливо-
сти тіла, ані з пожадливости мужа, але народились 
від Бога» (Івана1:12-13); «Подивіться, яку любов дав 
нам  Отець,  щоб  ми були дітьми Божими…  <…> 
Улюблені, – ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, 
що (якими, в якій сутності) ми будемо. Та знаємо, що, 
коли з’явиться, то будем подібні до Нього, бо будемо 
бачити Його, як Він є» (1 Івана 3:1-2).

Проходячи визначений Богом шлях усиновлен-
ня, ми реально стаємо дітьми Божими, у повному 
розумінні цього слова. Бо, приймаючи Духа Святого, 
ми отримуємо частку Самого ТриЄДИНОГО Бога, як 
написано: «…ви стали учасниками (такими, що мають 
частку) Божої Істоти…» (2 Петра 1:4). «Чи не знаєте 
ви, що ви – Божий храм, і Дух Божий у вас пробуває?» 
(1 Коринтян 3:16).

Цей процес народження згори відбувається зав-
дяки дії Божої благодаті в нашому житті, коли Дух 
Святий кличе нас до покаяння й примирення з Бо-
гом. Це не наша ініціатива, ми не можемо пережити 
народження згори, коли нам захочеться. Святий Дух 
через пророка Ісаю говорить: «Шукайте Господа, доки 
можна знайти Його, кличте Його, як Він близько!» 
(Ісаї 55:6). Інакше кажучи, коли Він приходить до 
тебе, пробуджує твою совість, звертається до твого 
розуму, торкається твоїх почуттів і розказує, як лю-
бить тебе, – тоді настав час твого спасіння, час твого 
народження згори у сім’ю дітей Божих. Тоді Господь 
стоїть за дверима твого серця й стукає. Але ручка 
дверей, щоб відчинити Йому, розташована з твого 
боку. І коли ти відчиниш своє серце Спасителеві 
Ісусу, коли щиро покаєшся у своїх гріхах і запросиш 
Христа у своє серце й життя, – тоді з’єднається небо 
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й земля у твоїй душі. Божественна ініціатива щодо 
спасіння з’єднається з людським відгуком дарованої 
тобі Богом свободи волі. Відбудеться особлива над-
природна дія народження згори від Духа Божого, 
і ти станеш новою людиною – не просто релігійною 
чи порядною, але істинно дитиною Божою.

Багато чудових описів таїнства цієї події ми зна-
ходимо на сторінках Біблії: «І  дам  вам  нове  серце, 
і  нового  духа  дам  у  ваше  нутро,  і  викину  камінне 
серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті. І духа 
Свого  дам  Я  до  вашого  нутра,  і  зроблю  Я  те,  що 
уставами  Моїми  будете  ходити,  а  постанови  Мої 
будете стерегти та виконувати» (Єзекіїля 36:26-27; 
також 11:19-20).

Знаю, що кожен християнин, читаючи ці рядки, 
бачить цей процес по-своєму, у контексті духовного 
досвіду конфесії (деномінації), до якої належить, та 
особистого духовного досвіду. Це природно, і Господь 
не вимагає від нас неможливого. «Та до чого дійшли 
ми, поступаймо в тім самім далі» (Филип’ян 3:16). 
Хочу звернути увагу на деякі міркування. Віруючі 
із християнських деномінацій, де немає вчення про 
народження згори (я не розглядаю в цій книзі, чому 
у них немає цього вчення, добре це чи погано), мог-
ли розгубитися від прочитаного до цього місця. Але 
зараз я маю намір трохи здивувати і євангельських 
віруючих. 

Відродження можуть переживати й ті, хто не має 
уявлення про народження згори, але приходить до 
Господа з відкритим серцем у щирому покаянні 
й наверненні. Ніде в Біблії немає твердження, що 
для народження від Духа необхідно спочатку мати 
знання й усвідомлення суті та механізму цього про-
цесу. Єдине, що потрібно, – це звернення благодаті 



51НЕОБХІДНІСТЬ НАРОДЖЕННЯ ЗГОРИ

Божої через Духа й щиросердий відгук людини на цей 
заклик. І все! Зовсім не важлива релігійна форма! 
Бог Сам, за Своєю суверенною волею, Духом Своїм 
Святим народжує нас у сім’ю Своїх дітей – Церкву 
Божу, як написано: «А всім, що Його прийняли,  їм 
владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять 
у Ймення Його, що не з крови, ані з пожадливости 
тіла, ані з пожадливости мужа, але народились 
від Бога» (Івана 1:12-13).

Людина може прийти до 
Бога, пережити народження 
згори від Духа Святого, бути 
прийнятою Господом у Його 
вселенську істинну сокровенну 
Церкву також і в християн-
ській помісній церкві, де немає 
розуміння про народження 
згори і зовсім не вчать цього. 
Ми, якщо тільки не зациклені 
й не засліплені уявленням про 
виняткову істинність своєї 
деномінації, можемо побачити 
поруч із собою християн, які 
свідчать своїм преображе-
ним життям, що вони істинно 
прийшли до Бога й увірували 
в Нього цілим серцем, пока-
ялися перед Господом щиро 
й глибоко, навернулися й по-
вернулися обличчям до Бога 
всім своїм єством й отримали Духа Святого, Котрий 
ввів їх у Церкву Ісуса Христа. Такого не могло статися 
в їхньому житті просто завдяки людським зусиллям, 
навчанню, перевихованню чи формальному прийняттю 
релігії – це зробив у їхніх серцях і житті Божий Святий 
Дух. Може, Він діяв зовсім не так, як у нашому житті. 

КОЛИ ВІН  
ПРИХОДИТЬ  
ДО ТЕБЕ,  
ПРОБУДЖУЄ ТВОЮ  
СОВІСТЬ, 
ЗВЕРТАЄТЬСЯ  
ДО ТВОГО  
РОЗУМУ,  
ТОРКАЄТЬСЯ  
ТВОЇХ ПОЧУТТІВ 
І РОЗКАЗУЄ,  
ЯК ЛЮБИТЬ ТЕБЕ, – 
ТОДІ НАСТАВ  
ЧАС ТВОГО  
СПАСІННЯ,  
ЧАС ТВОГО 
НАРОДЖЕННЯ ЗГОРИ 
У СІМ’Ю ДІТЕЙ  
БОЖИХ
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Але ж Він – суверенний Бог! «…Хто скаже Йому: що 
Ти робиш?» (Йова 9:12).

Прошу, не думайте, що Дух Святий приводить людей 
до Бога тільки в церквах вашої деномінації! Прошу, 
не думайте, що народження згори відбувається тільки 
таким шляхом, який ви особисто пережили, або як на-
вчають у вашій церкві! Христос пояснював: «По їхніх 
плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині 
збирають, або фіґи – із будяків? Так ото родить добрі 
плоди  кожне  дерево  добре,  а  дерево  зле  плоди  родить 
лихі.  Не  може  родить  добре  дерево  плоду  лихого,  ані 
дерево зле плодів добрих родити»; «Або виростіть дерево 
добре, то й плід його добрий, або виростіть дерево зле, 
то  й  плід  його  злий.  Пізнається-бо дерево з плоду!» 
(Матвія 7:16-18; 12:33). Ще раз: не може дерево добре 
родити плоди недобрі, ні дерево зле родити плоди добрі; 
по плодах їхніх пізнаєте їх – це Богом встановлений 
закон, реальність нашого буття. Будь ласка, не нази-
вайте незрозуміле для вас поганим! Просто і в смиренні, 
не вважаючи себе замудрими, називайте це просто 
незрозумілим для себе. Це стосується всіх нас.

Коли я говорю про те, що Бог приводить і народжує 
людину від Духа Свого Святого у Свою Церкву, я не маю 
на увазі якусь конкретну християнську деномінацію. 
Цей факт частої невідповідності між формальним член-
ством у зовнішній, видимій структурі церкви й реаль-
ною наявністю нового життя у тих, що називають себе 
християнами, джерелом якого є Дух Святий, Котрий 
оселився й перебуває в людині з моменту народжен-
ня згори, відзначали також Отці церкви. Августин 
Блаженний навчав про відмінність між видимою, або 
зовнішньою, Церквою і єдиною невидимою, містичною 
Церквою Христа, членів якої знає тільки Він, кожного 
на ім’я. Головне питання не в тому, чи знаєш ти Христа, 
але: чи знає Він тебе?!
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Ще більш категорично говорить про це Священне 
Писання. Христос попереджав: «Багато хто скажуть 
Мені того дня: "Господи, Господи, хіба ми не Ім’ям Твоїм 
пророкували, хіба не Ім’ям Твоїм демонів ми виганяли, 
або не Ім’ям Твоїм чуда великі творили?" І їм оголошу 
Я  тоді:  "Я  ніколи  не  знав  вас…"»  (Матвія 7:22-23). 
Тут Христос має на увазі одну з подій Свого другого 
приходу, яка також описується в притчі про мудрих 
і нерозумних дів: «…прибув молодий; і готові ввійшли 
на весілля з ним, –  і  замкнені 
двері  були.  А  потім  прийшла 
й  решта  дів  і  казала:  "Пане, 
пане,  –  відчини  нам!"  Він  же 
у відповідь їм проказав: "Поправ-
ді кажу вам, – не знаю я вас!"» 
(Матвія 25:10-12). Мудрі й не-
розумні: разом вірили, служили 
й жили, – але одні, нерозумні, 
як виявилося, належали тільки 
до видимої церкви, а інші, му-
дрі, що мали оливу Духа Свя-
того, належали й до невидимої 
Церкви, були в числі людей 
з усіх часів і народів, істин-
но народжених згори від Бога 
Духа Святого. Деяким євреям, 
котрі надто покладалися на 
свою національну й релігійну 
приналежність, одного разу 
Христос сказав вражаюче суворо: «Ваш батько – диявол, 
і пожадливості (бажання, наміри) батька свого ви ви-
конувати хочете. Він був душогуб споконвіку, і в правді 
не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, 
то говорить зо свого, – бо він неправдомовець і батько 
неправді» (Івана 8:44). Люди називалися євреями, тобто 
народом Божим, однак обманювали, крали, вбивали, 
блудили й жили в інших гріхах. За способом та духом 

ПРОШУ,  
НЕ ДУМАЙТЕ,  
ЩО ДУХ СВЯТИЙ 
ПРИВОДИТЬ  
ЛЮДЕЙ ДО БОГА 
ТІЛЬКИ  
В ЦЕРКВАХ ВАШОЇ 
ДЕНОМІНАЦІЇ!  
ПРОШУ,  
НЕ ДУМАЙТЕ,  
ЩО НАРОДЖЕННЯ 
ЗГОРИ ВІДБУВАЄТЬСЯ 
ТІЛЬКИ ТАКИМ 
ШЛЯХОМ, ЯКИЙ ВИ 
ОСОБИСТО ПЕРЕЖИЛИ,  
АБО ЯК НАВЧАЮТЬ 
У ВАШІЙ ЦЕРКВІ!
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їхнього життя Христос визначив їхню приналежність. 
За це вони хотіли вкаменувати Його, а потім розп’яли. 
Звичайно, такими були й залишаються аж ніяк не всі 
євреї. І таким був і залишається багато хто з язичників, 
що прийняли християнство.

Апостол Павло також дуже чітко визначає відмін-
ність між формальною приналежністю до істинної 
релігії та життям, що кероване Духом Божим: «Ось 
ти  звешся  юдеєм  (християнином),  і  спираєшся  на 
Закона (Євангелію),  і хвалишся Богом (Христом), 
і знаєш волю (благодать) Його, і розумієш, що краще, 
навчившись із Закону (Євангелії), і маєш певність, 
що  ти  провідник  для  сліпих,  світло  для  тих,  хто 
знаходиться в темряві, виховник нерозумним, учи-
тель  дітям,  що  ти  маєш  зразок  знання  й  правди 
в Законі (Євангелії). Отож, ти, що іншого навчаєш, 
себе самого не вчиш! Проповідуєш не красти, а сам 
крадеш!  Наказуючи  не  чинити  перелюбу,  чиниш 
перелюб!  Гидуючи  ідолами,  чиниш  святокрадство 
(не відповідаєш святості Божій)! Ти, що хвалишся 
Законом (Євангелією), зневажаєш Бога переступом 
Закону (Євангелії)! Бо "через вас зневажається Боже 
Ймення в поган (нехристиян)", як написано. Обрі-
зання (хрещення)  корисне,  коли  виконуєш  Закона 
(заповіді Христа в Євангелії); а коли ти переступник 
Закону (Євангелії), то обрізання (хрещення) твоє 
стало  необрізанням (нехрещенням).  Отож,  коли 
необрізаний (нехрещений) зберігає постанови Закону 
(Євангелії), то чи не порахується його необрізання 
(нехрещення)  за  обрізання (хрещення)?  І  необрі-
заний  (нехрещений) з  природи,  виконуючи  Закона 
(Євангелію),  чи  не  осудить  тебе,  переступника 
Закону  (Євангелії)  з  Писанням  і  обрізанням (хре-
щенням)? Бо не той юдей (християнин), що є ним 
назовні (за назвою), і не то обрізання (хрещення), 
що назовні на тілі, але той, що є юдей (християнин) 



55НЕОБХІДНІСТЬ НАРОДЖЕННЯ ЗГОРИ

потаємно, духово,  і  обрізання (хрещення) – серця 
духом, а не за буквою (назвою); і йому похвала не від 
людей,  а  від  Бога»  (Римлян 2:17-29). Дуже легко 
читають це місце християни, коли воно стосується 
безпосередньо євреїв. Звичайно, самих євреїв воно 
сильно дратує, бо влучає у самісіньке око, позбав-
ляє основи формальної релігійної національної 
праведності. Але християнам справедливо й більш 
важливо прочитати це місце Священного Писання 
стосовно самих себе, бо це слово, сказане Духом 
Святим через апостола Павла, сьогодні не меншою 
мірою зачіпає й викриває християнський світ, так 
само дратує й так само влучає у самісіньке око. 
Не прикривайтеся «фіговими листками» теологічних 
і філософських умовиводів. Христос не казав, що 
при вході в небесну браму екзаменуватиме нас із 
теоретичних теологічних понять. Він говорив про 
нашу віру, яка формує відповідні цінності, цілі 
й погляди та породжує життя, що відповідає Його 
передвічному Слову. Наше життя показує, у що ми 
віримо реально.

Я вже не ідеаліст-максималіст, тому що навчений 
Богом Духу Христа, Який «очеретини  надломленої 
не доломить, і ґнота догасаючого не погасить» (Мат-
вія 12:20). Питання полягає в іншому: нарівні із на-
явністю у тебе усіх твоїх звичайних людських чеснот 
і вад, чи одержав ти Духа Святого, Який реально приніс 
тобі нове надприродне життя від Нього?

Отже, людина відгукується на заклик Святого Духа 
до покаяння і спасіння. Це може відбутися під час 
відвідування церкви (як місця поклоніння Богові), 
на богослужінні, у себе вдома, в лікарні, на полі бою, 
у в’язниці – на будь-якому місці й за будь-яких обста-
вин. Про це Христос казав жінці-самарянці: «Повір, 
жінко, Мені, що надходить година, коли ні на горі цій, 
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ані в Єрусалимі вклонятись Отцеві не будете ви. <…> 
Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці 
правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та в прав-
ді, бо Отець Собі прагне таких богомільців. Бог є Дух, 
і ті, що Йому вклоняються, повинні в дусі та в правді 
вклонятись»  (Івана 4:21-24). «Бо  від  сходу  сонця  аж 
по захід його звеличиться Ймення Моє між народами, 
і кадиться в кожному місці для Ймення Мого дар чи-
стий, бо звеличиться Ймення Моє між народами, каже 
Господь Саваот» (Малахії 1:11). При цьому часто, навіть 
не маючи ані найменшого поняття про народження 
згори, з милості й благодаті нашого Господа люди, які 
щиро каються, переживають справжнє відродження 
й отримують Духа Святого, «Який є завдаток нашого 
спадку,  на  викуп  здобутого,  на  хвалу  Його  слави!» 
(Ефесян 1:14).

Є проблема, яка особливо стосується сучасного 
освіченого віку: вивчити й прийняти розумом біблійну 
доктрину народження згори, та не пережити його осо-
бисто. Краще не розуміти, що таке народження згори, 
але пережити його! Бо не через знання, а через при-
йняття спасіння від Ісуса в Дусі Святому в конкретному 
духовному переживанні, яке по-різному називається 
в різних деномінаціях, ми стаємо дітьми Божими.

На жаль, можна зустріти євангельського вірую-
чого, який хвалиться знаннями про доктрину, однак 
зовсім не уявляє практично, про що йдеться. У зв’язку 
з цим в контексті релігійного життя євангельських 
християн країн СНД виникло поняття ДВР, що 
походить від російського вислову «дети верующих 
родителей». За цим криється величезна проблема 
у дітей віруючих батьків, які формально й поверх-
нево знають дуже багато про Бога, про Біблію, про 
Ісуса Христа, про Духа Святого, про доктринальне 
вчення й церковну практику громад своїх батьків, 
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відвідують богослужіння й різноманітні церковні 
заходи, та за межами цього кола живуть звичайним 
життям невіруючих людей: задоволення тілесних 
пожадливостей та гріх. І можна зустріти, напри-
клад, православного віруючого, який нічого не знає 
про доктрину народження згори, і разом з тим він 
особисто пережив зустріч з Господом і сповнення 
Духом Святим, яке докорінно змінило його життя… 

Є ще одна проблема се-
ред євангельських віруючих. 
Я знаю, що деякі євангельські 
віруючі, читаючи цей розділ, 
сприймають і тлумачать вище-
сказане у світлі свого особи-
стого духовного й емоційного 
досвіду. Я зовсім не проти 
такого досвіду й вважаю його 
дійсним і благословенним для 
багатьох християн. Окремі 
віруючі люди переживають 
народження згори і отриму-
ють Духа Святого в супроводі 
сильних, особливих і надпри-
родних відчуттів. 

Але слід пам’ятати: це 
не єдиний шлях і не єдина фор-
ма переживання народження 
згори й отримання Духа Свято-
го. Одні це переживають у над-
звичайних емоціях і яскравих 
проявах, в отриманні надприродних духовних дарів, 
інші – у тихому і глибокому смиренні душі та духу, 
у спокійній і всебічній перебудові свого життя перед 
Господом Богом. Дух Божий, за Своєю суверенною 
волею, діє в різних людях по-різному. Безумовно, для 
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нас важливіше пережити народження згори, ніж мати 
особливі емоційні відчуття від дотику сил духовного 
світу. У одних людей ці дві дії збігаються, і друге 
є наслідком першого. У інших людей можуть бути 
прояви емоційних і духовних переживань без відро-
дження. І дізнатися про це можна лише за плодами 
подальшого життя.

І ще застереження: незвичайні надприродні пережи-
вання трапляються не тільки у християн, їх спричиняє 
не тільки Дух Божий, але й інші духи. Тому, стикаю-
чись зі світом духовних дій, ми як ніколи потребуємо 
дару розпізнавання духів, знання та мудрості. Наше 
благословення – у гармонійному поєднанні благодаті 
різноманітних дарів, а не у протиставленні їх один 
одному, як це часто трапляється на практиці.

Як добре, що ні проповідники, ні євангелісти, ні 
пастори, ні інші служителі не народжують у Церкву! 
Бог Сам здійснює і контролює цей процес. А служи-
телів Його Церкви Він запрошує лише до співпраці 
й участі з Ним у цьому процесі: «Бо ми співробітники 
Божі…» (1 Коринтян 3:9). Християни – як фельдше-
ри й акушери, які допомагають у процесі духовних 
пологів іншим людям, але самі не дають нове життя. 
Один у нас усіх Отець Небесний, що,  «захотівши, 
Він нас породив словом правди, щоб ми стали якимсь 
первопочином  творів  Його»  (Якова 1:18). Він також 
є головним сімейним Лікарем, Який спостерігає і про-
водить передпологовий і пологовий процес кожного 
народжуваного згори, а всі служителі Церкви – усього 
лише Його помічники. Нам не тільки не дано права 
вирішувати, хто з людей потрапить до пекла, але також 
і хто ввійде в Небесне Царство Господа нашого Ісуса 
Христа. Тому, якщо ви маєте впевненість у спасінні 
в Дусі Святім, радійте й дякуйте Господеві, однак 
будьте обережні у судженнях щодо інших віруючих, 
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які не схожі на вас. Пам’ятайте, що «суд  і  присуд  – 
укупі» (Йова 36:17*)), а права судити Бог взагалі нам 
не дав: «Один Законодавець і Суддя, що може спасти 
й погубити. А ти хто такий, що осуджуєш ближньо-
го?» (Якова 4:12).

Це дуже серйозно й відпо-
відально для Божих служите-
лів – брати участь у процесі 
народження людей у Церкву 
Ісуса Христа. Найчастіше 
нам, недосконалим людям, Бог 
дає благодать співпрацювати 
з Ним, беручи участь у процесі 
народження згори тих людей, 
які певною мірою схожі на 
нас за устроєм внутрішньої 
духовної людини і яким ми 
можемо доступно й зрозуміло 
передати свій духовний досвід 
та чиї духовні переживання 
ми здатні найкраще зрозуміти. 
Однак пам’ятайте, що є чимало 
інших віруючих і спасенних 
людей, які використовують 
ніби іншу духовну мову й тому 
незрозумілі нам. Та Господь любить і розуміє всіх!

Ще раз хочу коротко повторити головну тезу цього 
розділу: ми створені Богом для життя на цій землі, щоб 
упродовж даного нам короткого часу за визначеною 
згори долею – народитися згори від Духа в сім’ю Бо-
жих дітей через віру, покаяння й навернення. Ми 
створені Богом, щоб народитися від Бога. Створені 
покликані стати народженими. «Ісус відповів і до нього 

*) Переклад П. Куліша.
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сказав:  "Поправді,  поправді  кажу  Я  тобі:  Коли  хто 
не  народиться  згори,  то  не  може  побачити  Божого 
Царства".  Никодим  Йому  каже:  "Як  може  людина 
родитися, бувши старою? Хіба може вона ввійти до 
утроби своїй матері знову й родитись?" Ісус відповів: 
"Поправді, поправді кажу Я тобі: Коли хто не родиться 
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 необ-
хідно родитись згори"» (Івана 3:3-7). «Християнами 
стають, а не народжуються» – вчив Тертуліан, маючи 
на увазі фізичне народження в християнській сім'ї. 
«Ми не народжуємся християнами, а відроджуємося» 
(Ієронім Стрідонський).

Отже, якщо з Божої милості й благодаті ми знайшли 
Господа й пережили народження згори – що далі? Невже 
на цьому кінець, ціль досягнуто, і далі потрібно просто 
жити й очікувати переходу у вічне життя й зустрічі 
з Христом під час Його Другого Приходу?
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НЕОБХІДНІСТЬ 
ДУХОВНОГО РОСТУ

РОСТИ – ПРИРОДНО ДЛЯ НАРОДЖЕНОГО

Н
аскільки неприродно, неправильно й дуже 
сумно одного разу народитися для життя 
на землі й залишатися в стані немовляти, 
настільки й у духовному житті, прийнявши 

спасіння з рук Ісуса Христа й народившись від Духа 
Святого, неправильно й неприродно перед Господом 
у наступні роки залишатися в тому ж самому духовному 
стані, на тому ж духовному рівні. Сенс життя людини 
полягає не тільки в тому, щоб бути прийнятою Богом, 
пережити народження згори і стати дитиною Божою, 
але також у тому, щоб, отримавши прощення гріхів 
і спасіння, далі зростати, від духовного немовляти до 
духовно зрілої людини, батька. «…Немов новонароджені 
немовлята,  жадайте  щирого  духовного  молока,  щоб 
ним вирости вам на спасіння…» (1 Петра 2:2); «…аж 
поки ми всі не досягнемо з’єднання віри й пізнання Сина 
Божого, Мужа досконалого, у міру зросту Христової 
повноти, щоб більш не були ми малолітками…» 
(Ефесян 4:13-14).

Духовний ріст нашої внутрішньої, народженої від 
Бога людини можна розглядати з різних сторін. З одно-
го боку, це означає, що така людина має в усьому стати 

4
розділ



схожою на Христа. Російський мислитель Володимир 
Соловйов (стаття «Смисл любові») пише про це як 
про обоження людини, тобто смиренне уподібнення 
до Христа у всьому за днів свого земного буття, на 
противагу обожнюванню людини, що означає горде, 
самовільне присвоєння собі 
позицій божества. Однак на 
землі для будь-якої людини 
повне уподібнення до Христа 
є недосяжною метою. Тому пе-
ред кожною спасенною і народ-
женою згори людиною постає 
більш реальне завдання: за 
призначений нам Богом корот-
кий час перебування на землі 
наскільки можливо наблизи-
тися до ідеалу, що даний нам 
Богом у Його Слові й втілений 
за днів земного життя Сином 
Людським Ісусом Христом. Це 
й буде мірою нашого особисто-
го духовного росту. 

З іншого боку, наше осо-
бисте освячення, перемога 
над гріхом і спокусами та 
перемога над своїм тілом та-
кож виявляють наш духовний ріст. Ще духовний 
ріст визначається рівнем нашої посвяти Господу: 
наскільки все, що ми маємо, і ми самі належимо 
Ісусу Христу. Є чимало й інших проявів нашої осо-
бистості та характеру, способу життя й служіння та 
багато чого іншого, що додатково характеризує наш 
духовний ріст. Наша внутрішня духовна людина 
схожа на діамант з багатьма гранями, де кожна 
з них є частиною цілого й несе особливу інформацію 
з різних перспектив щодо нашого стану.

СЕНС ЖИТТЯ  
ЛЮДИНИ  
ПОЛЯГАЄ  
НЕ ТІЛЬКИ В ТОМУ, 
ЩОБ БУТИ 
ПРИЙНЯТОЮ БОГОМ,  
ПЕРЕЖИТИ 
НАРОДЖЕННЯ ЗГОРИ  
І СТАТИ ДИТИНОЮ 
БОЖОЮ,  
АЛЕ ТАКОЖ У ТОМУ, 
ЩОБ, ОТРИМАВШИ 
ПРОЩЕННЯ ГРІХІВ 
І СПАСІННЯ,  
ДАЛІ ЗРОСТАТИ, 
ВІД ДУХОВНОГО 
НЕМОВЛЯТИ  
ДО ДУХОВНО ЗРІЛОЇ 
ЛЮДИНИ, БАТЬКА
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Якщо ми духовно не розвиваємося й не ростемо, 
то радість на небі, яку мав Небесний Отець, святі 
ангели та інші небожителі з приводу нашого спасіння 
у день покаяння й навернення до Бога, переходить 
згодом у глибокий сум і сльози на очах Спасителя. 
Він журиться й плаче про те, що, переживши ду-

ховне народження, деякі Його 
діти не ростуть, залишаючись 
недорозвиненими духовними 
інвалідами. Для них даремні 
усі Його старання й турбота, 
усі дари Його благодаті. Ви 
пам’ятаєте із Писання, що 
Христос може плакати: під 
час перебування на землі Він 
не раз сумував і плакав через 
невір’я й черствість людей.

Коли я був молодим про-
повідником, щирим, гарячим 
і ревним до Господа, у цьому 
випадку я б сказав усім ду-
ховним інвалідам, хто довгі 
роки залишається духовним 
немовлям: якщо не змінитеся 
й не будете рости, то Господь 
відкине вас, виплюне зі Сво-
їх вуст, як теплих християн 
лаодикійської церкви, як 
щось незрозуміле, непридатне 
й неприємне для Нього. Але 
до цього часу Господь мене 

духовно зростив, в особистому житті Він дав мені 
стати шість разів батьком, і тепер я маю правдиве 
переконання про те, що любов Божа перевищує 
наше розуміння. Навіть у людській добропорядній 
сім’ї, коли народжуються діти-інваліди, батьки 

ЯКЩО  
МИ ДУХОВНО 

НЕ РОЗВИВАЄМОСЯ 
Й НЕ РОСТЕМО,  

ТО РАДІСТЬ НА НЕБІ,  
ЯКУ МАВ  

НЕБЕСНИЙ  
ОТЕЦЬ,  

СВЯТІ АНГЕЛИ  
ТА ІНШІ  

НЕБОЖИТЕЛІ 
З ПРИВОДУ  

НАШОГО  
СПАСІННЯ  

У ДЕНЬ ПОКАЯННЯ 
Й НАВЕРНЕННЯ  

ДО БОГА, 
ПЕРЕХОДИТЬ  

ЗГОДОМ  
У ГЛИБОКИЙ  

СУМ І СЛЬОЗИ  
НА ОЧАХ  

СПАСИТЕЛЯ
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не відмовляються від них. Безумовно, для батьків 
це журба, велике горе, та вони піклуватимуться про 
дітину-інваліда стільки, скільки це буде потрібно 
й можливо, доки вони житимуть. Вони віддадуть 
їй свій час, сили й саме своє життя. Часто такі ді-
ти-інваліди отримують ще більше піклування, ніж 
здорові, які поступово стають здатними все більше 
й більше самі подбати про себе. Так і Отець Небес-
ний: Він нізащо не відмовиться й не відречеться від 
вас, якщо тільки ви самі свідомо не відречетеся від 
Нього. Він нестиме вас до вічності на руках любові, 
на пробитих руках Ісуса Христа, плакатиме за вами 
як за Своїми інвалідами і разом з тим буде опіку-
ватися вами й забезпечувати вас усім необхідним 
для життя. Бог кладе таких незрілих християн на 
плечі Своїх духовно зрілих дітей у Церкві й велить 
їм нести дітей-інвалідів як тягар від Нього до самого 
переходу їх у вічність.

Дух Святий на сторінках Нового Заповіту свідчить 
про велике переживання в серці Отця Небесного, 
коли відсутній духовний ріст у спасенних віруючих. 
Апостол Павло пише віруючим у Коринті: «…я, брат-
тя, не міг говорити до вас, як до духовних, але як до 
тілесних, як до немовлят у Христі. Я вас годував 
молоком, а не твердою їжею…» (1 Коринтян 3:1-2). 
Автор Послання до євреїв розвиває далі цю думку: 
«Ви-бо за віком повинні б бути вчителями, але ви 
потребуєте ще, щоб хтось вас навчав перших по-
чатків Божого Слова. І ви стали такими, яким 
потрібне молоко, а не страва тверда. Бо хто мо-
лока вживає, той недосвідчений у слові правди, – бо 
він  немовля.  А  страва  тверда  –  для  дорослих,  що 
мають  чуття,  привчені  звичкою  розрізняти  добро 
й  зло»  (Євреїв 5:12-14). «Дітки  мої, –  я знову для 
вас терплю муки породу, поки образ Христа не ві-
діб’ється в вас!» (Галатів 4:19).
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Ейден Тозер, пастор і проповідник Християн-
ського місіонерського альянсу, який проживав 
у США і служив Господу у першій половині двадця-
того століття, в книзі «Жага до Бога» пише: «Як би 
не було сумно та прикро, але нашої похмурої доби  
ми віддали пошуки Бога на відкуп своїм вчителям. 
Нині все завершується актом прийняття Христа, 
і  після  цього  від  нас  не  чекають  пристрасного  
бажання  інших  одкровень  Божих.  Ми втрапили 
в тенета фіктивної логіки, яка настирно ствер-
джує, що коли ми одного разу знайшли Бога,  
то далі шукати Його вже не потрібно.  Цей  
логічний виверт видають за останнє слово орто-
доксії  і  вважають,  що  жоден  християнин,  шано-
бливо  ставлячись  до  Біблії,  не  повинен  мислити 
інакше. <…> 

Проте в цьому жахливому холоді, на щастя, ще 
жевріє  життя  і  є  незгодні  з  подібною  формальною 
логікою. Саме вони, сподіваюся, і відгукнуться на мій 
заклик знайти усамітнене місце і в сльозах звернути-
ся: "Боже, покажи мені Твою славу". Вони бажають 
пізнати, відчути серцем, побачити духовними очима 
диво, яким є Бог. 

Я цілком свідомо хочу закликати до цієї великої 
туги  за  Богом.  Відсутність  такої  туги  і  довела 
нас  до  сучасного  настільки  безрадісного  стану. 
Не можна не бачити в позбавлених життя плодах 
сучасного релігійного життя наслідки втрати цього 
святого прагнення. Самовдоволення небезпечне для 
всіх форм духовного росту. Народу Божому варто 
гаряче  прагнути  Бога,  інакше  Христос  не  явить 
Себе  Своєму  народові.  Христос  хоче  і  чекає,  щоб 
Його зажадали. Шкода, що багато хто з нас зму-
шує Його чекати досить довго, часто надто довго 
і навіть марно».
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Наведу декілька місць зі Священного Писання, які 
вказують на очікування духовного росту й розвитку 
віруючих людей. Поміркуйте і поспілкуйтеся про це 
з Господом:

–  «…щоб зростали в благодаті й пізнанні 
Господа нашого й Спасителя Ісуса Христа» (2 Пе-
тра 3:18);

–  «…щоб  ви  поводилися  належно  щодо  Господа 
в  усякому  догодженні,  в  усякому  доброму  ділі  при-
носячи  плід  і зростаючи в пізнанні Бога…» (Ко-
лосян 1:10);

–  «…через  надію,  приготовану  в  небі  для 
вас,  що  про  неї  давніше  ви  чули  в слові істини 
Євангелії,  що  до  вас  прибула,  і  на  цілому  світі 
плодоносна й  росте,  як  і  у  вас,  з  того  дня,  коли 
ви  почули  й  пізнали  благодать  Божу  в  правді» 
(Колосян 1:5-6);

–  «…немов  новонароджені  немовлята,  жадайте 
щирого  духовного  молока,  щоб  ним  вирости вам на 
спасіння…» (1 Петра 2:2);

–  «Ми  завжди  повинні  подяку  складати  за  вас 
Богові,  браття,  як  і  годиться,  бо  сильно  росте віра 
ваша, і примножується любов кожного з усіх вас один 
до одного» (2 Солунян 1:3);

– «…молюсь я про те, щоб ваша любов примножалась 
ще більше та більше в пізнанні й усякім дослідженні…» 
(Филип’ян 1:9);

– «…не тримаючись Голови, від Якої все тіло, суг-
лобами й зв’язями з’єднане й зміцнене, росте зростом 
Божим» (Колосян 2:19);
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– «…аж поки ми всі не досягнемо з’єднання віри 
й пізнання Сина Божого, Мужа досконалого, у міру 
зросту Христової повноти…» (Ефесян 4:13).

Тут я хочу зробити декілька зауважень.

ЛИШЕ НАРОДЖЕНИЙ РОСТЕ

Тільки дійсно народжений згори віруючий здат-
ний духовно рости. Якщо ви бачите переконаного 
християнина, але всього лише релігійного, який осо-
бисто ще не зустрівся з Ісусом Христом, не мав щирого 
й глибокого покаяння та навернення до Бога, який 
не пережив народження згори через прийняття й дію 
Духа Святого в його душі, – то не очікуйте від цієї 
людини духовного росту й відповідних прогресивних 
змін в духовному житті. Якщо людина не народилась, 
як вона може рости?! Тому життя такого християнина 
обмежене дотриманням релігійних обрядів і форм, 
служінням букві Божественного закону, а знання 
про живого Бога у нього може збільшуватися хіба 
що розумово через слухання богослужінь і настанов, 
читання релігійних книг та Біблії. Не дорікайте цій 
людині й не засуджуйте її за відсутність духовного 
росту – краще порадьте й підкажіть їй, що таке 
народження згори і як його пережити. Саме про це 
говорив Ісус Христос єврейському вчителеві закону 
Божого Никодиму: «"Поправді, поправді кажу Я тобі: 
Коли хто не народиться згори, то не може побачити 
Божого Царства". Никодим Йому каже: "Як може 
людина  родитися,  бувши  старою?  Хіба  може  вона 
ввійти  до  утроби  своїй  матері  знову  й  родитись?" 
Ісус відповів: "Поправді, поправді кажу Я тобі: Коли 
хто не родиться 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, 
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що сказав Я тобі: Вам необхідно родитись згори"» 
(Івана 3:3-7). В повноті процес народження згори 
відбувається, коли ми переживемо народження від 
води й Духа. Вода тут символізує Слово Боже, Бо-
жественне вчення, яке необхідно прийняти вірою, 
коли ми чуємо (або читаємо) 
Євангелію (Слово Боже), 
і тоді воно звершує переміну 
нашого мислення й світогляду. 
Та це тільки перша частина 
процесу. Потім, коли Дух 
Святий у визначений Ним 
час навідає нас і торкнеться 
нашого серця (це може стати-
ся в церкві, вдома, у лікарні, 
у будь-якому іншому місці) 
і ми покаємося й запросимо 
Його жити в нашому серці 
та керувати нашим життям, 
тоді ми зазнаємо неповторного й благословенного 
переживання – народження згори від Духа Божого 
й станемо новими людьми, дітьми Божими. Хто на-
родився від води й Духа, той пережив народження 
згори. І тільки тоді для нас відкривається перспек-
тива духовного розвитку й росту.

У моєму особистому житті ці два процеси – на-
родження від води й народження від Духа – були 
розділені в часі. Я пережив Божий дотик у п’ятнад-
цятирічному віці. Це було ще за Радянського Союзу, 
коли панував державний атеїзм і переслідувалася 
релігія. Віруючим людям не давали здобути освіту, 
досягнути кар’єрного росту, майже неможливо було 
придбати новий легковий автомобіль чи навіть вста-
новити вдома телефон. Віруючі прирівнювалися до 
класових ворогів радянського суспільства й були 
людьми другого (або й третього?) сорту. Я народився 

ХТО НАРОДИВСЯ 
ВІД ВОДИ Й ДУХА, 
ТОЙ ПЕРЕЖИВ 
НАРОДЖЕННЯ ЗГОРИ. 
І ТІЛЬКИ ТОДІ  
ДЛЯ НАС 
ВІДКРИВАЄТЬСЯ 
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в християнській сім’ї, мої батьки були членами 
підпільної євангельської церкви, з дитинства мені 
читали Біблію й брали із собою на богослужіння. 
У школі я добре вчився, особливо любив точні науки: 
математику, хімію, фізику. Коли керівництво школи 
побачило, що я дуже здружився з однокласниками, 
проводжу разом з ними багато часу й поводжуся 
так само, як і вони, тобто як невіруючий юнак, 
воно вирішило натиснути на мене й змусити раз 
і назавжди відректися від віри й Христа. Директор 
викликав мене на бесіду, під час якої дав чітко зро-
зуміти: якщо я прагну до навчання в університеті 
й подальшої кар’єри, мені потрібно зробити вибір 
на користь радянської ідеології. 

Я дуже хотів навчатися далі, любив науку, мріяв 
про кар’єру вченого, і тому цей вибір став для мене 
великим випробуванням. За Божим передбаченням, 
мені з дитинства була відкрита й інша сторона, яка 
замовчувалася або невпізнанно спотворювалася дер-
жавною комуністичною владою. Я чув про те, що багато 
світових учених і найвідоміші діячі культури вірили 
в Бога, хоча в Радянському Союзі всю цю інформацію 
ретельно приховували. Знаючи про існування цих 
двох позицій, я вирішив раз і назавжди розібратися 
для себе в цьому питанні. Господь дав мені доступ до 
заборонених на той час книг різних учених, філосо-
фів та інших відомих людей. На мій подив, і десь на 
радість та полегшення, я виявив чимало свідчень про 
те, що більшість із них так чи інакше вірили в Бога! 
Тоді я сказав сам собі: «Бог є, це однозначно; тому, 
оскільки Він реально існує, ніяких компромісів у цьому 
питанні з мого боку не може бути. Я буду віруючою 
в Бога людиною, чого б це мені не коштувало». У цей 
час відбулося прийняття віри всім моїм розумінням 
і була принесена жертва зречення від усіх перспектив 
і привілеїв земного життя заради віри в Бога.



73НЕОБХІДНІСТЬ ДУХОВНОГО РОСТУ

Проте наступне одкровення стало для мене 
несподіваним і болючим: так, я усвідомлював себе 
віруючим і відкрито сповідував це перед навколиш-
німи, однак у звичайному повсякденному житті мене 
приваблював гріх і мною володіли юнацькі пожад-
ливості. Дуже часто я нічого не міг вдіяти з собою 
і жив тим самим життям. Я вірив у Бога; але було 
так: Бог ніби Сам Собі, а я сам собі. І я почувався 
суцільним боржником перед Всевишнім.

Тоді ще у багатьох євангельських церквах Радян-
ського Союзу не було розуміння, що діти віруючих 
батьків потребують покаяння й народження згори 
так само, як і невіруючі люди. Ніхто не пропові-
дував покаяння для дітей з віруючих сімей. І ось, 
за провидінням і милістю Божою, у наше місто 
й нашу церкву приїхали два проповідники, які 
зібрали християнську молодь і почали проповідува-
ти, роз’яснювати й свідчити, що кожному потрібно 
особисто прийняти Ісуса Христа у своє серце. На 
богослужінні було близько трьохсот молодих людей. 
Чотири рази проповідники робили заклик до по-
каяння, і щоразу виходило зо два десятки молодих 
людей. Диявол реально тримав мене: я розумів і чув 
у серці голос Духа Святого, Який кликав мене до 
покаяння. Але було соромно, адже я мав гарний 
авторитет порядного, вихованого християнина. Що 
подумають про мене, коли я вийду до покаяння? Ще 
багатьма іншими аргументами сатана міцно тримав 
мене. У відповідь на заклики до покаяння я підво-
дився, проходив трохи вперед – і вертався назад на 
своє місце, начебто був прив’язаний міцним гумовим 
джгутом. Та, слава Богу, Христос переміг у мені: на 
останній, четвертий раз я вирвався із сітки ворога 
моєї душі й вибіг наперед, схилив коліна перед 
Богом, відкрив Йому своє серце й запросив Ісуса 
ввійти в моє життя.
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І Господь прийняв мене, увійшов Духом Святим, 
відродив згори, перемінив мою внутрішність, змінив 
мене й зробив Своїм сином. Багато гріхів, з якими 
я безуспішно боровся, відпали від мене як щось 
зовсім непотрібне, зайве. Бог дав мені нове бачення 
життя, нові цілі, якісно нові взаємини з Ним. Це 
було народження мого духу, внутрішньої людини 
від Святого Духа Божого.

За період свого пасторського служіння мені не раз 
доводилося спостерігати, що у деяких християн, 
як і в мене, народження від води й народження від 
Духа розділені в часі; у інших ці два переживання 
поєднані як одна подія. Чому у когось так, у когось 
інакше – я не знаю. Напевно, це залежить від шляху, 
яким Бог веде кожну людину до Себе, від особистості 
самої людини, як вона сприймає Божі одкровення 
у своєму житті. Зрозуміло одне: щоб стати насправді 
дитиною Божою і членом Його сім’ї, потрібно пере-
жити народження згори і від води – Слова Божого, 
і від Духа – Духа Святого. 

З того часу я став живим християнином, почав 
насправді рости й розвиватися духовно, постійно від-
кривав для себе нові уроки й нові горизонти в пізнанні 
Господа Бога та Його святого Слова.

НАРОДЖЕННЯ ЗГОРИ – ПОЧАТОК ДУХОВНОГО РОСТУ

У момент народження згори нам відкривається 
дивовижний задум Божий. Для людини, яка ще 
не народжена згори, найважливіший сенс її життя 
полягає в тому, щоб через різноманітні події, пере-
живання, пошуки й навіть страждання прийти до 
свого народження в Божу сім’ю. Цей момент є куль-
мінацією й достойним фіналом усього попереднього 
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життєвого шляху. Усі інші земні життєві цілі порів-
няно з цим – сміття, болото й ніщо; як писав апостол 
Павло: «Але те, що для мене було за надбання, те 
ради Христа я за втрату (пусте, даремне) вважав. 
Тож  усе я вважаю за втрату ради переважного 
познання Христа Ісуса, мого Господа,  що  я  ради 
Нього відмовився всього, і вважаю все за сміття, щоб 
придбати Христа, щоб знайтися в Нім не з власною 
праведністю, яка від Закону, 
але  з  тією,  що  з  віри  в  Хри-
ста, праведністю від Бога за 
вірою…»  (Филип’ян 3:7-9). 
І в іншому місці: «А Той, Хто 
на це саме й створив нас, то 
Бог,  що  й  дав  нам  завдаток 
Духа»(2 Коринтян 5:5).

Коли ж ми ввійшли в Божу 
сім’ю через народження згори, 
тоді сам момент духовного 
народження стає для нас но-
вою точкою відліку, з якої 
розпочинається нове життя 
в новій вічній перспективі. 
Усі гріхи, недоліки та вади 
обмиті кров’ю Ісуса Христа. 
Усі помилки й даремно про-
житий час життя анулюються: 
«…їхню  провину  прощу,  і  не  буду  вже  згадувати  їм 
гріха!»  (Єремії 31:34). Людина одержує особливу 
милість і благодать – почати з нуля своє земне жит-
тя, але вже з Господом. У цей момент ми отримуємо 
Святого Духа, Який відроджує наш людський дух, як 
написано: «Сам Цей Дух свідчить разом із духом на-
шим, що ми – діти Божі» (Римлян 8:16). Здійснивши 
в нас відродження нашого духа Своїм Святим Духом, 
Господь тепер очікує, що в нас почне відбуватися ріст 
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внутрішньої духовної людини – процес, притаманний 
всьому живому на землі. 

Народження згори – це особливий пункт нашого 
земного шляху, схожий на гірський перевал: кінець 
усього минулого життя, прожитого за своєю волею 
й за волею ворога душ людських, і одночасно початок 
нового життя з Господом Ісусом, під керівництвом 
Його Святого Духа, і це життя триватиме вічно!

РІСТ ПОТРІБУЄ АКТИВНОЇ УЧАСТІ

У звичайному, фізичному 
живому світі процес росту 
й розвитку відбувається ніби 
сам собою, відповідно до жит-
тєвої програми, закладеної 
в кожний організм Творцем. 
Фізично люди ростуть, не роз-
думуючи про це, не ставлячи 
перед собою таку мету; забез-
печуй організм усім необхід-
ним – і ріст відбуватиметься 
ніби автоматично. Із внутріш-
ньою духовною людиною це 
відбувається дещо інакше. 
Господь Бог зі Свого боку 
постійно піклується про нас, 
забезпечує народжену Ним 
духовну людину всім необ-

хідним для росту, створює умови, які щонайкраще 
сприяють необхідному процесу. Однак Господь та-
кож постійно очікує відгуку нашої душі, хоч і дуже 
слабкої, проте усвідомленої особистої нашої участі 
в процесі, до якого Він постійно закликає нас. «Усе, 
що потрібне для життя та побожности, подала 
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нам Його Божа сила пізнанням Того, Хто покликав 
нас  славою  та  чеснотою.  <…>  Тому  докладіть до 
цього всю пильність,  і  покажіть  у  вашій  вірі  чес-
ноту, а в чесноті – пізнання, а в пізнанні – стри-
мання, а в стриманні – терпеливість, а в терпели-
вості  –  благочестя,  а  в  благочесті  –  братерство, 
а  в  братерстві  –  любов.  Бо коли це в вас є та 
примножується, то воно зробить вас нелінивими, 
ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса 
Христа» (2 Петра 1:3-8). Творець заклав такий ме-
ханізм, що за умови, коли ми не будемо докладати 
зі свого боку на кожному етапі необхідних від нас 
зусиль, то ріст нашої духовної людини (тобто взагалі 
процес духовного росту) буде неможливим. Тому, 
якщо християнин духовно не росте й не розвива-
ється, то не Господь винен у цьому. Бог зі Свого 
боку постійно і в достатній кількості забезпечує нас 
усім необхідним і веде нас саме тим шляхом, який 
потрібний для нашого духовного росту. Переважно 
проблема криється в самій віруючій людині, яка 
задовольняється тим, що їй прощено гріхи, і потім 
не докладає жодних зусиль, нічого не робить для 
свого подальшого духовного розвитку.

ДЕЯКІ ОЗНАКИ ХРИСТИЯНИНА, ЩО НЕ РОСТЕ

Християнин може зупинитися в духовному рості на 
будь-якому рівні особистісного розвитку. Найбільше ж 
число християн, які не ростуть, перебуває на найпершій 
сходинці духовного росту – у віці немовляти. Як же 
визначити: росту я духовно чи ні? Поділюся деякими 
спостереженнями.

Якщо ви вже кілька років самостійно читаєте 
Біблію й не розумієте її практичного значення для 
вашого повсякденного життя, – швидше за все, ви 



78 ЗРОСТАЙТЕ!

духовно не ростете. Я маю на увазі саме те розуміння, 
яке відкриває позицію Слова Божого щодо сучасного 
життя під час особистого читання й дослідження 
Священного Писання. Тут не йдеться про часте або 
навіть регулярне читання Біблії, просто знання її 
змісту, вивчення напам’ять окремих віршів або ве-
ликих уривків з Писання. Я не маю на увазі також 
читання й опрацювання біблійних коментарів та 
іншої духовної літератури – це добре, це потрібно 
робити й цим користуватися, проте все це – лише 
сприятливі умови й допомога в дослідженні Свя-
щенного Писання. Слово Боже дано, в першу чергу, 
не теологам і богословам – воно адресоване всім 
без винятку людям для практичного повсякденного 
застосування і спасіння душ. Тому, за сприянням 
Духа Божого, воно під час читання має відкриватися 
вам особисто, бо ви – дитина Божа й Бог прагне 
розмовляти особисто з вами через Своє Слово!

Якщо ви читаєте Біблію й розумієте рівно 
стільки ж, як три, п’ять, десять років тому, – то 
ви духовно не ростете. Коли відбувається процес 
духовного зростання, то обов’язково з часом виявля-
тимете своє недосконале, притаманне немовляті (або 
дитині, підлітку тощо) сприйняття Господа і Його 
Слова, будете рости, заглиблюватися, відкривати 
нові перспективи в розумінні Його волі. Багато хри-
стиян вважають, що зберегти вірність початковому 
розумінню – це значить зберегти вірність Господу. 
Але не завжди ці позиції взаємообумовлені. Без-
перечно, трапляється й таке, що вірність доктрині, 
принципам церковного життя, певному розумінню 
є показником особистої вірності Господу. Та дуже 
часто буває, коли людина є віруючою три, п’ять або 
більше років, тоді незмінна вірність вченню церкви – 
це просто вірність одкровенню, відповідному певному 
рівню духовного розвитку. Ми можемо виявляти 
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непослух і навіть противитися Господу, коли Він 
хоче зрушити нас з того місця, де ми перебуваємо, 
і повести далі. Звичайно, я маю на увазі ті випадки, 
коли безпосередньо Господь Духом Святим веде нас 
далі, а не ми самі своїм розумом і силами творимо 
так званий духовний прогрес. А особливо нехай збе-
реже нас Господь від слідування «високодуховним» 
одкровенням лжевчителів і лжепророків.

Якщо не відбувається процесу вашого особи-
стого освячення, – то ви духовно не ростете. Про 
освячення написано: «Бо це воля Божа, – освячення 
ваше:  щоб  ви  береглись  від  розпусти,  щоб  кожен  із 
вас умів тримати начиння своє в святості й честі, 
а  не  в  пристрасній  похоті,  як  і  "погани,  що  Бога 
не  знають".  Щоб  ніхто  не  кривдив  і  не  визискував 
брата  свого  в  якій-будь  справі,  бо  месник  Господь 
за все це, як і перше казали ми вам та засвідчили» 
(1 Солунян 4:3-6). У момент нашого покаяння й на-
вернення до Господа ми отримуємо звільнення від 
багатьох гріхів, які панували над нами в минулому 
житті. Та не від усіх діл плоті звільняє нас Господь. 
Він ставить перед нами ціль, щоб крок за кроком на 
шляху до вічності ми переживали процес очищення 
й освячення, щоб постійно здобували нові перемоги 
над тілом, власними гріхами та пожадливостями. 
Цей духовний процес також описується як розп’яття 
з Ісусом Христом: «Я розп’ятий з Христом. І живу вже 
не я, а Христос проживає в мені» (Галатів 2:19-20). 
Коли у християнина є живі взаємини з Господом, коли 
Дух Святий контролює й скеровує життя віруючого, 
тоді обов’язково так і відбувається. 

Якщо не змінюється ваш характер, не відбува-
ється преображення й удосконалення недосконалих 
якостей вашої внутрішньої людини, – то ви духов-
но не ростете. У жодної людини немає досконалої 
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любові, віри, терпіння, прощення й усього іншого. 
У чомусь ми сильніші, а в чомусь неодмінно слаб-
кі й недосконалі. Розвиватися ми повинні у всіх 
якостях, а особливо в тих, де у нас слабкі місця. 
Якщо минають роки життя з Господом, а ви так 
і не навчилися більше вибачати, терпіти, вміщати, 
любити, сподіватися, вірити, стримувати свого язика, 
приборкувати емоції й багато чого іншого, – отже, 
ви духовно не ростете. Заклик до зростання в чу-
дових духовних чеснотах ми можемо багато разів 
прочитати на сторінках Біблії: «Усяке  подрату-
вання, і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде 
взято від вас разом із усякою злобою. А ви один до 
одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один 
одному, як і Бог через Христа вам простив!» (Ефе-
сян 4:31-32); «Отож, зодягніться, як Божі вибранці, 
святі  та  улюблені,  у  щире  милосердя,  добротли-
вість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть 
один  одного,  і  прощайте  собі,  коли  б  мав  хто  на 
кого оскарження. Як і Христос вам простив, робіть 
так і ви! А над усім тим – зодягніться в любов, що 
вона – союз досконалости! І нехай мир Божий панує 
у ваших серцях, до якого й були ви покликані в од-
ному тілі. І вдячними будьте!» (Колосян 3:12-15); 
«А  мудрість,  що  зверху  вона,  насамперед  чиста, 
а потім спокійна, лагідна, покірлива, повна мило-
сердя та добрих плодів, безстороння та нелукава» 
(Якова 3:17). Як зразок нам даний Ісус Христос за 
днів Його земного життя. Інші приклади – апосто-
ли, пророки й мужі Божі; як пише про це апостол 
Павло: «Тож благаю я вас: будьте наслідувачами 
мене!» (1 Коринтян 4:16); «Будьте до мене подібні, 
браття, і дивіться на тих, хто поводиться так, як 
маєте ви за взір нас» (Филип’ян 3:17); «Спогадуйте 
наставників ваших, що вам говорили Слово Боже; і, 
дивлячися  на  кінець  їхнього  життя,  переймайте 
їхню віру» (Євреїв 13:7). 
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Якщо у вас не збільшується довіра до Бога, не зро-
стає посвята в служінні Господу, не розвивається 
молитовне життя, якщо ви не приносите для Господа 
щоразу нові плоди вашого християнського життя, – то 
ви духовно не ростете! 

Коли ми оцінюємо прак-
тичне життя християнина, то 
не маємо на увазі, що воно 
має виглядати ідеально, як 
пряма лінія, що простягається 
від землі прямо до Господа 
в небо. Шлях християнина 
скоріше схожий на синусо-
їду: нагору – вниз, нагору – 
вниз, якщо ми розглядаємо 
її у двомірній площині. Ще 
більш точно стан речей відо-
бражає тривимірний простір: 
це спіраль, циклічність, коли 
Бог повертає нас до вивчення 
раніше відкритих нам речей, 
але вже на іншому духовному 
рівні. Та якщо скласти разом 
усі злети й падіння, натхнення 
й розчарування, віру й недові-
ру, послух і сваволю, позитивні й негативні уроки, то 
якраз і має вийти узагальнюючий наше життя вектор, 
спрямований від тимчасового життя у вічність, до 
нашого Господа і Спасителя (див. малюнки 1–5). 
«…Бо  людина  народжується  на  страждання,  як 
іскри, щоб угору летіти…» (Йова 5:7). «А путь пра-
ведних – ніби те світло ясне, що світить все більше 
та більш аж до повного дня!» (Приповісті 4:18).

Коли починаєш усвідомлювати сутність і сенс 
духовного росту, як це викладено в Біблії, і уважно 

ЯКЩО МИНАЮТЬ  
РОКИ ЖИТТЯ 
З ГОСПОДОМ,  
А ВИ ТАК 
І НЕ НАВЧИЛИСЯ 
БІЛЬШЕ ВИБАЧАТИ, 
ТЕРПІТИ,  
ВМІЩАТИ, ЛЮБИТИ, 
СПОДІВАТИСЯ, 
ВІРИТИ,  
СТРИМУВАТИ 
СВОГО ЯЗИКА, 
ПРИБОРКУВАТИ 
ЕМОЦІЇ Й БАГАТО 
ЧОГО ІНШОГО, –  
ОТЖЕ, ВИ  
ДУХОВНО  
НЕ РОСТЕТЕ
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дивитися на всіх без винятку християн, тоді бачиш, 
наскільки глобальною є ця проблема у всіх без 
винятку конфесіях і деномінаціях. На превеликий 
жаль, чимало християн, через свою обмеженість 
і нерозуміння, ставлять собі в заслугу те, що їхнє 
сповідання й практика віри залишається незмінною 
впродовж десятків (у деяких деномінаціях навіть 
і сотень!) років. Вони думають, що цим визначаєть-
ся їхній «високий», порівняно з іншими, духовний 
рівень, а насправді самі, своїм язиком, називають 
свою проблему й судять себе: певний період часу 
вони духовно не росли!

МАЛЮНОК 1

Спрощена схема (ідеальний шлях) духов-
ного росту народженої згори від Бога людини. 
У реальному житті так не буває.

НАРОДЖЕННЯ  
ЗГОРИ  

ВІД ВОДИ (СЛОВА) 
І ДУХА СВЯТОГО

НЕМОВЛЯТА ЧАС ЖИТТЯ (див. Псалом 89:10,12)

ПОВНИЙ  
ВІК  

ХРИСТІВ,  
ПОВНЕ  

УПОДІБНЕННЯ  
ХРИСТУ  

Ефесян 4:13
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ПІДЛІТКИ

ЮНАКИ

БАТЬКИ

ШЛЯХ
ДУХОВНОГО

РОСТУ
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МАЛЮНОК 2

Вгору – вниз, підйом – падіння; нескінченна 
низка на тому самому рівні свідчить про від-
сутність духовного росту (див. Галатів 4:19; 
1 Коринтян 3:1-3).

На превеликий жаль, дуже часто відображає 
реальне життя багатьох віруючих.

НАРОДЖЕННЯ 
ЗГОРИ  

ВІД ВОДИ (СЛОВА) 
І ДУХА СВЯТОГО

НЕМОВЛЯТА

ДІТИ

ПІДЛІТКИ

ЮНАКИ

БАТЬКИ
МІ

РА
 Д

УХ
ОВ

НО
ГО

 
 Р

ОС
ТУ

ЧАС ЖИТТЯ (див. Псалом 89:10,12)

МАЛЮНОК 3

Двомірна перспектива. Вгору – вниз, під-
йом  –  падіння;  але  при  цьому  людина  бере 
уроки з позитивного й негативного життєвого 
досвіду, навчаючись слухняно у Небесного Учи-
теля, і загалом зростає духовно. Позитивний 
приклад реального духовного життя.

НАРОДЖЕННЯ 
ЗГОРИ  

ВІД ВОДИ (СЛОВА) 
І ДУХА СВЯТОГО

НЕМОВЛЯТА

ДІТИ

ПІДЛІТКИ

ЮНАКИ

БАТЬКИ

МІ
РА

 Д
УХ

ОВ
НО

ГО
 Р

ОС
ТУ

ШЛЯХ ДУХОВНОГО РОСТУ

ЧАС ЖИТТЯ (див. Псалом 89:10,12)

ПОВНИЙ  
ВІК  

ХРИСТІВ,  
ПОВНЕ  

УПОДІБНЕННЯ  
ХРИСТУ  

Ефесян 4:13
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МАЛЮНОК 4

Тримірна  перспектива.  Найбільш  повно 
відображає  послідовність  процесів  духовного 
росту. Вгору – вниз, зліт – падіння; при цьо-
му  час  від  часу  відбувається  повернення  до 
раніше пройдених уроків, але на новому, вже 
вищому рівні.

НАРОДЖЕННЯ 
ЗГОРИ  

ВІД ВОДИ (СЛОВА) 
І ДУХА СВЯТОГО

НЕМОВЛЯТА

ДІТИ

ПІДЛІТКИ

ЮНАКИ

БАТЬКИ
МІ

РА
 Д

УХ
ОВ

НО
ГО

 Р
ОС

ТУ

ШЛЯХ ДУХОВНОГО РОСТУ

ПОВНИЙ  
ВІК  

ХРИСТІВ,  
ПОВНЕ  

УПОДІБНЕННЯ  
ХРИСТУ  

Ефесян 4:13

ЧАС ЖИТТЯ (див. Псалом 89:10,12)

МАЛЮНОК 5

Духовне  життя  віруючої  людини  може 
складатися з різних етапів: певний час людина 
духовно росте, іншим часом – стоїть на місці; 
трапляється, може навіть опускатися вниз, 
охолонувши  в  любові  до  Бога.  Подяка  Отцю 
нашому Небесному, Який знову й знову скеровує 
нас до вічного життя!

ПОВНИЙ  
ВІК  

ХРИСТІВ,  
ПОВНЕ  

УПОДІБНЕННЯ  
ХРИСТУ  

Ефесян 4:13

ШЛЯХ ДУХОВНОГО РОСТУ

ЧАС ЖИТТЯ (див. Псалом 89:10,12)
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НАРОДЖЕННЯ 
ЗГОРИ  

ВІД ВОДИ (СЛОВА) 
І ДУХА СВЯТОГО

НЕМОВЛЯТА

ДІТИ

ПІДЛІТКИ

ЮНАКИ

БАТЬКИ
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Духовний ріст – це призначений для християн 
Богом процес, що має відбуватися протягом усього 
життя народженої згори людини. Бог Отець, Який 
народив нас словом благовіствування і Духом Своїм 
Святим, зі Свого боку, постійно опікується процесом 
росту кожного новонародженого: «…бо  Сам дає  всім 
і  життя,  і  дихання,  і  все»  (Дії 17:25); «Усе, що по-
трібне для життя та побожности, подала нам Його 
Божа сила пізнанням Того, Хто покликав нас славою 
та чеснотою» (2 Петра 1:3). Тому Дух Святий через 
апостола Павла відкриває нам ще одне ім’я Бога: «Бог, 
що родить» (1 Коринтян 3:7).

Отже, ріст внутрішньої духовної людини перед-
бачає її добровільну участь; без цього він просто 
не може відбуватися. Це смиренна співучасть у праці 
Божій над самим собою. Безумовно, перша ініціатива 
завжди належить Господу. Якщо Він не покличе – як 
ти зможеш прийти до Нього? Якщо Він не помилує 
й не простить – як ти зможеш отримати прощення? 
Якщо Він не відродить Своїм Духом – як ти зможеш 
стати Його дитиною? Якщо Він не зрощуватиме 
тебе – як ти зможеш вирости? Тому Христос сказав: 
«Ніхто-бо не може до Мене прийти, як Отець, що по-
слав Мене, не притягне його…»; «Перебувайте в Мені, 
а Я в вас! Як та вітка не може вродити плоду сама 
з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, 
як в Мені перебувати не будете. Я – Виноградина, 
ви – галуззя! Хто в Мені перебуває, а Я в ньому, той 
рясно зароджує, бо без Мене нічого чинити не можете 
ви»  (Івана 6:44; 15:4-5). «Вони  всі  чекають  Тебе,  – 
щоб Ти часу свого поживу їм дав. Даєш їм – збирають 
вони, руку Свою розкриваєш – добром насичаються. 
Ховаєш обличчя Своє – то вони перелякані, забираєш 
їм духа – вмирають вони, та й вертаються до свого 
пороху. Посилаєш Ти духа Свого – вони творяться, 
і Ти відновляєш обличчя землі» (Псалом 104:27-30). 
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Але ці й інші подібні твердження Священного Пи-
сання щодо провідної Божої ініціативи не скасовують 
і не відміняють відповідальності кожної людини, яка 
покладена на нас нашим Творцем через надання свободи 
волі у визначених Ним Самим рамках. Хто правильно 
розуміє сферу своєї особистої відповідальності перед 
Богом і постійно докладає до дарів Його благодаті всіх 
своїх старань, той досягає великого успіху, приносить 
плід у тридцять, шістдесят і стократ та зростає «у міру 
зросту Христової повноти».

«Пригнічення людської волі (що Він міг би просто 
зробити  своєю  ледь  відчутною  присутністю)  нічого 
Йому не дало б. Він не може чинити насильство. Він 

може  тільки  влещувати.  Бо 
Його простацька ідея зводиться 
до  того,  щоб  вовк  був  ситий 
і  коза  ціла;  люди,  за  Його  за-
думом, мають творити з ним 
одне ціле і водночас залишатися 
самими собою; відмовитися від 
них або асимілювати не відпо-
відає  Його  планам.  Попервах 
Він  може  чинити  слабенький 
тиск.  Він  стимулює  їх  своєю 
присутністю, яка здається їм 
дуже відчутною, хоч насправді 
вона  мінімальна,  емоційною 
лагідністю  і  допомогою  в  по-
доланні спокус. Але Він ніколи 
не  допускає,  щоб  такий  стан 

речей тривав довго. Раніше чи пізніше Він відстороню-
ється й перестає, якщо не насправді, то, принаймні, 
на думку людей, заохочувати їх і надавати допомогу. 
Він залишає людину, щоб вона стала на власні ноги і, 
покладаючись тільки на свою волю, виконувала обов’яз-
ки, які вже втратили всю свою принадливість. І саме 
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УЧАСТЬ; 
 БЕЗ ЦЬОГО ВІН 

ПРОСТО НЕ МОЖЕ 
ВІДБУВАТИСЯ. 
ЦЕ СМИРЕННА 

СПІВУЧАСТЬ  
У ПРАЦІ БОЖІЙ  

НАД САМИМ СОБОЮ



87НЕОБХІДНІСТЬ ДУХОВНОГО РОСТУ

в періоди спадів людина зростає набагато більше, ніж 
у періоди піднесень, і стає таким створінням, яким Він 
хоче її бачити» (Клайв Люїс. Листи крутеня).

Помічайте, спостерігайте й розмірковуйте. Творець 
у Своїй любові до нас дав підказки: ті самі принципи 
та процеси, які ми можемо спостерігати у звичайному 
земному, фізичному житті, подібним чином відбува-
ються й у нашому духовному житті.
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ПЕРША УМОВА: ДИХАННЯ ДУХА – МОЛИТВА

Що ж необхідно для здійснення нормального 
процесу духовного росту? Повернімося 
знову до прикладу народженої дитини. 
Що найперше робить новонароджене 

немовля? Саме так: воно плаче. Але що таке плач 
дитини? Це її посилене дихання. Перед тим, під час 
перебування в утробі матері, дитині не потрібно було 
дихати самостійно – за неї дихала мама. Завдяки ди-
ханню кров у легенях матері насичувалась поживним 
киснем, а далі кровоносними судинами постачалась 
в усі клітинки її тіла і до виношуваного малюка. Та 
щойно новонароджений відокремився від тіла матері, 
йому відразу необхідно розпочати дихати самостійно. 
Без дихання людина може прожити лічені хвилини, 
а тим паче не треноване для затримки дихання не-
мовля. Плач дитини і є її перший досвід самостійного 
глибокого дихання. 

Один лікар-акушер розповідав про випадки, коли 
дуже легко, без будь-якої фізичної напруги народ-
жувалися діти, які за своєю природою були яскраво 
вираженими флегматиками. Такі немовлята цілком 
спокійно реагували на всі зміни навколишнього 

5
розділ



середовища. Їм було байдуже, що до цього вони 
перебували за постійної температури у водному 
середовищі в утробі матері, а тепер опинилися 
в зовсім іншому світі – на повітрі, у прохолоді, 
поруч із іншими людьми. Вони як належне зовсім 
незворушно сприймали всі переміни й не збиралися 
плакати, як багато інших їхніх товаришів. Однак це 
небезпечно! Бо коли дитина не плаче, вона не дихає 
або дихає дуже слабенько, не на повні легені. Тоді 
хтось із медичного персоналу, що приймав пологи, 
легесенько плескав такого флегматика по одному 
місцю, спеціально для цього призначеному. Дитина 
у відповідь починала плакати – не від нових вражень, 
а від образи… Дитина плаче, а всі навколо радіють, 
що благополучно відбулося народження ще однієї 
людини на світ. 

Прислухайтеся, як плаче маля: при схлипуваннях 
різко набирає повітря і потім з криком випускає; це 
повторюється знову й знову. Плач дитини в перші 
місяці життя – майже єдина гімнастика для її легенів. 
Тому мудрі багатодітні матері радять не поспішати 
затикати немовляті рота соскою щоразу, коли воно 
заплаче. Хоча вам може бути неприємно, але доз-
вольте йому якийсь час повправлятись у розвитку 
своїх легенів.

Дихання нашої внутрішньої духовної людини – 
молитва. Перший самостійний подих – це молитва 
особистого покаяння перед Господом, коли я сповідую 
Йому всі свої гріхи, що важким тягарем гнітили мою 
душу й совість. Як правило, така перша молитва по-
каяння поєднується із глибокою сердечною печаллю 
через свої гріхи, із жалем за безповоротно втраченими 
роками й змарнованими можливостями, зі щирим пере-
живанням про зло, яке свідомо й несвідомо заподіяли 
своїм близьким, разом із соромом перед Богом через 
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те, що не прагнули, не хотіли знати Його й коритися 
Його заповідям. У цей момент багато хто плаче і тужить 
перед Господом. Так відбувається справжнє народження 
нашої духовної людини.

Розглянемо уважніше про-
цес дихання; він складається 
із двох фаз – видих і вдих. 
У момент видиху з нас вихо-
дить вуглекислий газ і деякі 
інші продукти життєдіяльності. 
У момент вдиху ми набирає-
мо в легені кисню, який так 
необхідний для забезпечення 
життєдіяльності всього нашого 
тіла, кожної його клітинки.

Молитва схожа на процес 
дихання. Ми видихаємо перед 
Господом сповідання наших 
гріхів, печаль серця через 
свої провини, відрікаємося від 
гордості, самолюбства й нече-
стивих уподобань, розповіда-
ємо Богові, як нам соромно за 

самовпевненість і глупоту тощо. Далі ми видихаємо 
нашу синівську пошану і вдячність Отцеві Небес-
ному за Його любов, величезну милість і довготер-
піння до нас. Ми дякуємо Богові за безмірні добрі 
дари, допомогу й відповідь на молитви. Ми славимо 
й звеличуємо Його Самого і Його ім’я, поклоняємося 
Цареві над царями і Панові над панами, Який став 
нашим особистим Господом і Спасителем.

Дуже часто християни називають молитву роз-
мовою з Богом. Із цим я цілком погоджуюся. Роз-
повім вам випадок зі свого пасторського досвіду. 

ДИХАННЯ НАШОЇ 
ВНУТРІШНЬОЇ 

ДУХОВНОЇ  
ЛЮДИНИ –  
МОЛИТВА.  

ПЕРШИЙ 
САМОСТІЙНИЙ 

ПОДИХ –  
ЦЕ МОЛИТВА 

ОСОБИСТОГО 
ПОКАЯННЯ  

ПЕРЕД ГОСПОДОМ, 
КОЛИ Я СПОВІДУЮ 

ЙОМУ ВСІ СВОЇ  
ГРІХИ, ЩО  

ВАЖКИМ ТЯГАРЕМ 
ГНІТИЛИ МОЮ ДУШУ 

Й СОВІСТЬ
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У нашій церкві була одна жінка, юрист за освітою, 
що займалася адвокатською діяльністю. Вона була, 
як мовиться, адвокатом від Бога: досконала логіка, 
вишукана мова, уміння подати себе й розкрити пе-
ред слухачами представлений предмет, розумна і, 
більше того, дуже мудра жінка. Вона розуміла своїх 
слухачів та їхні можливі заперечення чи запитання 
й на все завбачливо давала відповідь. Слухаючи її, 
я просто захоплювався її даром, для мене це було 
справжньою насолодою. Одного разу вона попросила 
мене прийняти її для особистої душеопікунської 
бесіди. Після звичайного в таких випадках вітання 
й загальних теплих слів вона задала мені питання, 
з яким, власне, і прийшла до мене. Питання було 
непросте. Обмірковуючи відповідь, я промовив на 
цю тему кілька фраз. Тут вона дуже чемно й акурат-
но перебила мене і почала викладати своє бачення 
з цього питання. Вона говорила десь біля сорока 
хвилин. Я із захватом насолоджувався її мовою, 
логікою мислення, вичерпними поясненнями, од-
кровеннями, які їй давав Дух Святий. «А помазання, 
яке прийняли ви від Нього, – воно в вас залишаєть-
ся,  і  ви  не  потребуєте,  щоб  вас  хто  навчав.  А  що 
те  помазання  само  вас  навчає  про  все,  –  воно-бо 
правдиве й нехибне, – то як вас навчило воно, у тім 
пробувайте» (1 Івана 2:27). 

Знаю з пасторського досвіду, що найперше, чого 
має навчитися пастор, – це вміти слухати людей. 
Людям потрібні вуха, чуйні, уважні, які розуміють, 
співчувають і люблять, які не засудять, не рознесуть 
далі почуту інформацію. Нелегко бути пастором. Іноді 
потрібно стати «помийним відром», куди людина виллє 
весь бруд своїх гріхів і блукань без Бога, усі мерзоти, 
увесь біль і рани своєї душі, – і в результаті переживе 
очищення, зцілення, відновлення особистих взаємин 
з Господом. А пасторові потрібно все це у неї обережно 
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й акуратно забрати, щоб самому при цьому не за-
бруднитися й не осквернитися. І передати всю почуту 
інформацію Господу Ісусу Христу, вилити в молитві 
перед голгофським хрестом, де було заплачено за гріхи 
всіх людей усіх часів і народів, де кров Ісуса знищить 
усякий гріховний бруд і мерзоту. Бути зрілим служи-
телем і вміти слухати людей – це найважливіша риса, 
без якої ніхто не зможе стати справжнім пастирем душ 
людських. 

На жаль, є чимало пасторів, які думають, що 
люди приходять на особисті бесіди, щоб слухати 
їх як проповідників. Такі пастори самі говорять 
дуже багато, без упину, а потім ображаються, що 
люди їх не зрозуміли, не прислухалися до їхніх до-
брих порад. Та насправді це самі пастори не тільки 
не зрозуміли людей, котрі до них зверталися, а навіть 
зовсім і не старалися цього досягнути! Якщо пастор 
не вислухав і не зрозумів людину, то для кого він 
говорив? Уся його промова фактично була спрямо-
вана в порожнечу, у неї не було адресата. 

Слухати потрібно так, щоб у людини відкри-
валося серце, щоб вона сказала вам більше, ніж 
збиралася на початку розмови. Слухати потрібно 
так, щоб людина не ніяковіла й не соромилась від-
крити найбільш гріховні й мерзотні свої вчинки та 
звички, через які диявол здобув владу над душею 
і які є ніби ворожими бастіонами в душі людській. 
Слухати потрібно так, щоб відбувався процес витоку 
всякого зла з душі того, хто сповідується, а Божий 
служитель забирав би все це собі, допомагаючи Духу 
Святому звершувати процес очищення й освячення. 
Слід уміти слухати. 

Отож, я слухав свою сестру в Господі. І розумів, що 
в цей момент їй потрібні були пасторські вуха й серце. 
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Я надав їй свої вуха на всі сорок хвилин. Господь до 
цього часу вже чимало навчив мене слухати людей, і тоді 
я робив це з радістю. Сестра закінчила висвітлювати 
своє ж питання, і мені не потрібно було нічого додава-
ти до сказаного: усе було оцінено правильно, духовно 
й достатньо для цього моменту та її рівня пізнання 
Бога. Що ж, все було з’ясовано, і я не переймався тим, 
що не брав активної участі в бесіді. 

Потім жінка поставила друге питання. Я встиг 
у відповідь промовити лише одну фразу, і сестра 
знову чемно перебила мене й заходилася викладати 
свою думку. Вона говорила майже годину! Я був 
навчений слухати, але не стільки ж! Про себе я то 
тішився її розумінням і промовою, то обурювався 
тим, що вона не дає мені, пасторові, хоча б п’ять 
хвилин, щоб висловитися. Адже не я до неї прийшов, 
а вона до мене! Чому ж вона стільки часу змушує 
мене слухати й не виявляє ані найменшого наміру 
послухати мене? А Дух Божий говорив до мого серця: 
«Ти вважав, що вже вмієш слухати? Недостатньо 
вмієш, тому вчися, доки є така можливість». І я на-
магався вчитися. Я намагався не просто терпіти її 
тривалу промову, але слухати її уважно, сердечно, 
як і належить пасторові. 

За годину, закінчивши виклад бачення з другого 
питання, жінка сказала: «Пасторе, щиро вдячна вам 
за час, який ви для мене виділили. Ми мали з вами 
чудову бесіду!» Після цього вона попрощалась і пішла. 
«Яка бесіда? – думав я. – Це суцільний монолог на 
сто з лишком хвилин, який мені довелося вислухати 
з чималим терпінням».

У цей момент Господь дав мені ще один урок. 
Ми говоримо, що молитва – це розмова з Богом. 
Усяка розмова передбачає участь принаймні двох 
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співрозмовників. Та якою є наша молитва? Буває 
коротка, з декількох речень, закінчуємо словом 
«амінь» – і пішли. Середня молитва як у кого: три, 
десять, двадцять хвилин. Сказали Господу все, що 
було у нас нині на серці, – і пішли. Довга молитва: 
п’ять, тридцять хвилин, у когось година й більше. 
Ми говоримо до Господа, розповідаємо докладно всі 
наші переживання, проблеми, болі, бажання, потреби, 
а можливо, дякуємо, славимо Його й поклоняємося 
Йому. Закінчили, сказали «амінь» – і пішли. У всіх 
випадках це були монологи, а не розмова з Богом. 
Коли ми йдемо, Господь говорить нам услід: «Куди 
йдеш, дитино Моя? Я тебе уважно вислухав, не пе-
ребивав. Ти сказав Мені все, що хотів, і Я ніжно 
голубив і втішав тебе Своїм Святим Духом. Я мав 
сказати тобі щось у відповідь. Але ти – утік! Чому 
ти не бажаєш слухати Мене?»

Чи вміємо ми так молитися, щоб спочатку видих-
нути зі своєї душі сповідання своїх гріхів, розповісти 
Господу про наші проблеми й потреби, подякувати 
Йому за Батьківську всякчасну турботу про нас, 
вклонитися Йому й прославити Його Божественну 
могутність і славу, а потім тихо й мовчки побути 
перед Ним, нічого не кажучи, уважно слухаючи Його 
голос у своїй внутрішній людині – душі й дусі? Потім 
знову відкрити свої вуста, знову сказати Йому те, що 
є в нашому серці, а тоді взяти Біблію та неспішно, 
вдумливо й молитовно читати її, намагаючись по-
чути голос Святого Божого Духа, Котрий говорить 
до нашої душі зі сторінок Священного Писання. 
«А коли ви відхилитесь праворуч, чи підете ліворуч, 
то вуха твої будуть чути те слово, яке позад тебе 
казатиме:  "Це  та  дорога,  –  простуйте  ви  нею!"» 
(Ісаї 30:21). Тут мається на увазі про слух внутрішньої 
духовної людини. Давид мав розвинутий внутрішній 
духовний слух, тому він так написав: «Один раз Бог 
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сказав, а двічі я чув…» (Псалом 61:12). Це означає, 
що один раз він почув фізичними вухами і в той же 
час те саме слово почув удруге – духовним слухом 
внутрішньої людини. 

Практично у жодного хри-
стиянина на самому початку 
нового життя з Христом не ви-
ходить правильна й повноцін-
на розмова з Господом. Цього 
необхідно навчатися, слід 
постійно розвивати в собі таку 
духовну навичку. Реальність 
полягає в тому, що навіть коли 
ви дійсно народжений згори 
Духом Святим християнин, 
якщо у вас відбулося най-
щиріше й найрадикальніше 
покаяння і навернення до Го-
спода Бога, якщо ви пережили 
надзвичайні й сильні духовні 
переживання, – однаково вам 
необхідно вчитися чути й слу-
хати Господа, щоб повноцінно 
розмовляти з Ним. У духов-
ному житті автоматично це 
не відбувається.

Пригадайте пророка Са-
муїла з біблійної історії. Від 
народження він був особливим 
Божим обранцем для служін-
ня пророка й судді в Ізраїлі. 
Його народження відбулося 
дивовижним чином: батьки 
ще до зачаття посвятили його 
Господу. Щойно Самуїла було 

ЧИ ВМІЄМО МИ 
ТАК МОЛИТИСЯ, 
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ГРІХІВ,  
РОЗПОВІСТИ 
ГОСПОДУ  
ПРО НАШІ ПРОБЛЕМИ 
Й ПОТРЕБИ, 
ПОДЯКУВАТИ  
ЙОМУ ЗА  
БАТЬКІВСЬКУ 
ВСЯКЧАСНУ 
ТУРБОТУ ПРО НАС, 
ВКЛОНИТИСЯ ЙОМУ 
Й ПРОСЛАВИТИ 
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ГОЛОС У СВОЇЙ 
ВНУТРІШНІЙ ЛЮДИНІ – 
ДУШІ Й ДУСІ?



98 ЗРОСТАЙТЕ!

відлучено від грудей, мати привела його в дім Божий, 
у скинію, до первосвященика Ілія, де він залишався 
все своє подальше життя. Настав час, коли Господь 
вирішив почати розмовляти з Самуїлом. Увечері, 
у присмерку, коли лягали спати, Бог покликав Са-
муїла на ім’я, як звичайно люди звертаються один 
до одного на початку розмови: «Самуїле, Самуїле!» 
Самуїл схопився й побіг до священика Ілія: «Ось 
я, бо ти кликав мене». Ілій відповів: «Не кликав, 
тобі здалося; іди лягай спати». Знову Господь кличе 
Самуїла: «Самуїле, Самуїле!» І знову Самуїл біжить 
до первосвященика Ілія й говорить ті самі слова: 
«Ось я, бо ти кликав мене». Первосвященик Ілій 
був старим і, напевно, трохи збентежився: «Що з то-
бою?.. Не кликав я тебе. Іди, лягай і спи». Самуїл 
повернувся на своє місце, і, щойно ліг, Господь втретє 
звертається до нього: «Самуїле, Самуїле!» Самуїл 
був смиренним і слухняним юнаком. Як ви гадаєте, 
що він зробив, коли втретє почув голос Господа? 
Не роздумуючи, знову біжить до Ілія і каже: «Ось я, 
бо ти кликав мене». Це вже скидалося на розіграш. 
Мабуть, первосвященик трохи розсердився: «Ти що, 
насміхаєшся, жартуєш зі мною? Іди, лягай і спи, 
і мені дай поспати!.. Зачекай, ти говориш, що ясно 
чув голос, який кличе тебе? Хм-м… Так, хто знає?.. От 
що: наступного разу, коли почуєш цей голос, нікуди 
не біжи, ні до кого з людей не звертайся, залишайся 
на місці й скажи Тому, Хто кличе тебе: «Говори, 
Господи, бо слухає раб Твій». Самуїл повернувся, 
ліг на своє місце, і через декілька хвилин Господь 
учетверте звернувся до нього: «Самуїле, Самуїле!» 
Тепер Самуїл уже знав, Чий це голос, і відповів 
Йому, як навчив його Ілій. Так відбувся перший 
діалог Самуїла з Богом, у якому юнак одержав 
перше пророче слово від Господа. Хоча Самуїл був 
обранцем Божим, був сповнений Духа Святого, із 
самого дитинства перебував у домі Божому, та коли 
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Господь заговорив особисто з ним, він не зрозумів 
цього, бо не знав голосу Господа. Самуїлу довелося 
вчитися чути Бога.

У міру нашого духовного дорослішання голос 
Божий, який говорить нашому духу й душі Своїм 
Святим Духом, робиться для нас щораз яснішим 
і зрозумілішим. І тоді ми дуже природно, ніби само 
собою, починаємо говорити: «Господь мені сказав те 
або інше». Ті християни, які не мають такої духов-
ної навички особистої розмови з Богом, коли чують 
подібні наші висловлювання, можуть навіть обурю-
ватися: «Як ти можеш дозволити собі стверджувати 
таке? Як це: Господь сказав тобі? Чим ти кращий від 
мене? Ми – однакові християни. А я Його не чую, 
тільки читаю Його слова в Біблії…»

ОСНОВНІ ПЕРЕШКОДИ В СЛУХАННІ ГОЛОСУ БОЖОГО

Є декілька основних причин, чому християни 
не чують голосу Божого. Якщо християнин – про-
сто чемна релігійна людина, котра не пережила 
народження згори від води й Духа Божого, то він 
не може, за своєю тілесною природою, чути голос 
Божий: «А  людина  тілесна  не  приймає  речей,  що 
від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти 
їх не може,  бо  вони  розуміються  тільки  духовно» 
(1 Коринтян 2:14). Із цього приводу, говорячи про 
страждання, смерть і воскресіння Христа, апостол 
Павло стверджує, що духовну мудрість Божу не мо-
жуть пізнати, за своєю природою, навіть наймудрі-
ші й найсильніші цього світу: «А  ми  говоримо  про 
мудрість  між  досконалими,  але  мудрість  не  віку 
цього,  ані  володарів  цього  віку,  що  гинуть,  але  ми 
говоримо  Божу  мудрість  у  таємниці,  приховану, 
яку  Бог  перед  віками  призначив  нам  на  славу,  яку 
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ніхто з володарів цього віку не пізнав;  коли  б  бо 
пізнали були, то не розп’яли б вони Господа слави!» 
(1 Коринтян 2:6-8). 

У чому таємниця Божої премудрості? Не в тому, що 
вона ретельно приховується, – навпаки, квінтесенція 
Божої премудрості записана в Біблії й доступна всім 
людям. Уявіть собі, що ви стали мимовільним свідком 
наукової дискусії математиків, фізиків чи хіміків. 
Якщо ви не вчений і досить давно закінчили школу чи 
університет і з тієї щасливої пори ніколи не цікавилися 
математикою, фізикою чи хімією, то, я думаю, розмова 
науковців з предмету їхньої діяльності нагадуватиме 
вам розмову інопланетян, бо ви не знаєте ні вживаних 
ними термінів, ні понять, ні законів. Так і відносно 
духовних речей та премудрості. Якщо ви тілесна, не-
відроджена людина, то як ви можете правильно зрозу-
міти духовну інформацію, навіть коли чуєте її своїми 
фізичними вухами?

У вищенаведеному уривку апостол Павло ствер-
джує, що, якби князь цього світу та його помічники 
пізнали, що Божий план спасіння роду людського 
й перемоги над сатаною якраз і здійснився че-
рез хресні страждання і смерть Христа, тоді вони 
не розп’яли б Господа Ісуса. Та хіба сатана не чув, 
як Христос не раз говорив Своїм учням про це? Хіба 
не знав пророцтв, виголошених сторіччями раніше? 
Чув, але не чув; знав, але не знав. На це ж прире-
чені як всі тілесні люди, так і сам сатана й усі його 
демони. Тому перебування в Дусі в думках, словах 
і вчинках робить нас недосяжними для ворога, і він 
не може читати наші думки в Дусі, розуміти наші 
слова, сповнені Духа, контролювати наші справи, 
коли ми проваджені Духом. Та коли він спокусить 
нас вийти з-під влади Духа, тоді наші тілесні дії 
читає, як розгорнуту книгу, – з його-то досвідом!
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Отож, хто залишається душевним або тілесним, 
той не може чути голос Духа, а якщо й чує фізично, то 
не може розуміти.

Так само чують, але нічого не розуміють немовля-
та. Апостол Павло пише до віруючих у Коринті: «І я, 
браття, не міг говорити до вас, як до духовних, але 
як до тілесних, як до немовлят у Христі. Я вас годував 
молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти, та 
й тепер ще не можете…» (1 Ко-
ринтян 3:1-2). У Посланні до 
Євреїв автор продовжує цю 
думку: «Про  це  нам  би  треба 
багато  казати,  та  вислови-
ти важко його, бо нездібні ви 
стали, щоб слухати.  Ви-бо 
за віком повинні б бути вчите-
лями,  але  ви  потребуєте  ще, 
щоб  хтось  вас  навчав  перших 
початків  Божого  Слова.  І  ви 
стали такими, яким потрібне 
молоко, а не страва тверда. Бо 
хто  молока  вживає,  той  недосвідчений  у  слові  прав-
ди, – бо він немовля. А страва тверда – для дорослих, 
що мають чуття, привчені звичкою розрізняти добро 
й  зло»  (Євреїв 5:11-14). Якщо християнин перебу-
ває на ступені розвитку, який відповідає духовному 
немовляті, то він неспроможний чути голос Божий. 
Вірніше, він чує загалом, чує, що Господь щось гово-
рить. Так немовля чує мову матері й заспокоюється 
біля її грудей, однак нічого не розуміє з її слів. Такому 
християнинові неможливо що-небудь пояснити, його 
неможливо навчити того, що виходить за межі пер-
винних, примітивних духовних понять.

Також пропадає духовний слух у тих, хто вже 
здатний чути голос Божий, але допустив у своєму 
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житті гріх. Наші гріхи засмучують Духа Святого 
й розділяють нас із Господом, і ми перестаємо чути 
голос Божий. Не чуємо, бо духовно захворіли, ог-
лухли через гріх, а також через те, що зневажили 
Святого Духа Божого, і Він замовк. «Отож-бо, 
Господня  рука  не  скоротшала,  щоб  не  помагати, 
і  Його  вухо  не  стало  тяжким,  щоб  не  чути,  бо  то 
тільки  переступи ваші відділювали  вас  від  вашо-
го  Бога,  і  ваші провини ховали обличчя Його  від 
вас,  – щоб Він не почув…»  (Ісаї 59:1-2). «І  було 
мені  слово  Господнє  таке:  "Сину  людський,  говори 
з  Ізраїлевими  старшими  та  й  скажеш  до  них:  Так 
говорить  Господь  Бог:  Чи  ви  прийшли,  щоб  запи-
татися  в  Мене?  Як живий Я, – не відповім вам, 
говорить  Господь  Бог!  Чи  ти  розсудиш  їх,  чи  ти 
їх  розсудиш,  сину  людський?  Завідом  їх  про  гидо-
ти  їхніх  батьків…"» (Єзекіїля 20:2-4). Коли ми 
допускаємо гріх, то не просто порушуємо заповіді 
Божі, відкидаємо Його мудрі й благословенні для 
нас поради, але й діємо відповідно до волі сатани, 
який є ворогом Бога. У такий момент ми фактично 
робимося зрадниками й переходимо на бік ворога. 
Тому Дух Святий ображається й замовкає в нашій 
душі. «Як  лице  Своє  Ти  заховав,  то  збентежився 
я»  (Псалом 29:8). І тільки тому, що Христос нас 
любить і розуміє, наскільки ми слабкі й обмежені 
у своїх можливостях, Він все-таки не залишає нас 
зовсім, але кличе до покаяння, до залишення гріха 
й відновлення взаємин з Небесним Отцем. «Коли 
я  мовчав,  спорохнявіли  кості  мої  в  цілоденному 
зойку моєму, бо рука Твоя вдень та вночі надо мною 
тяжить, і волога моя обернулась на літню посуху! 
Я  відкрив  Тобі  гріх  свій,  і  не  сховав  був  провини 
своєї. Я сказав був: "Признаюся в проступках своїх 
перед Господом!" – і провину мого гріха Ти простив» 
(Псалом 31:3-5). Тому, дорогий читачу, якщо у тебе 
є не висповіданий гріх, а особливо гріх, у якому ти 
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продовжуєш жити, – не обманюй сам себе. Господь 
не хоче з тобою говорити, хіба тільки про твоє пока-
яння й навернення з гріховної дороги. Звичайно, зі 
Своєї великої милості й любові Він може ще щось 
сказати або зробити для тебе, особливо в надзвичай-
них ситуаціях, у твоїй особливій потребі. Та голов-
не, про що Він хоче в даному випадку розмовляти 
з тобою, – це твоє покаяння. І якщо ти навернешся, 
то Він сповнить тебе радістю спасіння (замість 
гріховних радостей) і знову говоритиме з тобою, 
як батько із сином, направляючи на шлях, що веде 
у вічне життя: «"Я  зроблю тебе  мудрим,  і  буду  на-
вчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити, Я дам 
тобі  раду,  Моє  око  вважає  на  тебе!  Не  будьте,  як 
кінь, як той мул нерозумні, що їх треба приборкати 
оздобою  їхньою  –  вудилом  і  вуздечкою,  як  до  тебе 
вони не зближаються". Багато хворіб – на безбож-
ного, хто ж надію свою покладає на Господа – того 
милість  оточує!  Веселітесь  у  Господі,  і  тіштеся, 
праведні,  і  співайте  із  радістю,  всі  щиросерді!» 
(Псалом 31:8-11).

Ще одна величезна проблема, яка позбавляє нас 
можливості чути голос Божий, – це суєта. Звичай-
на земна суєта, нескінченні повсякденні турботи. 
Чому ти не був у церкві на богослужінні? Втомився 
на роботі, хотів відпочити. Чому не знайшов часу 
для особистого спілкування з Богом у молитві 
й читанні Біблії? Не було вільної хвилини, земні 
справи підганяють. Чому не береш участі в жодному 
служінні Господу? Ніколи, свою сім’ю не встигаю 
забезпечити належним чином. І таке інше. Господь 
прагне спілкуватися з нами, у Нього є що сказати 
нам, чого навчити, від чого застерегти, на що звер-
нути увагу, – та ми не знаходимо часу для розмови 
з Господом. «Горе тим, що вину притягають до себе 
шнурами марноти, а гріх – як мотуззям від воза…» 
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(Ісаї 5:18). Цю ж причину називає Христос, коли 
говорить про неспроможність приносити плоди для 
Господа: «А між терен посіяне, – це той, хто слухає 
слово, але клопоти віку цього та омана багатства 

заглушують  слово,  –  і воно 
зостається без плоду» (Мат-
вія 13:22). З позиції Господа 
Бога й вічності, безплідне – 
це суєтне, марне і безглузде 
життя. 

Як може заклопотаний чути 
голос Божий?! Для цього у нього 
просто немає часу. Бережися, 
зупинися, заклопотаний! 

Хочу процитувати вірш 
чудового російського поета 
другої половини двадцятого – 
початку двадцять першого сто-
ліття Євгенія Олександровича 

Євтушенка, в якому він як Божий пророк-глашатай 
і страж просурмив тривогу для нашого покоління, 
яке вічно поспішає.

Проклятье века – это спешка,
и человек, стирая пот,
по жизни мечется, как пешка,
попав затравленно в цейтнот.

Поспешно пьют, поспешно любят,
и опускается душа.
Поспешно бьют, поспешно губят,
а после каются, спеша.

Но ты хотя б однажды в мире,
когда он спит или кипит,
остановись, как лошадь в мыле,
почуяв пропасть у копыт.

ГОСПОДЬ ПРАГНЕ 
СПІЛКУВАТИСЯ 

З НАМИ,  
У НЬОГО Є ЩО 
СКАЗАТИ НАМ,  

ЧОГО НАВЧИТИ,  
ВІД ЧОГО 

ЗАСТЕРЕГТИ,  
НА ЩО ЗВЕРНУТИ 

УВАГУ, –  
ТА МИ  

НЕ ЗНАХОДИМО 
ЧАСУ ДЛЯ РОЗМОВИ 

З ГОСПОДОМ
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Остановись на полдороге,
доверься небу, как судье,
подумай – если не о Боге –
хотя бы просто о себе.

Под шелест листьев обветшалых,
под паровозный хриплый крик
пойми: забегавшийся – жалок,
остановившийся – велик.

Пыль суеты сует сметая,
ты вспомни вечность наконец,
и нерешительность святая
вольется в ноги, как свинец.

Есть в нерешительности сила,
когда по ложному пути
вперед на ложные светила
ты не решаешься идти.

Топча, как листья, чьи-то лица,
остановись! Ты слеп, как Вий.
И самый шанс остановиться
безумством спешки не убий.

Когда шагаешь к цели бойко,
как по ступеням, по телам,
остановись, забывший Бога, –
ты по себе шагаешь сам!

Когда тебя толкает злоба
к забвенью собственной души,
к бесчестью выстрела и слова,
не поспеши, не соверши!

Остановись, идя вслепую,
о население Земли!
Замри, летя из кольта, пуля,
и бомба в воздухе, замри!

О человек, чье имя свято,
подняв глаза с молитвой ввысь,
среди распада и разврата
остановись, остановись!
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Клопіт і суєта – наш сильний і небезпечний 
супротивник на дорозі до вічності. Хіба це грішно: 
багато працювати, сумлінно піклуватися про мате-
ріальне забезпечення сім’ї, а потім розслабитися 
й відпочити? Звичайно, само по собі це не є гріхом. 
Та якщо внаслідок цього не залишається часу для 
Господа, якщо духовне життя ледве жевріє, якщо 

ніколи навчитися чути голос 
Божий і розмовляти з Ним, – 
тоді такий спосіб життя стає 
гріховним. Тоді Бог буде 
забирати здоров’я, звільняти 
з роботи, доводити бізнес до 
банкрутства, позбавляти дру-
зів, допускати різного роду 
кризи, щоб у нас з’явився час 
для Нього, нашого Творця, 
Спасителя і Отця. Все має бути 
в міру і свого часу в нашому 
житті, як казав Соломон: «Для 
всього свій час…»; «…серце ж 
мудрого  знає  час  і  право.  Бо 
для  кожної  речі  час  і  право 
своє…» (Еклезіяст 3:1; 8:5-6). 
Час, який ми маємо приділи-
ти для Бога, у жодному разі 
не можна віддавати чомусь 
або комусь іншому, бо цим 
ми засмучуємо Господа Бога 
й тоді обов’язково будемо 
в програші.

Отже, повний процес дихання – це видих і вдих. 
Розмова – це коли беруть участь обидва співрозмовники. 
Повноцінна молитва, яка є подихом нашої душі, – це 
взаємне спілкування з Богом, коли ми говоримо Йому, 
і Він слухає нас, а потім Він говорить нам, і ми слухаємо 

ПОВНИЙ ПРОЦЕС 
ДИХАННЯ – ЦЕ  
ВИДИХ І ВДИХ. 

РОЗМОВА –  
ЦЕ КОЛИ  

БЕРУТЬ УЧАСТЬ 
ОБИДВА 

СПІВРОЗМОВНИКИ. 
ПОВНОЦІННА 

МОЛИТВА, ЯКА 
Є ПОДИХОМ  

НАШОЇ ДУШІ, – 
ЦЕ ВЗАЄМНЕ 

СПІЛКУВАННЯ 
З БОГОМ,  
КОЛИ МИ  

ГОВОРИМО ЙОМУ, 
І ВІН СЛУХАЄ НАС,  

А ПОТІМ ВІН  
ГОВОРИТЬ НАМ,  
І МИ СЛУХАЄМО  
ЙОГО УВАЖНО
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Його уважно. Такою є повноцінна молитва, якої пови-
нен навчитися кожний християнин і практикувати її 
постійно. Без практики такої молитви у християнина 
не може бути помітного духовного росту. 

ДРУГА УМОВА: ПОЖИВА ДЛЯ ДУХА – БОЖЕ СЛОВО

Друга дія, яку виконує новонароджене немовля, – 
харчується молоком матері. На початку життя воно 
тільки й те робить, що дихає, їсть, спить, плаче або 
просто лежить, – одним словом, живе. У процесі хар-
чування через спожиту їжу в організм дитини мають 
надходити всі необхідні для росту й розвитку поживні 
речовини. Щоб розвиток був всебічним і повноцінним, 
у їжі повинні міститися відповідні компоненти. Бог так 
створив людину, що в молоці матері є практично все 
потрібне дитині для росту.

Бог народжує нас у Свою сім’ю Духом Своїм Свя-
тим, і Він також подбав про поживу для нашої ново-
народженої духовної людини: «…як  новонароджені 
немовлята,  прагніть  щирого  словесного  молока,  щоб 
ви зростали від нього на спасіння…» (1 Петра 2:2*)). 
Щире словесне молоко – це Слово Боже, Священне 
Писання, або Біблія.

Словесне – бо викладене зрозумілим і доступним 
для нас способом, тобто словами. Значення й важли-
вість інформації стали особливо зрозумілими нам, котрі 
живуть наприкінці двадцятого й початку двадцять 
першого століття. Навіть з’явився вислів: хто володіє 
інформацією, той володіє світом. У Біблії ж іще в давнину 
було написано: «Споконвіку було Слово, а Слово в Бога 
було, і Бог було Слово. Воно в Бога було споконвіку. Усе 

*) Пер. Г. Деркача.
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через Нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало 
без Нього» (Івана 1:1-2). На початку було Слово, тобто 
інформація, а пізніше постало все, що є, усе наше буття. 
Тому й сьогодні діє той самий принцип: для формуван-
ня повноцінного духовного життя потрібна відповідна 
інформація, слово вічної істини.

Саме через прийняття інформації від Бога в нас 
народжується віра, яку Христос назвав «вірою  Бо-
жою» (Марка 11:22). Механізм цього процесу описує 
апостол Павло: «Тож віра від слухання, а слухання 
через слово Христове» (Римлян 10:17). Тобто спочатку 
ми почули інформацію від Бога, потім сприймаємо 
її й довіряємо/віримо їй. Це змінює наш світогляд 
і мислення, і, як наслідок, за способом зміненого 
життя ми стаємо іншими людьми – які вірують 
у Бога і вірять Богові. 

Кожна людина у щось вірить, у кожного є своє 
розуміння життя – певний світогляд. Питання в тому, 
на основі якої інформації сформований твій світогляд? 
Звідки, з яких джерел ти отримав інформацію, яка 
сформувала й формує тебе і твоє життя?

Щире – тому що саме Біблія в загальновизна-
ному каноні є для всіх християн істинним словом 
живого Бога. «Усе  Писання  Богом  надхнене,  і  ко-
рисне до навчання, до докору, до направи, до вихо-
вання в праведності…» (2 Тимофія 3:16). Так, Бог 
говорив і говорить також через інших Своїх людей 
і служителів, не тільки через авторів Біблії; однак 
Біблія – це еталон, подібно як є еталони виміру 
довжини чи ваги, до яких прирівнюються всі інші 
метри й кілограми на землі. «До Закону й свідоцтва! 
Як  вони  не  так  кажуть,  як  це,  то  немає  для  них 
зорі ранньої!» (Ісаї 8:20). Біблія за свою історію за-
знала й до сьогоднішнього дня зазнає нескінченної 
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критики, численних звинувачень, але вона гідно 
вистояла, пережила всіх скептиків і залишилася тим 
самим незмінним та істинним Словом живого Бога, 
Творця й Вседержителя всього сущого. «Господні 
слова – слова чисті, як срібло, очищене в глинянім 
горні, сім раз перетоплене!» (Псалом 11:7).

Молоко – тому що Біблія 
має унікальні якості: вона од-
наково призначена й адресована 
як дітям, так і зрілим людям, як 
малограмотним, так і вченим, як 
незнатним, так і можновладцям 
нашого світу. Біблія містить 
подекуди інформацію настіль-
ки просту й доступну, що її 
розуміють навіть малюки, які 
щойно починають пізнавати 
навколишній світ. 

Тому, як маленькі діти, 
постійно годуйте свою народ-
жену згори внутрішню людину 
цим Божественним істинним 
чистим словесним молоком. Це 
означає: регулярно читайте Бі-
блію; відвідуйте богослужіння 
й уважно слухайте проповідь 
Слова Божого; приєднайтеся 
до християнської домашньої групи, де в неформаль-
ному спілкуванні віруючі читають і вивчають Слово 
Боже, діляться досвідом духовного життя й моляться 
один за одного; читайте хорошу й здорову за змістом 
духовну літературу (для цього зверніться за порадою 
до зрілих віруючих людей щодо книг, які корисно 
й потрібно вам прочитати). Якщо ми не будемо го-
дувати свою духовну людину, як же вона ростиме? 

У КОЖНОГО  
Є СВОЄ  
РОЗУМІННЯ  
ЖИТТЯ –  
ПЕВНИЙ СВІТОГЛЯД. 
ПИТАННЯ В ТОМУ,  
НА ОСНОВІ  
ЯКОЇ  
ІНФОРМАЦІЇ 
СФОРМОВАНИЙ  
ТВІЙ  
СВІТОГЛЯД?  
ЗВІДКИ, З ЯКИХ 
ДЖЕРЕЛ  
ТИ ОТРИМАВ 
ІНФОРМАЦІЮ,  
ЯКА  
СФОРМУВАЛА 
Й ФОРМУЄ ТЕБЕ 
І ТВОЄ ЖИТТЯ?
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У перші місяці життя немовля харчується моло-
ком, а пізніше, коли дитину починають підгодовувати 
іншою їжею, її обов’язково подрібнюють і розбавляють 
молоком або водою, бо дитя ще не дозріло для твердої 
їжі, не може її самостійно їсти й пережовувати. Так 
буває і з новонаверненими людьми: їхнє духовне життя 
великою мірою залежить від духовної поживи, яку вони 
отримують у своїй помісній церкві. І служителі церкви 
відповідальні перед Богом за повноцінне харчування 
й всебічний духовний розвиток новонароджених Божих 
дітей. Для цієї цілі Бог дає духовні дари пасторам та 
вчителям, формує і ставить у церкві відповідних слу-
жителів, щоб віруючі люди могли зростати.

НЕ НЮХАЙТЕ, А ЇЖТЕ!

Через якийсь час, коли християни виросли з «пе-
люшок» і «памперсів» і стали в духовному розумінні 
хоча б дітьми, вони мають навчитися самі живитися 
духовним хлібом, у першу чергу – Словом Божим. І тут 
ми можемо бачити два підходи, дві різні за змістом дії, 
які практикують християни під час вивчення Біблії. 
Я називаю їх «нюхання» та «споживання».

Уявіть собі, що після повного робочого дня, який 
минув без обіду, я повертаюся додому. Голодний, 
швиденько прийняв душ і відразу ж пішов на кухню. 
А моя дружина приготувала запашний український 
борщ (вона дійсно чудово готує цю страву!). Я захо-
дився розпитувати її: що вона поклала в борщ, щоб 
він удався, які продукти? Далі я поцікавився, в якій 
послідовності, яким чином і скільки часу вона готувала 
кожен продукт, покладений у борщ. Усе уважно вислу-
хав, глибоко вдихнув аромат борщу… і вийшов з кухні. 
Яка мені користь у цьому випадку знати все про борщ? 
Чи не краще було б нічого не знати, а просто поїсти?
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Так само відбувається під 
час вивчення Біблії. Ми можемо 
систематично читати Біблію 
з надзвичайним благоговінням 
і навіть заучувати напам’ять цілі 
уривки з неї. Ми можемо під час 
читання обкластися довідника-
ми, словниками й коментарями. 
Ми можемо опанувати богослов-
ські дисципліни й оригінальні 
мови, якими було написано 
книги Священного Писання, та 
їхню граматику. Ми можемо до-
слідити історичний і культурний 
контекст описуваних у Біблії 
подій. Зрештою, ми можемо 
навіть розробити математичну 
модель усіх слів і літер у Бі-
блії. Але все це – «нюхання», 
вивчення її людської складової.

Та чи мали ви такий духов-
ний досвід, коли Біблія почина-
ла розмовляти особисто з вами? 
Коли у вас були величезні про-
блеми, ви не бачили виходу, 
люди не могли вам допомогти, 
і тоді, в молитві волаючи до Го-
спода, ви відкрили Слово Боже 
і звернули погляд на слова: 
«Бо  зрушаться  гори  й  холми 
захитаються, та милість Моя 
не  відійде  від  тебе,  і  заповіт 
Мого миру не захитається, каже 
твій  милостивець,  Господь» 
(Ісаї 54:10)? І ви почули сер-
цем, ви точно зрозуміли, що ці 
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слова звернені не до людей, котрі жили за сімсот років 
до народження Христа, а вони сьогодні стосуються 
безпосередньо вас, вашої життєвої ситуації, і це пряма 
відповідь і підбадьорення від Господа особисто вам! 
І з ваших плечей звалилася ціла гора, у вашому серці 
й свідомості яскраво загорілося світло Божої надії, 
розпач, зневіра й депресія вас залишили, і ваші очі 
наповнилися слізьми радості й подяки Богові за Його 
милість, любов і всякчасну вірність Своїм обітницям. 
Це Бог Духом Святим проговорив до вас через читання 
Священного Писання.

Або: ви вже два тижні як посварилися зі своїм 
ближнім, і перед тим як йти на богослужіння і брати 
в ньому участь, ви відкриваєте Біблію й читаєте: «Тому, 
коли принесеш ти до жертівника свого дара, та тут 
ізгадаєш, що брат твій щось має на тебе, –  залиши 
отут дара свого перед жертівником, і піди, примирись 
перше з братом своїм, – і тоді повертайся, і принось 
свого дара» (Матвія 5:23-24). І ви чітко розумієте, що 
Господь промовляє конкретно вашому серцю, що тут 
ні до чого книжники та фарисеї часів Христа. Це вам 
зараз Господь говорить: докоряє, навчає, як правильно 
повестися, щоб ваша жертва хвали й поклоніння була 
прийнята Ним на небесах.

А можливо, ви таємно згрішили і саме читаєте про 
Ахана, який узяв закляте, і як через цей вчинок увесь 
народ зазнав поразки у війні. І ви розумієте, що Бог 
бачить ваш гріх, Дух Святий ображений і засуджує вас, 
що над вами й вашою домівкою нависло прокляття, 
і якщо ви не сповідаєте й не залишите свій гріх, Бог 
розпочне сильно діяти у вашому житті для виправлення 
й спасіння душі. Вам неприємно читати цю історію, 
виникає бажання закрити Біблію й почитати щось 
інше, відволікаюче й легеньке, та ви ясно розумієте, що 
це Бог говорить із вами й докоряє саме вам через цю 
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біблійну оповідь. Зрештою ви змиряєтесь, приймаєте 
Божий докір, і з очей ваших потекли сльози очищення 
в молитві покаяння…

Іншим разом ви не знали, як вчинити з вашим 
ворогом: ця людина зробила багато лихого різним 
людям, а тепер і вам. У вас є можливість покарати 
її, віддати їй за її вчинками. Ви молитесь, питаєте 
у Господа поради, потім читаєте Біблію, і ваш погляд 
зупиняється на словах: «Не мстіться самі, улюблені, 
але дайте місце гніву Божому, бо написано: "Мені 
помста належить, Я відплачу, говорить Господь"» 
(Римлян 12:19). Ви розумієте, що це сказано не єв-
реям чи римлянам. Це слово звернене сьогодні до 
вас, і ваше серце пом’якшується, ви прощаєте свого 
кривдника, а його справу віддаєте в руки Господа 
й Вседержителя, «що всі чини Його – правда, а дорога 
Його – правосуддя» (Даниїла 4:34). 

Але ж Біблія, коли ми її читаємо, завжди повинна 
в такий спосіб говорити з нами! Коли такі випадки 
трапляються з нами епізодично, тільки в особливих 
ситуаціях, це свідчить, що ми ще духовні немовлята 
або малі діти, які б наукові ступені ми не здобули. Бог 
завжди прагне розмовляти з нами через Своє Слово, та 
ми не вміємо правильно читати його, щоб повноцінно 
ним живитись.

Хоча я маю чималий досвід читання Біблії й от-
римання через це Божих одкровень, але й дотепер 
у мене це виходить непросто. Коли я усамітнююся 
в кімнаті для особистого спілкування з Богом і беруся 
читати Біблію, то завжди спершу починаю її «ню-
хати». Я знаю напам’ять багато уривків і непогано 
загалом весь її зміст, адже майже п’ятдесят років 
постійно читаю Писання. І коли починаю читати, 
то відразу в пам’яті біжать рядки один за одним, 
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уривок за уривком. Відразу згадую пояснення місць 
Священного Писання, які читаю, різні богословські 
погляди й тлумачення. Пробігаю очима розділ за 
розділом… І тут зупиняю себе: адже я добре знаю різ-
ницю між «нюханням» та «споживанням». Я не хочу 
просто «нюхати» Боже Слово, я прагну насичуватись 
ним! Я бажаю сьогодні отримати одкровення для 
своєї душі, почути Боже слово, яке наставить мене 
в сьогоднішній ситуації мого життя.

Однак своїми власними зусиллями я не можу 
змусити Біблію розмовляти зі мною, потугами люд-
ського інтелекту вона не відкривається. Знову згадую, 
що написано в самому Слові: «…бо ви знаєте перше 
про те, що жодне пророцтво в Писанні від власно-
го вияснення не залежить.  Бо  пророцтва ніколи 
не було з волі людської, а звіщали його святі Божі 
мужі, проваджені Духом Святим» (2 Петра 1:20-21). 
Тобто Священне Писання було написано не людьми, 
а Духом Святим Бога живого, Який використовував 
для цього святих Божих людей. Люди були інструмен-
том, Автором є Сам Бог. І коли ми бажаємо розуміти 
Його Слово, щоб воно відкривалося нам і розмовля-
ло з нами, то зовсім недостатньо просто людських 
зусиль розуму чи інтелекту – щоразу нам потрібна 
допомога Автора, тобто Святого Духа Божого. Тому 
я відкладаю Біблію вбік і починаю молитися: я гово-
рю Господу, що дуже хочу, прагну Його одкровень, 
бажаю сьогодні знову почути Його голос під час 
читання Його Слова. Я сповідую, що без допомоги 
Його Духа я сам не зможу нічого почерпнути для 
себе із джерела живої води, яке належить Йому. Мені 
не допоможе мій минулий духовний досвід і стаж, 
непридатними будуть мої знання й освіта. Мені 
сьогодні, зараз необхідне нове й свіже одкровення 
від Нього під час читання Його Слова. Так я молюся 
п’ять, двадцять чи тридцять хвилин – доки Він мені 
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не дасть відповідь і відвідає 
мене Своїм Духом.

Але буває, що Дух Святий 
промовляє моєму серцю: «Ти 
очікуєш Моєї допомоги й од-
кровення від Мене? Та згадай, 
що сьогодні ти був неслухняний 
Мені, не виконав те, що Я велів 
тобі зробити». В іншому випад-
ку Він докоряє мені за те, що 
я образив Його своїм гріхом, 
переступом Його заповідей: 
«Як ти хочеш тепер отримати 
допомогу від Мене, як Я можу 
нині діяти у твоєму свавіль-
ному й занечищеному серці?» 
Тоді я починаю каятися за свої 
провини, сповідувати свої гріхи 
й непослух, прошу й благаю про 
очищення кров’ю мого дорогого 
Спасителя Ісуса Христа – і мир 
Божий, прощення й чистота 
наповнюють моє серце.

І настає такий момент, на-
чебто клацає вмикач у кімнаті 
мого спілкування з Господом: 
я беру Біблію, починаю чита-
ти – і вона відкривається мені. 
Господь починає говорити до 
мене в кожному слові, фразі, 
реченні. Слово звучить цілком 
сучасно, доступно, дуже акту-
ально для нашого життя. Дух Святий відразу нагадує 
мені паралельні місця, що пояснюють і доповнюють 
текст Писання, який я читаю, одкровення в розумінні 
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йдуть одне за одним і не вичерпуються. Це справді 
схоже на джерело води живої! Це не праця розуму чи 
інтелекту: вони задіяні повною мірою, але вони – вто-
ринні. Первинним є одкровення від Господа через дію 
Святого Духа в моєму серці й розумі. 

Я вже переконався на досвіді, що всі одкровення 
потрібно записувати, бо вже через короткий час поло-
вину або навіть більше не зможеш згадати. Тому я маю 
свою систему записів, куди занотовую все, що відкрив 
мені Господь. Згодом, коли перечитую ці записи, знову 
дивуюся й захоплююся, і навіть не віриться, що все це 
Бог мені відкрив.

Часто буває, що читаю п’ять віршів і досліджую дві, 
три, або й чотири години – просто не можу рухатися далі. 
Почуваєшся як біля столу, що аж ломиться від різних 
страв. Зовсім немає фізичної чи інтелектуальної втоми, 
і тільки відчуття, що дух твій вже наситився і перепов-
нений до краю Його благодаттю, змушує зупинитися.

Я розумію, що не у всіх однакові духовні дари 
й покликання для служіння; але я точно знаю, що Бог 
бажає говорити через Своє Слово з кожним христия-
нином, котрий пережив від Нього народження згори. 
Нам усім потрібно вчитися живитись Його Словом.

«Нині повно тих, що говорять правильні слова, та 
нема пророків. Де ж вони? Незаперечні голоси книжників 
підносяться над євангельськими церквами, але народ 
Божий очікує почути м’який, люблячий голос святого, 
який  сам  проник  крізь  завісу  і  споглядав  внутрішнім 
зором  на  диво,  яким  є  Бог.  Тим  часом  можливість 
проникнути  крізь  завісу  за  допомогою  чуттєвого, 
живого досвіду, постати перед Божим обличчям – це  
виняткове право кожної дитини Божої» (Ейден Тозер, 
«Жага до Бога»).
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Дуже поширена проблема полягає в тому, що в цій 
сфері християни залишаються на рівні духовних 
немовлят, які здатні харчуватися тільки молоком 
і поживними сумішами. Багато років свого хрис-
тиянського життя вони духовно живуть тільки тим, 
що їм приготували, розжували й поклали до рота 
служителі церкви, пастори, 
учителі й проповідники. Та 
ще й часто деякі примхливі 
діти не хочуть їсти корисні 
й необхідні для розвитку каші, 
а тільки цукерки, через що 
страждають зуби й виникає 
порушення обміну речовин. 
Із цієї причини в розпещених 
духовних дітлахів виникає 
чимало претензій до пропо-
відників.

Отже, якщо ми бажаємо 
духовно рости, нам обов’язково 
потрібно навчитися самостійно 
живитися Словом Божим, і це 
має стати постійною практикою 
нашого духовного життя. 

ТРЕТЯ УМОВА: РУХ – ЦЕ СЛУЖІННЯ

Подивіться на дітей: як багато вони рухаються, бі-
гають, стрибають. Один дорослий чоловік, спортсмен, 
вирішив до найменших подробиць повторювати всі 
рухи трирічного хлопчика. Через півгодини він зне-
силився, а хлопчик цілий день так само продовжував 
свої нескінченні рухи. Мій онук, коли йому було біля 
семи місяців і він ще не стояв самостійно на ногах, 
дуже полюбляв підстрибувати, коли його тримали під 
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руки. Одного разу я захотів зморити його цим заняттям 
і вирішив тримати його стільки, скільки він захоче 
підстрибувати. Через двадцять хвилин мої руки вже 
не могли його тримати, а він усе ще стрибав і стрибав… 

Чому діти так багато рухаються? Тому що вони швид-
ко ростуть. Як кажуть, ростуть не щодня, а щогодини. 
Особливо це помітно на дітях родичів або знайомих, 
котрих бачиш раз на кілька місяців. Цей надзвичайно 
активний процес росту вимагає постійного й інтенсив-
ного насичення поживними речовинами всіх ділянок 
людського тіла. Щоб забезпечити цей процес, діти так 
багато рухаються. Яких тільки рухів вони не роблять, 
задіюючи абсолютно всю свою мускулатуру. Пізніше, 
у шкільні роки, мудрі батьки віддають своїх дітей до 
спортивних гуртків та секцій, де під наглядом фахів-
ців буде відбуватися подальший фізичний розвиток 
молодого покоління.

Ті самі принципи стосуються і духовного життя. 
Для нормального процесу духовного розвитку потрібні 
духовні рухи. Що це таке? Це посвята Богові всього 
свого життя й усіх своїх здібностей від самого початку 
християнського життя. Я постійно навчаю новонавер-
нених віруючих, що вони повинні брати максимальну 
участь у служінні Господу: співайте на славу Господа, 
грайте на музичних інструментах, розповідайте вірші, 
беріть участь у театральних постановках, робіть спра-
ви доброчинності й милосердя, допомагайте в процесі 
звільнення залежних людей, служіть Господу своїми 
коштами й майном, свідчіть про Ісуса Христа всім своїм 
друзям та знайомим, беріть участь у всіх ініціативах 
церкви, де тільки для вас можливо. 

Деякі з філософів стверджували: життя – це рух. 
Це цілком правильне твердження, якщо розглядати 
сутність життя в контексті створеного Богом світу 
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саме з такого боку. Якщо організм не розвивається 
й не росте, то починають діяти процеси згасання, 
деградації, розкладання, що призводить до смерті. 
Це відбувається у фізичному світі, у соціальних та 
суспільних формаціях, а також у духовному житті. 
Плин життя можна уявити як рух на ескалаторі, що 
йде вниз, коли нам потрібно піднятися вгору, на ви-
хід. У принципі, це можливо. 
Якщо ми стоїмо на ескала-
торі, то не можемо зберегти 
свою позицію й разом з ним 
опускаємося вниз. Якщо ж 
докладемо зусиль, відповідних 
швидкості руху ескалатора, 
то залишимося на одному 
рівні, однак не доберемося 
до виходу. Тільки зусилля, 
що перевищують швидкість 
руху ескалатора, допоможуть 
нам піднятися наверх. Господь 
Бог дав людині потенціал, 
який вирізняє її з-поміж ін-
шого тваринного світу. Тільки 
залучення цього потенціалу, 
і бажано – максимально, при-
зводить до реалізації нашого 
призначення. Будь-який дім 
живе разом з його господаря-
ми. Якщо він стоїть невико-
ристовуваним, то руйнується 
швидше, ніж коли б перебував 
у звичайній експлуатації. 
Справжня цінність усього, 
що ми отримуємо від Бога, що 
заробляємо й чого досягаємо 
в житті, полягає не в тому, що 
ми накопичили й зберегли як 
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особисту власність, а в тому, що перебуває в обігу, 
коли те, чим ми володіємо на даний момент часу, 
використовується й працює, приносячи користь 
ближнім, а тим самим і особисто мені. «І відказав той 
йому: "Устами твоїми, злий рабе, суджу я тебе! Ти 
знав, що я – жорстока людина, беру, чого не поклав, 
і жну, чого не посіяв. Чому ж не віддав ти міняль-
никам срібла мого, – і я, повернувшись, узяв би своє 
із  прибутком?"  І  сказав  він  присутнім:  "Візьміть 
міну  від  нього,  та  дайте  тому,  хто  десять  мін 
має". І відказали йому: "Пане, – він десять мін має". 
Говорю  бо  я  вам:  "Кожному,  хто  має,  то  дасться 
йому, хто ж не має, – забереться від нього і те, що 
він  має"»  (Луки 19:22-26). Все, що у нас лежить, 
стоїть, висить і не використовується, – буде свідчити 
проти нас у день звіту перед Всевишнім Владикою, 
із щедрої руки Якого ми отримуємо все, що маємо.

Правда, доки ви духовне немовля, ще рано кон-
кретно й серйозно говорити про особисте покликан-
ня й духовні дари, про своє особливе місце перед 
Господом у Його Царстві. Ще зарано ставити перед 
собою більші цілі й очікувати багатьох зрілих плодів. 
Але не допускайте такими лукавими міркуваннями 
про велике приховати свою бездіяльність і лінощі. 
Усе велике й значиме прийде, якщо ви будете пра-
вильно рости й розвиватися відповідно до Божих 
планів стосовно вашого життя. «Бо коли це в вас є та 
примножується, то воно зробить вас нелінивими, 
ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса 
Христа»  (2 Петра 1:8). Але поки що, у дитинстві, 
вам потрібен рух, який забезпечить всебічний 
гармонічний розвиток вашої духовної особистості. 
Тому не ставте перед собою занадто серйозні запити, 
не підіймайте планку до недосяжних висот, а робіть 
усе, що можете, як писав Соломон: «Все, що в силі 
чинити рука твоя, теє роби…» (Еклезіяст 9:10). 
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Головне – присвятити себе Господу на служіння. 
Він прийшов на землю й віддав Своє життя заради 
нашого спасіння від пекла й вічної другої смерті. 
Хіба Спаситель не гідний у відповідь нашої любові 
й посвяти? «А  вмер  Він  за  всіх,  щоб  ті,  хто  живе, 
не жили вже для себе самих, а для Того, Хто за них 
був  умер  і  воскрес»  (2 Коринтян 5:15). «Бо  дорого 
куплені ви. Отож прославляйте Бога в тілі своєму 
та в дусі своєму, що Божі вони!» (1 Коринтян 6:20). 
«І  все,  що  тільки  робите  словом  чи  ділом,  –  усе 
робіть  у  Ім’я  Господа  Ісуса,  дякуючи  через  Нього 
Богові й Отцеві» (Колосян 3:17).

У міру вашого духовного дорослішання розпочнуть 
відкриватися дари, які дав вам Господь. Ви почнете 
бачити своє покликання й розуміти своє призначення. 
А поки ви духовно молодий християнин – рухайтеся 
на славу Божу, служіть Йому всім серцем, усім єством 
й усіма дарованими вам від Бога можливостями!

ЧЕТВЕРТА УМОВА: ГІГІЄНА ДУХА – ОСВЯЧЕННЯ

Дивовижний процес – народження згори вну-
трішньої духовної людини! Так, у цю мить справді 
народжується нова субстанція, від Духа Божого відро-
джується дух людський. Відроджується й покликаний 
рости, як і все живе на нашій землі. Природно, що 
відразу після народження духовна людина виглядає 
немовлям: дуже часто так само немічна, залежна 
від сторонньої допомоги, практично не здатна до 
самостійних духовних дій. 

Однак стара грішна тілесна людина нікуди не зни-
кла! На перших порах після покаяння й відроджен-
ня, перебуваючи під впливом нових надзвичайних 
переживань та емоцій, ми не помічаємо цього. Та 
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коли минає трохи часу, можливо, кілька тижнів чи 
місяців, ми з жахом виявляємо в собі присутність 
старої людини. Декотрі християни в цей момент 
починають думати, що, мабуть, їхнє покаяння було 
недостатнім або нещирим. Інші припускають, що, 
можливо, їхнє навернення до Господа відбулося 
в неправильній церкві. Відразу ж ворог нашої душі, 
диявол, спостерігши нашу розгубленість, також 
починає роздмухувати іскри сумнівів, нашіптуючи 
нам, що все це – неправда й казки про нове життя 
із Христом, що всі віруючі грішать і нічим не від-
різняються від невіруючих.

Тут важливо розуміти й пам’ятати, що всі ми 
прийняті й спасенні Господом з Його великої ми-
лості й благодаті такими, які ми є: недосконалими, 
з проблемами й вадами, у чомусь неправильно 
сформованими, із зіпсутими характерами… Господь, 
по Своїй милості, відкрився нам як наш Спаситель, 
покликав нас у Свою сім’ю – Церкву, дав нам Духа 
Свого Святого, Який вчинив у нас дивовижну й над-
природну дію нашого духовного народження згори. 
Це не за наші здобутки, не тому, що ми кращі від 
інших, не через те, що ми виправилися й освятилися 
і зрештою Бог був змушений прийняти нас, – ні, так 
думати зовсім неправильно! Він прийняв нас гріш-
никами, недосконалими, не гідними Його милості, 
такими, які ми є, і подарував нам спасіння з усіма 
відповідними наслідками.

Отож критерієм того, що ти є дитиною Божою і що 
Він народив тебе для Себе, є не безгрішне й бездоганне 
життя, але наявність того реального факту, що у тебе 
відбулася зустріч із Господом, що Він дав тобі живу 
віру в Ісуса Христа, що Дух Святий дійсно почав про-
бувати в тобі, чинячи у твоєму єстві нові, досі не відомі 
й не властиві тобі дії.
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Проте стара тілесна людина і справді поки що 
нікуди не зникла. Звичайно, вона дуже втратила по-
зиції в тобі, зменшилася сфера її впливу, розірвано 
багато ланцюгів гріха і залежностей, але: у жодного 
християнина за всю історію не були вирішені всі його 
особисті проблеми в день покаяння й навернення до 
Господа! Тому після народження згори ми виявляємо, 
що усередині нас розпочалася справжня війна. Наш 
дух, народжений від Духа Святого, змагається в нас 
зі старою плотською природою. Царство Боже, яке 
запанувало у нас, виступає проти царства цього світу, 
що втратило владу над нами, але його сторону тримає 
наша тілесна людина. Наявність такої війни є однією 
з ознак того, що ви – дитина Божа, що у вас відбулося 
справжнє навернення до Господа.

Доки ми немовлята, ми ще неспроможні ефективно 
чинити опір своїй тілесній гріховній природі, духовно 
перемагати й умертвляти її. Для нас природно зазвичай 
поводитися так, як це ми робили у минулому житті, 
ще до навернення до Господа. Ми виявляємо ті самі 
амбіції й пишаємося своїми земними досягненнями 
та здібностями; ображаємося, коли хтось десь колись 
не взяв до уваги нашу особу, яку ми так гаряче любимо; 
у певних ситуаціях буваємо нестриманими, лінивими, 
язикатими, скупими тощо. Ми, подібно до немовлят, 
безконтрольно «ходимо під себе» проявами своєї тілесної 
людини й часто не розуміємо того, що робимо.

Для вирішення цієї проблеми Господь ставить у цер-
кві Своїх служителів, духовно зрілих християн, котрі 
покликані піклуватися про духовну гігієну немовлят: 
заспокоювати, примиряти, вчити вибачати й проявляти 
милість, закликати до сповідування й залишення вчи-
нених гріхів тощо. Якщо в церкві є такі духовно зрілі 
служителі, котрі з любов’ю Ісуса Христа піклуються 
про новонароджених братів і сестер, тоді останні при 
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всіх особистих проблемах пе-
ребуватимуть у досить гарному 
й доглянутому стані. «Носіть 
тягарі  один  одного,  і  так  ви-
конаєте  закона  Христового» 
(Галатів 6:2). «Ми, сильні, по-
винні нести слабості безсилих, 
а не собі догоджати. Кожен із 
нас нехай догоджає ближньому 
на добро для збудування» (Рим-
лян 15:1-2).

Батькам завжди приємно 
доглядати за своїми любими 
малятами: купати їх, міняти 
памперси й переодягати, ро-
бити все, щоб вони були чисти-
ми й почувалися якнайкраще. 
Батьки не вимагають від но-
вонароджених, щоб ті відразу 
ходили на горщик. Так має бути 
й у церкві.

Та важко й непросто догля-
дати за інвалідами, яким минуло 
п’ять, десять або навіть кілька 
десятків років від духовного 
народження, а вони усе ще 
немовлята і так само «ходять 
під себе»… Нерідко такі духовні 
інваліди внаслідок своєї незрі-
лості вважають, що це нормаль-

ний спосіб життя – постійні прояви тілесної людини. 
Будь-що пояснювати цим віруючим – даремно, це марна 
трата часу й сил, бо вони, незважаючи на солідний ка-
лендарний стаж у церкві, залишаються немовлятами. 
Що ж робити? Насамперед – з любов’ю ставитись до 
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них, вибачати, терпіти, підтримувати, підстраховувати, 
виручати, допомагати тощо. «Бо ж знаєте ви, як кож-
ного з вас, немов батько дітей своїх власних, просили 
ми вас, і намовлювали та показували, щоб ви гідно 
поводилися перед Богом, що покликав вас у Своє Царство 
та в славу» (1 Солунян 2:11-12). «Отож, благаю вас 
я, в’язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покли-
кання, що до нього покликано вас, зо всякою покорою 
та лагідністю, з довготерпінням, у любові терплячи 
один одного, пильнуючи зберігати єдність духа в союзі 
миру» (Ефесян 4:1-3). Ми повинні пройнятися Христо-
вими почуттями, бо це – Його діти-інваліди, Його біль 
і переживання, і всю основну відповідальність за їхнє 
благополуччя несе Він Сам, а ми просто допомагаємо 
Йому в міру даної нам благодаті із вдячності за своє 
спасіння.

П’ЯТА УМОВА: ПРОСВІТА ДУХА – НАВЧАННЯ

Усі люди народжуються нетямущими, нічого не зна-
ючими. Такий Божий проект для людського життя. На 
початку життя кожен новонароджений керується своїми 
відчуттями, емоційно реагуючи на довколишній світ. 
Потім долучається інтуїція. Це підсвідома реакція нашого 
єства на невідоме. У різних людей інтуїція розвинена 
неоднаково; переважно у жінок вона сильніша, ніж 
у чоловіків. Щойно людина стає здатною хоч до якихось 
самостійних дій, вона включається в процес пізнання 
світу, починає збагачуватися знаннями. Мудрі батьки 
беруть активну участь у навчанні дітей, передають їм свої 
знання й досвід, спрямовують, корегують, охороняють.

Схожий шлях проходять духовно народжені немов-
лята. Спочатку вони все оцінюють і на все реагують 
емоційно. Ви, напевно, не раз чули вислів: «У вас у цер-
кві (у домашній групі, у служінні, у християнському 
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спілкуванні) така чудова атмосфера, така доброта 
й любов!» Такі висловлювання і є вираженням емоцій-
ної реакції. Вони цілком правомірні, але це – тільки 
перший щабель у пізнанні навколишнього світу й Бога.

Духовні діти інтуїтивно знаходять собі друзів та 
наставників і при цьому часто роблять правильний 
вибір. Однак не завжди. Бо немовлята не розуміють 
і не усвідомлюють, що саме впливає на їхній інтуїтивний 
вибір у цей момент. Буває, що ними керують особисті 
тілесні почуття: пожадливість тіла, пожадливість очей 
або життєва пиха. У такому випадку інтуїтивне рішення, 
швидше за все, буде неправильним.

Мудра реакція на пропоновані можливості перед-
бачає наявність знання. Господь дав людині розум 
і поставив перед нею завдання: зростати в пізнанні 
себе, світу і Сущого. «І  поклав  я  на  серце  своє,  щоб 
шукати й досліджувати мудрістю все, що робилось 
під небом. Це праця тяжка, яку дав Бог для людських 
синів, щоб мозолитись нею» (Еклезіяст 1:13). Апостол 
Павло у своїй промові в афінському ареопазі говорив: 
«І ввесь людський рід Він з одного створив, щоб замеш-
кати  всю  поверхню  землі,  і  призначив  окреслені  доби 
й границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи 
Його не відчують і не знайдуть, хоч Він недалеко від 
кожного з нас. Бо ми в Нім живемо, і рухаємось, і існу-
ємо…»  (Дії 17:26-28). Для того щоб шукати і знайти 
та пізнати Бога, слід використовувати і почуття, і ін-
туїцію, і розум.

Розум і мудрість – це шлях усвідомлено при-
йнятого пізнання світу. Це, напевно, вищий ступінь 
пізнання для людини. Однак ми повинні пам’ята-
ти, що людина ніколи не зможе дізнатися про все 
й пізнати все в нашому світі, а тим більше про інші 
світи й Самого Творця. Тому обмежуватися в житті 
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тільки тим, що я зміг усвідомити своїм розумом, 
щонайменше нерозумно й навіть небезпечно. Така 
позиція культивує в нас певний вид гордості. «Коли 
хто  думає,  ніби  щось  знає,  той  нічого  не  знає  ще 
так,  як  знати  повинно»  (1 Коринтян 8:2). «Все-
могутній, – Його не знайшли ми,  Він  могутній 
у силі, але Він не мучить нікого судом та великою 
правдою. Тому нехай люди бояться Його, бо на всіх 
мудросердих не дивиться Він» (Йова 37:23-24).

Бог наділив людину розумом, і Він очікує від нас 
відповідного використання того, що Він дав нам. Му-
дрий Соломон пише: «Сину мій, якщо приймеш слова 
мої ти, а накази мої при собі заховаєш, щоб слухало 
мудрости вухо твоє, своє серце прихилиш до розуму, 
якщо до розсудку ти кликати будеш, до розуму 
кликатимеш своїм голосом, якщо будеш шукати 
його, немов срібла, і будеш його ти пошукувати, 
як тих схованих скарбів, – тоді зрозумієш страх 
Господній, і знайдеш ти Богопізнання, – бо Господь 
дає мудрість, з Його уст – знання й розум!  Він 
спасіння  ховає  для  щирих,  мов  щит  той  для  тих, 
хто в невинності ходить, щоб справедливих стежок 
стерегти, і береже Він дорогу Своїх богобійних! Тоді 
ти  збагнеш  справедливість  та  право,  і  простоту, 
всіляку  дорогу  добра,  бо  мудрість увійде до серця 
твого, і буде приємне знання для твоєї душі! Роз-
важність тоді тебе пильнуватиме, розум тебе 
стерегтиме…» (Приповісті 2:1-11).

Послідовники Ісуса Христа називалися Його 
учнями, що передбачає навчання, збільшення знань 
і розширення пізнання. Христос під час перебування 
з учнями біля трьох з половиною років «багато навчав 
їх». Так і сьогодні послідовники Ісуса Христа повинні 
бути старанними й добрими учнями, щоб гідно пред-
ставляти свого Вчителя і Його покликання.



128 ЗРОСТАЙТЕ!

Христос бачив, що на той момент учні досягли межі 
сприйняття інформації й пізнання, а тому, коли говорив 
їм про обітницю пришестя на землю Святого Духа замість 
Нього, сказав так: «Я ще маю багато сказати вам, та 
тепер ви не можете знести. А коли прийде Він, Той 
Дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, бо 
не буде казати Сам від Себе, а що тільки почує, – каза-
тиме, і що має настати, – звістить вам. Він просла-

вить Мене, бо Він візьме з Мого 
та  й  вам  сповістить»  (Іва-
на 16:12-14); «Утішитель же, 
Дух  Святий,  що  Його  Отець 
пошле в Ім’я Моє, Той навчить 
вас усього, і пригадає вам усе, 
що Я вам говорив» (Івана 14:26). 
І нині нашим Учителем зали-
шається Ісус Христос, тому ми 
й називаємося християнами, 
але сам процес нашої освіти 
Христос здійснює через Свого 
Асистента – Святого Духа, Ко-
трий не від Себе промовляє, але 
говорить, що почує від Учителя, 
а потім передає нам; Він навчає 
нас і нагадує нам усе.  «А  по-
мазання,  яке  прийняли  ви  від 
Нього, – воно в вас залишається, 
і ви не потребуєте, щоб вас хто 
навчав» (1 Івана 2:27).

Коли Христос залишав 
учням заповіт (а в їхній особі 
й усім Своїм послідовникам) 
перед вознесінням на небо, Він 
сказав: «Тож ідіть, і навчіть 
всі народи, христячи їх в Ім’я 
Отця, і Сина, і Святого Духа, 

І НИНІ  
НАШИМ УЧИТЕЛЕМ 

ЗАЛИШАЄТЬСЯ  
ІСУС ХРИСТОС,  

ТОМУ МИ 
Й НАЗИВАЄМОСЯ 

ХРИСТИЯНАМИ,  
АЛЕ САМ ПРОЦЕС 

НАШОЇ  
ОСВІТИ  

ХРИСТОС  
ЗДІЙСНЮЄ  

ЧЕРЕЗ СВОГО 
АСИСТЕНТА – 

СВЯТОГО ДУХА, 
КОТРИЙ  

НЕ ВІД СЕБЕ 
ПРОМОВЛЯЄ,  

АЛЕ ГОВОРИТЬ,  
ЩО ПОЧУЄ  

ВІД УЧИТЕЛЯ,  
А ПОТІМ  

ПЕРЕДАЄ НАМ; 
ВІН НАВЧАЄ НАС 

І НАГАДУЄ  
НАМ УСЕ



129УМОВИ ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТУ

навчаючи їх зберігати все те,  що  Я  вам  заповів» 
(Матвія 28:19-20). Знову ж, як переконливо звучить 
тут акцент на учінні і навчанні! Ми бачимо, що за 
вкладеним змістом слова «християнин» і «учень» 
є синонімами.

Апостол Павло також звертається до віруючих 
з поган: «…перемініться відновою вашого розу-
му, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, – добро, 
приємність та досконалість» (Римлян 12:2). Тобто 
у поган до навернення до Христа й прийняття Святого 
Духа був розум, даний їм Богом від народження, як 
інструмент досить добрий. Але програма в нього була 
закладена хибна, зіпсована, перекручена стосовно 
істини Божої. Тому вони потребували, кажучи су-
часною мовою, повного перепрограмування, тобто 
переосмислення всіх своїх знань, понять і світогляду 
у світлі Божого вчення.

Отже, народжений згори від Духа Святого христи-
янин покликаний також і до навчання. Як у будь-якій 
цивілізованій країні є привілей, право й обов’язок 
щодо здобуття освіти, так і в Церкві Ісуса Христа 
кожен, хто народився згори, має привілей і покли-
каний вчитися. Єдина різниця в тому, що Бог дає 
повну волю, і якщо ти вперто не хочеш вчитися, Він 
насильно не змусить тебе це робити. Та без навчання 
й здобуття знань від Господа не може відбуватися 
процес духовного розвитку й росту! Про Марію, яка 
удостоїлася бути земною матір’ю Сина Божого Ісуса 
Христа, написано: «А  мати  Його  зберігала оці всі 
слова у своїм серці» (Луки 2:51).

Звідки ми можемо черпати такі необхідні нам 
знання? По-перше, з Біблії. Читай Біблію постійно. 
«Нехай книга цього Закону не відійде від твоїх уст, 
але будеш роздумувати про неї вдень та вночі…» 
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(Ісуса Навина 1:8). «Блажен  муж,  що…  в  Законі 
Господнім його насолода, і про Закон Його вдень та 
вночі він роздумує!»  (Псалом 1:1-2). «Уважай на 
самого себе та на науку, тримайся цього» (1 Тимо-
фія 4:16). «Дослідіть-но Писання, бо  ви  думаєте, 
що  в  них  маєте  вічне  життя,  –  вони  ж  свідчать 
про Мене!» (Івана 5:39). По-друге, уважно слухайте 
проповідників Слова Божого, служителів Божих, 
сповнених Духа Святого, у церкві, куди привів вас 
Господь, Бог наш тому, що на них Бог поклав обов’я-
зок духовно вас годувати й напувати. Якщо раптом 
у вашій церкві немає таких, що, на превеликий жаль, 
трапляється, то помоліться й запитайте у Господа, 
куди вам звернутися для того, щоб знайти добру 
духовну поживу. По-третє, читайте корисні духовні 
книги, слухайте й дивіться аудіо- та відеоматеріали, 
відвідуйте лекції, семінари, конференції і, можливо, 
навіть старайтеся здобути ту чи іншу духовну освіту.

Однак запам’ятайте: найбільша школа для кожно-
го християнина – усе наше життя. Щодня у нашому 
повсякденні Господь, Бог наш навчає нас безпосе-
редньо Сам: «І пізнаєш ти в серці своїм, що, як навчає 
чоловік  сина  свого,  так  навчає тебе Господь, Бог 
твій» (Повт. Закону 8:5). Соломон радить: «Пізнавай 
ти  Його  на всіх дорогах своїх…»  (Приповісті 3:6). 
«Я  –  Господь,  Бог  твій,  що  навчає  тебе  про  корисне, 
що провадить тебе по дорозі, якою ти маєш ходити» 
(Ісаї 48:17). Господь навчає нас у малому й великому, 
безпосередньо у всіх ситуаціях нашого життя, показує 
на практиці перевагу Його шляхів, через повторення 
ситуацій виробляє в нас навички благочестивого життя, 
попереджає про негативні наслідки непослуху, свавілля 
й гріха та багато чого іншого. Кожна дилема й кожний 
вибір – це наші тести, заліки. Кожна проблема – це 
черговий іспит. Він милостиво й терпляче дозволяє 
нам перездавати іспити, які ми не склали перед Ним. 
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Він такий великий і безмежний 
Бог, що Його цілком вистачає 
для того, щоб для кожного з нас 
стати нашим індивідуальним 
Учителем. Ви тільки уявіть собі, 
скільки довелося б нам платити 
щорічно для того, щоб навча-
тися в кращого у світі вчителя 
тільки з одного якогось пред-
мета! А Він – Бог, безмежний 
у всіх знаннях і премудрості, 
багатомилостивий і безкінечно 
люблячий нас, пропонує нам 
постійно вчитися в Його школі 
і завжди особисто в Нього! Усі 
Божі служителі на землі – тіль-
ки Його помічники, асистенти, 
головним Вчителем кожного 
з нас завжди залишається Він 
Сам. Тому Христос сказав: «А ви 
вчителями не звіться, – бо один 
вам Учитель...» (Матвія 23:8).

Немає випадковостей у на-
шому житті! Навіть волосся 
з нашої голови не падає без 
волі Отця Небесного (Його воля 
може бути наказовою або ж 
допускаючою). Тому кожен 
прожитий нами день – це день, 
коли ми навчалися в Його шко-
лі. Точніше, мали навчатися; 
але декотрі з нас втікали з Його 
занять, інші на Його уроках займалися своїми справа-
ми, треті постійно сперечалися з Ним і доводили, що 
є й інші варіанти щастя та вирішення проблем тощо. 
Для кожної людини найголовніше – як вона проходить 
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ЦЕ НАШІ ТЕСТИ, 
ЗАЛІКИ.  
КОЖНА ПРОБЛЕМА – 
ЦЕ ЧЕРГОВИЙ  
ІСПИТ
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свою школу життя, якою провадить її Господь. Я знаю 
чимало людей, які не отримали жодної духовної освіти, 
але є прекрасними, досвідченими, сильними духом 
і плодоносними перед Богом християнами, тому що 
успішно проходили й проходять Божу школу свого 
повсякденного життя у вірному слідуванні за своїм 
Пастирем і Хоронителем їхньої душі. І це – не побоюся 
сказати – наша найголовніша духовна освіта!

Клайв Люїс писав: «…ті  маленькі  рішення,  які 
ми з вами приймаємо повсякденно, мають таке без-
кінечно важливе значення. Дріб’язкова, здавалося б, 
добра справа, зроблена вами сьогодні, – це оволодіння 
стратегічним пунктом, з якого через кілька місяців ви 
зможете вирушити назустріч завоюванням і перемогам, 
недоступним вам раніше. А начебто незначна поступ-
ка нечистому бажанню чи гніву обернеться втратою 
гірського рубежу, або вузлової станції, або укріплення, 
звідки ворог зможе розпочати атаку, в іншому разі для 
нього немислиму» («Просто християнство»).

Якщо ти здав теологію на відмінно (А), а на 
практиці після занять не виявив любові до ближ-
нього, повівся, як священик з чоловіком, пораненим 
розбійниками, то ти отримав від Господа одини-
цю (Е), і жодної користі від твоєї богословської 
освіти для тебе немає. Якщо ти здав апологетику 
(захист) християнства на відмінно (А), а способом 
свого життя й поведінкою посіяв спокуси щодо 
християн і люди, котрі знають тебе, говорять, що 
немає жодної різниці між їхнім нехристиянським 
життям і твоїм християнським, тоді ти отримав від 
Господа одиницю (Е), і жодної користі від твоєї 
богословської освіти для тебе немає. Можливо, 
Господь навіть ще більше засудить тебе, бо ти знав 
Його волю й робив те, що варте Його осуду. І таких 
прикладів є чимало.



133УМОВИ ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТУ

Є те, що чинить Бог у нашому житті; усе це ми 
повинні без нарікання прийняти з Його руки, як це 
зробив Йов: «Господь дав, – і Господь узяв… Нехай 
буде благословенне Господнє Ім’я!» (Йова 1:21). Є те, 
що робимо ми, а Він допускає це, і ми несемо відпо-
відальність за наслідки: «…життя та смерть дав 
я перед вами, благословення та прокляття. І ти 
вибери життя, щоб жив ти та насіння твоє…» 
(Повт. Закону 30:19). Є те, що робить диявол; але він 
може робити це тільки з дозволу Вседержителя: там, де 
дозволить Бог, з тією людиною, з якою Він дозволить 
йому так вчинити, тією мірою і в такій формі й стільки 
часу, як на те дасть згоду Всевишній.

Тобто сатана виступає як чорнороб у Бога. Однак 
є один істотний виняток: людина має право вільного 
вибору, яким наділив їй Бог, і воно дозволяє людині 
дати сатані набагато більше місця у своєму житті, 
ніж це передбачав Господь Бог. Звичайно, Бог і ці 
процеси контролює, вони для Нього повністю від-
криті, а тому з великим болем, співчуттям і ревністю 
Господь дивиться на неправильний вибір людини. 
Проте Він ніколи не відніме привілей свободи волі, 
яку дав одного разу як частку Свого образу в нас. 
У Своїй великій любові і милосерді Бог знову й знову 
намагається виправляти наші неправильні рішення 
й все-таки виводити нас на правильну й благословен-
ну для нас дорогу. А проблему нашого невиправного, 
впертого й гріховного свавілля Бог вирішуватиме 
по-іншому: справедливою відплатою в «день  суду 
й загибелі безбожних людей» (2 Петра 3:7).

Отже, народжений згори, щоб розвиватися й ро-
сти духовно, покликаний навчатися. Без цього він 
не зможе стати повноцінною дитиною Божою, реа-
лізувати потенціал, який дав йому Бог, і виконати 
своє призначення. (Тільки б з нами не трапилося 
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так, як з тими, про кого написано: «…вони  завжди 
вчаться, та ніколи не можуть прийти до пізнання 
правди» (2 Тимофія 3:7)).

ІНШІ УМОВИ ДЛЯ РОСТУ

Я виділив п’ять найважливіших, на мій погляд, умов 
для успішного проходження процесу духовного росту: 
дихання – молитва, харчування – Слово, рух – служіння, 
гігієна – освячення, просвіта – навчання. Звичайно, 
це не весь перелік необхідних умов. Наприклад, ще 
потрібен правильний відпочинок, дотримання заходів 
безпеки тощо. Нехай Дух Святий поведе кожного, хто 
всім серцем бажає рости й бути співучасником цього 
процесу у Господа, Котрий зрощує, і відкриє, і «про-
світить очі вашого серця», щоб ви побачили й зробили 
зі свого боку все від вас залежне, що необхідно для 
істинного й успішного духовного процвітання перед 
Його лицем.
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До цього місця ми розглянули Божий проми-
сел щодо народження людського духу згори 
від Духа Божого, а також обміркували деякі 
найважливіші умови для того, щоб у духовно 

народженої віруючої людини відбувався процес духов-
ного розвитку й росту. Тепер зосередимося безпосеред-
ньо на самих етапах духовного зростання, а для цього 
повернемося до основного тексту нашої книги: «Пишу 
я вам, дітоньки, що гріхи вам прощаються ради Ймення 
Його. Пишу  вам, батьки, бо  ви  пізнали Того, Хто  від 
початку. Пишу вам, юнаки, бо перемогли ви лукавого. 
Пишу, діти (підлітки), вам, бо ви пізнали Отця. Я пи-
сав вам, батьки, бо ви пізнали Того, Хто від початку. 
Писав я до вас, юнаки, бо міцні ви, і Слово Боже в вас 
пробуває, і лукавого перемогли ви» (1 Івана 2:12-14). 

Попрацюймо трохи над текстом і перегрупуймо 
вислови відповідно до кожного з означених рівнів 
духовного зростання у тій послідовності, як зазвичай 
відбувається процес росту: «Пишу я вам, дітоньки, 
що гріхи вам прощаються ради Ймення Його. Пишу, 
діти (підлітки), вам, бо ви пізнали Отця. Пишу вам, 
юнаки, бо перемогли ви лукавого. Писав я до вас, юна-
ки, бо міцні ви, і Слово Боже в вас пробуває, і лукавого 
перемогли ви. Пишу вам, батьки, бо ви пізнали Того, 
Хто від початку. Я писав вам, батьки, бо ви пізнали 

6
розділ



139ПИШУ ВАМ, ДІТИ

Того, Хто від початку».

Деяких читачів може збентежити зроблений мною 
поділ зазначеного уривку із Першого послання Івана 
на чотири групи чи рівні. Тому мені необхідно поясни-
ти, чому саме так я розглядаю це місце із Священного 
Писання.

Як відомо, людська мова недосконала, як недоско-
налі і всі ми, люди. Один із проявів цієї недовершеності 
в тому, що всі мови світу для позначення різних речей 
і понять часто використовують зовні однакові слова:  
за написанням чи вимовою, або і те й інше. До того 
ж, буває, що описувані речі і поняття мають близьке 
значення, а буває і доволі далеке. Я так розумію, що 
досконалість мови була б у тому, щоб для кожного 
поняття і речі, які існують у нашому світі, було б своє 
відповідне оригінальне слово. Але кожен, хто розуміє 
про що я говорю, погодиться зі мною, що для нас у 
нашому житті це практично неможливо і недосяжно. 
Тому, щоб правильно розуміти значення вживаних 
слів, потрібно звертати увагу на контекст, в якому вони 
говоряться, а також важливо дізнаватися про значення 
слова, вкладене промовцем.

Деяких читачів бентежить той факт, що в багатьох 
перекладах у фразах «Пишу я вам, дітоньки, що гріхи 
вам  прощаються  ради  Ймення  Його» і «Пишу,  діти, 
вам, бо ви пізнали Отця» отримувачі послання названі 
однаково – діти. Хоч я і не спеціаліст із оригінальних 
текстів Писання, але маю сміливість зауважити, що в 
текстах, які дійшли до нас на оригінальній грецькій мові 
тут використані різні слова: « », що перекладається 
як «маленькі діти», і « » – «діти».

Я вважаю, що є дещо важливіше, ніж буква сло-
ва: у кожному випадку, після позначення адресата 
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конкретним ім’ям, апостол Іван дає дуже коротку і 
змістовну характеристику отримувача. Характеристики 
«дітоньок» і «дітей» явно відрізняються одна від одної. 
Тобто, контекст каже про конкретну відмінність цих 
отримувачів, отже апостол мав на увазі два різних 
адресата. За аналогією, яку Господь дав у творінні 
(Христос саме таким чином дуже часто пояснював лю-
дям поняття і принципи Царства Небесного і духовного 
світу), назвемо їх: діти і підлітки.

Через апостола Івана Дух Святий чітко визначає 
чотири основні рівні духовного зростання: діти, підліт-
ки, юнаки й батьки. Це зрозуміло для всіх людей, тому 
що у звичайному фізичному житті ми спостерігаємо 
такі самі ступені розвитку. Називаючи кожен щабель 
духовного росту, Іван відразу дає відповідні їм короткі 
й дуже змістовні характеристики. Це й стане точкою 
відліку для наших наступних роздумів. 

Отже, перший рівень духовного росту – діти: «Пишу 
я вам, дітоньки, що гріхи вам прощаються ради Ймен-
ня Його» (1 Івана 2:12). Що найперше вирізняє Божих 
дітей? Це те, що їм особисто дійсно прощені гріхи заради 
імені Ісуса Христа. Інакше кажучи, ці люди пережили 
одного разу істинне навернення до Бога, Господь почув 
і прийняв їхню молитву покаяння, дав їм Свого Святого 
Духа й через це народив їх у Свою сім’ю – Його Вселен-
ську Церкву, а також записав їхні імена в книзі життя на 
небесах. У день покаяння кожного з них на небесах було 
особливе торжество, бо ще один грішник звільнився зі 
смертоносних тенет диявола і став спадкоємцем Небесного 
Царства. Христос про це сказав так: «Говорю вам, що так 
само на небі радітимуть більш за одного грішника, що ка-
ється, аніж за дев’ятдесятьох і дев’ятьох праведників, що 
не потребують покаяння!»,  «Так само, кажу вам, радість 
буває в Божих Анголів за одного грішника, який кається» 
(Луки 15:7, 10). Кожне покаяння ще одного грішника – це 
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ще одна маленька, але дуже важлива й вагома перемога 
у всесвітній війні Бога з дияволом, добра зі злом, світла 
з пітьмою. Усі ці перемоги наближають остаточний трі-
умф, коли утвердиться вічне Боже Царство світла, миру, 
праведності, добра й любові: «А потому кінець, коли Він 
передасть  царство  Богові  й  Отцеві,  коли  Він  зруйнує 
всякий  уряд,  і  владу  всяку  та  силу.  Бо  належить  Йому 
царювати, аж доки Він не "покладе всіх Своїх ворогів під 
ногами  Своїми!"  Як  ворог  останній  –  смерть  знищить-
ся, бо "під ноги Його Він усе впокорив". Коли ж каже, що 
впокорено все, то ясно, що все, окрім Того, Хто впокорив 
Йому все. А коли Йому все Він упокорить, тоді й Сам Син 
упокориться Тому, Хто все  впокорив Йому, щоб Бог був 
у всьому все» (1 Коринтян 15:24-28).

СПОЧАТКУ НЕМОВЛЯТА

Як і у звичайному житті, народившись, віруючі 
люди вступають у фазу духовного росту, що визначає 
їх як немовлят. Вони, як правило, плачуть перед Богом 
через свої гріхи під час свого духовного народження, 
а всі небеса в цю мить радіють і торжествують. Дуже 
скоро, зазвичай відразу після молитви покаяння, 
новонароджені віруючі також починають відчувати 
у своєму серці й переживати цю незрівнянну небес-
ну радість. Вони свідчать, що неможливо передати 
словами всі ті нові почуття душі, очищеної від гріхів 
сокровенною духовною дією крові Ісуса Христа, жер-
товного Агнця, непорочного й святого, принесеного 
в жертву за гріхи всіх людей Самим Богом, Творцем 
всього сущого, Отцем відкуплених Ним дітей. Душу 
наповнює чистота, світло, легкість, радість, любов – 
начебто людина щойно народилася для життя на землі. 
Для нематеріального світу це цілковита правда, бо 
духовна людина (тобто дух у людині) дійсно тільки 
тепер народилася.
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Новонавернені радіють і свідчать, в цей момент їм 
здається, начебто у них виросли крила і вони не йдуть, 
а підносяться над землею, суєтою, проблемами, образа-
ми та злом. Це відбувається тому, що в цю мить, коли 

вони стали Божими дітьми, Бог 
Отець узяв їх, новонароджених 
Своїх немовлят, на руки любо-
ві, пробиті руки Ісуса Христа, 
і ласкаво й ніжно притискає їх 
до Своїх грудей, несучи життє-
вою дорогою до вічності. Звідси 
у них і відчуття злету на крилах, 
точніше не на крилах, а на Бо-
жих Батьківських руках любові. 
Отець Небесний, подібно земним 
матерям, чує й зважає на кожне 
зідхання, кожен стогін і кожну 
молитву Своїх новонароджених 
дітей. Він піклується про них, 
годує, зігріває, захищає, сте-
жить за ними уважно й ніжно, 
передбачаючи й задовольняючи 
їхні потреби.

По благодаті Божій я ба-
гато разів спостерігав духовне 
народження людей, особливо 
в новостворених церквах, де 

Господь дав мені трудитися. Іноді я трішки «заздрив» 
немовлятам: щойно вони чогось попросять у Господа – 
і Він відразу дає їм. Вони ще молитися як слід не вміють, 
щось якось недоладно пробелькочуть (поплачуть, як 
немовлята) перед Господом, а отримують надзвичайні 
відповіді. Тільки хтось із ворогів замислить виступити 
проти Його немовлят, як Господь відразу заступається, 
захищає й так дасть по руках недоброзичливцям, що 
ті відразу розуміють: віруючих кривдити не можна! 

ДУХОВНІ  
НЕМОВЛЯТА,  
ЯК І ФІЗИЧНІ 
НЕМОВЛЯТА 

У ЗВИЧАЙНОМУ 
ЖИТТІ,  

ЗОВСІМ  
БЕЗПОМІЧНІ:  

У САМОЗАБЕЗПЕЧЕННІ, 
САМООБСЛУГОВУВАННІ, 

САМОЗАХИСТІ 
Й УСЬОМУ  

ІНШОМУ.  
АЛЕ ЦЕ В ЖОДНОМУ  

РАЗІ НЕ Є  
ПРОБЛЕМОЮ,  

І НІХТО  
З РОЗУМНИХ 

ДОРОСЛИХ ЛЮДЕЙ 
НЕ ВИМАГАЄ ВІД НИХ 

НІЧОГО ПОДІБНОГО
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«…Бо хто вас доторкується, той доторкується до зірця 
Його ока» (Захарія 2:8). Потім між собою зловмисни-
ки говорять, що ці віруючі – ненормальні, фанатики, 
«дах у них поїхав», але чіпати їх не можна, бо відразу 
накличеш на себе лихо.

А в моєму житті зараз не так: коли я молюся про 
благодать, Господь часто запитує мене, а чи все гаразд 
у взаєминах із Ним, і, буває, перш ніж відповісти на 
мою молитву, випробовує моє серце до самих глибин. 
Коли йде духовна війна, то Він закликає мене до посту 
на один або декілька днів, а потім велить духовно 
озброюватися й грамотно вести духовні битви. Якщо 
я прошу про благословення, то Він часто закликає мене 
до більш повної посвяти й старанної праці, а потім 
благословляє. Тепер я чудово розумію: це тому, що 
Він мене вже зростив до певного віку, і тепер вимоги 
до мене багато в чому змінилися порівняно з часом 
дитинства. Ті ж, хто ще немовлята, буквально купа-
ються в особливій турботі, піклуванні й любові Отця 
Небесного й не знають нужди ні в чому.

Духовні немовлята, як і фізичні немовлята у зви-
чайному житті, зовсім безпомічні: у самозабезпеченні, 
самообслуговуванні, самозахисті й усьому іншому. Але 
це в жодному разі не є проблемою, і ніхто з розумних 
дорослих людей не вимагає від них нічого подібного. 
У духовному світі задоволення всіх цих потреб духовних 
немовлят взяв на Себе Сам Бог, діючи в трьох Особах: 
Отця Небесного, Сина – Спасителя й Заступника Ісуса 
Христа та Божого Святого Духа – Утішителя. Такий 
догляд є почасти і обов’язком церкви, де духовно до-
рослі члени покликані забезпечувати всім необхідним 
новонароджених Господом немовлят. Коли у малюків 
виникають проблеми, зазвичай дорослі аналізують себе: 
де й у чому не догледіли, чого не зробили або зробили 
не так, як було потрібно? Ніхто не звинувачує немовлят 
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за негаразди, які виникають у них зі здоров’ям, трав-
ленням або з чимось іншим, навіть якщо проблема 
виявилася в них одночасно з приходом у цей світ.

Так має бути й у церкві стосовно новонароджених: 
коли з ними щось негаразд у духовному плані – не можна 
їх звинувачувати за це! У першу чергу церква та її служи-
телі повинні зробити переоцінку свого духовного стану, 
практики християнського життя, служіння, навчання 
тощо: що робиться не так, як належить перед Господом, 
що саме спричиняє духовні захворювання у людей, котрі 
приходять до Бога? Можливо, у нас присутні протяги 
різних вчень, які викликають хвороби в незміцнілому 
організмі Божих немовлят? Можливо, ми не провітрюємо 
приміщення духовної будівлі церкви і не впускаємо свіже 
віяння Святого Духа, через що у нас утворилася затхла 
атмосфера старих традицій та правил, де вільно почува-
ються й розмножуються віруси різних хвороб? Можливо, 
народжені люди не отримують повноцінного харчування: 
духовна їжа одноманітна й збіднена, у ній бракує вітамінів 
і мікроелементів різнобічного досвіду пізнання Бога та 
Його волі, через що організм немовлят ослаблений і страж-
дає? І що найгірше, можливо, немовлята полишені самі 
на себе, фактично кинуті напризволяще, і це спричиняє 
їхні проблеми? Причин для духовних негараздів у новона-
вернених може бути чимало, і, як не дивно, в переважній 
більшості церков це провина старших й доросліших дітей 
Божих. Народити, тобто привести людину до Бога, – це 
добре; але потрібно ще взяти на себе відповідальність за 
її подальший розвиток та виховання.

Наші любі й дорогоцінні немовлята, усі без винят-
ку, – абсолютні егоїсти! Адже вони є постійними спо-
живачами любові, ласки, турботи і всякого піклування, 
а самі нічого не можуть зробити, щоб допомогти батькам 
в обслуговуванні самих себе, щось дати дорослим або 
якимось чином віддячити. Радість батьків полягає 
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в одному: Бог дав нам це чудове дитя (або дітей)! І тепер 
його благополуччя й повноцінний розвиток стає ціллю 
та змістом усіх старань батька й матері. 

Духовно зрілі служителі в церквах так само безко-
рисливо, з повною посвятою й любов’ю служать ново-
наверненим, нічого не вимагаючи й не очікуючи від 
них у відповідь. Повноцінний, 
здоровий і гармонійний розви-
ток Божих дітей – це і є достатня 
нагорода духовним батькам 
і служителям, їхня найбільша 
радість. Саме ці думки й почут-
тя висловлював апостол Іван, 
коли писав: «Я не маю більшої 
радости  від  цієї,  щоб  чути, 
що діти мої живуть у правді» 
(3 Івана 1:4). Якщо служитель 
церкви пред’являє вимоги до 
немовлят, то, швидше за все, він 
сам перебуває на рівні духовної 
дитини: для дітей природно 
вимагати чого-небудь одне від 
одного, граючись у доросле жит-
тя. Таке трапляється, тому що 
нерідко служителями в церкві 
робляться на підставі певних 
душевних талантів та звичай-
ного життєвого досвіду, а не за 
наявності духовних дарів, Бо-
жого покликання й духовної 
зрілості.

Немовлята не можуть самі 
харчуватися, а також споживати 
тверду їжу, яка звична для до-
рослих. За Божим промислом, 

СЛУЖИТЕЛІ 
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Й ПОСТАВЛЕНІ  
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ЩОБ ГОТУВАТИ 
ДЛЯ ВІРУЮЧИХ 
РІЗНОМАНІТНУ 
ДУХОВНУ ЇЖУ,  
А ТАКОЖ 
І СПЕЦІАЛЬНО 
ПРИЗНАЧЕНУ  
ДЛЯ БОЖИХ 
НЕМОВЛЯТ, 
У ПЕРШУ ЧЕРГУ 
ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ 
ЇХ ЗДОРОВИМ 
І ПОВНОЦІННИМ 
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Й ПРИДАТНОМУ  
ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ 
ВИГЛЯДІ
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мами годують своїх маленьких дітей молоком. В інших 
випадках батьки, годувальниці або няньки готують для 
немовлят спеціальну їжу, яка дуже легко сприймається 
й засвоюється організмом. Харчування повинне бути 
насичене всіма необхідними для розвитку дитини ві-
тамінами, мінералами й мікроелементами.

Так і з духовними дітьми: вони мають споживати 
духовне словесне молоко, яким є Слово Боже: «…немов 
новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного 
молока,  щоб  ним  вирости  вам  на  спасіння,  якщо  ви 
спробували, що добрий Господь» (1 Петра 2:2-3). Слу-
жителі покликані й поставлені Духом Святим у церкві, 
щоб готувати для віруючих різноманітну духовну їжу, 
а також і спеціально призначену для Божих немовлят, 
у першу чергу забезпечувати їх здоровим і повноцін-
ним вченням з усіх питань життя й служіння Господу 
в доступному й придатному для засвоєння вигляді. 
Щоб потім кожний служитель церкви міг сказати ра-
зом з апостолом Павлом: «Тому дня сьогоднішнього вам 
свідкую, що я чистий від крови всіх, бо я не вхилявсь 
об’являти вам усю волю Божу!» (Дії 20:26-27).

Ці чудові маленькі створіння на початку свого жит-
тєвого шляху нічого не роблять, щоб забезпечити себе 
поживою, – вони просто беруть те, що дають їм люблячі 
й турботливі батьки. Для малюків чималою працею є сам 
процес вживання їжі, а про її приготування поки-що 
не може бути й мови. Так і в духовному житті: вислухати 
проповіді, бути присутнім на кожному богослужінні 
в церкві від початку до кінця, читати систематично 
Біблію й духовну літературу – усе це вимагає досить 
зусиль від новонаверненого. У міру росту ситуація 
змінюється: спершу потрібно буде перейти на дорос-
лішу їжу, а потім навчитися самому їсти. Далі процес 
дорослішання передбачає участь у приготуванні їжі, 
а далі і в здобуванні її. Схожі процеси мають також 
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проходити в духовному житті людей, які навернулися 
до Бога.

Немовлята, особливо коли починають повзати, 
намагаються все, що трапляється на їхньому шляху, 
брати до рота і куштувати на зуб. Вони ще не розумі-
ють, що далеко не все можна випробовувати в такий 
спосіб. Тому батьки повинні дивитися за дітьми та 
опікувати їх, щоб вони не потягли чогось до рота, не за-
лізли в якесь небезпечне для них місце і не виникло 
з ними інших проблем. Якщо таке й трапляється, то 
ніхто з розсудливих батьків не звинувачує своє маля 
в тому, що сталося, але всю відповідальність і провину 
залишають за собою. Таким самим має бути ставлення 
до духовних немовлят у церкві Божій: відповідальність 
за те, що з ними відбувається, у більшості випадків 
лягає на служителів церкви й старших за духовним 
віком братів і сестер, котрі знаходяться поруч із ново-
наверненими. Немовлятам належиться любов, турбота, 
потіха й відповідне виховання.

За немовлятами потрібно стежити й опікувати їх, бо 
їм ще бракує достатнього розуміння, досвіду й мудрості, 
щоб самостійно уникати небезпек і проблем. Необхідно 
бути уважними й застерігати їх від небажаних контактів, 
спілкувань, спільнот. «Не дайте себе звести, – товари-
ство лихе псує добрі звичаї!» (1 Коринтян 15:33). Духовні 
батьки мають вчити духовних немовлят стежити за тим, 
що входить у їхній розум, серце, єство, чому вони дають 
місце. «"Хто з нас мешкатиме при жерущім огні? Хто 
з нас мешкати буде при вічному огнищу?" (Позиція Бога 
щодо нечестивих та грішників.) Хто ходить у правді 
й говорить правдиве, хто бридиться зиском насилля, 
хто долоні свої випорожнює, щоб хабара не тримати, 
хто ухо своє затикає, щоб не чути про кровопролит-
тя, і зажмурює очі свої, щоб не бачити зла, – той 
перебуватиме на високостях, скельні твердині – його 
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недоступна оселя, його хліб буде 
даний йому, вода йому завжди 
запевнена!  Твої  очі  побачать 
Царя в Його пишній красі, бу-
дуть  бачити  землю  далеку» 
(Ісаї 33:14-17).

Немовлята «ходять під себе», 
і в звичайному житті нікому й на 
думку не спаде обурюватися 
такою їхньою поведінкою. У ду-
ховному житті новонавернені 
«ходять під себе» проявами свого 
тілесного характеру, гріхами 
й спотиканнями. Духовні батьки 
й дорослі християни покликані 
постійно обслуговувати новона-
роджених: приймаючи сповідь, 
разом молячись до Господа, з лю-
бов’ю вказуючи на порушен-
ня Божих заповідей, терпляче 
пояснюючи правила духовної 
безпеки, стверджуючи в Божій 
любові й благодаті. Усе це слід 
робити без бридливості й навіть 
найменшого приниження, з іс-
тинною любов’ю в Христі Ісусі.

Багатогранне й багатоцільо-
ве пасторське служіння в церкві 
Божій. Величезна благодать для 
членів церкви, коли в керівни-
цтві громади є достатньо духовно 

зрілі пастори, поставлені на це служіння Духом Святим, 
котрі наслідують Ісуса Христа у своєму служінні Божій 
череді. Служіння пастора в Його церкві полягає не в тому, 
щоб сидіти попереду зборів народу Божого, називатися 
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якимось титулом і приймати почесті, не в машиналь-
ному здійсненні церковних богослужбових ритуалів, 
не у звичайному світському керівництві очолюваною 
громадою, але в істинно пасторському піклуванні про 
довірені Ним душі, розумінні їхніх потреб і проблем та 
постійному забезпеченні кожного необхідним відповідно 
до його віку й стану.

В той же час знову й знову зауважую, що, якби 
не Господь Ісус Христос, Який назавжди перебуває 
з нами в Дусі Святому як глава Своєї Церкви і як 
постійно діючий Архіпастир, то… якими бідними й не-
щасними ми були б! Незалежно від того, що роблять 
земні пастирі отари, Він постійно опікується кожним, 
кого Він народив для Себе, за всіх часів і на будь-яко-
му місці. Він опікується кожною помісною церквою, 
кожною конфесією й деномінацією, так само як і цілою 
Вселенською Церквою. Тому Його Церква завжди 
жива перед Його лицем, вона здолає усі випробування, 
«і сили адові не переможуть її» (Матвія 16:18). «Коли б 
не Господь, що був з нами – нехай-но Ізраїль повість! – 
коли б не Господь, що був з нами…» (Псалом 123:1-2).

Господь, за Своєю суверенною волею, зв’язав Себе на 
землі з людьми, наділивши їх певними дарами благодаті 
й відповідальністю. Тому, давши ці дари й поставивши 
вибраних людей пасторами, Він вимагає з них звіту за 
виконання покладених обов’язків. «Так  говорить  Го-
сподь Бог: Горе Ізраїлевим пастирям, які пасуть самих 
себе! Хіба ж не отару повинні пасти пастирі? Жир ви 
їсте, та вовну вдягаєте, ситу вівцю ріжете, але отари 
не  пасете!  Слабих  не  зміцняєте,  а  хворої  не  лікуєте, 
і  пораненої  не  перев’язуєте,  сполошеної  не  вертаєте, 
і загинулої не шукаєте, але пануєте над ними силою та 
жорстокістю! І порозпорошувалися вони з браку пастиря, 
і стали за їжу для всякої польової звірини, і порозбігали-
ся… Блукає отара Моя по всіх горах та по всіх високих 



150 ЗРОСТАЙТЕ!

згір’ях,  і  по  всій  широкій  землі 
розпорошена отара Моя, і немає 
нікого, хто турбувався б про них, 
і немає нікого, хто б їх шукав!.. 
Тому, пастирі, послухайте слова 
Господнього:  Як  живий  Я,  гово-
рить  Господь  Бог,  –  за  те,  що 
отара Моя полишена на здобич, 
і  стала  отара  Моя  за  їжу  для 
всякої польової звірини через брак 
пастиря,  і  пастирі  Мої  не  шу-
кають Моєї отари, а себе самих 
пасуть  пастирі  Мої,  а  отари 
Моєї не пасуть, тому, пастирі, 
послухайте  слова  Господнього: 
Так  говорить  Господь  Бог:  Ось 
Я  на  тих  пастирів,  і  зажадаю 
з їхньої руки отари Моєї, і відірву 
їх від пасіння отари, і ті пасти-
рі  не  будуть  уже  пасти  самих 
себе,  і  Я  врятую  Свою  отару 
з  їхніх уст,  і вони не будуть їм 
за їжу» (Єзекіїля 34:2-10). Хри-
стос також вказав на відмінність 
між істинним пастирем і пасти-
рем-найманцем: «Я  –  Пастир 
Добрий!  Пастир  добрий  кладе 
життя власне за вівці. А наймит, 
і той, хто не вівчар, кому вівці 
не  свої,  коли  бачить,  що  вовк 
наближається,  то  кидає  вівці 
й тікає, а вовк їх хапає й поло-
шить.  А  наймит  утікає  тому, 
що  він  наймит,  і  не  дбає  про 
вівці» (Івана 10:11-13). Величезна 
проблема, коли в церкві духовно 
незрілий пастор, що ставиться до 

У ДУХОВНИХ 
НЕМОВЛЯТ  

ЧІТКО ВИДНО  
ВСІ ОСОБЛИВОСТІ 

ЇХНЬОГО ТІЛЕСНОГО 
ХАРАКТЕРУ. 

ДОБРЕ ЗНАЮЧИ 
НОВОНАВЕРНЕНИХ 

ЛЮДЕЙ  
ДО ПОКАЯННЯ,  

І ДАЛІ  
ЗАВЖДИ БАЧИШ 

У НИХ СЕРГІЯ,  
ІВАНА, ПЕТРА, ОЛЬГУ,  

ЛІЗУ ЗНАЧНО  
БІЛЬШЕ, НІЖ  

ІСУСА ХРИСТА,  
ЯКОГО ВОНИ 

ПРИЙНЯЛИ У СВОЄ 
СЕРЦЕ.  

СВОЄ ОСОБИСТІСНЕ 
ЩЕ НАДТО ПРИСУТНЄ 

У ТАКИХ ХРИСТИЯН, 
І ВОНИ ЗНАЧНО 

ЧАСТІШЕ ВЧИНЯТЬ 
ВІДПОВІДНО  

ДО СВОГО  
ХАРАКТЕРУ,  

НІЖ  
ЗА БОЖИМИ 

ЗАПОВІДЯМИ,  
ЯКЩО ОСТАННІ 

СУПЕРЕЧАТЬ  
ЇХНІЙ ВДАЧІ  

ТА СПОСОБУ  
ЖИТТЯ



151ПИШУ ВАМ, ДІТИ

своїх обов’язків як до роботи, за яку отримує певну ма-
теріальну винагороду або якусь іншу особисту користь. 
Це – робота, а не служіння, це – найманець, а не пастир. 
У такому випадку майже безнадійно очікувати, щоб 
немовлята духовно росли. Якщо хтось із них і зростає, 
то не завдяки такому пасторові, а внаслідок особистих 
взаємин з Господом і допомоги інших наставників.

Немовлята реально пережили народження згори 
і «запечатані стали Святим Духом обітниці, Який 
є завдаток нашого спадку, на викуп здобутого, на хвалу 
Його слави!» (Ефесян 1:13-14). Однак народження нової 
людини не є показником того, що стара зникла. Тому 
в народжених згори християнах присутні дві природи: 
нова – духовна, народжена від Бога, і стара – тілесна, 
отримана у спадок від батьків та прабатьків. Ці дві 
природи перебувають у постійному протистоянні й во-
рожнечі. Оскільки у немовлят нова, духовна природа 
тільки народилася, а стара має до цього часу чималий 
життєвий стаж, то часто трапляється, що прадавня 
тілесна природа бере гору. Коли дивишся на новона-
верненого християнина, то чітко бачиш його колишній 
характер, звички, виховання, професію тощо. Іван 
раніше був ледаркуватим, і після приходу до Ісуса він 
не поспішає брати участь у служінні, одним з останніх 
відгукується там, де потрібна фізична допомога іншим 
людям. Ольга до навернення була гострою на язик, об-
мовляла всіх сусідів та співробітників, і тепер у церкві 
цікава до будь-якої інформації про всіх членів, полю-
бляє обговорити їхні вчинки й рішення керівництва; 
іноді це робиться під приводом подання молитовних 
потреб. Петро удався поривчастим, гарячим, емоційним, 
схильним до роздратування та гніву, і після покаяння 
він часто буває нестриманим, хоча говорить, що це він 
ревнує про Господа і Його справу. Микола раніше шукав 
людської слави й спілкування із впливовими особами 
цього світу, і після навернення він постійно крутиться 
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біля служителів і старійшин церкви й не бачить для себе 
місця в служінні, окрім як спереду й в усіх на видноті. 
Варіантів продовлження цього списку стільки, скільки 
є різновидів тілесного життя серед людей. У духовних 
немовлят чітко видно всі особливості їхнього тілесного 
характеру. Добре знаючи новонавернених людей до 
покаяння, і далі завжди бачиш у них Сергія, Івана, 
Петра, Ольгу, Лізу значно більше, ніж Ісуса Христа, 
Якого вони прийняли у своє серце. Своє особистісне 
ще надто присутнє у таких християн, і вони значно 
частіше вчинять відповідно до свого характеру, ніж 
за Божими заповідями, якщо останні суперечать їхній 
вдачі та способу життя. Та однак ці люди насправді 
зустрілися з Господом, отримали з Його рук прощення, 
спасіння і дар Святого Духа як завдаток їхньої вічної 
спадщини у Небесного Отця!

Стосовно духовних немовлят необхідно постійно: 
зважати на прояви тілесного характеру, покривати 
й прикривати духовну незрілість, допомагати долати 
перешкоди й проблеми, тримати їх в полі зору й оберігати 
від хибних і небезпечних рішень, годувати й поїти їх 
духовною їжею та питвом, бо вони – немовлята. Вимог 
до немовлят – мінімальні. І, спостерігаючи за ними, 
слід лише радіти, що вони насправді почали жити 
з Господом Ісусом Христом! «"…Бо  цей  син  мій  був 
мертвий – і ожив, був пропав – і знайшовся!" І почали 
веселитись вони» (Луки 15:24).

       ПОТІМ ДІТИ

За своєю сутністю духовні діти майже не відрізня-
ються від немовлят, тому обох цих станів стосуються  
ті самі слова: «гріхи вам прощаються ради Ймення 
Його». Разом з тим з’являються деякі відмінності, нові 
риси.
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Дитинство – це період активного пізнання на-
вколишнього світу. Цей процес спочатку проходить 
у сім'ї, за участі батьків та домашніх. Для дитини вони 
є найвищим авторитетом, і всю решту інформації вона 
сприйматиме в контексті знань, отриманих від батьків. 
Потім дітей посилають до школи, де їм викладають 
первинні основи знань, нагромаджених людством за 
весь час його існування.

У духовному житті має бути так само: цей період 
духовного розвитку християнина призначений Богом 
для накопичення знань. Діти мають багато навчатися, 
де тільки і як тільки це можливо, у межах шляху ду-
ховного становлення, накресленого згори, з урахуван-
ням правил і заходів безпеки. Тому за навчання дітей 
повинні відповідати служителі церкви, куди Господь, 
за Своєю досконалою волею, привів людину й де Він 
народив її згори Духом Святим у Свою сім’ю. Найперша 
порада новонаверненому: не пропускайте богослужінь 
у своїй церкві, беріть посильну активну участь у різних 
духовних заходах, тому що Дух Святий постійно працює 
над тим, щоб через служителів і служіння приготувати 
для нас особливу на кожен час неповторну духовну 
поживу. Тому «не  кидаймо  збору  свого,  як  то  звичай 
у деяких» (Євреїв 10:25). 

Помісна церква, де Господь відкрився нам, є нашою 
новою духовною сім'єю. У Бога немає випадковостей, 
у тому числі коли Він нас відроджує й вводить до 
Своєї Церкви в тій чи іншій помісній церкві, – це 
Його промисел і Його шлях для нас. Цілком природно 
й нормально, коли новонароджений пізнає Бога й увесь 
світ з перспективи вчення своєї духовної сім’ї – церкви, 
в яку від початку помістив його Господь.

Потім діти йдуть до школи. Для їхнього подаль-
шого розвитку вже недостатньо тієї інформації, яку 
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вони отримують у своїй сім'ї. Новонаверненим важ-
ливо знайти всі можливості, щоб відвідувати курси, 
семінари, конференції з різної тематики, які можуть 
бути корисними й забезпечать інформаційну базу для 
подальшого духовного росту. Дуже важлива самоосвіта, 
тобто самостійне читання Біблії й здорової, збудову-
ючої духовної літератури. Тут потрібно мати мудрих 
консультантів – зрілих християн, спроможних дати 
добрі поради щодо вибору книг, щоб не витрачати час 
на малозначне й порожнє або, що ще гірше, не наха-
патися ідей, замішаних на «лукавстві до хитрого блу-
ду», у чому діти ще не здатні розібратися самостійно. 
«…Щоб більш не були ми малолітками, що хитаються 
й захоплюються від усякого вітру науки за людською 
оманою та за лукавством до хитрого блуду…» (Ефе-
сян 4:14). Дуже важливо, щоб знання, які отримують 
духовні діти, були чисті, здорові, максимально духовно 
збалансовані.

Початкова школа завжди загальноосвітня, спе-
ціалізація починається пізніше, у старших класах 
та університетах. Тому на цьому етапі вашого ду-
ховного росту не ставте собі надто серйозних питань 
про покликання, призначення й дари; ваше основне 
завдання – духовно зростати. І якщо це відбуваєть-
ся, то задачі дорослого духовного життя у вас не за 
горами. «Тому докладіть до цього всю пильність, і по-
кажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті – пізнання, 
а в пізнанні – стримання, а в стриманні – терпели-
вість, а в терпеливості – благочестя, а в благоче-
сті – братерство, а в братерстві – любов. Бо коли 
це в вас є та примножується, то воно зробить вас 
нелінивими, ані безплідними для пізнання Господа 
нашого Ісуса Христа» (2 Петра 1:5-8).

Хороша і правильна освіта завжди передбачає 
практику. Мама просить маленьку доньку підмести 
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підлогу на кухні. Донька мете півгодини, старанно 
трудиться, а коли вона пішла в дитячу кімнату, мати 
все прибрала після неї за дві хвилини. Батько просить 
сина допомогти прибити дошку. У цій справі батько 
більше допомагає синові, ніж син батькові, але це 
дуже важливо – щоб поруч із батьком син практично 
здобував життєві навички.

Так само відбувається у ду-
ховному житті. Служителям цер-
кви для повноцінного розвитку 
новонавернених слід наставляти 
їх і для початку покладати хоч 
якусь невелику відповідальність 
й залучати до різноманітних слу-
жінь, участі у чомусь та допо-
моги. Відразу ж і навчати, як 
правильно робити Божу справу: 
з молитвою, у смиренні, з наді-
єю на Господа, відповідно Слову 
Божому та Божій волі. Духовним 
дітям самим також потрібно це 
розуміти й докладати усіх зусиль, 
щоб брати участь у всіх мож-
ливих служіннях відповідно до 
даної Богом спроможності та зді-
бностей, але робити це слід не на шкоду своїй сім’ї, роботі, 
навчанню та іншим соціальним обов’язкам. 

Проте варто усвідомлювати й пам’ятати: як би ми 
не намагалися підтримувати баланс відповідальності 
у своєму житті, наші невіруючі й невідроджені родичі, 
друзі та знайомі все одно часто не зрозуміють нашого 
бажання служити Господу. Ми маємо ставитися до них 
з любов’ю, вибачливістю і розумінням, та все ж не за-
бувати про свою особисту відповідальність перед Тим, 
Хто простив і спас нас. «Хто більш, як Мене, любить 
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ПРИЗНАЧЕННЯ 
Й ДАРИ; ВАШЕ 
ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ –  
ДУХОВНО ЗРОСТАТИ. 
І ЯКЩО ЦЕ 
ВІДБУВАЄТЬСЯ,  
ТО ЗАДАЧІ ДОРОСЛОГО 
ДУХОВНОГО ЖИТТЯ 
У ВАС НЕ ЗА ГОРАМИ
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батька чи матір, той Мене недостойний. І хто більш, 
як Мене, любить сина чи дочку, той Мене недостойний» 
(Матвія 10:37). Чому так радикально?! Тому що Він 
віддав Своє життя за нас: прийшов на нашу землю, 
прийняв людське тіло, пішов на хрест, помер у муках, 
зійшов до пекла – і все зробив заради тебе й мене. Те, 
що Господь зробив для нас, не могли зробити ні земні 
батьки й ніхто з людей на землі. Він дійсно гідний того, 
щоб наша любов до Нього переважила все!

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ НЕМОВЛЯЧОГО Й ДИТЯЧОГО ВІКУ

Перша й найбільша небезпека – це коли діти, за-
своївши перші основні поняття, починають вважати, 
що вони все знають і можуть. У звичайному житті 
це не така вже й велика проблема, як у духовному. 
Бо в духовному світі така позиція прямо пов’язана 
з гординею, а цей гріх дуже вдало використовує ди-
явол у боротьбі з людиною та Богом. Якщо тільки 
людина у серці своєму дала хоч якесь місце гордині, 
відразу диявол буде всіляко підтримувати це рішення, 
постійно лити воду на млин самолюбства й зарозу-
мілості. Ворог показуватиме людині, що всі незгідні 
з її точкою зору просто не люблять її, заздрять їй, 
не цінують її здібностей і дарів, багатства її знань 
та життєвого досвіду тощо.

У таких випадках Господь виховує християнина 
жорсткою рукою. Добрий Пастир пробуджує його від 
гордості й самозамилування, показує йому в прак-
тичних життєвих ситуаціях, що те, на що він споді-
вається, насправді недосконале, воно не працює або 
придатне лише в окремих випадках, що він не такий 
вже мудрий та духовний, яким себе уявляє. Що все, 
чим він може похвалитися, отримано від Отця Небес-
ного і діє в ньому завдяки Його любові. «Коли хто 
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думає,  ніби  щось  знає,  той  нічого  не  знає  ще  так, 
як знати повинно»; «…хто думає, ніби стоїть він, 
нехай стережеться, щоб не впасти!» (1 Коринтян 8:2; 
10:12).  «…Кажу  кожному  з  вас  не  думати  про  себе 
більш, ніж належить думати, але думати скромно, 
у міру віри, як кожному Бог наділив» (Римлян 12:3). 
«…Щоб ви не чванились один за одним перед іншим. 
Хто-бо тебе вирізняє? Що ти маєш, чого б ти не взяв? 
А коли ж бо ти взяв, чого чванишся, ніби не взяв?» 
(1 Коринтян 4:6-7).

Якщо людина не зупиняється, продовжує думати 
високо про себе й низько про навколишніх, то Господь 
відступається від неї, і тоді християнин потрапляє у гли-
боку яму чи болото, виваляється в гріховній багнюці, 
так що йому має бути соромно дивитись у вічі всім 
тим, кого він ставив нижче за себе. Дивно й страшно, 
що омана гордині буває настільки сильною, що навіть 
у такому положенні людина не перестає думати про себе 
як про особливу й велику і продовжує принижувати 
інших і мати їх за ніщо. Це вкрай небезпечний стан. 

Друга небезпека полягає в тому, що духовні діти 
втомлюються в духовній боротьбі й перестають звертати 
увагу на прояви своєї тілесної людини й протистояти 
цьому. Новонавернені уявляють, що виконають перший, 
другий, п’ятий пункт – і все вирішиться: вони стануть 
духовними, плоть буде переможено і почнеться для них 
золотий вік життя в дусі. Та де там! Процес росту йде 
якось повільно, непомітно, вимагає постійних зусиль, 
самоаналізу, щораз більшого й більшого смирення 
та терпіння. Тоді такі християни вирішують самі для 
себе, що їхній нинішній стан нормальний, що дуже 
багато віруючих саме так і живуть, що духовні здобут-
ки – це або гарна теорія, або покликання особливих 
сподвижників, таких як ченці чи служителі церкви, 
але не для простих звичайних прихожан. Тоді духовні 
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діти зупиняються в духовному розвитку й перестають 
шукати розв’язання питань, які перед ними ставить 
Дух Святий.

Ще одна дитяча духовна хвороба – прив’язаність 
до стану першої любові й початкового перебування 
в Божій благодаті та намагання будь-що утриматися 
в цьому положенні. У звичайному житті це нонсенс, 

такого просто не може бути! 
Нікому не спадає на думку 
добровільно й свідомо залиша-
тися в дитинстві, а тим більше 
немовлям. У соціальній сфері 
таке трапляється, коли діти, 
розбещені надмірною батьків-
ською турботою й піклуванням, 
виростають зовсім не здатними 
до найменших самостійних дій 
і відповідальності. У духовному 
світі це стається набагато часті-
ше, причому винні тут не тільки 
духовні наставники, але й самі 
християни, які вважають, що 
зберегти статус-кво і є ціллю 
християнського життя: радіти 
знову й знову, що ти покаявся 
й народжений згори, без кін-
ця слухати розповіді інших 
людей саме про такі пережи-
вання. А якщо почують щось 
більш серйозніше, то відразу 
відвертаються як від чогось 
важкого, складного для розу-
міння й засвоєння, зайвого та 
нудного. Ці прихожани живуть 
найпростішими або примітив-
ними (зрозумійте правильно!) 

ЩЕ ОДНА  
ДИТЯЧА ДУХОВНА 
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ПРИВ’ЯЗАНІСТЬ 

ДО СТАНУ 
ПЕРШОЇ ЛЮБОВІ 
Й ПОЧАТКОВОГО 

ПЕРЕБУВАННЯ 
В БОЖІЙ БЛАГОДАТІ 

ТА НАМАГАННЯ  
БУДЬ-ЩО 

УТРИМАТИСЯ  
В ЦЬОМУ  

ПОЛОЖЕННІ. 
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НІКОМУ НЕ СПАДАЄ  
НА ДУМКУ 

ДОБРОВІЛЬНО 
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НЕМОВЛЯМ



159ПИШУ ВАМ, ДІТИ

християнськими радощами, перебувають на рівні 
елементарних початкових уявлень про Бога. «Не му-
дрий він син, бо інакше не був би так довго у матернім 
нутрі» (Осії 13:13).

Такі християни звичайно думають, що слова докору 
про залишення першої любові в посланні до Ефеської 
церкви – це заклик до повернення в первинний стан, 
який вони мали відразу після навернення до Бога. Але 
як у звичайному житті не можна повернутися до стану 
немовляти, так не можна вдруге пережити народження 
згори (якщо тільки справді був народжений!) і ще раз 
зазнати тих самих відчуттів. Бути новонародженим, 
немовлям можливо один раз, тому повернення до такого 
самого стану – утопія, абсолютно нереальне бажання. 
Хто леліє своє дитинство й не хоче з нього виростати, 
той зупинився в духовному розвитку. У житті такої 
людини починається процес деградації, що призво-
дить до духовної інвалідності. Шкода. Адже Христос 
приніс нам не просто життя, але життя з надлишком: 
«Я прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком щоб 
мали» (Івана 10:10).

ДЕКІЛЬКА ПОРАД ДУХОВНИМ ДІТЯМ
(КОЛИ ПРОГРАЄШ ДУХОВНУ БОРОТЬБУ)

Безумовно, важко щирому й чесному християнинові 
постійно спостерігати у своєму житті, наскільки ти 
нездатний протистояти проявам своєї плоті, як знову 
й знову зазнаєш поразки в духовній війні. Коли май-
же всяка спокуса спричиняє в нас звичайно властиву 
нам тілесну реакцію, ми відразу усвідомлюємо, що 
повелися не так, як хотів би цього Дух, що живе в нас, 
не відповідно до Божих заповідей, записаних в Його 
Слові. Усвідомлення неправильного вчинку викликає 
у нас жаль, каяття, відчуття власної безпорадності 
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й нікчемності. Навіть у момент покаяння ми не почу-
валися настільки негідними, зіпсованими до глибини 
свого єства. (Хоча це ще далеко не глибина.) 

Що робити в такій ситуації? По-перше, звичайно, 
слід чесно визнавати перед Господом свою недосконалість 
і помилки, сповідуючи їх у молитві. Ми маємо розумі-
ти, що таким шляхом, через ще глибше усвідомлення 
нашої гріховності Господь упокорює нас, щоб зробити 
спроможними прийняти ще більшу Його благодать. 
Це Божественна школа смирення для кожного з нас. 
Якщо не будемо вигороджувати себе, займатися само-
виправданням і самообманом, а також вводити в оману 
інших щодо власного положення, а щиро й чесно підемо 
нелегким шляхом самопізнання у світлі Слова й Духа, 
то Господь приведе нас до блаженного стану смиріння 
й упокореного серця нашої внутрішньої людини перед 
Ним, зробить нас гідними й здатними прийняти наступну 
нову Його благодать і благословення. «Бог противиться 
гордим, а смиренним дає благодать. Тож підкоріться 
Богові…»,  «Упокоріться перед Господнім лицем, і Він 
вас підійме!» (Якова 4:6, 10). «А всі майте покору один 
до одного, бо "Бог противиться гордим, а смиренним 
дає благодать!" Тож покоріться під міцну Божу руку, 
щоб Він вас Свого часу повищив» (1 Петра 5:5-6). Сми-
ренність – це перший і найважливіший урок, який ми 
повинні постійно засвоювати й поглиблювати у нашій 
свідомості й серці.

По-друге, через такі ситуації ми маємо можливість 
стверджуватися в благодаті нашого спасіння. Тобто 
ми щоразу більше розуміємо, наскільки ми не варті 
тієї милості й прощення, яке дарував нам Господь, 
і наскільки незаслужено, не за наші чесноти, справи 
чи досягнення Він явив нам ласку і спас. Зазвичай 
люди про себе кращої думки, ніж вони є насправді. 
Навіть християни вважають, що були поганими тільки 
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до покаяння, бо не знали Бога, 
не вірили Йому й не ходили до 
церкви. Після покаяння й на-
вернення ми маємо намір вірно 
служити Господу. Однак пробле-
ма не в тому, що ми грішники, 
бо згрішили, а в тому, що ми 
грішимо, бо ми грішники за 
своєю природою. Гріх сидить 
глибоко в нас, у нашій людській 
натурі й виявляється в кожному 
з нас у різних варіаціях, – та 
яка різниця? Хоч одне, хоч дру-
ге – так само гріх. А відплата за 
гріх перед святим і праведним 
Богом одна – смерть. Тому через 
прояви нашої недосконалості 
ми постійно переконуємося, 
наскільки глибоко ми зіпсуті. 
Але ж Бог, приймаючи нас до 
Себе, знав про нашу зіпсова-
ність, слабкість, недосконалість, 
наші проблеми. Це ми себе 
не знали, і тепер, наповнюючись 
Його світлом, щораз більше 
здивовані і вражені відкриваємо 
собі себе. Господь же все знав, бо 
Він всевідаючий. Глибину про-
никнення вірусу гріха в наше 
єство й ступінь ураження ним 
різних сфер нашого життя Він 
бачить і знає значно краще, ніж 
будь-хто з нас насправді може 
усвідомити за час усього свого 
життя. Та все ж Він прийняв 
нас такими, які ми є, простив, 
дав нам Духа Свого Святого, 

ВІН ВСЕВІДАЮЧИЙ. 
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відродив для нового життя, ввів у Свою родину – Цер-
кву, наділив кожного з нас особливими дарами Духа. 
Усвідомлюючи це, ми все ясніше й краще розуміємо 
величінь Божої благодаті, незаслуженої милості, яв-
леної до нас, і наша душа все більше й більше прагне 
славити Його й дякувати Йому! Це дуже важливий 
урок для нас.

Чим більше віруюча людина зростає духовно, тим 
більше усвідомлює свою особисту гріховність, – це 
обернено пропорційний процес. Іван Христитель 
висловив це так: «Він  має  рости,  я  ж  –  маліти» 
(Івана 3:30). Цей процес умаління в міру духовного 
росту відбувається внаслідок самопізнання, «вникан-
ня в себе»*), здобутком чого є не теоретичне знання 
або віра в нього, а реальне пізнання. Для нашого 
еґо й плоті приємного в цьому процесі дуже мало. 
Апостол Павло, як один серед найбільш духовно 
зрілих віруючих людей і служителів Божих свого 
часу, та й усієї історії християнства, писав: «Вірне 
це слово, і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус 
прийшов у світ спасти грішних, із яких перший – 
то я» (1 Тимофія 1:15). Перший із грішників – це 
стосувалося не тільки того, що він підтримував, 
очолював і навіть ініціював гоніння на перших 
християн. Павло, внаслідок свого наближення до 
Джерела світла – Бога й міри особистого духовного 
росту, набагато більше за інших пізнав свою власну 
гріховність та зіпсованість і тому усвідомлено пи-
сав: я – перший грішник, найбільший у пізнанні 
особистої гріховності.

По-третє, не завжди правильно зосереджуватися на 
якійсь окремій проблемі й мучити себе тим, що не виходить 
вирішити її остаточно. Наше життя складне, переплетене 

*) 1 Тимофія 4:16, пер. Г. Деркача.
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й взаємозалежне. Тому нерідко буває так, що для досяг-
нення результату в одному питанні потрібно вирішувати 
деякі інші, які нібито прямо його не стосуються. Напри-
клад, у нашому тілі через виразку шлунку може боліти 
голова – отож неправильно га-
мувати головний біль, не лікуючи 
шлунок. Так і в духовному жит-
ті: деякі проблеми, що постійно 
нас переслідують, мають коріння 
в чомусь іншому, чого ми відразу 
не бачимо, а можливо, поки що 
не розуміємо. Та коли Дух Божий 
просвітить нас і ми усвідомимо 
й виправимо ситуацію в глибині 
душі, тоді проблема, яка так гні-
тила нас, часто починає вирішу-
ватися ніби сама собою.

ЩЕ ТРОХИ ПРО ДІТЕЙ

На закінчення даного і як вступ до наступних 
розділів пропонується калейдоскоп різних пережитих 
уроків, спостережень, міркувань та ідей щодо розгля-
нутої теми. Будьмо уважні й готові вчасно перейти до 
аналізу питання з іншої перспективи.

Особисті бажання та спонукання Духа Святого. 
Духовні діти практично не помічають відмінності між 
власними бажаннями і спонуканнями Духа Святого, 
постійно плутаючи одне з іншим. Дітям здається, що 
коли їхні бажання добрі, загалом відповідають Свя-
щенному Писанню, сприяють прославленню Господа, 
спрямовані на збудову Царства Божого й добрі справи, – 
отже, вони від Духа Божого. Не можна засуджувати 
чи звинувачувати новонавернених за такий підхід до 
служіння: вони ж тільки діти! Навпаки, батьки радіють 

ЗАВЖДИ СИЛЬНІ, 
МУДРІ,  
ДУХОВНО ЗРІЛІ 
МАЮТЬ  
ВМІЩАТИ  
СЛАБКИХ, 
НЕДОСВІДЧЕНИХ, 
ДУХОВНО НЕЗРІЛИХ, 
ПІДЛАШТОВУВАТИСЯ 
ПІД НИХ  
І ЇМ ДОПОМАГАТИ
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від позитивної активності своїх нащадків і мудро ске-
ровують їхню енергію в правильне русло. При побу-
дові взаємин і співпраці ви повинні розуміти, хто ваш 
ближній, і якщо ви духовний підліток, то не ставити 
вимог на своєму рівні до духовної дитини, яка поруч 
із вами проходить свій життєвий шлях і намагається 
служити Господу в міру того, ким вона є. Завжди 
сильні, мудрі, духовно зрілі мають вміщати слабких, 
недосвідчених, духовно незрілих, підлаштовуватися 
під них і їм допомагати.

Копіювання практики духовно зрілих християн. 
Дітям властиво, побачивши щось гарне й цікаве у інших, 
відразу ж загорітися бажанням мати собі таке ж. «Мамо, 
тату, я хочу таку саму іграшку, як у того хлопчика (або 
дівчинки)!» На дитячому рівні немає ще розуміння свого 
індивідуального покликання й призначення, а тому 
часто відбувається просто сліпе копіювання того, що 
найбільше сподобалось, чи просто успішного чужого 
духовного досвіду. Є різниця між тим, як духовно зрілі 
християни діляться досвідом, і копіюванням практики 
старших служителів незрілими християнами. Згадую 
свою дочку, яка у дворічному віці дуже полюбляла 
взувати туфлі мами чи тіточок і походжати в них ву-
лицею. Так духовні діти старанно переймають форми 
й стиль служіння шанованих пасторів, євангелістів 
та проповідників, уявляючи при цьому, що й самі 
виглядають солідно. У цьому немає великої пробле-
ми, тому що наслідування позитивного досвіду інших 
успішних Божих служителів служить доброю школою 
для виховання й формування особистості. А Господь, 
за багатством Своєї покриваючої любові, благословляє 
Своїх дітей і в такому підході до служіння, бо Він бачить 
і знає нас, хто ми є. Він любить через нікчемне людське 
відкривати Свою велику Божественну славу, – у такому 
випадку її особливо яскраво видно. «Хіба Бог мудрість 
світу цього не змінив на глупоту? Через те ж, що світ 
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мудрістю не зрозумів Бога в мудрості Божій, то Богові 
вгодно було спасти віруючих через дурість (ніби примі-
тивну простоту) проповіді. Бо й юдеї жадають ознак, 
і греки пошукують мудрости, а ми проповідуємо Христа 
розп’ятого, – для юдеїв згіршен-
ня,  а  для  греків  –  безумство, 
а для самих покликаних юдеїв 
та греків – Христа, Божу силу 
та Божую мудрість! Бо Боже 
й немудре – розумніше воно від 
людей, а Боже немічне – сильні-
ше воно від людей! Дивіться-бо, 
браття,  на  ваших  поклика-
них, що небагато хто мудрі за 
тілом,  небагато  хто  сильні, 
небагато  хто  шляхетні.  Але 
Бог вибрав немудре світу, щоб 
засоромити  мудрих,  і  немічне 
світу  Бог  вибрав,  щоб  засоро-
мити сильне, і простих світу, 
і погорджених, і незначних ви-
брав Бог, щоб значне знівечити, 
так  щоб не хвалилося перед 
Богом жадне тіло» (1 Корин-
тян 1:20-29).

Служіння більше таланта-
ми, а не дарами. Як правило, 
духовні немовлята та діти слу-
жать Господу й славлять Його 
своїми талантами, а не духовни-
ми дарами. Який зміст я вкла-
даю в слова «таланти» і «дари»? Талантами я називаю 
все те, а в першу чергу здібності, що Бог дає кожній 
людині з моменту її фізичного народження на землі. 
Талантами наділені всі люди без винятку, віруючі й не-
віруючі, представники усіх національностей і релігій. 

ДУХОВНІ  
НЕМОВЛЯТА 
ОТРИМУЮТЬ  
ДУХОВНІ ДАРИ 
З МОМЕНТУ 
НАРОДЖЕННЯ ЗГОРИ, 
ПРОТЕ ВНАСЛІДОК 
СВОЄЇ ЦІЛКОВИТОЇ 
НЕЗРІЛОСТІ 
НОВОНАВЕРНЕНІ 
ЩЕ НЕСПРОМОЖНІ 
СЛУЖИТИ НИМИ 
ГОСПОДУ. 
НАЙБІЛЬШЕ –  
ВОНИ МОЖУТЬ 
ПРОСТО 
ДЕМОНСТРУВАТИ 
НАЯВНІСТЬ У СЕБЕ 
ОКРЕМИХ ДАРІВ.  
ЩОБ  
КОРИСТУВАТИСЯ 
НИМИ,  
НЕМОВЛЯТАМ І ДІТЯМ 
ПОТРІБНО  
ЩЕ ВИРОСТИ
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Духовні дари отримують тільки народжені від Духа 
Святого віруючі люди. Як і таланти, дари даються всім 
без винятку, але тільки віруючим людям з волі Отця 
Небесного, Який їх народив через прийнятого ними 
Духа. Отож, духовні немовлята отримують духовні 
дари з моменту народження згори, проте внаслідок 
своєї цілковитої незрілості новонавернені ще неспро-
можні служити ними Господу. Найбільше – вони мо-
жуть просто демонструвати наявність у себе окремих 
дарів. Щоб користуватися ними, немовлятам і дітям 
потрібно ще вирости. Однак молодий християнин має 
можливість послужити Богові своїми талантами, тобто 
тим, що було у нього перед наверненням до Господа, 
у чому він розвинувся й досяг певних результатів 
у звичайному житті. Це правильно й дуже добре. 
«Говорю  я  по-людському,  через  неміч  вашого  тіла 
(духовне дитинство). Бо як ви віддавали були члени 
ваші за рабів нечистості й беззаконню на беззаконня, 
так тепер віддайте члени ваші за рабів праведности 
на освячення» (Римлян 6:19).

Наприклад, хтось має музичний талант і добився 
великого успіху у звичайному світському житті, ставши 
керівником та диригентом чудового музичного колек-
тиву. Навернувшись до Господа й переживши народ-
ження згори, ця людина може відразу ж використати 
свої музичні таланти для слави Божої: організувати 
гарний церковний хор або інше християнське музичне 
служіння. Таке музичне служіння відбуватиметься 
на високому професійному рівні, потішатиме серця 
багатьох віруючих людей, проте, незважаючи на всі 
видимі здобутки, керівник на початку ще залишається 
духовним немовлям, котрому належить зростати до 
духовного дитячого віку, а потім, за дотримання умов 
росту, і далі. Отож, у даному випадку успіх у сфері 
музичного служіння ще нічого не говорить про ду-
ховний рівень керівника.
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Інший добре опанував ораторське мистецтво. Він 
може правильно систематизувати отриману або за-
своєну інформацію, розуміє, як правильно подати її 
для відповідної аудиторії, вміє промовляти яскраво 
й захоплююче. Такій людині, коли вона прийме Ісу-
са особистим Спасителем, народиться згори від води 
й Духа й через це стане Божою дитиною, не складно 
застосувати свій ораторський талант для справи Божої. 
Всілякі нові для цього християнина знання він може 
чітко й зрозуміло передавати іншим. Але це будуть 
тільки знання, а не його особисте пізнання Господа. 
Якою би вражаючою не була його мова, на початках 
це буде служіння обдарованого яскравим талантом ду-
ховного немовляти. Новонавернений ще зовсім не знає 
й не розуміє різниці між здобутими знаннями і отри-
маним словом від Господа. У такій ситуації прекрасна 
й талановита промова не є показником духовного рівня 
оратора; ми можемо слухати дуже здібне на душевному 
рівні духовне немовля, яке має пройти ще великий 
шлях до духовної зрілості.

Є люди з талантом лідера й керівника. У звичайно-
му житті деякі з них досягли значних успіхів і стали 
поважними керівниками великих організацій. Коли 
така людина увірує в Господа й народиться згори, вона 
може і в церкві використовувати свій талант керівника: 
влаштовувати різні заходи, налагодити менеджмент 
у християнській організації тощо. І тут у церквах часто 
припускаються фатальної помилки: таким лідерам, 
успішним на душевному, земному рівні, надають право 
керувати громадою й спрямовувати її духовне життя. 
Але вони, незважаючи на свої видатні здібності, стали 
тільки духовними немовлятами чи, можливо, досягли 
дитячого віку! Унаслідок їхнього керівництва церква 
перетвориться на великий духовний дитячий садок за 
сповідуваними та практикованими методами духовного 
життя, хай навіть при цьому й прекрасно організований. 
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Лідерський талант і духовний рівень – різні речі, 
а тому далеко не завжди збігаються.

Комусь Господь дає здібності до розвитку бізнесу 
й можливість заробляти гроші. Та бізнесмен, навер-
нувшись до Господа і прийнявши Духа Святого, стає 

лише духовним немовлям, не-
залежно від того, скільки гро-
шей у нього на рахунку і яким 
багатством він володіє. Так, він 
може відразу після навернення 
служити Господу своїми талан-
тами, зокрема коштами. Але 
значні суми пожертвувань самі 
собою не роблять з підприємли-
вого бізнесмена духовно зрілу 
людину. Спочатку він повинен 
пройти період немовляти, потім 
дитинства і, якщо докладатиме 
відповідних зусиль, зростати-
ме далі. Неправильно заради 
великих коштів обирати таку 
людину до складу церковної 
ради, де духовно зрілі люди 
мають пильнувати за життям 
громади й приймати рішен-
ня, відповідні до волі Духа 

Святого. Коли бізнесмен духовно виросте й досягне 
належного рівня, тоді йому можна довіряти духовну 
відповідальність у церкві.

Не можна плутати яскраві таланти і природні риси 
з духовними дарами й проявами духу, а також душев-
ні здібності з духовною зрілістю. Одне і друге – усе 
в нашому житті має служити для слави Божої. Однак 
є різниця між душевним і духовним. У духовно здо-
ровій церкві все ґрунтується на духовних цінностях.

НЕ МОЖНА ПЛУТАТИ 
ЯСКРАВІ ТАЛАНТИ 
І ПРИРОДНІ РИСИ 

З ДУХОВНИМИ 
ДАРАМИ  

Й ПРОЯВАМИ  
ДУХУ, А ТАКОЖ 

ДУШЕВНІ  
ЗДІБНОСТІ 

З ДУХОВНОЮ 
ЗРІЛІСТЮ.  

ОДНЕ І ДРУГЕ – УСЕ 
В НАШОМУ ЖИТТІ 

МАЄ СЛУЖИТИ 
ДЛЯ СЛАВИ БОЖОЇ. 
ОДНАК Є РІЗНИЦЯ 

МІЖ ДУШЕВНИМ 
І ДУХОВНИМ
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Те, що немовлята служать Господу своїми талан-
тами, – дуже правильно, і цьому потрібно завжди 
сприяти. Разом з тим важливо бачити, розрізняти 
й пам’ятати, що за духовним рівнем вони ще лише 
немовлята або діти, що їхня участь у житті церкви 
ще не є служінням Господу в глибокому духовному 
розумінні, а швидше відповідає тій активності, яка 
має виявлятися у духовних дітей для їх повноцінного 
розвитку перед Господом. Строго кажучи, незважаючи 
на найяскравіші таланти, вони можуть бути здібними 
помічниками, але ніяк не відповідальними служите-
лями в Церкві Божій. Доки не виростуть духовно.

Якщо ти в церкві служиш Господу тільки своїми 
талантами, якщо твій авторитет базується на твоїх 
душевних здібностях і земних досягненнях, – швидше 
за все, ти ще духовне немовля або дитя, і тобі необ-
хідно духовно рости.

Сприйняття малозначного як важливого.  
Часто діти хваляться дріб’язковими або навіть нічого 
не вартими речами, надають їм величезного значен-
ня. Придивіться, що є цінністю або навіть скарбом  
для дітей: якісь палички, іржаві шматки дроту, об-
ривки кольорового пластику тощо. Так само й у ду-
ховних дітей: вони підбирають у християнському 
світі і зберігають немало дуже дивних речей… Тут 
важливо не те, що конкретно дитина робить, а те, 
які процеси при цьому відбуваються у формуванні її 
особистості. «Навіть дитя можна пізнати по вчин-
ках  його,  котрий  вчинок  чистий  і  котрий  правий» 
(Притчі 20:11*)). Тому духовно зрілі християни 
мають з мудрістю контролювати й коректувати зовні 
несерйозні заняття духовних дітей та скеровувати їх 
у правильне русло.

*) Пер. Г. Деркача.
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Служіння в стилі й з елементами гри. Для дітей 
не настав ще час справжньої й відповідальної праці. 
Для них дуже природно діяти в ігровому стилі. До-
ручіть дитині будь-яке серйозне посильне завдання 
і поспостерігайте за нею: вона обов’язково якимось 
чином прямо чи опосередковано пов’язуватиме його 
виконання з ігровими елементами, нерідко виявляючи 
при цьому велику фантазію. Сучасні методики навчання 
дітей дуже успішно враховують цю особливість дитячого 
менталітету. Щось схоже відбувається й у духовному 
житті. Духовним дітям, коли вони починають брати 
участь у житті й служінні церкви, дуже необхідні цікаві 
програми, захоплюючі подорожі, яскраві заходи, відомі 
люди тощо. Слова Писання «щоб  ви  благопристойно 
ревно служили Господеві без розваг» (1 Корінфян 7:35*)) 
стосуються не їх, а більш дорослих християн, принаймні 
духовних підлітків. У тому, що діти бавляться у своєму 
віці, зовсім немає проблеми, – аби тільки вони виросли, 
вивчилися й гідно розпочали самостійне доросле життя.

Слід зауважити: дуже неправильно чинять деякі 
служителі, які, ніби з добрих міркувань стосовно Бога 
і Його святості, позбавляють духовних дітей у церкві 
атмосфери й періоду дитинства. Не забороняйте дитя-
чі ігри, а використовуйте їх для навчання, пізнання 
Бога й виховання найкращих християнських якостей. 
Не позбавляйте дітей дитинства!

Разом з тим у християнстві є чимала проблема 
в тому, що служіння Богові в багатьох церквах пере-
творюється на нескінченну низку ігор, сучасні про-
фесійні шоу, які не сприяють росту й розвитку Божих 
дітей, але ніби завжди тримають їх у стані духовного 
дитинства. Звідси – одна із причин нестачі служителів 
на Божих полях за всіх часів історії церкви.

*) Пер. Г. Деркача.
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(Золота середина. Знову й знову переконуюся 
в тому, що істинний Божий шлях для нас – це завж-
ди золота середина. «…Не  відступиш  ні  праворуч,  ні 
ліворуч…» (Повт. Закону 17:11) – промовляв Господь 
Своєму народу ще через Мойсея. Крайнощі, яких би 
форм вони не набували і якими б мотивами не ви-
правдовувалися, завжди однобічні й свідчать про 
недосконалість тих, хто їх сповідує. Правда Божа має 
у своїй природі збалансованість і гармонію. Рухатися 
шляхом Божої правди – це як іти по лезу ножа або як 
по канату: дуже непросто, необхідні розвинені нави-
чки, має бути постійна сконцентрованість, пильність, 
правильна й швидка виважена відповідь на зовнішні 
впливи та внутрішні переживання. Набагато легше 
впасти в одну із крайностей і перебувати в такому стані. 
Легше, але не краще!)

Важливість подарунків. Найулюбленіші дитячі 
свята – Різдво та день народження. Чому? Бо в ці дні 
діти обов’язково отримують подарунки! Діти люблять 
подарунки, захоплюються ними, вихваляються один 
перед одним. Те саме і так само відбувається і з ду-
ховними дітьми: їм дуже важливі і цінні подарунки 
в їхньому духовному житті. Отець Небесний знає це 
і постійно радує Своїх дітей різними подарунками: 
земними й духовними благословеннями, духовними 
дарами, особливими відповідями на молитви, явлен-
ням Своєї слави в окремі моменти життя, відкритими 
і явними проявами захисту та в інших різних формах. 
Діти, отримуючи подарунок, далеко не завжди й не всі 
подякують за нього, і на деякий час він робиться центром 
їхнього життя. Це не означає, що вони байдужі до батьків, 
однак справжня увага й захоплення тепер зосереджені 
на подарункові. Так і з духовними дітьми: вони знову 
й знову жадають подарунків від Господа і вимірюють 
Його любов кількістю й величиною посланих Ним 
благословень. І коли отримують ці благословення, то 
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самі не помічають, що набагато більше радості і щастя 
викликає у них володіння й користування отриманим 
згори даром, ніж просто безпосереднє спілкування 
з Даятелем щедрот. 

Дитячий егоїзм. Духовні діти дуже марнославні 
й вразливі, вимагають до себе уваги. За віком вони 
недалеко відійшли від немовлят, котрі, як ви пам’я-
таєте, за способом життя є абсолютними егоїстами. 
Трапляються випадки, коли старші довго не можуть 
прийняти нову дитину, яка народилася в їхній сім’ї, 
тому що вбачають у малюку конкурента. У церквах 
такі прихожани не можуть ужитись з новою люди-
ною, яка прийшла до Бога, особливо коли її здібності, 
досвід чи досягнення у світському житті рівні їхнім 
талантам чи здобуткам або навіть перевершують їх. 
Це марнославство є наслідком духовної незрілості, і до 
таких слід ставитись поблажливо. Їх потрібно постійно 
різноманітно заохочувати на звичайному душевному 
рівні, зважаючи на те, що вони ще тільки діти. Зовсім 
інша справа, коли ми зустрічаємося з марнославством, 
що пустило глибоке коріння в серці й стало пороком, 
який отруює коло нашого життя, – у такому випадку 
необхідне кардинальне лікування.

Поверхнева віра. У духовному дитинстві ново-
навернені люди свято вірять у Бога, щиро визнають 
Його закони і заповіді, дорожать церквою, слухаються 
старших перед обличчям Божим. Однак дивно, і разом 
з тим природно, що, вірячи від щирого серця, у житті 
духовні діти часто поводяться невідповідно до сповіду-
ваної вустами віри. Наприклад, свято вірячи в Божий 
промисел, зазвичай чинять на власний розсуд, не здатні 
підкоритися Господеві, не довіряючи, що все – від 
Нього. Вірячи у всемогутність Божу, під час будь-якого 
життєвого шторму починають відчайдушно кричати 
й волати до Ісуса про спасіння: «Гинемо, гинемо!!!» 
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Якщо отримують від Господа якесь завдання, то при 
його виконанні покладаються на свої сили й ресурси, 
а не шукають надприродної допомоги, сили й благодаті 
Господа. «А учні Йому відказали: "Де нам узяти стільки 
хліба  в  пустині,  щоб  нагодувати  стільки  народу?"» 
(Матвія 15:33). Коли грішать 
і відчувають порушення взаємин 
з Духом Святим, розуміють Його 
докори, то починають сумніва-
тися у спасінні й усиновленні, 
допускаючи страх та розпач, 
що може спричинити депре-
сію зневіри в Божій вірності. 
Діти дуже люблять Боже Сло-
во, охоче читають його, і Дух 
Святий їх навчає; проте вони, 
отримуючи щоразу більше знань 
про Господні заповіді, усе ще 
не можуть співвіднести їх зі 
своїм життям, не мають чіткого 
бачення, як їх втілювати. Віра 
дітей – щира, безпосередня, від 
Бога – цінується й приймається 
Господом, але вона ще досить 
поверхнева. Одне слово – ди-
тяча.

Захисні правила й охорон-
на дисципліна. Духовних дітей 
слід привчати до дисципліни 
й захищати правилами, тобто 
певною формою закону, бо за-
кон для молодих християн – вихователь, що веде до 
Христа, до подальшого повнішого і глибшого пізнання 
Божественної благодаті. Страх Господній – початок 
Божої мудрості, і ніхто не може перестрибнути першу 
сходинку й відразу опинитися на одній з останніх, де 

БОЖІ ЗАКОНИ, 
ХРИСТОВІ ЗАПОВІДІ 
Й ЦЕРКОВНІ  
ПРАВИЛА  
В ПЕРШУ ЧЕРГУ 
ВИКОНУЮТЬ  
ЗАХИСНУ ФУНКЦІЮ 
ДЛЯ ЙОГО ДІТЕЙ,  
НІБИ ОБОРОННИЙ 
МУР ФОРТЕЦІ, 
ЗА ЯКИМ ВОНИ 
ПЕРЕБУВАЮТЬ 
У БЕЗПЕЦІ.  
ЧИМ МОЛОДШІ ДІТИ 
ЗА ДУХОВНИМ  
ВІКОМ,  
ТИМ БІЛЬШОГО 
ЗАХИСТУ  
ВОНИ ПОТРЕБУЮТЬ. 
АЛЕ НЕ ПЕРЕТВОРІТЬ 
ЦИТАДЕЛЬ БОЖОЇ 
БЛАГОДАТІ  
НА В’ЯЗНИЦЮ 
ЗАКОННИЦТВА!



174 ЗРОСТАЙТЕ!

«досконала любов проганяє страх» (1 Івана 4:18). До-
рогу духовного дорослішання можна подолати набагато 
швидше за інших, та однаково її потрібно пройти крок за 
кроком, сходинка за сходинкою. Божі закони, Христові 
заповіді й церковні правила в першу чергу виконують 
захисну функцію для Його дітей, ніби оборонний мур 
фортеці, за яким вони перебувають у безпеці. Чим 
молодші діти за духовним віком, тим більшого захисту 
вони потребують. Але не перетворіть цитадель Божої 
благодаті на в’язницю законництва!.. «Отож, людові 
Божому залишається суботство, спочинок. Хто-бо 
ввійшов був у Його відпочинок, то й той відпочив від 
учинків своїх, як і Бог від Своїх» (Євреїв 4:9-10).

Зовнішній візуальний символізм. Для дітей дуже 
важливі зовнішні символи, які є ніби дорожніми 
орієнтирами, бо внутрішньої духовної суті того, що 
відбувається в навколишньому житті, новонавернені 
ще чітко не бачать і не розрізняють. Звичайно, вони 
реально відчули й пережили відроджуючу й спасаючу 
дію Духа Святого. Але й відродження від Духа, і одер-
жання духовних дарів діти сприймають та оцінюють за 
зовнішніми проявами й ознаками. Усіх і все духовні діти 
міряють з позиції особистого досвіду. Господь піклується 
про Своїх немовлят та дітей і являє їм знову й знову 
певні свідчення Його присутності, любові, турботи, сили 
й багатьох інших реальностей невидимого духовного 
життя, щоб зміцнювати й зрощувати новонавернених 
у вірі. Релігійний досвід і шлях інших християн діти 
оцінюють у світлі особистого пізнання Господа, і кожне 
свідчення, не пережите ними й не зрозуміле для них, 
схильні вважати відступом від шляху Божого і єре-
тичним вченням. Немовлята й діти дуже прив’язані 
до традицій і зберігають вірність формі зібрань, стилю 
музики, зовнішній структурі й багатьом іншим – біль-
шим чи меншим – проявам практики християнського 
богослужіння й життя в церкві, куди їх від початку 
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духовного життя помістив Господь. Для новонаверне-
них відступ від узвичаєних зовнішніх знаків дорівнює 
зраді й відступу від Господа. «Так і ми, – поки дітьми 
були, то були поневолені стихіями світу» (Галатів 4:3).

Послух і наслідування лідерів церкви. Діти служать 
Богові, коли служать церкві, будучи слухняними служи-
телям та лідерам і слідуючи за ними. Це – нормальний 
духовний стан для новонавернених. Самі собою вони 
ще неспроможні ясно чути й розпізнавати голос Божий 
від інших голосів у своєму розумі, нездатні відрізняти 
спонукання Духа Святого від власних душевних пори-
вань, не можуть правильно оцінювати як самих себе, так 
і те, що знаходиться й відбувається навколо них. Тому 
Дух Святий ставить духовно зрілих християн «одних за 
апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, 
а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати свя-
тих на діло служби для збудування тіла Христового» 
(Ефесян 4:11-12). І звучить заклик: «Також молоді, – 
коріться старшим!» (1 Петра 5:5). «Тож кажу я: поки 
спадкоємець дитина, – він нічим від раба не різниться, 
хоч він пан над усім, але під опікунами та керівниками 
знаходиться він аж до часу…» (Галатів 4:1-2).

Концентрація на служінні, а не на людях, яким 
потрібно служити. Коли процес духовного зростання 
відбувається правильно, діти разом з іншим вчаться 
і практиці служіння Господу та ближнім у церкві й поза 
нею. Досвід служіння Господеві, особливо коли при 
цьому виявляється надприродна дія Святого Духа, коли 
в результаті виростають чудові духовні плоди, – все це 
справляє на дітей захоплююче незабутнє враження. На 
своєму рівні розвитку діти надають самому служінню 
безперечно головне положення, дуже часто не помічаючи 
конкретних ситуацій і не вдаючись в потреби окремих 
людей, на яких спрямоване це служіння, або тих, хто 
так чи інакше залучений або причетний до спільного 
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служіння. У свідомості дітей часто спостерігається 
розрив між служінням і людьми, причому з перекосом 
на користь першого. Певною мірою такий стан речей 
цілком виправданий, тому що майбутнім служителям 
спочатку потрібно добре оволодіти інструментом – 
служінням, а потім вчитися ефективно працювати ним 
з різними людьми в різних ситуаціях.

Ревність щодо віку. Діти, особливо у віці ближче 
до підліткового, ревниво ставляться до оцінки своєї 
зрілості: вони дуже хочуть бути дорослими, хочуть, 
щоб їх сприймали старшими, ніж є насправді. Саме 
по собі це бажання не погане – бути дорослим. Рости, 
розвивайся, і, якщо все йтиме правильно й добре, при-
йде час – станеш дорослим. Але погано, коли духовні 
діти, будучи насправді дітьми, з усіма відповідними 
наслідками, цілком серйозно вважають себе доросли-
ми, свій духовний досвід – достатнім і зрілим, на все 
мають власну безапеляційну думку на основі свого 
поверхневого знання, вимагають до себе ставлення як 
до випробуваних і знаних служителів та претендують 
на відповідні права й повноваження. Бажання бути 
духовно дорослим – добре бажання; як писав апостол 
Павло: «…коли хто єпископства хоче, – доброго діла він 
прагне» (1 Тимофія 3:1). Та разом з тим слід пам’ятати 
й інші слова апостола: «Через дану мені благодать кажу 
кожному з  вас не думати про себе більш, ніж нале-
жить думати, але думати скромно, у міру віри, як 
кожному Бог наділив» (Римлян 12:3). Якщо духовним 
дітям не прищеплювати смиріння, то на ґрунті їхніх 
сердець виросте нищівний бур’ян гордості.

Спрямування людей у помісні церкви – це Боже 
провидіння. Господь Бог являє Себе і Свою волю для 
духовних немовлят і дітей у церкві, куди Він привів їх 
Духом Святим. Господь все контролює й керує всіма 
процесами на землі, а тим більше тими, що пов’язані зі 
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спасінням душ людей для вічного життя й життям Його 
Церкви на землі. Тому потрібно розуміти й вірити, що 
Він, коли приводить людину до Себе через спасіння, 
Сам визначає, яку людину привести в котру з конфесій, 
деномінацій і помісних церков на землі. Зазвичай діти 
сперечаються один з одним, чий тато сильніший, буди-
нок більший, авто швидше, іграшка крутіша, – і ми, як 
справжні діти, сперечаємося й хвалимося один перед 
одним, чия церква краща, де Дух Святий діє сильніше, 
у кого вчення досконаліше, чудеса й знамення крутіші 
тощо. Так і Христові учні три роки ходили за Ним і без 
кінця сперечалися між собою, хто з них більший. Ісус 
декілька разів пояснював їм високі принципи позиції 
служителя у Своєму Царстві, хоча розумів, що наразі 
вони ще нездатні зрозуміти й прийняти Його слова; 
але Він не засудив за це учнів і не відвернувся від них. 
Безумовно, пастори й служителі Божих церков на землі 
несуть особливу відповідальність перед Богом за те, як 
вони виховують і спрямовують людей, що прийшли до 
Бога. З них Бог запитає не тільки за них самих, але й за 
кожну віруючу людину, яка перебувала в довіреній їм 
помісній церкві. З немовлят і дітей питатимуть значно 
менше, бо вони – діти.

Немовлятам будь-яка сім’я – хороша. Природно, 
що вони нічого не розуміють в реаліях навколишнього 
світу. І ніхто з дорослих їм за це не дорікне, за їхнє 
нерозуміння, у тому числі і своєї сім’ї. Це можуть зро-
бити тільки інші такі самі немовлята й діти; тому що 
вони, у свою чергу, не розуміють, що можна говорити 
та робити і чого не можна. 

Господь так влаштував, що кожному немовляті добре 
в тій сім’ї, де воно народилося. Навіть якщо ця сім’я 
(а точніше батьки) не виконує як слід своїх обов’язків 
щодо народженого немовляти. Я багато разів дивувався 
любові дітей до своїх батьків, які постійно обкрадали їх 
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своїми шкідливими звичками, нехтували ними в постій-
ній гонитві за задоволенням власних пожадливостей, 
не давали їм необхідного виховання, бо за своїм станом 
і способом життя були неспроможні до цього. 

Подібно і в духовному житті: в якій би помісній 
церкві людина не прийшла до Господа, вона завжди 
цінуватиме те братство, де Господь відкрився їй, відповів 
на її молитву, простив гріхи й увійшов до її серця, зро-
бив новим, Божим творінням, дарував живу віру і нове 
життя. Багато з нас, народжені згори у своїх церквах, 
отримавши деякі знання про духовні речі, починають 
строго і, як нам здається, істинно, по-біблійному, оці-
нювати віросповідання і практику сусідніх громад та 
їхніх прихожан, при цьому переконуючи тамтешніх 
новонавернених, що вони «потрапили не туди». Але 
це не вони туди прийшли – це Господь Духом Святим 
привів їх і там благоволив їм відкритися! Так, я згоден, 
що нерідко зустрічаються недосконалі помісні церкви: 
з бідним і обмеженим вченням про Господа та Його 
волю; з тими або іншими викривленнями практики 
християнського життя та служіння; з недостатньо 
духовно зрілими служителями в керівництві. Однак: 
Господь у Своїй суверенній волі вирішив до такої 
недосконалої помісної церкви привести людину і там 
народити її згори у Свою сім’ю. 

І кожному духовному немовляті добре у своїй сім'ї: 
мала вона чи велика, красномовний чи небагатослів-
ний у ній головний проповідник, є в ній хор або група 
прославлення чи ні того й іншого, – новонароджений 
зовсім не розбирається поки ще в багатьох духов-
них питаннях, йому просто дуже добре з Господом 
у сім’ї своєї помісної церкви. Дуже неправильно чинять 
християни, коли налаштовують немовля проти його 
сім’ї-церкви, проти його пастирів – земних духовних 
батьків. Поводячись так, ми визнаємо недосконалими 



179ПИШУ ВАМ, ДІТИ

діла Божі й намагаємося їх переробити, що, звичайно, 
не є на добро.

Різноманіття людей і розмаїття церков. Діти 
у Господа дуже різні: спокійні та надто активні, слухняні 
та норовливі, відчайдушні та обережні, працьовиті та 
лінькуваті, інтелектуальні та неосвічені, – кожен по-
требує свого підходу і своїх методів виховання. Це одна 
з головних позитивних причин, чому в християнстві 
існують такі різні церкви. У цьому виявляється воля 
Господа, бо Він – головний Пастир усіх спасенних усіх 
часів і народів. Зауваживши нашу людську недоскона-
лість, нашу неспроможність побудувати одну духовно 
зрілу, всебічно збалансовану й гармонійно розвинену 
церкву, Він допустив процеси, коли виникли різні за 
формами, підходами, баченням і практикою служіння де-
номінаційні й помісні церкви, кожна з яких призначена 
служити певним категоріям людей і досягати особливих 
цілей Царства Божого на землі. «І збунтувався Ізраїль 
проти Давидового дому… <…> Так говорить Господь: 
Не йдіть і не воюйте зі своїми братами, Ізраїлевими 
синами!  Верніться  кожен до дому свого,  бо ця річ 
сталася від Мене!»  (1 Царів 12:19-24). Багатокон-
фесійність – це дана нам Богом реальність, у якій ми 
маємо правильно жити, можливо, часто не розуміючи, 
але щиро люблячи один одного у Христі Ісусі.

Дивовижно: Господар жнив не всіх людей, котрі 
приходять до Нього, приводить у нашу церкву!..
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                ЗНАННЯ І ПІЗНАННЯ

О
сновна характеристика, дана апостолом 
Іваном духовним підліткам, звучить так: 
«Пишу, діти (підлітки), вам, бо ви пізнали 
Отця» (1 Івана 2:14). Тобто саме пізнання 

Бога зрощує духовних дітей у духовних підлітків.

У Священному Писанні показана різниця між 
знанням і пізнанням. Знання – це набута інформація 
про все: про Бога, Його заповіді, речі, явища, процеси 
й усе інше, що тільки доступне нам.

Знання необхідне, воно є попередньою сходинкою до 
пізнання. Не буде знання – як до нас прийде пізнання?

Але саме знання, якщо зосередитися тільки на 
ньому, лише ним задовольнятися, часто призводить 
до негативних наслідків. «Знання ж надимає… Коли 
хто  думає,  ніби  щось  знає,  той  нічого  не  знає  ще 
так,  як  знати  повинно» (1 Коринтян 8:1-2). Один 
з прадавніх мудреців і філософів Сократ говорив: 
«У чому перевага мого знання перед знанням тих 
мудреців? Я те знаю, що нічого не знаю, а вони 
й цього не знають». Арістотель пояснював своїм 
учням, які захоплювалися його великими знаннями: 

7
розділ



«Ваші знання – це маленьке коло, мої знання – це 
велике коло. Зовнішній край кола – це межа зітк-
нення з невідомим. Чим більше ми справді знаємо, 
тим більше ми знаємо про те, чого ми ще не знаємо». 
Бекон дійшов такого висновку: «Знання приводить 
до Бога, напівзнання віддаляє від Нього».

Спокуса знаннями, що призводять до гордині, була 
частиною спокушання наших прабатьків в Едемсько-
му саду, коли сатана в особі змія звернувся до них: 
«І сказав змій до жінки: "Умерти – не вмрете! Бо відає 
Бог, що дня того, коли будете з нього ви їсти, ваші очі 
розкриються, і станете ви, немов Боги, знаючи добро 
й зло"» (Буття 3:4-5). Єва з Адамом захотіли стати та-
кими, як боги, знати сокровенне й таємне і порушили 
заповідь свого Творця.

«…Глупота  в  нашому  грішному  світі  теж  від  ди-
явола  і  теж  –  гординя.  Більше  того  –  в  межах  своїх 
вона ніби збігається з розумом. Не випадково в нашому 
світі  глупаки  досягають  успіху  аж  ніяк  не  гірше  за 
розумних, а часто й краще. І це так тому, бо те, що 
ми називаємо глупотою, є насправді різновидом того ж 
самого грішного розуму. Насправді розум лише здаєть-
ся  "розумним".  Його  глупота  замазана,  замаскована 
"аналізом", тобто вмінням приводити, так би мови-
ти, в порядок думки, ідеї, факти, подавати безглузде 
як розумне. Що, Маркс, Фрейд, Гітлер, Сталін – були 
людьми  "розумними"  чи  "нерозумними"?  А  також  – 
Набоков, Гарнак, Валері, Андре Жид, Хемінгуей тощо? 
У  послідку,  щодо  головного  –  очевидно  нерозумними. 
Відносно  неголовного  –  розумними.  У  грішному  світі 
розум – це грандіозна і, повторю, демонічна операція 
маскування  основної  й  "суттєвої"  глупоти,  тобто 
гордині, сутність якої в тому, що, будучи глупотою – 
сліпотою, самообманом, ницістю, вона "хитромудро" 
видає себе за розум. 
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Це означає, що у світі протистоять одно одному 
не розум і глупота (вони "разом", передбачають одно 
одне,  вкорінені  одно  в  одному),  а  розум-глупота  – 
тобто гординя – смирінню. Смиріння – Божественне 
і тому одне долає й перемагає розум-гординю й глупо-
ту-гординю» (Протопресвітер Олександр Шмеман, 
«Щоденники»).

Українською мовою слово «пізнання» описує само 
себе: «пі-знання», тобто «те, що після знання». Інакше 
кажучи, пізнати – це знати, розуміти результати й на-
слідки того чи іншого знання: до чого воно призведе, 
який плід принесе. Також пізнання означає практичне 
застосування або втілення набутого знання.

Розглянемо такий приклад. Припустімо, ми ніколи 
не бачили й не куштували ананас. Ми можемо отримати 
його кольорові світлини, докладний опис цього плоду: 
його походження, різновиди, де і як його вирощують. 
Наукова лабораторія дасть нам його повний хімічний 
склад, біологічну будову. Нарешті, ми можемо зібрати 
свідчення тих людей, які куштували ананас, і вони по-
діляться своїми враженнями: на що він схожий, який 
на запах і смак. Але скільки б ми не отримували нової 
інформації – усе це тільки знання. Пізнання прийде до 
нас тільки тоді, коли ми візьмемо ананас, відріжемо від 
нього скибочку й самі скуштуємо його. У цей момент 
ми здобуваємо пізнання. 

Бог створив знання й пізнання. За Його проек-
том, ці два явища повинні тісно співпрацювати одне 
з одним. Усі наші знання мають переходити в істинне 
й благословенне для нас пізнання. Пізнання має погли-
блювати й розширювати наші знання. Пізнання – це 
філософське осмислення набутих знань у кращому, 
вищому розумінні цього слова. Пізнання є більше, ніж 
розум, набутий знаннями, – це сама мудрість.
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Знання – це категорія рівня духовних дітей. Пізнан-
ня – категорія рівня духовних підлітків. Розглянемо 
декілька прикладів з духовного життя, які вказують на 
різницю між тими, хто знає, і тими, хто пізнав.

Коли ми лише знаємо про Божу любов, то, відповід-
но до своїх здібностей, можемо багато розповідати про 
неї, співати чудові пісні, декламувати прекрасні вірші 
на цю тему. Ми захоплююче розповімо слухачам, як 
Бог полюбив нас, постраждав і вмер за нас на хресті. 
Ми змалюємо чудові картини того, як людям потрібно 
любити один одного й таким чином виконати закон 
Царський. 

Чим же відрізняються ті, що пізнали Божу любов, 
від тих, хто знає про неї? Ті, що пізнали, не просто 
говорять про цю любов – вони живуть нею й виявля-
ють її на ділі. Вони у своєму житті чинять саме так, як 
написано: «Любов довготерпить, любов милосердствує, 
не заздрить, любов не величається, не надимається, 
не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветь-
ся  до  гніву,  не  думає  лихого,  не  радіє  з  неправди,  але 
тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподіва-
ється всього, усе терпить! Ніколи любов не перестає!» 
(1 Коринтян 13:4-8). Кожну з цих рис любові вони 
виявляють у стосунках із ближніми, а силу для цього 
черпають у Того, Хто Сам є Любов. 

Ми можемо багато знати про силу й могутність 
Божу, про Його чудесні справи, описані в Біблії 
й відомі з історії. Ми можемо яскраво, пишномовно 
й захоплююче розповідати про такого Бога тим, хто 
ще не знає Його. Та чи маємо ми пізнання Його сили 
й могутності? Це робиться видним тоді, коли в наше 
життя приходять проблеми, загрози, небезпека. Як 
ми тоді поводимося? Якщо поспішаємо самі захистити 
себе, наскільки це можливо, якщо гарячково шукаємо 
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допомоги у впливових і могутніх людей цього світу, 
якщо для виходу з критичної ситуації відчайдушно 
перебираємо варіант за варіантом, – то швидше за все 
ми ще не маємо пізнання Божої могутності, ми тільки 
знаємо про неї. Тому що пізнання Бога в таких ситуаціях 
означає практичне користування Його могутністю для 
вирішення наших проблем. Маючи пізнання Всемогут-
нього й Всюдиприсутнього, ми маємо мир у серці під 
час штормів, що збурюють наше життя.

Хто має пізнання, той спокійний, як Давид перед 
Ґоліятом. Давид справді не розумів, як цей язичник 
та ідолопоклонник міг стільки днів безкарно безчести-
ти ім’я живого Бога! Юнак сміливо вступив у бій, як 
тільки дозволили йому це зробити, і переміг!

В інших випадках нам нічого не треба робити – наше 
пізнання Божої могутності має виявитися у спокійному 
перебуванні перед Його обличчям. Бог – наша скеля, 
твердиня, захист, чого нам боятися?! Та задекларовані 
слова перевіряються практикою. Коли на твоєму порозі 
стане серйозний і могутній ворог або небезпека, як ти 
поведешся? «Бо так промовляє Господь, Бог, Святий 
Ізраїлів: Коли ви навернетесь та спочинете, то врято-
вані будете, сила вам буде в утишенні та в сподіванні» 
(Ісаї 30:15).

Християнин, який має просто знання Божих за-
повідей, сприймає їх як заборонні знаки на дорозі: 
туди не можна йти, там не можна зупинятися, цього 
не можна брати, з тими людьми не можна бути в спіль-
ноті тощо. У Божому законі він вбачає для себе тільки 
обмеження звідусіль. Його тілесна природа ще великою 
мірою жива, чинить опір і томиться, обмежена Божими 
приписами. А людина, у якої плоть взагалі бере гору, 
робиться схожою на вовка, котрого мисливці оточили 
мотузкою із червоними прапорцями: він кидається то 
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в один, то в інший бік, усюди натикається на червоне 
й гарячково шастає у пошуках виходу. Для тілесного 
християнина такими червоними прапорцями стають 
Божі заповіді. А навколишні світські тілесні люди ще 
й під’юджують: «Вам же не можна…»

Коли християнин починає застосовувати Божі 
заповіді у своєму житті, він бачить, наскільки добрий 
Господь і які чудові й прекрасні Його настанови для нас: 
«Скуштуйте й побачте, який добрий Господь, блажен-
на людина, що надію на Нього кладе!» (Псалом 33:9). 
В результаті християнин набуває пізнання Бога і Його 
заповідей. Тоді він починає сприймати їх як вказівні 
й попереджувальні знаки. Вони вже не викликають 
у нього роздратування. Він бажає їх бачити на своїй 
життєвій дорозі, і його душа томиться, коли не бачить 
їх. Це схоже на ситуацію, коли в нашому автомобілі 
закінчується пальне. Як нетерпляче ми виглядаємо 
знак, що вказує на розташування автозаправної стан-
ції. Або інший приклад. Ми подорожуємо незнайомою 
місцевістю й під’їжджаємо до перехрестя. Як ми раді 
побачити на ньому знак, що вказує необхідний нам на-
прямок. А коли на шляху є несправності чи небезпеки, 
як добре, коли дорожні служби та служби безпеки руху 
поставили попереджувальні та вказівні знаки. Такими, 
за своєю сутністю, є заповіді Божі для християнина, 
котрий пізнав їх. Якщо ми перебуваємо на духовному 
рівні підлітка, то бажаємо знати, розуміти й виконувати 
заповіді та настанови Отця Небесного. Ми не уявляємо 
собі життя без них. Вони – радість наша й насолода 
наша, безпека і захист, багатство та слава. Найдовший 
розділ у Біблії присвячено опису такого ставлення до 
Слова Божого – читайте чудовий Псалом 118.

Дехто багато говорить про благодать Божу, розгля-
дає її під мікроскопом, крутить і так і сяк, вишукує 
слів, порівнянь, наукових богословських підходів. 
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Але всі ці зусилля не додають таким людям реального 
зростання у благодаті, не відкривають її справжню 
глибину й висоту. Можливо, деяка широта і є, однак 
глибина і висота десь втрачені. Скільки б не говорили 
про благодать, безліч слів не додасть якості; згадайте, 

як Христос реагував на бага-
тослівність у молитвах. Я хотів 
би послухати про благодать 
того, хто набув пізнання запо-
відей Божих і навчився бути 
веденим Духом Святим. Ще 
більше я прагнув би послухати 
про пізнання благодаті Божої 
того, хто розіп’явся з Ісусом 
Христом, розп’яв свою плоть 
з пожадливостями й похотями 
та живе життям духовної пере-
моги. Я хотів би послухати про 
благодать того, хто сповнений 
любов’ю Ісуса Христа до сво-
їх ближніх і готовий, подібно 
до апостола Павла й Мойсея, 
самому бути відлученим від 
Христа й викресленим із книги 
життя, аби тільки інші спаслися. 
Таке пізнання благодаті Божої 
не придбаєш жодною освітою, 
жодними людськими зусилля-

ми. Це – від Господа, як наслідок істинного пізнання 
Його й сповнення Святим Духом, розчинення в Ньому 
і зміни в Його образ. Тих, хто має таке пізнання, я дуже 
хочу послухати…

«…Істини, подібні до цієї, не можна зазубрити, їх 
не можна вивчити, немов факти зі сфери природничих 
наук. Такі істини потрібно пережити, бо тільки так 
їх можна пізнати» (Ейден Тозер, «Жага до Бога»). 

ЯКЩО МИ 
ПЕРЕБУВАЄМО  

НА ДУХОВНОМУ  
РІВНІ ПІДЛІТКА,  

ТО БАЖАЄМО ЗНАТИ,  
РОЗУМІТИ 

Й ВИКОНУВАТИ 
ЗАПОВІДІ  

ТА НАСТАНОВИ  
ОТЦЯ НЕБЕСНОГО.  
МИ НЕ УЯВЛЯЄМО  

СОБІ ЖИТТЯ  
БЕЗ НИХ.  

ВОНИ – РАДІСТЬ  
НАША  

Й НАСОЛОДА  
НАША,  

БЕЗПЕКА  
І ЗАХИСТ,  

БАГАТСТВО ТА СЛАВА



189ПИШУ ВАМ, ПІДЛІТКИ

«Будь-який  процес  пізнавання  включає  в  себе 
в тій чи іншій формі процес уподібнення, ототож-
нення, щось на зразок внутрішнього злиття того, 
хто  пізнає,  із  пізнаваним,  притому  що  сам  цей 
процес протікає по-різному, залежно від буттєвого 
рівня  суб’єкта,  що  пізнає,  і  пізнаваного  об’єкта. 
Істинне знання Бога передбачає спільність з Богом, 
навіть  точніше  –  сутнісну  єдність  з  Богом.  <…> 
Без  внутрішнього,  корінного  зв’язку  з  Богом  особи-
стість Ісуса залишається лише схемою, нереальною 
й незрозумілою» (Рудольф Шнакенбург. Цит. по кн.: 
Папа римський Бенедикт XVI (Йозеф Ратцінґер),  
«Ісус із Назарету»).

У СЛУЖІННІ: ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ НЕ СЕБЕ – ГОСПОДА

Розповідають, що за часів служіння відомого 
англійського проповідника Сперджена в Лондоні 
жив один джентльмен, який любив слухати хоро-
ших проповідників. Щонеділі вранці він ходив до 
одного з відомих храмів і слухав проповідь єпископа. 
Сповнений почуттями, він повертався додому й ви-
словлювався приблизно так: «Молодець проповідник, 
от як він дав атеїстам! Як чудово він говорив! Які 
блискучі аргументи! Якби всі наші священнослужи-
телі так проповідували, то безбожники мовчали б…» 
Увечері він ішов у Табернакль слухати Сперджена. 
Повертаючись звідти, цей чоловік говорив щось 
таке: «Який прекрасний наш Господь! Яка велика 
й чудесна Його благодать! Слава Богу, я спасенний, 
алілуя!» Зауважили різницю? У першому випадку 
він захоплюється грамотністю проповіді й проповід-
ником, у другому – звісткою, яку почув.

Коли духовні підлітки славлять Господа й служать 
Йому, вони намагаються передати звістку, представити 
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Спасителя й Господа, а себе по можливості приховати. 
Коли вони служать, то мимоволі звертаєш увагу на Того, 
про Кого вони говорять, Кого прославляють, на вістку, 
яку вони проголошують, і тільки потім розглядаєш 
свідка і знайомишся з ним. Яскравий приклад цьому – 
поведінка Павла й Варнави у Лістрі (Дії 14:8-18). Коли 
вони дізналися, що городяни, вважаючи їх за богів, 
захотіли принести їм жертви, то кинулися в народ, 
роздерли свій одяг і переконували зібраних не роби-
ти цього, бо вони – звичайні люди. Павло й Варнава 
в жодному разі не мали наміру прийняти ту славу, яка 
належить завжди лише Богові.

Духовні підлітки вже досить непогано вивчили 
самих себе й Писання, а тому не мають ілюзій стосовно 
свого характеру й своєї плоті. Вони пережили те саме, 
що й апостол Павло: «Бо не роблю я доброго, що хочу, 
але зле, чого не хочу, це чиню. Коли ж я роблю те, чого 
не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. 
Тож знаходжу закона, коли хочу робити добро, – що зло 
лежить у мені. Бо маю задоволення в Законі Божому за 
внутрішнім чоловіком, та бачу  інший закон у членах 
своїх,  що  воює  проти  закону  мого  розуму,  і  полонить 
мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх. 
Нещасна я людина! Хто мене визволить від тіла цієї 
смерти?» (Римлян 7:19-24). Тому підлітки не хваляться 
собою чи своїми здобутками, бо перед Богом усім нам 
зовсім нема чим хвалитися. «Так говорить Господь: Хай 
не хвалиться мудрий своєю премудрістю, і хай не хва-
литься лицар своєю хоробрістю, багатий багатством 
своїм  хай  не  хвалиться!  Бо  хто  буде  хвалитись,  хай 
хвалиться тільки оцим: що він розуміє та знає Мене, що 
Я – то Господь, Який на землі чинить милість, правосуддя 
та правду, бо в цьому Моє уподобання, каже Господь!» 
(Єремії 9:22-23). «А "хто хвалиться, нехай хвалиться 
в Господі!" Бо достойний не той, хто сам себе хвалить, 
але кого хвалить Господь!» (2 Коринтян 10:17-18).
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Духовні підлітки не тільки усвідомили свої про-
блеми, але й знайшли відповідь на ці проблеми в Ісусі 
Христі: «Тож  немає  тепер  жадного  осуду  тим,  хто 
ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом, бо закон 
духа  життя  в  Христі  Ісусі  визволив  мене  від  закону 
гріха й смерти. …Щоб виконалось виправдання Закону 
на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. <…> А ви 
не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас. <…> Бо 
всі,  хто  водиться  Духом  Божим,  вони  сини  Божі…» 
(Римлян 8:1-14). В Ісусі Христі наше прощення 
й виправдання, сила та гідність 
і славне, ні з чим не зрівня-
не на землі, вічне майбутнє. 
Духовні підлітки втішилися 
й заспокоїлися в Ісусі своєю 
внутрішньою людиною й раді-
ють у Ньому. «Хто-бо ввійшов 
був у Його відпочинок, то й той 
відпочив  від  учинків  своїх,  як 
і  Бог  від  Своїх»  (Євреїв 4:10). 
«Радійте  в  Господі  завсіди, 
і знову кажу: радійте!» (Филип’ян 4:4).

Духовні підлітки вже навчилися відрізняти власні 
бажання від спонукань Святого Духа у своєму серці. 
Через пізнання самих себе і Господа вони вже розуміють 
суть свого особистого покликання. Пізнавши себе, під-
літки непогано розрізняють голос своїх власних бажань, 
а пізнавши Господа, вони навчилися чути й розрізняти 
голос Духа Святого у своєму дусі та серці. Тому, саме пе-
ребуваючи на рівні духовного підлітка, віруюча людина 
стає здатною до зрілого виконання волі Божої у своєму 
слідуванні за Господом та служінні Йому.

Будь-яке служіння Господу на духовно зрілому 
рівні може розпочинатися тільки тоді, коли ми ви-
росли з немовлят хоча б до рівня духовних підлітків. 

ДУХОВНІ  
ПІДЛІТКИ  
ВЖЕ НАВЧИЛИСЯ 
ВІДРІЗНЯТИ ВЛАСНІ 
БАЖАННЯ ВІД 
СПОНУКАНЬ  
СВЯТОГО ДУХА 
У СВОЄМУ СЕРЦІ
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Звичайно, Бог, зі Своєї милості 
й любові, знаючи нашу неміч 
і недосконалість, іноді заради 
Своєї слави, щоб не було слави 
людям, а тільки Йому, залучає до 
Своєї справи на землі також і ду-
ховних дітей, навіть немовлят: 
«З уст дітей і немовлят учинив 
Ти хвалу ради Своїх ворогів, щоб 
знищити противника й месника» 
(Псалом 8:3). Хоча діти в таких 
випадках, через свою незрілість, 
можуть приписувати собі певною 
мірою благословення та успіх, 
однак навколишні розуміють, 
що малеча взагалі тут ні при 
чому, що це все зробив Бог, Який 
обрав нетямуще, неспромож-
не й недосвідчене і благоволив 
через нього зробити Свою якусь 
особливу справу на землі. Тоді 
дуже яскраво прославляється 
Сам Господь. Але все-таки, як 
правило, на служіння Собі Він 
обирає й закликає достатньо 
духовно зрілих Своїх дітей, по-

чинаючи з рівня духовних підлітків.

ПІДЛІТКИ РОЗУМІЮТЬ БОЖУ ВОЛЮ Й ВИКОНУЮТЬ ЇЇ

Пізнання також передбачає достатній рівень знань, 
які дають можливості скласти правильне уявлення 
про предмет. Пізнання духовних підлітків передбачає 
достатньо глибоке знання Божої волі, Його законів та 
заповідей і відповідне керівництво ними в повсякден-
ному житті й служінні. 

ПІЗНАВШИ СЕБЕ, 
ПІДЛІТКИ НЕПОГАНО 

РОЗРІЗНЯЮТЬ ГОЛОС 
СВОЇХ ВЛАСНИХ 

БАЖАНЬ, А ПІЗНАВШИ 
ГОСПОДА, ВОНИ 

НАВЧИЛИСЯ ЧУТИ 
Й РОЗРІЗНЯТИ ГОЛОС 

ДУХА СВЯТОГО 
У СВОЄМУ ДУСІ  

ТА СЕРЦІ.  
ТОМУ, САМЕ 

ПЕРЕБУВАЮЧИ  
НА РІВНІ ДУХОВНОГО 

ПІДЛІТКА,  
ВІРУЮЧА ЛЮДИНА 

СТАЄ ЗДАТНОЮ  
ДО ЗРІЛОГО 

ВИКОНАННЯ ВОЛІ 
БОЖОЇ У СВОЄМУ 

СЛІДУВАННІ  
ЗА ГОСПОДОМ  

ТА СЛУЖІННІ  
ЙОМУ
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Яскравий біблійний приклад цього даний в історії 
Давида, коли той вирішив перемістити ковчег заповіту 
в столицю свого царства Єрусалим. Докладно ця історія 
описана в 13-му і 15-му розділах Першої книги хро-
нік. Давид щойно сів на престол після смерті Саула 
й міркував так: яку ж йому справу зробити першою як 
новообраному цареві? Оскільки він був мужем Божим, 
мав реальні, живі й діяльні взаємини з Господом, то 
перше, що спало йому на думку, – повернути ковчег 
Божий у центр релігійного й суспільного життя народу. 
У цей час ковчег Божий перебував на окраїні Ізраїлю, 
у місті, куди його повернули филистимляни, покарані 
Богом за те, що внесли святиню у свою землю й храми 
їхніх богів.

Отож, Давид порадився зі старійшинами й ке-
рівниками народу й організував урочистий переїзд 
ковчега в Єрусалим. Він зібрав безліч люду із усього 
Ізраїлю, підготував найкращу колісницю, влаштував 
програму із жертвоприношеннями, музикою, співами 
й танцями на славу Божу. Спочатку все йшло добре. 
Але от неподалік від Єрусалима колеса потрапили чи 
то у вибоїну на дорозі, чи то наїхали на горбик – коліс-
ниця нахилилася, і здалося, що ковчег от-от впаде на 
землю. Син господаря дому, де досі перебував ковчег, 
простягнув руку, щоб підтримати його, не дати йому 
впасти. Господь відразу вразив смертю того, хто насмі-
лився доторкнутися до ковчега.

Давид зупинив ходу. Він зрозумів, що Бог чомусь 
не благословив його захід. Давид не розумів у цю мить, 
у чому причина поразки. Але він був чоловіком Божим. 
Побачивши, що Бог не схвалює розпочату ним справу 
й не прийняв його служіння, він негайно зупинився. 
Ніщо не збентежило Давида й не змусило йти до кін-
ця – ані зібране з усіх кінців Ізраїлю многолюддя, ані 
те, що перша його ініціатива після вступу на престол 
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зазнала невдачі, ані те, що це, можливо, принизить його 
авторитет. Він розпустив народ по домівках і вирішив 
з’ясувати причини невдачі, виправитися й здобути 
Божу прихильність і благословення для наступних 

своїх справ. 

Через три місяці Давид 
знайшов відповідь на свої пи-
тання й вирішив довести не-
завершену справу з ковчегом 
до кінця. Тільки цього разу 
він збирає священиків та ле-
витів, служителів Господніх, 
і каже їм, щоб саме вони при-
готувалися перенести Божий 
ковчег у Єрусалим і для цього 
освятилися. Він повідомляє їм 
важливий висновок, отриманий 
з Господнього уроку: «…вда-
рив  нас  Господь,  Бог  наш,  бо 
ми  не шукали Його так, як 
належало»  (1 Хронік 15:13). 
Минулого разу вони шукали 
Господа усім серцем, з усією 
жертовністю й особистою посвя-
тою – але не так, як належало!

Вони везли ковчег на коліс-
ниці, а Бог від початку передба-
чив, щоб святиню носили тільки 
на плечах. Для цього на ковчегу 
було зроблено кільця, куди вкла-
далися держаки, а держаки бра-

ли на плечі служителі скинії – левити з Кегатового роду, 
коли несли ковчег до місця призначення. У Давида ж 
ковчег не тільки везли на колісниці, але також його су-
проводжували господарі дому, де він перебував останніми 

ДУХОВНІ  
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ДОСТАТНЬО 
НАВЧЕНИЙ 
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БАГАТЬОХ ПИТАНЬ 
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ЛЮДСЬКОМУ ЖИТТІ. 

А ЯКЩО ТРАПЛЯЄТЬСЯ 
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роками, і, можливо, інші, хоч і дуже шановні в народі, але 
в цьому випадку сторонні люди. Давид з ізраїльтянами 
почали дуже добру справу, але не так, як це повелів Бог, 
і за це були уражені.

Духовні підлітки – це ті, хто вже достатньо навчений 
Господом і знає волю Божу щодо багатьох питань слу-
жіння Йому й у звичайному людському житті. А якщо 
трапляється питання, відповіді на яке підлітки не ма-
ють, то в них досить зрілості, щоб усвідомлювати свою 
необізнаність, знати, як запитати Господа про те, що їм 
невідомо, і розуміти, коли і як Він відповідає їм. Вони 
не плутають своїх умовиводів з Божими відповідями.

Це дуже важливі якості для служителів Господніх. 
Саме на цьому етапі духовного росту розпочинається 
реальне й плодоносне служіння Господу, – бо як можна 
служити Йому, будучи необізнаним і некомпетентним 
у питаннях Його волі?

Отже, бути духовним підлітком означає мати пі-
знання Бога і Його волі, тобто Його Слова й заповідей. 
Мати пізнання означає не тільки оволодіти теоретич-
ними знаннями, але обов’язково досягти застосування 
отриманих від Нього знань у практику свого життя та 
служіння.

ПОБУДОВА СКИНІЇ-ХРАМУ-ДОМУ БОЖОГО

Ще один яскравий приклад пізнання волі Божої 
і виконання її в дорученому служінні знаходимо 
у заключній частині опису побудови Мойсеєм ски-
нії заповіту. У 39-му і 40-му розділах книги Вихід 
вісімнадцять (!!!) разів підкреслюється: «як Господь 
наказав був Мойсеєві». Головна думка цієї частини 
Священного Писання полягає в словах: «Усе так, як 
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Господь наказав був Мойсеєві, так зробили Ізраїлеві 
сини всю ту роботу. І побачив Мойсей усю ту роботу, 
і  ось  вони  зробили  її!  Як Господь наказав був, так 
зробили вони» (Вихід 39:42-43).

Головним керівником і відповідальним за побудову 
цього оригінального Божого храму на землі Господь 
призначив Мойсея. При цьому важливим для Бога 
було не тільки те, що Мойсей свого часу «був навчений 
всієї премудрости єгипетської, і був міцний у словах та 
в ділах своїх» (Дії 7:22); це мало певне значення, однак 
не було визначальним. Для Господа було набагато важ-
ливішим те, що за сорок наступних років перебування 
в пустелі Мойсей став «найлагідніший за всяку людину, 
що на поверхні землі» (Числа 12:3). Тобто, за сучасним 
розумінням, у його характері цілком були відсутні якості 
лідера, готового йти попереду людей і вести їх за собою. 
Мойсей ішов уперед тільки тому, що його вів Господь. 
І скільки Господь вів Мойсея, стільки він ішов; коли 
й куди вів його вогненний стовп і стовп хмари Божої 
присутності, тоді й туди він ішов. Таку людину обрав 
Господь, щоб побудувати Собі дім-храм-скинію на 
землі серед Свого народу. «І  поставиш  скинію  згідно 
з приписами, як тобі показано на горі» (Вихід 26:30). 
Спілкування Бога з Мойсеєм відбувалося особливим 
чином: «І зійшов Господь у стовпі хмари, і став при вході 
скинії, та й покликав Аарона й Маріям. І вийшли обоє 
вони. І сказав Він: "Послухайте ж ви Моїх слів: Якщо 
буде між вами пророк, то Я, Господь, дамся пізнати 
в видінні йому, у сні говорити з ним буду. Не так раб мій 
Мойсей: у всім домі Моїм він довірений! Говорю Я з ним 
уста до уст, а не видінням і не загадками, і Образ 
Господа він оглядає"» (Числа 12:5-8). Автор Послання 
до євреїв у Новому Заповіті також підкреслює ці слова 
Господа: «І  Мойсей  вірний був у всім домі Його,  як 
слуга…» (Євреїв 3:5). Тому апостол Павло, звертаючись 
до служителів Церкви, пише: «Нехай кожен (із членів 
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церкви, парафіян і сторонніх людей) нас так уважає 
(дивиться на плоди в служінні й на ходіння перед Го-
сподом), як би служителів Христових і доморядників 
Божих таємниць; а що ще шукається в доморядниках 
(служителях), – щоб кожен був знайдений вірним» 
(1 Коринтян 4:1-2).

Коли Бог вказав Мойсеєві на головних виконавців 
робіт Божого будівництва – Бецал’їла й Оголіява, то 
для Всевишнього найважливішим були не їхні творчі 
здібності та фантазія, а їх здатність на високому рівні 
втілити те, що Він хотів зробити й про що промовляв 
через вірного Свого служителя: «А Бецал’їл, син Урія, 
сина Хура, Юдиного племени, поробив усе, що Господь 
наказав був Мойсеєві. А з ним Оголіяв, син Ахісамахів, 
Данового племени…» (Вихід 38:22-23).

У Мойсея була спокуса «удосконалити» Божі 
повеління щодо облаштування скинії на свій розсуд, 
з допомогою дуже талановитих помічників. Особливо 
якщо врахувати, що ресурсів не бракувало: «І покликав 
Мойсей Бецал’їла та Оголіява, та кожного мудросер-
дого чоловіка, кому Господь подав мудрість у серце, 
кожного, кого вело серце зблизитися до тієї праці, щоб 
зробити її. І взяли вони від Мойсея все приношення, що 
позносили  Ізраїлеві  сини  для  праці  служби  святині, 
щоб зробити її. А вони ще приносили до нього щоранку 
добровільного дара. І прибули всі мудреці, що роблять 
усю роботу святині, кожен із праці своєї, яку вони ро-
блять, і сказали до Мойсея, говорячи: "Народ приносить 
більше, ніж потрібно було для праці, яку Господь звелів 
був зробити". І Мойсей наказав проголосити в таборі, 
говорячи: "Ні чоловік, ні жінка нехай не роблять уже 
нічого на приношення для святині". І був стриманий 
народ від приносів. А наготовленого було досить для 
кожної праці, щоб зробити її, і ще зоставалось» (Ви-
хід 36:3-7). Якщо ще залишалося золото, тоді навіщо 
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підстави стовпів для заслони робити з міді? Зробімо із 
золота або хоча б зі срібла – от буде гарно перед навко-
лишніми народами! Навіщо робити частину гачків для 
скріплення покривал один з одним із золота, а частину 
з міді? Зробімо всі гачки золоті, тим більше що на це 
багато металу не потрібно і золото міцніше за своєю 
структурою, ніж мідь. Багато можна було б придумати 

різних «покращень», особливо 
коли є можливості. Але Мой-
сей настільки чітко чув, бачив 
і розумів волю Господа Бога 
й настільки був вірний Йому, 
що його все це не бентежило 
й не спонукало до викривлен-
ня Божого задуму: «І  зробив 
Мойсей усе, як Господь нака-
зав був йому, так він зробив» 
(Вихід 40:16). О, якби щодо 
кожного служителя Божого 
можна було сказати такі самі 
слова! Ви уявляєте, що було б 
на землі?! Я не уявляю… 

Тоді сталося щось надпри-
родне, величне й прекрасне, про 
що може мріяти кожний служи-
тель Божий у своєму служінні 
Господу: «А хмара закрила ски-
нію заповіту, і слава Господня 

наповнила скинію. І не міг Мойсей увійти до скинії 
заповіту, бо хмара спочивала над нею, а слава Господня 
наповнила  скинію»  (Вихід 40:34-35)! Таке відбулося 
й після завершення будівництва храму, коли Соломон 
зробив усе за кресленнями Давида, батька свого, чоло-
віка Божого: «А коли Соломон закінчив молитися, то 
зійшов огонь із небес, поїв цілопалення та жертви, 
а слава Господня наповнила храм той! І священики 
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не могли ввійти до Господнього дому, бо слава Господня 
наповнила дім Господній! А всі Ізраїлеві сини бачили, 
як сходив огонь та Господня слава на храм той, і вони 
попадали обличчям до землі на підлогу з камінних плит, 
і вклонилися до землі, і дякували Господеві: "Добрий-бо 
Він, бо навіки Його милосердя!" А цар та ввесь народ 
приносили  жертву  перед  Господнім  лицем»  (2 Хро-
нік 7:1-4). Коли ми будуємо справу свого служіння 
з волі Божої, тоді як наслідок обов’язково відбувається 
наповнення Божою славою і Його присутністю. Це може 
звершуватися по-різному, відповідно до нашого покли-
кання й призначення, але неодмінно звершиться. Бог 
прославляє Себе на землі, та особливо яскраво і явно 
видно Його благодатну славу там, де діти Його вико-
нують Його волю чи то в особистому житті, у якомусь 
служінні, в окремій церкві чи цілій деномінації. Коли 
Бог прославляється серед Своїх дітей і прославляє їх, 
то це видно й зрозуміло всім; це зовсім не те, коли ми 
самі хвалимося й заносимося один перед одним.

Підлітки розуміють волю Божу в тому, що необхідно 
робити і як слід робити. Вони далеко не завжди розу-
міють, чому й навіщо, у чому сенс Божих дій, які Його 
плани в долях людей та народів, але чітко усвідомлю-
ють волю Божу щодо самих себе й свого служіння на 
сьогоднішній день. І підлітки слухняні Йому!

ПІЗНАННЯ Й ОСВІТА

Усе, що ще не впроваджене в практику нашого 
життя, нами ще не пізнано, незважаючи на всі дипло-
ми, ступені, наукові праці й нагороди. На жаль, таке 
зустрічається досить часто: можна бути доктором і про-
фесором теології та разом з тим перебувати на дитячому 
рівні особистого духовного розвитку. Висловлю деякі 
свої міркування, наскільки мені це відкрито.
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У наш час у сфері християнської духовної освіти 
існує чимала проблема, я б сказав – криза. Можливо, 
такий стан був і раніше, але я не досліджував історію 
цього питання; хоча пам’ятаю слова Соломона про те, що 
немає нічого нового під сонцем. У Вселенській Церкві, 
тобто в церквах багатьох деномінацій, катастрофічно 
бракує пасторів та інших духовних працівників. Цей 
брак буде ще більш відчутним, якщо перевірити на-
явних працівників на відповідність займаному місцю 
в служінні. Чи не це є головною причиною того, що 
в багатьох деномінаціях надали можливість жінкам 
звершувати пасторське служіння? А що робити, коли 
чоловіків взагалі немає? Нема не тільки гідних чо-
ловіків-кандидатів на служіння, але взагалі жодних 
чоловіків, які бажають служити Богові!

З тими, хто є й хто пішов навчатися служіння у хрис-
тиянські навчальні заклади, також великі проблеми 
щодо становлення їх як служителів. Після здобуття 
освіти багатьом випускникам у ліпшому випадку можна 
довірити домашню групу, але ніяк не пасторське чи 
інше відповідальне служіння в церкві. Знання у сту-
дентів якісь сухі, теоретичні, вибачте за порівняння, 
часто просто мертві. Тому щороку ми маємо чимало 
випускників духовних навчальних закладів і разом 
з тим постійно зберігається гостра нестача служителів 
у церквах. Є кілька причин, чому так відбувається. 
Я зупинюся на одній з них.

Ця причина – вчителі. Якщо викладачі не були 
успішними практикуючими служителями на тій ді-
лянці церковного життя, що пов’язана з дисципліною, 
яку вони викладають, то звідки в них може з’явитися 
пізнання свого предмета? А багато хто з них не тільки 
успішної, а взагалі жодної серйозної практики служін-
ня не мав. За часів Старого Заповіту священики мали 
можливість почати вчитися служінню у двадцять п’ять 
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років, у тридцять років могли розпочати самостійне 
служіння, а в п’ятдесят вони змушені були облишити 
постійне відповідальне служіння й лише допомагати 
при храмі, передаючи молодим набутий досвід. 

Я думаю, що тут Бог залишив нам орієнтир. Успіш-
них служителів після періоду активного плідного слу-
жіння Господу потрібно запрошувати навчати молоде 
покоління служителів. Той, хто привів чимало душ до 
Христа як місіонер або євангеліст, хто заснував хоча б 
декілька нових церков, на чиїх євангелізаційних зібран-
нях наверталися десятки, сотні, а може, і тисячі людей, 
нехай би після п’ятдесяти став викладачем з євангелізму 
й місіонерства для молодих, що мають покликання нести 
Євангелію неспасенним. Той, хто плідно потрудився як 
пастор і душеопікун, хто допоміг становленню багатьох 
душ в Ісусі Христі, хто в молитвах і постах відвоював 
чимало душ у диявола, – після п’ятдесяти нехай навчав 
би молодих потенційних пасторів та душеопікунів 
формувати духовний світ і вирішувати проблеми людей 
відповідно до Слова з допомогою Святого Духа. Той, 
хто виявив себе як успішний християнський керів-
ник і, з благодаті Божої, заснував різноманітні дієві 
служіння, – нехай би навчав, що таке християнське 
управління. Той, хто передавав Слово Боже сотням, 
тисячам чи навіть десяткам тисяч людей, духовно живив 
їх через проповіді, бесіди, лекції так, щоб люди зміню-
валися і змінювалося їхнє життя, вони стверджувалися 
в Божих принципах й заповідях, – нехай би викладав 
теологію, герменевтику та інші біблійні дисципліни 
тим, хто має покликання перейняти його служіння. 

Учитель з великої літери – це той, хто не просто 
викладає, не тільки має теоретичне знання предмета, 
але сам успішно пройшов той шлях, яким навчає іти 
своїх учнів, і приніс чимало плоду для Царства Божо-
го. Ви скажете мені: це – утопія, де нам взяти таких 
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викладачів? Я згоден. Ми дуже далеко відійшли від 
Божого задуму, так що в теперішньому загальному 
контексті релігійного життя майже не видно, як ми 
можемо повернутися до Божих принципів. Пого-
джуюсь і з тим, що такий стан речей спостерігається 
в християнстві не тільки в царині духовної освіти. На 
жаль, рецепта для масштабного лікування цієї хвороби 
у мене немає. Однак правильно поставити й усвідомити 
діагноз – цього вже буває не так і мало.

РІЗНЕ ПРО ПІДЛІТКІВ

Наприкінці – декілька спостережень про духовних 
підлітків.

Життя не за тілом, а за духом. Підлітки, от-
римавши пізнання Господа та Його шляхів, досягли 
загального рівня духовного життя поза впливом гріха 
й тілесних пожадливостей, що спричиняють гріхи: 
«Але  кожен  спокушується,  як  надиться  й  зводить-
ся  пожадливістю  власною.  Пожадливість  потому, 
зачавши,  народжує  гріх,  а  зроблений  гріх  народжує 
смерть» (Якова 1:14-15). Це не означає, що підлітки 
вже не грішать взагалі, бо спотикатися й падати може 
віруюча людина на будь-якому рівні духовного росту. 
Яків пише: «Бо всі ми багато грішимо» (Якова 3:2*)). 
Але є різниця між поодинокими програшами й таким 
життям, де в певній сфері або декількох сферах люди-
ною володіють пожадливості чи гріхи, і вона постій-
но повертається до тієї самої проблеми. «Тож  нехай 
не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам 
слухатись його пожадливостей, і не віддавайте членів 
своїх гріхові за знаряддя неправедности, але віддавай-
те  себе  Богові,  як  ожилих  із  мертвих,  а  члени  ваші 

*) Пер. Г. Деркача.
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Богові за знаряддя праведности. Бо хай гріх не панує 
над  вами,  ви-бо  не  під  Законом,  а  під  благодаттю» 
(Римлян 6:12-14). 

Дивлячись на стан сучасної церкви, досить жорстко 
з цього приводу висловився один з богословів: «Тут 
все дуже просто. Біблію нескладно зрозуміти. Але ми, 
християни, – збіговисько шахраїв, які все затемнюють. 
Ми робимо вигляд, що нездатні нічого зрозуміти, бо 
прекрасно  усвідомлюємо  те,  що  як  тільки  це  зрозу-
міємо,  нам  доведеться  відповідно  діяти.  Візьміть 
будь-які слова з Нового Завіту і забудьте про все інше, 
крім  одного:  що  ми  зобов’язані  їх  виконувати.  Боже 
мій,  скажете  ви,  якщо  я  так  зроблю,  то  це  зруйнує 
все моє життя. Як я житиму в цьому світі? В цьому 
й  полягає  справжнє  "вивчення  християнства".  Таке 
вивчення  –  це  жахливий  винахід  церкви,  яка  прагне 
захистити  себе  від  Біблії  й  переконати  нас,  що  ми 
можемо бути добрими християнами, не сприймаючи 
Біблію надто серйозно. О, безцінна науко, що б ми без 
тебе  робили?  Страшно  впасти  в  руки  Бога  живого. 
І навіть страшно просто залишитися наодинці з Но-
вим  Завітом» (Серен К’єркегор. Цит. по кн.: Шейн 
Клейборн, «Шлях»).

Відповідного рівня наповнення благодаттю не-
можливо досягнути одноразовою духовною дією: спе-
ціальною молитвою, постом чи особливим подвигом, 
і тим більше просто завдяки перебуванню в певному 
середовищі, величині пожертви або чомусь подібно-
му. Це відбувається в нас як результат послідовного 
особистого пізнання Господа, що дає можливість Духу 
Святому підсилити й утвердити Своє перебування 
в нас. «А ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе 
в вас. А коли хто не має Христового Духа, той не Його. 
А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, 
але дух живий через праведність» (Римлян 8:9-10).
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Уподібнення в характері до Ісуса Христа. У своєму 
характері підлітки щоразу більше стають схожими на 
Ісуса Христа, свого старшого Брата в сім'ї Небесного 
Отця. «Говорить до неї Ісус: "Не торкайся до Мене, бо 
Я ще не зійшов до Отця. Але йди до братів Моїх та 
їм розповіж: Я йду до Свого Отця й Отця вашого, і до 
Бога Мого й Бога вашого!"» (Івана 20:17). «Бо кого Він 
передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу 
Сина Його, щоб Він був перворідним поміж багать-
ма братами.  А  кого  Він  призначив,  тих  і  покликав, 
а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих 
і прославив» (Римлян 8:29-30). «Бо всі, хто водиться 
Духом  Божим,  вони  сини  Божі;  бо  не  взяли  ви  духа 
неволі  знов  на  страх,  але  взяли ви Духа синівства, 
що  через  Нього  кличемо:  "Авва,  Отче!"  Сам  Цей  Дух 
свідчить разом із духом нашим, що ми – діти Божі. 
А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, 
а співспадкоємці Христові…» (Римлян 8:14-17). Упо-
дібнення – природний процес для християнина, який 
зростає й розвивається. Бо коли ми ввійшли в Божу 
сім'ю й Дух Його оселився в нашому серці, Він отримав 
змогу здійснювати постійний вплив на все наше єство, 
внутрішнє й зовнішнє, і ми почали щоразу більше 
набувати рис Його характеру, Його поглядів, способу 
мислення, цінностей та цілей. Навіть народна мудрість 
стверджує: з ким поведешся, від того й наберешся. Якщо 
поведешся з Ним, то наберешся від Нього багатьох 
чудових речей. Тому у духовних підлітків починають 
стиратися гострі грані їхньої тілесної індивідуальності 
і все більше проявляється їхня сімейна спільність із 
Ісусом Христом, Господом нашим.

Служіння Богові й церкві. Підлітки починають 
бачити різницю між служінням церкві й служінням 
Богові: якщо діти служать Богу, служачи церкві, то 
підлітки служать церкві, служачи Богу.
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Я також, як і всі віруючі люди, був духовною дити-
ною. Для мене моя рідна церква, з усіма її недоліками 
та проблемами, була найдосконалішою, такою, яка 
краще від усіх інших знає волю Божу й краще від усіх 
інших виконує її. І Господь, зауваживши мою щиру 
ревність до Нього, терпеливо і планомірно працював 
зі мною й ростив мене. Я не міг тоді бачити й розуміти 
цей процес. Але в моєму нутрі закладався духовний 
фундамент для майбутніх змін. Коли ж настав час, 
Господь використав одну ситуацію в служінні для того, 
щоб чітко показати мені, до чого може призвести сліпе 
слідування релігійній політиці 
й лінії служіння моєї церкви. 
У цей вирішальний момент 
я чітко почув голос Божий, 
який говорив мені: «Ти зробив 
це, домігся, а що далі? Чи гото-
вий ти за наслідки своїх справ 
відповідати переді Мною?» 
І я всім серцем, яке Господь 
вже підготував до таких перемін, 
почав благати Його: «Господи, 
помилуй, відтепер обіцяю Тобі, 
що, коли збагну Твою волю, 
слухатиму Тебе в першу чер-
гу й коритимуся Тобі більше, 
ніж лідерам та політиці моєї 
церкви!» Господь почув мою 
молитву й відразу ж відповів 
милістю. Я повернувся додому 
й нікому не розповідав про своє 
переживання. Однак, дивно, на підсвідомому духовному 
рівні церковні керівники відчули переміни, які сталися 
в мені, і почали відсторонювати мене від активного 
служіння. Вони інтуїтивно відчули, що я «не того ж 
духу». Почати чітко розрізняти Божу волю й служити 
більше Господу, ніж церкві, а церкві – в ім’я Господа 
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й за Його покликанням та Божественною волею – це 
перевага й плід духовної зрілості сформованих духов-
них підлітків.

Початок служіння духовними дарами. У підлітків 
духовна людина досягла певної міри зрілості, а тому для 
них стало можливим служити духовними дарами, які 
вони отримали від Господа через Духа Святого в день 
свого народження згори. 

З духовними дарами відбувається той самий процес, 
що і з душевними талантами. Господь Бог, творячи 
людину в утробі матері, наділяє кожного талантами 
у визначену Ним міру. Але поки людина ще є немовлям 
або маленькою дитиною, як можна розпізнати в ній 
наявні таланти і ступінь їхньої унікальності? Можли-
во, немовля має талант грати на скрипці, як Паганіні; 
може, воно здібне до фізики, як Ейнштейн; а раптом 
у нього хист художника, мов у Мікеланджело? Чому 
ми не можемо цього побачити? Відповідь дуже проста 
і ясна: бо воно ще немовля або дитя. Коли виросте, тоді 
за умови відповідного виховання й розвитку дані йому 
таланти виявляться. 

Те саме стосується і духовних дарів, які віруюча 
людина отримує в день свого народження згори від 
Духа Божого. Вона може мати дар пастора, чудово-
го проповідника, місіонера, учителя, дар вигнання 
демонів, уздоровлення, розрізнення духів та багато 
інших прекрасних і дуже потрібних у Церкві Божій 
дарів. Та коли християнин ще є духовним немовлям 
або дитиною, як можна виявити в ньому дані йому 
духовні дари?! Ні він, ні оточення не може цього 
побачити, поки не відбудеться необхідний процес 
духовного росту. І тоді духовні дари дуже природно 
стануть видимі і при належному їх розвитку придатні 
для праці у Божій Церкві. 
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Ось чому саме на підлітковому духовному рівні 
відбувається виявлення й визначення духовних да-
рів, і деякими з них віруючий вже може повноцінно 
служити Господеві. Інші ж духовні дари вимагають 
подальшого духовного росту, щоб бути застосованими 
в повсякденній практиці служіння.

Душевні таланти і духовні дари. В одних випад-
ках духовні дари можуть певною мірою відповідати 
душевним талантам, і тоді не так яскраво видно якісні 
зміни у виконуваному служінні, але вони обов’язково 
присутні. Наприклад, музикант професійно й від щи-
рого серця співав або грав у славу Господа з першого 
дня свого навернення. Та коли він досягнув духовного 
рівня підлітка, у нього може змінитися репертуар, 
його виконання може менше вражати душевно, але 
обов’язково більше торкатиметься духу й викликатиме 
у слухачів відчуття присутності і дотику Божого тощо. 
Ті, хто перебуває на більш високій духовній позиції, 
неодмінно побачать ці якісні зміни в служінні дитини 
Божої, спричинені настанням зрілості. А той, хто ще 
сам залишається духовною дитиною, може не помітити 
й не зрозуміти якісних змін у служінні свого брата на 
Божій ниві. 

В інших випадках духовні дари не збігаються з душев-
ними талантами, а тому яскраво й помітно відкриваються 
в житті віруючої людини при досягненні нею відповідної 
зрілості. Наприклад, чоловік, що був завжди простим 
робітником або службовцем, ніколи не мав даних, щоб 
обіймати навіть щонайменшу керівну посаду, у церкві 
з часом, у міру духовного розвитку та росту, зазвичай 
несподівано для навколишніх, виходить на позицію 
одного з духовних лідерів, стає провідним служителем 
або навіть пастором. При цьому на своїй світській роботі 
його положення не змінюється, і він, швидше за все, 
залишиться простим робітником до кінця свого життя.
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Початок справжнього служіння Господу. «Нікому 
не пропонуй того, нікого не навчай тому, чого перше сам 
не виконав на ділі», навчав Антоній Великий. Саме на 
підлітковому духовному рівні розпочинається справжнє 
й серйозне служіння Господу; при цьому неважливо, які 
дари чи таланти має дитина Божа, яке місце в служінні 
у церкві вона займає або в чому полягає її служіння 
поза церквою. 

Якщо діти, виконуючи доручене завдання, звичайно 
граються і розважаються, то підлітки вже здатні до 
відповідальної й кропіткої праці для Господа в Його 
Царстві. Саме до них звучить заклик забувати дитин-
ство, залишати іграшки й усвідомлювати себе більш 
зрілими Його учнями: «Кажу ж це на вашу користь, 
не з тим, щоб накинути на вас пута, а щоб ви бла-
гопристойно і ревно служили Господеві без розваг» 
(1 Корінфян 7:35*)).

Якщо діти безтурботно, не усвідомлюючи відпові-
дальності – її й немає у них – тішаться всіма добрими 
для них процесами на землі, то підлітки вже знають, 
що радість без дотримання заповідей Божих і ходіння 
Його шляхами може закінчитися сумом, як у Давида 
під час переміщення ковчега. Тому вони пам’ятають 
пораду царя і пророка: «Служіть Господеві зі стра-
хом,  і  радійте  з  тремтінням!»  (Псалом 2:11). Ні, 
вони не згубили відчуття реальності всиновлення, 
не втратили сподівання на Божу милість і благодать, 
але, у міру росту, до дитячої безтурботності додало-
ся усвідомлення особистої відповідальності. Дуже 
важливо, щоб прийнята відповідальність не витіс-
нила дитячу радість спасіння, але додалася до неї 
й надалі гармонійно поєднувалася з нею впродовж 
усього життя.

*) Пер. Г. Деркача
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Коли я пишу про служіння Богові, то вкладаю 
в це поняття не тільки життя в межах церкви, але на 
кожному місці, де перебуває дитина Божа, куди, за 
Своїм провидінням, призначив її Господь, як написано: 
«І все, що тільки робите словом 
чи  ділом,  –  усе  робіть  у  Ім’я 
Господа  Ісуса,  дякуючи  через 
Нього Богові й Отцеві», «І все, 
що тільки чините, робіть від 
душі, немов Господеві, а не лю-
дям!  Знайте,  що  від  Господа 
приймете  в  нагороду  спадщи-
ну,  бо служите ви Господеві 
Христові» (Колосян 3:17, 24). 
Як правило, християнинові 
буває легше служити Господу 
в церкві, де все свідчить і нага-
дує про Нього. Набагато важче 
служити Йому, будучи робітни-
ком, студентом, менеджером, 
бізнесменом, вченим, політиком, 
домогосподаркою й на кожному 
іншому звичайному земному 
місці. Здатність служити Го-
споду поза церквою особливо 
залежить від особистого духов-
ного росту віруючої людини.

Уже не діти, але ще не дорослі. У підлітків уже 
наявна доросла зрілість, але також ще залишається 
і відбиток дитинства. Вони бувають дуже ревнивими 
в оцінці свого віку, бо хочуть виглядати досвідченими 
й мудрими Божими служителями. Через обмеження 
справжньої зрілості та зрілість, яку показують під-
літки, часто є картинною, трохи неприродньою. Це 
проявляється свідомо й несвідомо. Правда, це може 
бачити й оцінювати небагато хто. Наприклад, для дітей 
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підлітки – майже дорослі люди, і тому навіть їхню гру 
малюки сприймають дуже серйозно. У своєму середовищі 
підлітки поводяться подібно до своїх друзів, тому, навіть 
якщо і вбачають у чомусь несправжність таких, як вони 
самі, у цілому дотримуються тих самих правил. Однак 
бажання бути дорослішим духовно – добре бажання. 
«Вірне це слово: коли хто єпископства хоче, – доброго 
діла він прагне» (1 Тимофія 3:1).

Духовний рівень підлітків – мінімально необхідний 
для повноцінного служіння. За моїми спостереженнями, 
більшість хороших духовних працівників по всьому 
світі, в різних церквах різних деномінацій мають рі-
вень духовних підлітків. Духовно зрілі підлітки – це 
справжні й плодовиті Божі служителі в Його Церкві 
й на землі. Вони розуміють Господа, знають Його волю 
й з радістю та посвятою втілюють її через своє життя 
й служіння. На жаль, сьогодні нерідко можна сказати, 
що помісній церкві поталанило, якщо вона має служи-
теля такого духовного рівня.

Але у Господа це не є завершенням плану щодо роз-
витку нашої особистості! Він далі зрощує Своїх дітей: 
з хороших працівників – у сильних воїнів…
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До духовних юнаків апостол Іван звертається 
такими словами: «Пишу вам, юнаки, бо 
перемогли ви лукавого. <…> Писав я до 
вас, юнаки, бо міцні ви, і Слово Боже в вас 

пробуває, і лукавого перемогли ви» (1 Івана 2:13-14). 
У даному описі духовних юнаків ми знаходимо три 
головні твердження. По-перше, апостол підкреслює, 
що Слово Боже перебуває в юнаках. По-друге, вони 
мають силу. По-третє, юнаки перемагають лукавого, 
тобто сатану.

ЩО ІВАН НЕ МАЄ НА УВАЗІ

Спочатку відзначимо, що апостол Іван тут 
не має на увазі юнаків у розумінні фізичного 
віку. Про таких у Священному Писанні частіше 
сказано як про слабких духовною силою і тих, 
що часто програють у протистоянні духа й плоті. 
Ось деякі висловлювання. Праведний Йов: «Бо Ти 
пишеш на мене гіркоти й провини мого молодечого 
віку  даєш  на  спадок  мені…»  (Йова 13:26). Цофар 
нааматянин, один із друзів Йова: «Повні  кості 
його  молодечости…»  (Йова 20:11). Автор псалма: 
«Гріхи молодечого віку мого та провини мої не при-
гадуй…»  (Псалом 24:7). Соломон: «Тішся,  юначе, 

8
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своїм молодецтвом, а серце твоє нехай буде веселе 
за днів молодощів твоїх! І ходи ти дорогами серця 
свого й видінням очей своїх, але знай, що за все це 
впровадить тебе Бог до суду!» (Еклезіястова 11:9). 
Пророк Ісая: «Ставай  же  зі  своїми  закляттями 
та  з  безліччю  чарів  своїх,  якими  ти  мучилася  від 
юнацтва  свого…»  (Ісаї 47:12). Пророк Єремія: 
«Засоромився  я  та  збентежений  був,  бо  я  ганьбу 
ношу  молодощів  своїх»  (Єремії 31:19). Апостол 
Павло: «Стережися  молодечих  пожадливостей…» 
(2 Тимофія 2:22). 

Загальна картина характеру юнаків у звичай-
ному житті складається така: вони легковажні; 
шукають задоволень і розваг; часто бувають не-
розважливі, цікаві, що призводить їх до різного 
занечищення, у тому числі окультними речами; 
керуються бажаннями тіла, яке в цей період жит-
тя у них щойно сформувалося й має на них дуже 
сильний вплив; особистого духовного досвіду й пі-
знання Бога у них дуже мало. Усе це разом узяте 
призводить до того, що в період юності більшість 
молодих людей наповнюють своє життя малими 
й великими гріхами. Через духовну необізнаність 
і незрілість молодь часто називає такий спосіб життя 
юнацькою романтикою, інстинктивно намагаючись 
прикрити наготу своєї духовної безпорадності 
«фіговими листочками» красивих слів, міркувань 
і пояснень. 

У Біблії є й інші приклади молодих людей, які 
від юності виявляли зрілу богобоязливість, глибоке 
особисте пізнання Бога, мудрість і посвячення Бо-
жественним цілям у своєму житті. На жаль, таких 
молодих людей завжди було меншість, а інколи так 
мало, що їх можна було перелічити на пальцях, або 
не було взагалі. 
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СЛОВО ПРОБУВАЄ В ЮНАКАХ

Однак повернемося до юнаків у духовному віці. 
Коли цілі попереднього ступеня духовного розвит-
ку – підліткового – повністю реалізовано, лише тоді 
можливо говорити про справжній перехід до завдань 
наступного духовного рівня – юнацтва. «…Настави-
ти благочестивого мужа,  чиєю  душею  сприйнята 
і в чиїх переконаннях усталилася істинність нашого 
Закону, людини, чиє благочестя і моральні якості до-
сконалі…» (Моше бен Маймон (Маймонід), «Путівник 
розгублених»). 

Перша характеристика юнаків, як зазначалося 
вище, – Слово Боже пробуває в них. Цим Іван під-
креслює, що у юнаків остаточно й успішно завершився 
попередній етап духовного росту, який полягав у пі-
знанні Отця. Тепер Слово Боже пробуває в них. Слово 
«пробуває» означає тут постійну присутність: повсякчас 
і в різноманітних життєвих ситуаціях.

Апостол Іван у своєму Першому посланні неодно-
разово говорить про цей духовний стан пробування. 
«Коли хто визнає, що Ісус – то Син Божий, то в нім 
Бог пробуває, а він у Бозі» (1 Івана 4:15). Пробувають – 
це ті, хто сповідує Ісуса Христом, Месією, тобто Тим, 
Кого послав Сущий над усім Бог для спасіння людства. 
А також тут наявна друга вказівка: «хто визнає», що 
означає не тільки особисту віру, але й активне свідчен-
ня про Христа всім способом свого життя, справами та 
словами. Юнаки є активними й постійними сповідни-
ками імені Христа. 

«А хто Його заповіді береже, той у Нім пробуває, 
а Він у ньому» (1 Івана 3:24). Берегти заповіді озна-
чає набагато більше, ніж просто пам’ятати, тримати 
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в розумі або знати напам’ять. Це означає пам’ятати 
їх на кожному кроці свого життя, у кожному вчинку 
й при цьому постійно керуватися ними. Для духов-
них юнаків це є природній і нормальний стан усього 
їхнього життя. 

«Бог є любов, і хто пробуває 
в  любові,  пробуває  той  в  Бозі, 
і  в  нім  Бог  пробуває!»  (1 Іва-
на 4:16). Тут мається на увазі 
постійне виконання двох най-
головніших заповідей, у яких 
міститься квінтесенція біблій-
ного вчення, про що говорив 
Христос: «"Люби Господа, Бога 
свого,  усім  серцем  своїм,  і  всі-
єю  душею  своєю,  і  всім  своїм 
розумом,  і  з  цілої  сили  своєї!" 
(Це  заповідь  перша!)  А  друга 
(однакова  з  нею):  "Люби  свого 
ближнього,  як  самого  себе!"» 
(Марка 12:30-31). Коротше ка-
жучи: люби Бога й ближнього. 
У юнаків цей стан любові до 
Бога та ближніх став нормою 
життя. 

«Що ми пробуваємо в Ньому, а Він у нас, пізнаємо 
це тим, що Він дав нам від Духа Свого» (1 Івана 4:13). 
По-перше, це означає народитися згори від Духа Божо-
го, яке виявилося в прийнятті людиною Духа Святого. 
По-друге, це означає мати правильні, у смиренні та 
послуху, взаємини з Духом Святим. У новозавітний 
час стосунки з Духом Святим першорядно важливі для 
кожного християнина, тому що Дух Святий є повно-
важним представником Бога Отця й Спасителя Ісуса 
Христа на землі. У духовних юнаках завжди видно 
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присутність Духа Святого; вони повсякчас перебувають 
у Ньому й керовані Ним.

Усі ці й деякі інші ознаки постійно присутні в ду-
ховних юнаках. Ці риси стали для них природними, 
невід’ємною частиною їхнього життя. Для юнаків це 
не просто красива Божественна теорія, про яку говорять 
на богослужіннях та інших церковних заходах. Нерідко 
інші християни, що є духовними немовлятами або дітьми, 
дорікають юнакам за неприродність, не розуміючи, що 
ті свою плотську природність духовного дитинства вже 
розп’яли й поховали із Христом. У юнаків насправді 
видно зрілі плоди багатобічного процесу уподібнення до 
Ісуса Христа: «Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, 
дивимося всі на славу Господню, і зміняємося в той же 
образ  від  слави  на  славу,  як  від  Духа  Господнього» 
(2 Коринтян 3:18).

Пробування – це постійність у взаєминах з Богом, 
духовна стабільність, утверджена й вкорінена позиція 
з різних питань духовного життя. Усе це – результат 
практичного пізнання Отця.

СПОВНЕНІ ДУХОМ МАЮТЬ СТАТИ СИЛЬНИМИ ДУХОМ

Друга характеристика духовних юнаків – вони 
міцні. Звичайно, тут йдеться про духовну силу. 

Дуже повчальна для розуміння того, звідки бе-
реться духовна сила, історія початку служіння Ісуса 
Христа, описана євангелістом Лукою. Моментом, коли 
Ісус відкрив Себе після тридцятирічного мовчання 
(не беручи до уваги бесіди в храмі з ізраїльськими 
вчителями у дванадцятирічному віці), було хри-
щення у водах ріки Йордан від Івана Хрестителя. 
Іван, упізнавши Ісуса, Який прийшов до нього для 
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хрещення, не хотів Його хрестити, мотивуючи це тим, 
що йому самому потрібно хреститися від Ісуса. Але 
Ісус зупинив дискусію, сказавши, що в такий спосіб 
їм обом належить виконати Божу волю у своєму 
особистому житті. Під час хрещення Дух Святий 
зримо зійшов на Ісуса у вигляді голуба. Євангеліст 
Лука продовжує розповідь словами: «А Ісус, повний 
Духа Святого, вернувсь з-над Йордану…» (Луки 4:1). 
У цьому реченні підкреслюється, що під час хре-
щення Ісус пережив сповнення Духом Святим для 
Свого наступного служіння.

Що, на перший погляд, дивно далі: саме Дух Свя-
тий відразу після цієї події повів Ісуса… у пустелю 
для спокушування від диявола: «Потому  Ісус  був 
поведений Духом  у  пустиню,  щоб диявол Його спо-
кушав»  (Матвія 4:1; також Луки 4:1-2). Євангеліст 
Марко додає штрих до цієї оповіді: «І зараз повів Його 
Дух  у  пустиню»  (Марка 1:12). Тобто: без роздумів, 
перепочинку, відтягувань – відразу ж, негайно після 
хрещення й сповнення Духом. 

Дух Святий веде Ісуса на місце, де диявол буде 
мати до Нього особливий доступ і буде сильно спо-
кушувати?! Як це зрозуміти? Це не дивно, якщо 
згадати слова Івана Хрестителя про Ісуса: «Я  хри-
щу вас водою, але йде ось Потужніший за мене, що 
Йому  розв’язати  ремінця  від  Його  взуття  я  негід-
ний, – Він христитиме вас Святим Духом й огнем!» 
(Луки 3:16). По-перше, Ісус має хрестити людей 
Духом Святим, – і перед цим спочатку Сам, як Син 
Людський, був хрещений Духом Святим.

По-друге, Ісус також має христити людей вогнем. 
Що означає згаданий тут вогонь? Апостол Петро 
говорить про це так: «Улюблені, не дивуйтесь огневі, 
що вам посилається на випробовування, немов би 
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чужому  випадку  для  вас.  Але  через  те,  що  берете 
ви участь у Христових стражданнях, то тіштеся, 
щоб і в з’явленні слави Його раділи ви й звеселялись» 
(1 Петра 4:12-13). Апостоли, на відміну від деяких 
сучасних проповідників, навчали, що «через  вели-
кі утиски  треба  нам  входити  у  Боже  Царство» 
(Дії 14:22). Ісус Христос говорив людям, які бажали 
іти за Ним: «Мають  нори  лисиці,  а  гнізда  небесні 
пташки,  –  Син  же  Людський  не  має  де  й  голови 
прихилити»  (Матвія 8:20). Апостол Павло писав 
церкві Божій: «…ми – діти Божі. А коли діти, то 
й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці 
Христові, коли тільки разом із Ним ми терпимо, 
щоб  разом  із  Ним  і  прославитись.  Бо  я  думаю,  що 
страждання теперішнього часу  нічого  не  варті 
супроти тієї слави, що має з’явитися в нас» (Рим-
лян 8:16-18). Із цих та інших текстів Священного 
Писання ми бачимо, що випробування, спокуси, 
всілякі тілесні страждання, а також гоніння за 
ім’я Ісуса Христа, які трапляються нам, – усі вони 
в різні періоди нашого життя стають вогненним 
хрещенням для нас.

Метою цього процесу є гідна підготовка нас до 
вічного життя. «Тіштеся  з  того,  засмучені трохи 
тепер, якщо треба,  всілякими випробовуваннями, 
щоб  досвідчення  вашої  віри  було  дорогоцінніше  за 
золото,  яке  гине,  хоч  і  огнем  випробовується,  на 
похвалу,  і  честь,  і  славу  при  з’явленні  Ісуса  Хри-
ста»;  «Отож,  коли  тілом  Христос  постраждав  за 
нас, то озбройтеся й ви тією самою думкою, бо хто 
тілом постраждав, той перестав грішити,  щоб 
решту часу в тілі жити вже не для пожадливостей 
людських, а для Божої волі» (1 Петра 1:6-7; 4:1-2). 
Тому Яків писав: «Майте, брати мої, повну радість, 
коли  впадаєте  в  усілякі  випробовування,  знаючи, 
що  досвідчення вашої віри дає терпеливість. 
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А терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви 
досконалі та бездоганні були, і недостачі ні в чому 
не мали» (Якова 1:2-4).

Таку ж думку ми знаходимо й на сторінках Ста-
рого Заповіту. В одній із найдавніших книг Біблії 
сказано: «…бо людина народжується на страждання, 
як  іскри,  щоб угору летіти…»  (Йова 5:7). Так само 
і Давид розумів, що істинний духовний стан людини 
може виявитися тільки у випробуваннях. Цей муж 
усвідомлював, що в його людському тілі живе гріх, 
що, незважаючи на всю щирість у взаєминах з Богом, 
в його серці є також і чимало лукавства, тому він мо-
лився Господу так: «Випробуй, Боже, мене, – і пізнай 
моє серце, досліди Ти мене, – і пізнай мої задуми, і по-
бач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене 
попровадь!» (Псалом 138:23-24).

У всьому цьому Господь обіцяє людям, що «вірний 
Бог,  Який  не попустить, щоб ви випробовувалися 
більше,  ніж можете,  але  при  спробі  й  полегшення 
дасть, щоб знести могли ви її» (1 Коринтян 10:13). Як 
дивно й підбадьорливо для нас звучать слова Христа: 
«Кажу ж вам, Своїм друзям: Не бійтеся… <…> Чи ж 
не п’ять горобців продають за два гроші (найдрібніші 
монети того часу)? Та проте перед Богом із них ні один 
не забутий. Але навіть волосся вам на голові пораховане 
все.  Не бійтесь:  вартніші  ви  за  багатьох  горобців!» 
(Луки 12:4-7). Інакше кажучи, наш Отець Небесний 
настільки великий і безмежний у Своїй могутності, 
що контролює абсолютно все, аж до падіння кожної 
волосини з нашої голови, до падіння кожного листочка 
з кожного дерева на землі! Абсолютно все! І тим більше 
вогненні переживання, що трапляються в нашому жит-
ті. Тому – не бійтеся, понад ваші сили ніщо не спіткає 
вас! Це обіцяє Сам Бог! Але й не переживайте: того, 
що нам слід перенести, – також не уникнете. Хіба 
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що в деяких випадках, ціною 
відступлення від Христа, через 
порушення Його заповідей. Нам 
не можна уникати призначе-
них з неба випробувань; про 
це Христос попередив такими 
словами: «І хто не візьме свого 
хреста, і не піде за Мною слі-
дом,  той  Мене недостойний» 
(Матвія 10:38). «…Я – Господь, 
Бог  твій,  що  навчає  тебе  про 
корисне, що провадить тебе по 
дорозі, якою ти маєш ходити» 
(Ісаї 48:17).

Чимало вогненних хрещень 
було у найбільшого з апостолів 
Нового Завіту – Павла. При-
чому, за його особистим свід-
ченням, одне з них практично 
постійно було присутнє в його 
житті й плавило його, завдаючи 
болю: «А щоб я через пребагато 
об’явлень не величався, то дано 
мені в тіло колючку, – послан-
ця сатани, щоб бив в обличчя 
мене, щоб я не величався. Про 
нього  тричі  благав  я  Господа, 
щоб  він  відступився  від  мене. 
І сказав Він мені: "Досить тобі 
Моєї благодаті, – бо сила Моя 

здійснюється в немочі". Отож, краще я буду хвалитись 
своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене» 
(2 Коринтян 12:7-9). Павло щиро й чесно сповідує, що, 
якби не було цієї «колючки в тілі», яка постійно дошку-
ляла йому, він би піддався найбільшій і найнебезпечні-
шій спокусі запишатися тією великою благодаттю, яку 
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прийняв від Господа для служіння, і не зміг би цьому 
протистояти. Бог через апостола зціляв хворих, виганяв 
бісів з одержимих людей, навіть воскрешав мертвих, 
поширював Євангелію у значній частині Римської ім-
перії, та сам він мав пекучу проблему, і Отець Небесний 
не звільнив його від неї. Заради вищих і вічних цілей. 
Заради майбутнього вічного духовного благополуччя 
Свого служителя.

Тут слід розуміти: для Бога вводити нас у випро-
бування й спокуси не є самоціллю. Він не посилає 
нам випробувань заради самих випробувань. Господь 
не радіє, спостерігаючи наші страждання, плач чи 
падіння. У Нього немає мети просто наглядати, як ми 
почуваємось, перебуваючи в цьому процесі. Бог усе це 
робить або допускає заради деяких важливих вічних 
цілей, досягнути яких в нас можливо тільки таким 
шляхом. «Блаженна  людина,  що  витерпить  пробу, 
бо, бувши випробувана, дістане вінця життя, якого 
Господь обіцяв тим, хто любить Його» (Якова 1:12).

Отже, Ісус, як Той, що далі хреститиме людей вог-
нем, спочатку Сам прийняв вогненне хрещення: відразу 
після водного хрещення й сповнення Духом Святим 
той самий Дух повів Його у приготовлене місце для 
спокуси від диявола. Діти Божі, не дивуйтеся, якщо 
й вас Дух приводить до вогненних спокус!

Там у пустелі Христос був спокушуваний з усіх 
трьох позицій, що являють духовну сутність нашого 
світу, який повстав проти Бога: «…бо все, що в світі: 
пожадливість  тілесна,  і  пожадливість  очам,  і  пиха 
життєва, – це не від Отця, а від світу» (1 Івана 2:16). 
Із цих самих позицій були спокушені перші люди, Єва 
з Адамом, і програли: «І  побачила  жінка,  що  дерево 
добре  на  їжу (пожадливість тілесна),  і  принадне  для 
очей  (пожадливість очам),  і  пожадане  дерево,  щоб 
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набути  знання  (пиха життєва)»  (Буття 3:6). Однак 
Ісус цей бій виграв! «І диявол до Нього сказав: "Якщо 
Ти  Син  Божий,  –  скажи  цьому  каменеві,  щоб  хлібом 
він став (пожадливість тілесна)!". А Ісус відповів йому: 
"Написано: Не хлібом самим буде жити людина, але 
кожним Словом Божим!" І він вивів Його на гору високу, 
і  за хвилину часу показав Йому всі царства на світі. 
І  диявол  сказав  Йому:  "Я  дам  Тобі  всю  оцю  владу  та 
їхню  славу,  бо  мені  це  передане,  і  я  даю,  кому  хочу, 
її. Тож коли Ти поклонишся передо мною, то все буде 
Твоє (пожадливість очам)!". І промовив Ісус йому в від-
повідь: "Написано: Господеві Богові своєму вклоняйся, 
і  служи  Одному  Йому!"  І  повів  Його  в  Єрусалим,  і  на 
наріжнику храму поставив, та й каже Йому: "Як Ти 
Син Божий, – кинься звідси додолу! Бо написано: "Він 
накаже про Тебе Своїм Анголам, щоб Тебе берегли!" і: 
"Вони на руках понесуть Тебе, щоб коли не спіткнув Ти 
об камінь Своєї ноги (пиха життєва)!". А Ісус відказав 
йому у відповідь: "Сказано: Не спокушай Господа Бога 
свого!"» (Луки 4:3-12). У сорокаденному пості й молитві 
Він відбив усі спокуси диявола.

Внаслідок цієї перемоги над спокусами в скрутних 
обставинах пустелі відбулося наступне: «А Ісус у силі 
Духа вернувся до Галілеї…» (Луки 4:14). Зверніть увагу: 
у пустелю після хрещення Він ішов сповненим Духа 
Святого; після пустелі, посту, молитви й перемоги над 
спокусами – Він вертався в силі Духа Святого. Ось 
де секрет духовної сили! У перемозі над спокусами, 
у гідному подоланні випробувань, в успішному про-
ходженні вогненних хрещень і, як наслідок, у святому 
житті й постійному подальшому освяченні – у цьому 
секрет сили присутності Духа Святого в нас і сила 
нашого свідчення й служіння Богові.

Ворог людських душ, сатана, знає цей секрет сили, 
а тому, якщо не може звабити й відвести нас від Господа 
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й служіння Йому, то намагається занечистити наше 
життя хоч яким-небудь гріхом. Після цього – працюй 
для Господа, служи, виявляй активність, однак все 
це буде духовно бідним, слабким або непридатним та 
безплідним, хоча по-людськи може виглядати дуже 
барвистим, яскравим і привабливим.

Як це докорінно відрізняється від того, що ми 
зустрічаємо у звичайному людському житті! Святість 
не має прямого зв’язку зі здібностями й даром лідера 
або керівника; це не ораторське мистецтво чи вміння 
переконувати людей, не психотерапія й у жодному 
разі не гіпноз, це не якісь яскраві й сильно виражені 
людські дари або таланти. Зрештою, це не блискуча 
освіта і не широта знань. З позиції подібних людських 
цінностей святість – це майже нічого. Проте саме 
в усвідомленій і сповідуваній людській нікчемності, 
в істинному й глибокому упокоренні перед Творцем, 
Вседержителем і Спасителем, у повному послуху 
Його волі й відповідному зреченні своїх бажань та 
понять криється справжня сила Божа. «Блаженні 
вбогі духом, бо їхнєє Царство Небесне» (Матвія 5:3). 
«Не силою й не міццю,  але тільки Моїм Духом, 
говорить  Господь  Саваот»  (Захарія 4:6). «Отож, 
краще  я  буду хвалитись своїми немочами,  щоб 
сила Христова вселилася в мене.  Тому  любо  мені 
перебувати  в  недугах,  у  прикростях,  у  бідах,  у  пе-
реслідуваннях,  в  утисках  через  Христа.  Коли-бо 
я слабий, тоді я сильний» (2 Коринтян 12:9-10).

Апостол Павло писав: «А  ми  маємо  скарб  цей 
у посудинах глиняних, щоб велич сили була Божа, 
а не від нас» (2 Коринтян 4:7). У випадку з апостолом 
Павлом це виглядало таким чином, що коринтяни 
говорили про нього: «Бо  листи  його…  важкі  та 
міцні, але особисто присутній – слабий, а мова його 
незначна…» (2 Коринтян 10:10). Та й у посланнях 
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його «є  дещо  тяжко  зрозуміле»  (2 Петра 3:16). 
Безумовно, певні дари, які сприяли становленню 
й служінню духовного лідера та апостола, у Павла 
були присутні. Крім того, він здобув блискучу осві-
ту; хоча варто зауважити, згідно з вищенаведеними 
цитатами, вона не зробила його майстерним навіть 
у звичайних земних справах. Павло ніколи не був 
загальновизнаним талановитим оратором, письмен-
ником чи управлінцем! Але що було в апостола – так 
це сповнення Духом Святим, покликання, помазання 
й сила Духа в служінні. Це виявлялося в наверненні 
окремих людей і цілих народів у віру, започаткуванні 
нових церков, зціленні хворих, воскресінні мертвих, 
достойному терпінні перед Богом в усіх гоніннях 
і стражданнях, які супроводжували його служін-
ня, в отриманні особливих одкровень від Господа 
й різних інших діях сили й слави Божої. Служіння 
Павла не було якимось особливим з позиції людських 
здібностей і можливостей. Але воно було наповнене 
особливою присутністю Божої сили та слави. Люди 
дивилися на Павла, слухали його й думали, що йому 
явно бракує деяких якостей і навичок, а можливо, 
навіть певних здібностей. Було б добре, міркували 
слухачі, якби у такої людини вони були. Разом з тим 
є чимало людей з повним набором цих бажаних 
тілесних рис, але сили Божої у їхньому служінні 
немає. Все чудово, на високому професійному рівні, 
талановито, – а сили Божої нема.

Буває й так, що ми не знаємо, чого прагнемо та 
шукаємо: сильних людей чи сили Божої? В таких си-
туаціях у нас мішається «святе із грішним» – у житті 
досить часто несумісні для однієї людини речі. Адже 
протягом всієї історії Господь нерідко для участі 
у Своїй справі обирав людей слабких, невідомих, 
які не мають авторитету, зі звичайними здібностя-
ми. А покликавши їх, давав їм Духа Свого Святого, 
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і з Ним – всі необхідні ресурси 
для виконання Його доручен-
ня. «Дивіться-бо,  браття, 
на  ваших  покликаних,  що 
небагато хто мудрі за тілом, 
небагато хто сильні, небагато 
хто шляхетні. Але Бог вибрав 
немудре світу, щоб засороми-
ти  мудрих,  і  немічних світу 
Бог вибрав, щоб  засоромити 
сильне, і простих світу, і по-
горджених, і незначних вибрав 
Бог, щоб  значне  знівечити, 
так  щоб  не  хвалилося  перед 
Богом жадне тіло» (1 Корин-
тян 1:26-29). «І прийшло мені 
слово Господнє, говорячи: "Ще 
поки  тебе  вформував в  утробі 
матерній,  Я  пізнав  був  тебе, 
і ще поки ти вийшов із нутра, 
тебе  посвятив,  дав  тебе  за 
пророка  народам!"  А  я  відпо-
вів:  О,  Господи,  Боже,  таж 
я промовляти не вмію, бо я ще 
юнак!..  Господь  же  мені  від-
казав: "Не кажи: "Я юнак", бо 
ти підеш до всіх, куди тільки 
пошлю  Я  тебе,  і  скажеш  усе, 
що тобі накажу". <…> "А ти 
підпережеш  стегна  свої  та 
й устанеш, і будеш говорити їм 
усе, що Я накажу тобі; не бійся 
перед  ними,  щоб  Я  не  злякав 
тебе перед ними! Бо Я ось сьо-
годні  поставив  тебе  містом 
твердинним,  і  залізним  стов-
пом, і мідяними мурами проти 

ПАВЛО НІКОЛИ НЕ БУВ 
ЗАГАЛЬНОВИЗНАНИМ 
ТАЛАНОВИТИМ 
ОРАТОРОМ, 
ПИСЬМЕННИКОМ 
ЧИ УПРАВЛІНЦЕМ! 
АЛЕ ЩО БУЛО 
В АПОСТОЛА –  
ТАК ЦЕ СПОВНЕННЯ 
ДУХОМ СВЯТИМ, 
ПОКЛИКАННЯ, 
ПОМАЗАННЯ Й СИЛА 
ДУХА В СЛУЖІННІ. 
ЦЕ ВИЯВЛЯЛОСЯ 
В НАВЕРНЕННІ 
ОКРЕМИХ 
ЛЮДЕЙ І ЦІЛИХ 
НАРОДІВ У ВІРУ, 
ЗАПОЧАТКУВАННІ 
НОВИХ ЦЕРКОВ, 
ЗЦІЛЕННІ ХВОРИХ, 
ВОСКРЕСІННІ 
МЕРТВИХ, 
ДОСТОЙНОМУ 
ТЕРПІННІ ПЕРЕД 
БОГОМ В УСІХ 
ГОНІННЯХ 
І СТРАЖДАННЯХ,  
ЯКІ СУПРОВОДЖУВАЛИ 
ЙОГО СЛУЖІННЯ, 
В ОТРИМАННІ 
ОСОБЛИВИХ 
ОДКРОВЕНЬ ВІД 
ГОСПОДА Й РІЗНИХ 
ІНШИХ ДІЯХ СИЛИ 
Й СЛАВИ БОЖОЇ
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всієї цієї землі, проти царів Юди, проти його князів, 
проти  його  священиків,  та  проти  народу  цієї  землі. 
І  будуть  вони  воювати  з  тобою,  та не переможуть 
тебе, бо Я із тобою, говорить Господь, щоб тебе ря-
тувати!"» (Єремії 1:4-19).

Ми ж шукаємо лідерів і, 
коли знаходимо, захоплюємося 
яскраво обдарованими й здіб-
ними людьми, сильними своїм 
духом, які вміють і справу 
зробити, і себе показати. Та 
чи розуміємо ми чітко різницю 
між видатними здібностями 
або талантами, які Бог дав 
тій чи іншій людині, і силою 
Духа Святого, Котрий при-
сутній і діє через вибраних 
Божих? Виявляється, щоб 
мати здатність розрізняти такі 
речі, потрібно самому бути 
духовно досить зрілим хри-
стиянином. Не знаємо, чого 
шукаємо, потім не розуміємо, 
що знаходимо… Автор псалма 
зробив ясний заклик з цього 
приводу: «Пошукуйте Господа 
й силу Його, лице Його завжди 
шукайте!» (Псалом 104:4).

Отже, сила духовних юна-
ків полягає не в якомусь над-
звичайному людському потен-
ціалі, але в особливо сильній 

присутності в їхніх серцях і житті Святого Духа, що 
стало можливим через іспит і перемогу у вогненних 
хрещеннях різними випробуваннями та спокусами. 

ОДНА СПРАВА – 
ПРОВАДИТИ 

РІЗНОМАНІТНУ 
ТВОРЧУ ПРАЦЮ 
В МИРНИЙ ЧАС, 

КОЛИ ЗНАХОДИМОСЯ 
В БЕЗПЕЦІ:  
МОЖЛИВЕ 

ПЛАНУВАННЯ, 
ЧЕРГУВАННЯ РОБОТИ 

Й ВІДПОЧИНКУ, 
Є ПЕВНІ РЕСУРСИ,  

НА ЯКІ  
МОЖЕШ СПОКІЙНО 

РОЗРАХОВУВАТИ. 
ІНША СПРАВА –  

ВІЙНА:  
ТИ ПЕРЕБУВАЄШ 

У ПРЯМОМУ 
ПРОТИСТОЯННІ 

З ВОРОГОМ,  
КОТРИЙ 

НАМАГАЄТЬСЯ 
ТЕБЕ ПЕРЕМОГТИ, 

ПОНЕВОЛИТИ  
ЧИ НАВІТЬ ЗНИЩИТИ
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Смиріться з волею Божою для вас, будьте слухняні 
Духу Святому, приймайте виклик у випробуваннях 
та долайте їх, довіряючи Господу Ісусу, – і ставай-
те сильними в Господі для наступних перемог над 
ворогом душ людських. 

МИРНА ПРАЦЯ Й ВОЄННІ ДІЇ

Як мені здається, спрощено класифікувати види 
людської діяльності на землі можна таким чином: 
мирна праця й воєнні дії. Одна справа – провади-
ти різноманітну творчу працю в мирний час, коли 
знаходимося в безпеці: можливе планування, чергу-
вання роботи й відпочинку, є певні ресурси, на які 
можеш спокійно розраховувати. Інша справа – війна: 
ти перебуваєш у прямому протистоянні з ворогом, 
котрий намагається тебе перемогти, поневолити чи 
навіть знищити. Ти ніколи не знаєш, коли й з якого 
боку він піде в наступ. Не відомі ресурси ворога, 
його зброя, склад війська й багато чого іншого. 
Доводиться постійно бути напоготові, пильнувати 
вдень і вночі. 

Далеко не кожен, хто може брати участь у тій 
чи іншій мирній праці, здатен встати до лав армії 
для участі у воєнних діях. У військових є термін: 
«непридатний до стройової», тобто непридатний 
для проходження військової служби. По-перше, 
непридатними до військової служби є діти. Так 
само і в духовному світі: духовні діти, а тим більше 
немовлята, зовсім непридатні для духовної війни. 
Непридатні до війни й підлітки; тільки в крайніх 
випадках декотрих із них могли залучати до во-
єнних дій в особливо складних ситуаціях. Усе це 
також повністю відповідає позиції й можливостям 
духовних підлітків. 
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По-друге, не беруть на війну інвалідів, тих, у кого 
наявні серйозні проблеми зі здоров’ям. У духовному 
житті такими є всі ті, хто за своїм духовним стажем 
вже повинен бути зрілим християнином, але ще за-
лишається на рівні духовних немовлят або дітей. Це 
духовні інваліди, християни з істотними хронічними 
проблемами в духовному здоров’ї. Вони непридатні 
для участі в Божих війнах з ворогом душ людських 
на землі. 

Разом з тим всі військові люди можуть стати учас-
никами мирного будівництва. Також це справедливо 
стосовно духовних юнаків. 

Подібне відбувається й у духовному світі. Є рід ду-
ховної діяльності, який називається духовною працею 
в ім’я Боже, з Його волі, для Його слави й збудування 
Божого Царства на землі. Духовна праця може здійс-
нюватися всередині Церкви для збудування її перед 
Господом, а також і за її межами, в навколишньому 
світі, але силами й ресурсами Церкви. Керує всім про-
цесом на вселенському рівні Сам Господь Бог Духом 
Своїм Святим. Іноді ця праця звершується окремими 
помісними громадами, в інших випадках – маленькими 
або численними об’єднаннями церков чи віруючих лю-
дей. Також Дух Божий призиває й окремих віруючих 
для виконання певної справи. У всіх цих рішеннях 
Бог суверенний і з людьми, за великим рахунком, 
не радиться. «Хто Господнього Духа збагнув,  і де та 
людина, що ради свої подавала Йому? З ким радився 
Він,  і  той  напоумив  Його,  та  навчав  путі  права, 
і  пізнання  навчив  був  Його,  і  Його  напоумив  дороги 
розумної?» (Ісаї 40:13-14).

Повноцінно й відповідально брати участь у ду-
ховній збудовуючій праці можуть християни, які 
вже досягли рівня духовних підлітків. Вони можуть 
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виконувати більшу частину Божої роботи на землі 
відповідно до особистих талантів і духовних дарів, 
які їм дав Бог.

Але наша земля – це й місце найбільш без-
компромісних воєнних дій у всесвіті. «Тут  диявол 
з  Богом  бореться,  а  поле  битви  –  серця  людей», – 
писав Достоєвський. Ця війна двох царств – добра 
і зла, правди і неправди, світла і темряви, зрештою, 
Бога і диявола – розпочалася ще до створення на-
шого світу й людини. Біблія дуже мало розповідає 
про той час. Ми знаємо зі Священного Писання, 
що від створення диявол був одною з найвищих за 
ієрархією небесних істот, та згодом він загордився 
й захотів стати рівним Богові, або другим богом. 
«Як спав ти з небес, о сину зірниці досвітньої, ясная 
зоре, ти розбився об землю, погромнику людів! Ти ж 
сказав був у  серці  своєму: "Зійду я на небо, повище 
зір Божих поставлю престола свого, і сяду я на горі 
збору богів, на кінцях північних, підіймуся понад гори 
хмар,  уподібнюсь  Всевишньому!"»  (Ісаї 14:12-14). 
Він зумів залучити на свій бік деяких ангелів; 
є певна вказівка на те, що це була третя частина 
з них: «І  з’явилася інша ознака на небі, – ось змій 
червоноогняний, великий, що мав сім голів та десять 
рогів,  а  на  його  головах  сім  вінців.  Його  хвіст  змів 
третину зір із Неба та й кинув додолу. І змій стояв 
перед жінкою, що мала вродити, щоб з’їсти дитину 
її, коли вродить…» (Об’явлення 12:3-4). Опісля на 
небі, у світі, де мешкають ангели й інші вічні духовні 
істоти, у світі недосяжних для нас вимірів, сталася 
війна, і, через повстання проти Бога, диявола було 
скинуто з неба, вигнано із сфер, де перебувають 
святі ангели й Господь Бог. Ісус говорив Своїм уч-
ням: «Я бачив того сатану, що з неба спадав, немов 
блискавка» (Луки 10:18). Відтоді «хоронитель Херу-
вим» (Єзекіїля 28:16) і «син зірниці досвітньої, ясна 
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зоря» (Ісаї 14:12) став дияволом, або сатаною, яким 
ми його тепер і знаємо, а ангели, що пішли за ним, 
зробилися злими духами темряви, або демонами.

Від часу створення нашого світу й людини сатана 
не залишав намірів встановити своє панування над 
людством й усією землею. Дияволу багато чого вда-
лося: він спокусив перших людей порушити заповідь 
Божу, і їх було вигнано з раю. Коли населення землі 
обчислювалося чотирма людьми, сталася перша в іс-
торії людства війна, пролилася перша кров: брат убив 
рідного брата. І відтоді все пішло шкереберть… 

Так як Бог зв’язав Себе й Свої дії на землі з лю-
диною, то для боротьби з дияволом Йому потрібні ті, 
які можуть стати воїнами Його Божественної армії 
світла, правди й добра. Тільки за допомогою духовних 
війн відбувається розширення меж (границь впливу) 
Царства Божого на землі. Також доводиться вести 
духовні воєнні дії для захисту благовістя, Церкви 
й рубежів Царства Божого на землі від усіляких атак 
і зазіхань сатани. У духовних воєнних діях між Богом 
і дияволом трапляються й періоди затишшя, але кінця 
цій війні не буде до остаточної перемоги Ісуса Христа 
над дияволом наприкінці земної історії й існування 
нашого світу.

ДБАЙТЕ РЕВНО ПРО ЛІПШІ ДАРИ

В одній церкві служила Господу молода подруж-
ня пара: він був чудовим проповідником, успішним 
душеопікуном і добрим організатором. Його дружи-
на відповідала за служіння недільної школи, мала 
в цьому благословення й прекрасні плоди. Старший 
пастор цієї церкви був літньою людиною, а тому 
і він, і всі члени церкви очікували, що молодий 
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брат найближчим часом замінить старшого на по-
саді пастора. 

Але одного разу молода пара засвідчила перед 
церквою про незвичайне бачення для свого по-
дальшого життя й служіння. Дух Святий дав у їхні 
серця особливе переживання за людей, одержимих 
нечистими духами й зв’язаних різними духовними 
залежностями. Брат сказав церкві, що для служін-
ня пастора є й інші гідні кандидатури, а їхні серця 
Господь сповнив баченням нового служіння: звіль-
нення залежних і одержимих за допомогою сили 
Духа Святого в Ісусі Христі. Після дискусій церква 
благословила сім’ю на це служіння.

Брат мав невеликий власний бізнес, а також досить 
просторий будинок. Вони почали брати до себе людей, 
котрі бажали звільнитись від наркотиків, алкоголю, 
блуду, переїдання, садомазохізму й різних інших 
залежностей, а також одержимих нечистими духами. 
Разом із цими людьми сім’я жила, їла, працювала, 
відпочивала, читала Біблію, постила й молилася до 
Господа про їхнє звільнення.

Відтоді життя цієї родини стало нагадувати по-
стійне перебування на фронті, на самій передовій: 
здавалося, що з усіх боків свистять кулі, рвуться сна-
ряди й міни і хтось невидимий постійно й наполегливо 
полює за твоєю душею. Таке відчуття, що десь поруч 
ховається ворог, готовий будь-якої миті випустити 
отруйну стрілу. Найменша втрата пильності у сло-
вах чи справах відразу ж дозволяла ворогу завдати 
удару сім’ї. Це виявлялося в дивній, неконтрольо-
ваній поведінці дітей; у несподіваних хворобах, які 
після сповіді та молитов проходили так само швидко; 
у матеріальних і фінансових втратах; у раптовій оз-
лобленості й ворожості навколишніх і багато в чому 
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іншому. Після усвідомлення помилок, сповідання їх 
у молитві перед Господом і виправлення – усе швидко 
налагоджувалося, відновлювалося, і подружжя знову 
переживало повноту Божої присутності у всьому, що 
дозволяло йому вести наступ і зв’язувати нечистих 
духів, уражати ворога в голову відповідно до обітниці, 
даної від початку: «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» 
(Буття 3:15), а також слів Христа: «Ось Я владу вам 
дав  наступати  на  змій  та  скорпіонів,  і  на  всю  силу 
ворожу, – і ніщо вам не зашкодить» (Луки 10:19).

Усе це відбувалося з братом і сестрою тому, що 
вони вирішили відвойовувати душі в диявола, – тих, 
які перебували в повній і сильній залежності від нього, 
яких він вважав своїми безповоротно, чиї серця й душі 
давно стали територією його безпосереднього керівни-
цтва і місцем перебування різних нечистих духів. Ця 
сім’я ступила на території, що належать дияволові, 
і вирішила відвойовувати в нього деякі володіння. 
Тому їй довелося зазнати особливої протидії ворога 
душ людських. 

Але й благословення в сім'ї були також незвичай-
ними. Подружжя свідчило, що раніше ніколи у своєму 
житті не бачило такої сильної та явної Божої присутності 
й не переживало таку надзвичайну дію Його сили. По 
молитві брата і сестри Бог часто тієї ж хвилини над-
природним чином втихомирював шал нечистих духів 
у людині й обставинах життя, давав яскраві й конкретні 
відповіді на прохання, відкривав таємне й сховане 
в мороці, щоб через сповідання і зречення відбувало-
ся очищення та звільнення душ від залежності. (Щоб 
зберегти ключові твердині своєї присутності в людині, 
диявол часто тримає розум своїх бранців закритим, так 
що вони не пам’ятають і не усвідомлюють найбільш 
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очевидні речі й події, які відбу-
валися й відбуваються в їхньому 
житті, і не можуть сповідати їх 
перед Господом.) Подружжя 
не одноразово було свідком 
звільнення від нечистих духів, 
яке відбувалося прямо на очах, 
зцілень від хвороб і багатьох 
інших проявів Божественної 
сили та благодаті.

Найбільшою ж радістю було 
бачити величезні зміни, які 
робив Дух Святий у людях, що 
отримували звільнення. Залеж-
ності, позбутися яких, здава-
лося, не було жодного шансу 
з тисячі, зникали й випарову-
валися, як сніг під променями 
теплого весняного сонця. Разом 
з підкоренням серця Ісусу від-
бувалася переміна всієї особи-
стості раніше залежної людини: 
змінювався зовнішній вигляд, 
обличчя й очі, мінялися манери 
й частково характер – тому що 
проходило глибоке внутрішнє 
очищення Духом живого Бога. 
Після такого преображення 
часто навіть близькі родичі 
не могли впізнати колишніх 
залежних. 

Слід зауважити, що на той час Господь підготував 
цю сім’ю для такого служіння. Особиста посвята брата 
і сестри на дане служіння у всьому цьому процесі була 
вторинною дією. Первинним було те, що Господь їх 
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духовно зростив, сформував як духовних юнаків. Божі 
заповіді стали для них нормою повсякденного життя. 
Вони особливо гостро почали відчувати свою залежність 
від Господа; найменшої справи не могли зробити без 
щирої й сердечної молитви. Господь навчив їх сильної 
молитви, постійного духовного пильнування. Вони 
навчилися сповнюватися Духом Святим і діяти Його 
силою. Подружжя було слухняне Господу у своєму 
житті, уважно й старанно засвоювало Божі уроки, 
було вірне у всьому, що Господь досі йому доручав. 
За час свого християнського життя брат і сестра все-
бічно виросли духовно, так що ті, хто знав цю сім’ю на 
початку шляху з Богом, просто не впізнавали їх: це 
були зовсім інші люди. 

Настала пора, і Господь побачив, що вони духовно 
зросли, дозріли для наступного, більш відповідаль-
ного доручення. Тоді Він покликав їх, промовляючи 
до їхніх сердець Духом Своїм Святим. Вони ж були 
духовно достатньо зрілими, щоб почути й зрозуміти 
Божий поклик. Після розмірковувань і молитов вони 
прийняли виклик. Отже, по-перше – духовна зрілість, 
по-друге – поклик і посвята.

Апостол Павло, викладаючи вчення про духовні 
дари й служіння ними в церкві, на закінчення дає 
спрямування віруючим людям: «Тож  дбайте  ревно 
про ліпші дари…» (1 Коринтян 12:31). Що означають 
ці слова?

По-перше, дбати можна про те, що є, а не про те, 
чого немає. У російському Синодальному перекладі 
тут вжито слово «ревнувати». Ревнощі у взаєминах 
між людьми бувають тоді, коли є любов. Господь також 
говорить про Себе, що Він – Бог ревнитель, бо Він 
полюбив світ, а особливо тих, кого обрав і наблизив 
до Себе: «…Я  Господь,  Бог  твій,  Бог  ревнитель…» 
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(Вихід 20:5*)); «Ревнощів  жадає  дух,  який  вселився 
в нас» (Якова 4:5). Те ж саме стосується дарів: дбати 
(ревнувати) – тобто турбуватися, зрощувати, розвивати, 
застосовувати, служити – ми можемо про ті дари, які 
отримали від Господа через Духа. «Є різниця між дарами 
милости, Дух же той самий. <…> І кожному дається 
виявлення Духа на користь» (1 Коринтян 12:4-7).

По-друге, коли у нас багато дарів, настає момент, 
коли ми вже фізично не в змозі служити всіма ними 
однаково з повною віддачею. Тоді слід зробити вибір 
між дарами й супровідними служіннями. Наприклад, 
апостоли після дня П’ятидесятниці – сходження 
Святого Духа – займалися всім підряд: пропові-
дували Євангелію неспасенним як євангелісти, 
навчали новонавернених як учителі, розмовляли 
з людьми особисто як пастори, приймали пожертви 
як фінансові служителі, розподіляли наявні ресурси 
нужденним як диякони тощо. Та згодом через збіль-
шення кількості людей апостоли вже не встигали 
робити все на належному рівні. У 6-му розділі Дій 
апостолів говориться про непорозуміння й помилки 
в розподілі допомоги, які почали траплятися через 
перевантаженість Христових посланців у служінні. 
Тоді вони зібралися, проаналізували ситуацію і, 
поміркувавши, ухвалили рішення: «Нам не личить 
покинути Боже Слово, і служити при столах. Отож, 
браття, виглядіть із-поміж себе сімох мужів доброї 
слави, повних Духа Святого та мудрости, – їх по-
ставимо на службу оцю. А ми перебуватимемо завжди 
в молитві та в служінні слову» (Дії 6:2-4). Апостоли 
добре справлялися з фінансовими й матеріальними 
питаннями, але у них були також інші дари й інше 
покликання: проповідувати Слово Боже й стояти 
за церкву та свій народ перед Господом у молитвах. 

*) Цей вірш і наступний – пер. Філарета.
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Вони зрозуміли, що для них Слово й молитва – най-
вище покликання й ліпші духовні дари. І апостоли 
зробили свій вибір на користь Слова та молитви, пе-
редоручивши адміністрування, кошти й матеріальне 
служіння іншим гідним християнам. Це наочний 
для нас приклад ревності про ліпші дари.

Коли Бог зрощує нас духовно і ми робимося зрілими 
віруючими людьми, духовними підлітками й духовними 
юнаками, перед більшістю з нас обов’язково постане 
питання вибору служіння й відповідного застосування 
дарів. І тут Господь очікує від нас зрілого рішення на 
користь ліпших дарів, на користь вищого духовного 
покликання. Молода сім’я, про яку згадувалося в цьому 
розділі, прийняла саме таке рішення. 

ЩОБ ПЕРЕМОГТИ ВОРОГА – ПЕРЕМОЖИ СЕБЕ

Погляньмо на духовну зрілість ще з одного боку. Щоб 
сформуватися й подолати ворога у нашому звичайному 
житті, спочатку необхідно здобути перемогу над самим 
собою. Соломон висловив цю думку так: «…хто ж па-
нує над собою самим, ліпший від завойовника міста» 
(Приповісті 16:32). Якщо ворог душ людських завдає 
тобі поразки на твоїй території, всередині тебе, вражає 
твій дух через пожадання твого тіла, – як ти можеш 
розраховувати на перемогу на зовнішній території, поза 
самим собою? Тут слушна приказка, яку нагадав Ісус 
Христос: «Лікарю, – уздоров самого себе!» (Луки 4:23).

Багато служителів і вчителів наголошують на 
методиках, докладно вивчають теорію та практики 
тих чи інших успішних духовних дій. Та внаслідок 
всього цього так і не набувають нових працівників 
на безкраї ниви, що поспіли до жнив. Проводять-
ся нові дослідження, вишукуються найсучасніші 



239ПИШУ ВАМ, ЮНАКИ

форми – а віз і нині там. У чому справа? Вся спра-
ва – у духовному рості християн, котрі посвячують 
себе на служіння Богові. 

За часів служіння апостолів трапилася ситуація, 
коли з апостолом Павлом зустрілися деякі люди, що 
були мандрівними юдейськими заклинателями, єврей-
ськими цілителями й чудотворцями, котрі постійно 
об’їжджали різні міста і країни. Побачивши успіх 
апостолів у служінні й прояв сили Духа Святого, 
Який діє через них в ім’я Ісуса Христа, ці заклинателі 
вирішили перейняти метод, що застосовував апостол 
Павло. Вони були синами первосвященика, отже, 
багато й добре знали про істинного Бога Ізраїля. 
Цілителі чудово розуміли, що проповідував і чого 
навчав апостол Павло. Їх було семеро, вони уважно 
з різних сторін спостерігали за практикою служіння 
апостола Павла, проаналізували й вивчили її й одного 
разу вирішили застосувати до людини, одержимої 
нечистими духами. Та щойно вони спробували це 
зробити все за методикою, правильно й бездоганно 
трапилося щось для них несподіване: «Відповів же 
злий  дух  і  сказав  їм:  "Я  знаю  Ісуса,  і  знаю  Павла, 
а ви хто такі?" І скочив на них чоловік, що в ньому 
злий дух був, і, перемігши обох, подужав їх так, що 
втекли вони з дому нагі та поранені» (Дії 19:15-16). 
Питання й відповідь були однакові: а ви хто такі? 
Хто ти є в духовному світі? Який твій духовний вік 
у пізнанні Господа й уподібнення до Нього? Які 
й на якому рівні твої особисті взаємини з Господом 
і Духом Святим?

Я в жодному разі не хочу сказати, що вивчення 
й знання різних духовних питань і практик нічого 
не значить. Але якщо ви не досягли відповідного 
рівня духовного росту, то, як би не намагалися, ви 
неспроможні до кінця правильно зрозуміти й потім 
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правильно застосувати духовні знання. Вони пере-
вищують міру вашого особистого духовного зросту. 
Одного разу Ісус сказав учням: «Я ще маю багато 
сказати вам, та тепер ви не можете знести» (Іва-
на 16:12). Коли ви духовно виростете й повернетеся 
до тих предметів, якими цікавилися і які вивчали 
раніше, то побачите їх у трохи іншому, а можливо, 
навіть у зовсім іншому світлі.

Та ще більше питання навіть не в тому, що ви 
знаєте й розумієте, а в тому, ким ви особисто є перед 
Господом, якою мірою сповнені Духом Святим і Його 
силою. Ми не можемо справити враження на Бога ні 
своїми здібностями, бо це Він їх нам дав, ні нашою 
людською посвятою й навіть готовністю віддати своє 
тіло на спалення за сповідання своєї віри. Володіючи 
багатьма дарами Божої благодаті, можна бути разом з тим 
духовно бідним і нічого не значущим у духовному світі. 
Наприклад, в одному з послань апостол Павло пише: 
«Коли я говорю мовами людськими й ангольськими, та 
любови не маю, – то став я як мідь та дзвінка або 
бубон гудячий! І коли маю дара пророкувати, і знаю 
всі  таємниці  й  усе  знання,  і  коли  маю  всю  віру,  щоб 
навіть гори переставляти, та любови не маю, – то 
я ніщо! І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я від-
дам своє тіло на спалення, та любови не маю, – то 
пожитку не матиму жадного!» (1 Коринтян 13:1-3). 
Яка невідповідність! Яскраві дари – і практичний ду-
ховний нуль, що означає відсутність духовного росту, 
перебування на рівні духовного немовляти. Виявля-
ється, таке може бути!

В один із періодів мого життя я отримав від Госпо-
да дуже важливий урок. Я не відразу зрозумів те, що 
Господь мені показував, але усвідомив це через багато 
років. За часів Радянського Союзу в одному з куточків 
величезної комуністичної імперії жив один християнин, 
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Божий чоловік і посвячений служитель. Особливим 
у його служінні було те, що він молився за хворих, 
і вони надзвичайним чином одержували зцілення від 
Господа. В основному це були люди, яким медицина вже 
не могла допомогти: хворі на рак, білокрів’я (рак крові), 
туберкульоз та інші недуги з різними смертельними 
діагнозами. Сотні людей, якимось чином дізнавшись 
про братове служіння, приїжджали до нього з усіх 
кінців країни. Їхали, звичайно, ті, у кого в серці була 
хоч якась віра й надія на можливість зцілення. Слід 
зауважити, що в той час атеїстична влада забороняла 
таку діяльність, бо через це люди наверталися до Бога 
й зміцнювалися у вірі. Тому служіння брата відбувалось 
ніби напівлегально. 

Він жив скромно, був тихий і смиренний. Коли 
інші служителі церков запрошували цього брата на 
свої конференції або спеціальні збори, він постійно 
відмовлявся, вважаючи, що не має покликання від 
Господа трудитися на міжцерковному рівні. (У ті 
часи, частіше нелегально, без дозволу комуністичної 
влади, служителі проводили різні духовні зібрання, 
здебільшого молитовні й духовно-повчальні, тому що 
ділова активність церкви була обмежена державою 
до мінімуму.)

Коли до цього брата приїжджала хвора людина, він 
не відразу починав служіння зцілення. Спочатку він 
якийсь час молився, постив і запитував у Господа, чи 
дасть Бог зцілення людині, яка звернулася до нього. 
Якщо отримував позитивну відповідь, то починав 
молитися й постити безпосередньо за саме зцілення. 
Дуже багатьом людям Господь явив милість через цього 
Свого служителя.

Згодом брат свідчив, що Господь спонукав його 
турбуватись про людей, одержимих нечистими духами. 
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Він почав переживати за них більше, ніж за хворих 
тілесно. Господь показав йому, що фізично хворі 
мають можливість налагодити свої стосунки з Богом, 
нехай навіть перед смертю, і їхній недуг тому сприяє. 
А душевнохворі часто на це нездатні, будучи захоплені 
й повністю поневолені нечистими духами. 

Діяв брат так само, як і у випадках зі зціленням 
тілесних недугів. Спочатку запитував у Господа, чи 
дасть Він йому благодать звільнити цю людину. Якщо 
отримував позитивну відповідь, то залишав таку люди-
ну у себе й молився з постом про її звільнення, а потім 
здійснював саме служіння звільнення (екзорцизм).

Чимало служителів приїжджало до брата, щоб 
навчитися цієї духовної практики. Він усіх приймав, 
розмовляв, розповідав, відповідав на запитання. Однак 
за весь час тільки декілька людей з тих, що приїздили, 
потім самі змогли звершувати подібне служіння. Я був 
тоді ще молодим служителем, і мені здавалося, що 
у нього є якийсь свій секрет, який він не всім відкри-
ває. Звичайно, у мене не було поганих думок про цього 
брата чи осудження (адже якби він поводився нечесно 
або лицемірно, то Божа сила перестала б діяти через 
нього). Я просто вважав, що у нього були якісь важливі 
й вагомі міркування, щоб не відкривати іншим людям 
усі таємниці свого служіння.

Минуло близько двох десятків років, і Господь 
відкрив мені те, на що я раніше не звернув увагу. 
Тепер я розумію, що тоді не був достатньо духов-
но зрілим, щоб побачити це. Цей брат дуже добре 
знав дев’ять європейських мов і ще багатьма міг 
розмовляти. У нього було чимало друзів за кордо-
ном. У радянські часи, коли будь-який зв’язок із 
західними країнами всіляко обмежувався, на Різдво 
і Великдень до нього надходили з-за кордону мішки 
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листів з привітаннями. При цьому брат мешкав 
у скромній хатині сільського типу, без зручностей, 
в одній частині якої була земляна підлога. Друзі 
казали йому: «Дозволь, ми зберемо кошти й побу-
дуємо тобі невеликий і зручний будиночок». А брат 
постійно відповідав їм: «Навіщо мені це потрібно?» 

Тепер я розумію, що ці слова були основою сили 
Духа Святого, яка перебувала на ньому. У його відповіді 
приховано дуже багато чого: він розпинав свою плоть 
не тільки щодо гріховних бажань. Питання перемоги 
над гріхами й тілесними пожадливостями вирішується 
на духовному рівні підлітків. Тут же наступний щабель: 
приборкані не гріховні, а ніби законні бажання тіла. 
Брат взагалі тримав своє тіло під повним контролем 
і в підпорядкуванні духу, тому й міг відповідати: «На-
віщо мені це потрібно?» Цей приклад яскраво показує 
нам один із проявів його внутрішньої перемоги над 
самим собою й сили духу. 

Розглянемо добре зрозумілу нам життєву ситуацію. 
Якщо я чесно заробив великі гроші, потім з них віддав 
Господу десятину і, крім того, навіть дещо пожертвував 
додатково, то тепер я можу законно використовувати 
кошти, котрі залишилися, за власним розсудом. При 
цьому я вдячний Богові за благословення в моїй пра-
ці. У мене немає жодних намірів витрачати дані Ним 
гроші на гріховні справи. Я просто хочу скористатися 
Його благословеннями для земного життя та, у міру 
можливості, підвищити рівень свого добробуту. Усе 
це – у рамках Божих заповідей, без їх порушень, отже, 
загалом претензій до такої позиції немає. Якщо ти 
заробив і віддав належне Богові – маєш повне право 
на решту грошей.

Та коли ми зростаємо духовно, то наші критерії 
користування матеріальними благами теж змінюються. 
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Навіщо тобі нові меблі, якщо старі, яким двадцять років, 
абсолютно справні й цілком для тебе придатні? Заради 
друзів і сусідів, щоб виглядати в їхніх очах «на рівні»? 
Якщо колишній спальний гарнітур досить комфорт-

ний, то навіщо міняти його на 
новий, витративши на це чималі 
кошти? Тільки заради моди? 
Якщо костюм за чотириста виго-
товлений з якісного матеріалу, 
фасон і пошиття прекрасне, то 
навіщо тобі за дві тисячі? Щоб 
справити враження на людей? 
Можна довго продовжувати цей 
список і знову, і знову ставити 
запитання: навіщо тобі це?

Духовні юнаки – це ті, котрі 
навчилися розпинати й умертв-
ляти свої ніби законні, не грі-
ховні бажання тіла. Такі гово-
рять разом з апостолом Павлом: 
«Я розп’ятий з Христом. І живу 
вже  не  я,  а  Христос  проживає 

в мені» (Галатів 2:19-20). Духовні юнаки кажуть Го-
споду: «Усе моє – Твоє, воно зовсім не моє». І потім 
запитують: «Господи, що я можу залишити собі з того, 
що Ти даєш мені?»

Але це стосується не тільки фінансів; рівень духов-
них юнаків передбачає таку зрілість і в інших сферах 
особистого християнського життя. 

УНИКАЙМО КРАЙНОЩІВ ДИТЯЧОГО ВІКУ

Попередню історію я не ставлю за еталон, а про-
сто навів як приклад, що ілюструє зрілість духовних 

ДУХОВНІ  
ЮНАКИ – ЦЕ ТІ, 

КОТРІ НАВЧИЛИСЯ 
РОЗПИНАТИ 

Й УМЕРТВЛЯТИ 
СВОЇ НІБИ ЗАКОННІ, 

НЕ ГРІХОВНІ 
БАЖАННЯ ТІЛА.  
ТАКІ ГОВОРЯТЬ 

РАЗОМ З АПОСТОЛОМ 
ПАВЛОМ: 

«Я РОЗП’ЯТИЙ 
З ХРИСТОМ. І ЖИВУ 

ВЖЕ НЕ Я,  
А ХРИСТОС 

ПРОЖИВАЄ В МЕНІ»
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юнаків лише з однієї сторони. Я не дотримуюся 
крайніх поглядів у цих питаннях (принаймні, на-
скільки розумію, намагаюся уникати подібного). 
Також я проти сліпого зовнішнього копіювання один 
одного, особливо на вищих рівнях духовного росту. 
Чим більший духовний вік християнина, тим менш 
важливі для нього зовнішні, формальні аспекти спо-
відання його віри. Це в жодному разі не означає, що 
він заграє з гріхом або став двоєдушним лицеміром. 
Дуже добре описав цю духовну позицію апостол Пав-
ло, коли свідчив про свій місіонерський духовний 
досвід: «Від усіх бувши вільний, я зробився рабом для 
всіх, щоб найбільше придбати. Для юдеїв я був, як 
юдей,  щоб  юдеїв  придбати;  для  підзаконних  –  був, 
як підзаконний, хоч сам підзаконним не бувши, щоб 
придбати підзаконних. Для тих, хто без Закону, – 
я  був  беззаконний,  не бувши беззаконний Богові, 
а законний Христові, щоб  придбати  беззаконних. 
Для  слабих,  –  як  слабий,  щоб  придбати  слабих. 
Для  всіх  я  був  усе,  щоб  спасти  бодай  деяких.  А  це 
я  роблю  для  Євангелії,  щоб  стати  її  спільником» 
(1 Коринтян 9:19-23).

І навпаки: для духовних немовлят і дітей має 
велике значення зовнішній вияв віри. Це тому що 
діти у багатьох випадках ще неспроможні бачити 
й розрізняти внутрішню духовну суть людей, речей 
і явищ. Вони перебувають під великим впливом 
стихій нашого світу (Галатів 4:3). Тому для молодих 
християн дуже важливі форми проведення богослу-
жінь, молитви, поклоніння й прославлення, які пісні 
співають у церкві, який стиль музики, одяг, зачіски, 
інші елементи зовнішнього вигляду тощо. Це сто-
сується духовних немовлят і дітей усіх церков усіх 
деномінацій. Наскільки новонавернені в «старих» 
церквах є щирими прихильниками традиційного 
порядку богослужіння, настільки ж новонавернені 
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в «нових» церквах є щирими прихильниками ви-
нятково сучасного стилю служіння Богові. Форми 
дуже важливі одним та іншим, і вони нескінченно 
сперечаються один з одним про зовнішню перевагу 
служіння у своїх церквах. За це новонавернених 
не можна засуджувати, бо вони ще діти. Відповідно 
до свого духовного віку вони не здатні правильно 
орієнтуватися в духовному світі. Доки діти не ви-
росли, не варто забирати у них зовнішні орієнтири, 
тому що тоді вони можуть загубитися серед багатьох 
єретичних напрямків і взагалі відійти від віри. 
«…Щоб  більш  не  були  ми  малолітками,  що хи-
таються й захоплюються від усякого вітру науки 
за людською оманою та за лукавством до хитрого 
блуду…»  (Ефесян 4:14). Тому для церков важливо 
дотримуватись таких форм, які допомагають ново-
наверненим віруючим зберігати духовну безпеку 
в сучасному світі, а також сприяють правильному 
спрямуванню в їхньому подальшому духовному 
розвитку.

Для духовно зрілих людей цілком можлива 
ситуація, коли християнин займає високу позицію 
в суспільстві, наприклад, працює в уряді або вели-
кому бізнесі, і тоді становище може диктувати йому 
певний стиль життя. Біблія показує нам людей, які 
мали особистий духовний рівень юнаків і разом з тим 
досягли високого становища в суспільстві. Такими 
були Йосип, Даниїл, Давид та деякі інші. Усі ці Божі 
люди жили в палацах, носили дорогий одяг, мали 
прислугу, володіли чималим багатством. Через свою 
віру й відданість Господу вони не раз наражалися 
на смертельну небезпеку, пройшли через вогненні 
випробування, але залишилися вірними Богові до 
кінця. У результаті вони вийшли переможцями, 
і через кожного з них Господь звершив Свої плани 
на землі на благо Своєму народові.
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Духовно зріла людина, навіть якщо вона багата 
або знатна за земними мірками, глибоко усвідомлює, 
що все, що вона має, – не її, воно дане їй Богом на 
короткий час земного життя. І тому вона прагне, 
у світлі свого майбутнього вічного життя, макси-
мально ефективно використовувати отримані від 
Бога цінності й ресурси.

Дуже цікаве спостереження: через пророка 
Єзекіїля Бог згадав за трьох праведників із усіх 
людей, що жили на землі до того часу, котрі своєю 
праведністю могли б спасти перед Богом власні душі: 
«Сину людський, коли згрішить проти Мене земля, 
спроневірюючи,  то  Я  простягну  Свою  руку  на  неї, 
і  зламаю  їй  хлібну  підпору,  і  пошлю  на  неї  голод, 
і вигублю з неї людину й скотину. А коли б серед неї 
були три мужі: Ной, Даниїл та Йов, вони в своїй 
справедливості врятували б лише свою власну душу, 
говорить Господь Бог» (Єзекіїля 14:13-14). Читаючи 
Біблію, ми виявляємо, що всі троє вищеназвані Божі 
мужі були багатими й знатними кожен свого часу.

Отже, ми бачимо, що якості, визначальні для 
духовних юнаків, – не в зовнішній формі життя 
людини, а у внутрішньому духовному змісті, який 
повністю бачити й оцінити може тільки Бог. Тому 
апостол Павло писав: «А для мене то найменше, щоб 
судили мене ви чи суд людський, бо я й сам не суджу 
себе. Я-бо проти себе нічого не знаю, але цим не ви-
правдуюсь; Той же, Хто судить мене, то Господь» 
(1 Коринтян 4:3-4).

«Та Господь сказав Самуїлові: "Не дивись на об-
личчя його та на високість зросту його, бо Я відкинув 
його Собі! Бо Бог бачить не те, що бачить людина: 
чоловік-бо дивиться на лице, а Господь дивиться на 
серце"» (1 Самуїлова 16:7). Це зауваження Господа 
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однаково стосується всіх зовнішніх проявів нашого 
життя. На Господа не справляє враження наше стано-
вище в суспільстві, багатство, здібності, досягнення 
тощо. Також Він не дивиться на зовнішнє благочестя, 
сумні обличчя, бідний одяг, добровільну вбогість, ізо-
ляцію від звичайного життя та його комфорту й інші 

видимі атрибути релігійного 
життя. Бог завжди дивиться на 
наше серце, у самісіньку його 
глибочінь, туди, куди ми самі 
часто неспроможні зазирнути. 
Він бачить усе так, яким воно 
є насправді: «Шеол й Аваддон 
перед Господом, – тим більше 
серця синів людських!» (При-
повісті 15:11).

ПІДРУЧНИК ВІЙСЬКОВОЇ 
СТРАТЕГІЇ Й ТАКТИКИ

Свого часу, будучи молодим 
християнином, я часто чув зви-
нувачення на адресу Біблії, що 
вона жорстока за своїм змістом, 
містить багато сцен битв, кро-
вопролиття крові тощо. Тоді 
я відповідав, що Біблія – чесна 
й правдива книга щодо опису 
людської історії, а тому показує 
події так, як це відбувалося 
в реальності. Це була правильна 
відповідь на рівні мого тодіш-
нього духовного віку.

Тепер, коли Бог мене зростив, я зрозумів, що всі ці 
описи всіляких боїв, перемог і поразок дані нам також 
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для навчання, як сьогодні правильно вести духовні вій-
ни з ворогом душ людських дияволом та його слугами. 
Звичайно, у багатьох випадках ця наука практично зна-
добиться тільки для тих, хто досяг духовного віку юнаків, 
хто спроможний і покликаний вести Божі духовні війни. 
Ті, хто ще не доріс до цього, зможуть взяти для себе із 
цих історій тільки деякі, найбільш поверхневі уроки. 
Духовна боротьба в нашому світі не припиняється ні 
на годину, воєнні дії постійно провадяться з більшою 
чи меншою інтенсивністю в різних регіонах, серед усіх 
народів, що мешкають на землі, тому в Біблії так багато 
написано про війни. Як промовляв Дух Святий через 
апостола Павла: «Усе Писання Богом надхнене,  і ко-
рисне до навчання, до докору, до направи, до виховання 
в  праведності…»  (2 Тимофія 3:16). «Будьте  тверезі, 
пильнуйте! Ваш супротивник – диявол – ходить, ричучи, 
як лев, що шукає пожерти кого. Противтесь йому…» 
(1 Петра 5:8-9). «Зодягніться в повну Божу зброю, щоб 
могли ви стати проти хитрощів диявольських. Бо ми 
не  маємо  боротьби  проти  крови  та  тіла,  але  проти 
початків,  проти  влади,  проти  світоправителів  цієї 
темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть 
повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого, і, 
все виконавши, витримати» (Ефесян 6:11-13). Якщо 
ти вже виріс у духовного юнака – тоді читай, вникай, 
досліджуй Священне Писання й засвоюй Божественну 
стратегію і тактику духовної війни на землі, щоб бути 
успішним, перемагати й здобувати очікувані результати 
на тому місці, де Бог поставив тебе. 

Якщо ми прагнемо навернення багатьох людей, 
які не знають живого Бога, якщо жадаємо одкровення 
благодаті спасіння й підкорення вірі нових народів, 
якщо бажаємо, щоб Царство Боже розширило свій 
вплив у нашому суспільстві чи країні, – тоді нам 
потрібні християни, котрі досягли духовного рівня 
юнаків, спроможні вести духовні війни й перемагати 
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ворога в ім’я Господа, здатні 
відвойовувати у диявола тери-
торії й полонені душі. Христос 
казав про це так: «Або як то 
хто може вдертися в дім ду-
жого,  та  пограбувати  добро 
його,  якщо  перше  не  зв’яже 
дужого? І аж тоді він господу 
його пограбує» (Матвія 12:29).

Яскравим біблійним проо-
бразом таких дій є царювання 
Давида, котрий у старозавітні 
часи найбільше за всіх інших 
розширив межі царства народу 
Божого. Навіть при поверхо-
вому дослідженні видно, що 
саме воєнним шляхом Давид 
утворив найбільшу за площею 
Ізраїльську державу. Він 
провів багато наступальних 
і оборонних боїв. Цим Давид 
заклав основу для безпре-
цедентного розквіту Ізраїлю 
й будівництва найпрекрас-
нішого храму, спорудженого 
за часів правління його сина 
Соломона. Значна частина 
всіх скарбів і матеріалів для 
будівництва храму складалася 
з воєнної здобичі, отриманою 
Давидом внаслідок перемог. 
З погляду Нового Заповіту 
Давид був зрілим і успішним 

духовним юнаком, котрий перемагав диявола і його 
царство ідолопоклонства, окультизму, невір’я, раціо-
налізму, гуманізму, розпусти й суєти – та розширював 
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межі Божого Царства праведності, святості, любові, 
миру й Божественної гармонії. Цього мужа можна 
порівняти з новозавітними Божими служителями, 
котрих Дух Святий використовував для духовного 
пробудження народів і заснування національних 
церков. Але ж усі ці біблійні історії – прообрази 
для нас.

СИЛА ДУХОВНОГО ДАРУ Й ДУХОВНИЙ РІСТ

Є сила, яка супроводжує таланти й духовні дари, 
отримані нами від Бога по Його милості й благодаті для 
здійснення через нас Божих задумів і планів на землі. 
У цьому випадку благодать і сила, що перебуває на нас 
і в нас, дуже мало залежить від нашого духовного віку. 
Бог дав нам дари за визначеною Ним мірою, тому ми 
маємо їх і діємо у відповідній силі. При цьому ми можемо 
залишатися дітьми у своєму реальному духовному віці.

Характерний приклад подібної ситуації – життя 
й служіння судді Ізраїля Самсона (Суддів, глави 13–16). 
Самсон був наділений величезною фізичною силою, нею 
він творив надзвичайні справи й перемагав полчища 
ворогів, гарантуючи безпеку свого народу. Але при 
цьому богатир постійно програвав в особистих духов-
них битвах. Його погляд і серце постійно захоплювали 
й полонили жінки-язичниці; він легковажно торкався 
лев’ячого трупа, коли вгледів там мед, хоча назоре-
єві це заборонялося робити; не зберіг перед жінкою 
секрет своєї сили. Зрештою, духовно незрілі вчинки 
закінчилися для нього полоном, сліпотою, рабством 
і коштували йому життя.

У подібному стані перебували й Христові учні 
впродовж трьох з половиною років слідування за Вчи-
телем. Ісус наділив їх особливими повноваженнями 
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й силою для проголошення Євангелії Царства: вони 
могли творити чудеса, зціляти хворих і прокажених, 
іменем Ісуса виганяти демонів. Однак такі надзвичайні 
можливості й надприродна сила самі собою не змі-
нювали внутрішньої сутності учнів. Вони постійно 
мріяли про воцаріння Христа на землі й, відповідно, 
про власне привілейоване становище в ізраїльському 
суспільстві. Учні без кінця сперечалися між собою, 
хто з них найголовніший. Коли Христа заарештували, 
то вони всі, залишивши Його, втекли, незважаючи 
на те, що якраз перед цим клялися у своїй вірності 
й готовності захищати Учителя й розділити Його долю.

Хоча у будь-яких життєвих ситуаціях ми не маємо 
підстав і права хвалитися собою й своїми досягненнями 
перед Богом і людьми, як написано: «Так  говорить 
Господь: Хай не хвалиться мудрий своєю премудрістю, 
і хай не хвалиться лицар своєю хоробрістю, багатий 
багатством  своїм  хай  не  хвалиться!  Бо  хто  буде 
хвалитись, хай хвалиться тільки оцим: що він розу-
міє та знає Мене, що Я – то Господь, Який на землі 
чинить  милість,  правосуддя  та  правду,  бо  в  цьому 
Моє  уподобання,  каже  Господь!»  (Єремії 9:22-23). 
Але у вищеописаних випадках це ніби особливо ак-
туально: «Хто-бо тебе вирізняє? Що ти маєш, чого б 
ти не взяв? А коли ж бо ти взяв, чого чванишся, ніби 
не взяв?» (1 Коринтян 4:7).

Якщо отримав великі гроші в спадщину, то чому 
поводишся так, начебто ти їх заробив? Якщо завдяки 
батькам отримав доступ до вищого світського това-
риства, то чому величаєшся перед іншими людьми, 
начебто ти за особисті заслуги допущений туди? Якщо 
ти народився в цивілізованій, промислово розвиненій 
і демократичній країні, то чому принижуєш інших, 
яким з волі Провидіння дано народитися в трущобах, 
джунглях або за тоталітарного режиму? Ти поводишся 
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так, ніби твоя країна й народ зобов’язані тобі своїм 
благополуччям. Якщо ти наділений винятковими здіб-
ностями й талантами, то чому вважаєш себе кращим 
від інших учнів чи колег по роботі? Якщо одержав 
надзвичайні духовні дари й особливе помазання Духа 
Святого для певних служінь Господу, то чому думаєш, 
що ти стоїш духовно вище за своїх братів і сестер по 
вірі? Якщо Вседержитель зберіг тебе від багатьох 
проблем, випробувань і скорбот, яких зазнали інші 
люди, то чому припускаєш, що 
ти праведніший чи заробив 
перед Богом таке ставлення 
до себе?

Отож, міра нашого осо-
бистого духовного росту аж 
ніяк не залежить від наявності 
й величини отриманих нами 
Божественних дарів. Навпаки, 
християнин, наділений особли-
вими дарами й великим пома-
занням Святого Духа, перебуває 
у винятковій небезпеці. Він 
може покласти свою надію на незаслужено отримані 
з благодаті Божої дари, перестати правильно бачити 
себе перед Господом, припинити досліджувати власне 
єство й зупинитися в духовному рості. Якщо ти не бу-
деш духовно зростати, то можеш наприкінці шляху 
опинитися на смітнику історії, як колись дорогий 
і респектабельний, але тепер нікому не потрібний 
автомобіль… Ти виявився непридатним для праці ін-
струментом у руках Господаря, не став співробітником 
у Бога, яким був апостол Павло: «Бо ми співробітники 
Божі…» (1 Коринтян 3:9). «І кожен змагун від усього 
стримується; вони ж – щоб тлінний прийняти вінок, 
але ми – щоб нетлінний. Тож біжу я не так, немов на 
непевне, борюся не так, немов би повітря б’ючи. Але 
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вмертвляю й неволю я тіло своє, щоб, звіщаючи іншим, 
не стати самому негідним» (1 Коринтян 9:25-27).

БОЖІ ЄДИНОБОРЦІ, АБО СПЕЦПРИЗНАЧЕНЦІ

Звичайно, було б добре мати достатньо духовних 
юнаків у помісних Божих церквах, але в реальному 
житті, на превеликий жаль, так не буває. У багатьох 
громадах немає жодного юнака, спроможного здійс-
нювати відповідні духовні дії.

Та для перемоги над ворогом Богові не потрібна 
велика армія. Навіть навпаки, як це було в Гедеона: 
Бог розпустив майже всіх тих, які зібралися на війну, 
залишивши тільки триста чоловік, і через них звершив 
перемогу. «І сказав Господь до Гедеона: "Численний той 
народ, що з тобою, щоб Я дав мідіянітян в його руку, 
щоб не запишався надо Мною Ізраїль, говорячи: Рука 
моя спасла мене"» (Суддів 7:2). Це дуже добре розумів 
Йонатан, син Саула, коли вдвох зі зброєношею пішов 
на загін филистимлян і здобув перемогу: «…Господеві 
нема перешкоди спасати через багатьох чи через неба-
гатьох» (1 Самуїла 14:6).

Ті, хто ще не доріс до духовних юнаків, під час 
духовних битв завжди прагнуть організувати загальну 
мобілізацію християн у своїй церкві й залучити всі 
наявні ресурси. Такі служителі, звичайно, думають 
за рахунок великої кількості людей і ресурсів здо-
бути перемогу. Самі ж бажають немовби уникнути 
особистої прямої конфронтації з ворогом за спинами 
інших, ухилитися, бо до ведення духовних воєнних 
дій ще не готові.

Духовні юнаки, котрі вже зросли й достатньо 
сформовані, навчені й підготовлені Господом до 
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духовної війни, не дивляться на те, скільки інших 
віруючих їх підтримують, які засоби їм доступні, 
не зациклюються на ворогові та його діях – їхній 
духовний погляд спрямований на Господа. Вони за-
питують і уважно слухають свого Воєначальника, що 
їм робити в кожній ситуації, 
коли і яким чином. Почув-
ши у своєму дусі голос Духа 
Святого, Котрий веде юнаків 
у духовну битву, вони негайно 
коряться Йому й виконують 
усі Його вказівки, повністю 
покладаючись на Його силу 
й могутність. Вони твердо 
засвоїли для себе урок, що 
їхня сила – у їхньому Господі.

За всіх часів в арміях були 
єдиноборці, тобто спеціально 
відібрані люди, що мали здібно-
сті воїна від народження і потім 
отримали особливу підготовку 
й відшліфували свою майстер-
ність у тренувальних таборах 
і на полях боїв. У давнину такі 
воїни вступали в єдиноборство 
за свою армію, і дуже часто 
результат їхнього поєдинку 
визначав кінець усього бою. 
Фактично битву вигравав во-
їн-єдиноборець, а все військо 
користувалося плодами його пе-
ремоги. Один із найяскравіших 
біблійних прикладів єдинобор-
ства – бій Давида з Ґоліятом під 
час війни ізраїльського народу 
з филистимлянами.

ДУХОВНІ ЮНАКИ, 
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Щось схоже відбувається й у духовному світі: 
Божих воїнів небагато, та якщо вони є й перемагають 
у своїх боях, тоді вся армія народу Божого кори-
стується результатами їхніх здобутків, поширюючи 
межі Царства Божого на землі.

ДУХОВНІ ВОЇНИ НА РІЗНИХ ПОЗИЦІЯХ

Вирости до духовного рівня юнака й стати Божим 
воїном може всякий християнин, незалежно від того 
якими талантами й дарами він був наділений в момент 
фізичного й духовного народження.

Духовним воїном був пророк Ілля, який виступив 
проти ідолопоклонства в Ізраїлі й кинув виклик чоти-
рьомстам п’ятдесяти пророкам Ваала й чотирьомстам 
пророкам Астарти на горі Кармел. За його молитвою 
зійшов вогонь з неба на принесену ним жертву; цей 
Божий вогонь спалив дрова, жертву, вилиту на жер-
тву воду, камені жертовника й навіть землю довкола 
нього. Після цього духовного бою Ілля закликав 
народ зробити вибір між Богом Ізраїля й Ваалом, 
і народ однодушно обрав Бога своїх батьків. Тоді 
пророк особисто винищив усіх присутніх священиків 
поганських культів. Ілля помолився – і не було дощу 
в країні три з половиною роки; знову помолився через 
три з половиною роки – і пішов дощ.

Духовним воїном був пророк Єремія, який про-
рокував у найтяжчий час відступу народу від Бога, 
тотального беззаконня й зіпсуття та Божих судів. 
Він не одержав жодної видимої перемоги, постійно 
видавався плачучим пророком. Та ще при покликан-
ні на служіння Бог сказав йому: «Бо Я ось сьогодні 
поставив  тебе  містом твердинним, і залізним 
стовпом, і мідяними мурами проти всієї цієї землі, 
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проти царів Юди, проти його князів, проти його свя-
щеників та проти народу цієї землі. І будуть вони 
воювати з тобою, та не переможуть тебе, бо Я із 
тобою, – говорить Господь, – щоб тебе рятувати!» 
(Єремії 1:18-19). Пізніше, звершуючи служіння, 
Єремія описує своє становище і почуття: «Намовляв 
мене, Господи, – і був я намовлений, Ти взяв міцно 
мене – й переміг! Я став цілий день посміховищем, 
кожен глузує із мене… Бо коли тільки я говорю, то 
кричу, кличу: "Ґвалт!" та "Грабіж!" і так сталося 
слово  Господнє  мені  цілий  день  за  ганьбу  й  посмі-
ховище…  І  я  був  сказав:  Не  буду  Його  споминати, 
і  не  буду  вже  Йменням  Його  говорити!  І  стало  це 
в  серці  моїм,  як  огонь  той  палючий,  замкнений 
у костях моїх, – і я змучивсь тримати його й більш 
не можу! Бо чув я обмову численних, – ось острах 
навколо:  Розкажіть,  –  донесемо  на  нього!  Кожен 
муж,  який  в  мирі  зо  мною,  чатує  мого  упадку  та 
каже: "Може, буде обманений – і переможемо його, 
і помстимося над ним!" Та зо мною Господь, як по-
тужний силач, тому ті, хто женеться за мною, 
спіткнуться та не переможуть!  Будуть  сильно 
вони  посоромлені,  бо  робили  без  розуму,  –  вічний 
сором їм буде, який не забудеться!» (Єремії 20:7-11). 
Хоча сам Єремія й не бачив позитивних плодів свого 
служіння, однак, поза сумнівом, якраз тоді, коли 
відбувалися Божі суди і покарання, Господь через 
нього закладав духовні основи для майбутнього 
покаяння й навернення народу до Бога. Саме слово 
Боже, сказане через Єремію, згодом надихнуло дер-
жавного діяча й пророка Даниїла молитися за весь 
ізраїльський народ первосвященицькою молитвою 
покаяння (Даниїла 9:1-19).

Духовними воїнами були Шадрах, Мешах 
і Авед-Неґо, державні службовці високого рангу, 
одні з керуючих справами могутньої на той час 
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Вавилонської імперії, а саме столичної Вавилонської 
області. Коли цар Навуходоносор зробив величезного 
золотого боввана і покликав на його відкриття всіх 
начальників своєї імперії для поклоніння новому 
богу-ідолові й присяги на вірність – Шадрах, Мешах 
і Авед-Неґо залишилися стояти поміж тисяч держав-
них чиновників, які схилилися перед бовваном, і тим 
самим ці мужі сильно розгнівали царя. Бунтівників 
укинули в розпечену піч, та вони отримали чудесну 
допомогу від Господа Бога, Якому залишалися вірними 
до смерті: Бог послав Свого ангела, котрий серед вогню 
зберіг їх неушкодженими. У результаті був виданий 
раніше не запланований царський указ про особливе 
вшанування Бога Шадраха, Мешаха і Авед-Неґо всіма 
народами по всій Вавилонській імперії.

Духовним воїном був Даниїл, котрий ще за-
молоду разом з друзями-однолітками вирішив 
відмовитися від призначеного царем харчування, 
яке готувалося за правилами язичницького риту-
алу. Молоді люди не зважали на загрозу смерті, бо 
ще більше боялися засмутити Господа Бога. І Бог 
допоміг їм знайти вихід у тій ситуації, а також 
дав особливі благословення у вивченні наук, і на 
конкурсній основі вони посіли найвищі місця 
в керуванні державою. Даниїл, поставлений над 
усіма мудрецями царя вавилонського (як тільки 
він міг керувати всіма цими мудрецями, ворож-
битами, чарівниками й халдеями?), не побоявся 
відкрити Божий суд над гордим Навуходоносором, 
а пізніше – над його нащадком Валтасаром, який 
і відбувся над кожним із них. Пізніше за часів 
перського царя Дарія князі, які були суперни-
ками Даниїла й заздрили йому, зуміли провести 
державний закон, спрямований проти цього мужа, 
і на законній підставі кинули пророка до лев’ячої 
ями, цілком впевнені у його неминучій смерті. Та 
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Бог чудесним чином зберіг Даниїла серед левів, 
які стали для нього невинними кошенятами. На-
ступного дня такої ж долі зазнали вороги Даниїла, 
і всіх їх роздерли ті самі леви. Отже, Бог не тіль-
ки захищав Свого раба, але й через це прокладав 
шлях для відновлення храму, Єрусалима й Ізраїля 
після сімдесятирічного полону, усуваючи ворогів 
єврейського народу.

Духовним воїном була й Мойсеєва мати, коли 
не послухалася фараонового наказу й не видала 
свого сина на загибель у водах ріки Ніл. Вона 
з вірою зробила кошик, поклала до нього дитину 
й віднесла на місце купання фараонової дочки – 
прямо ворогові в пащу! Материнська молитва й віра 
перемогли: хлопчика Мойсея знайшла єгипетська 
принцеса, залишила живим, віддала матері для 
вигодовування, а потім узяла на виховання в палац 
фараона. Сам фараон вигодував, зростив, виховав 
і навчив усієї мудрості єгипетської того, хто став 
згодом визволителем ізраїльського народу. 

Духовним воїном стала проста ізраїльська жінка 
Яїл, коли всадила кілка у скроню ворожому полковод-
цю Сісері. Цією подією закінчилася битва й двадцяти-
літнє гноблення Ізраїля Явіном, царем Ханаанським, 
і відтак настали сорок років миру й спокою.

Духовним воїном був юнак Давид, тоді ще нікому 
не відомий. Він почув, як филистимський воїн-ве-
летень Ґоліят зневажає ім’я Бога Ізраїля, і сміливо 
виступив назустріч йому в єдиноборстві. Давид був 
абсолютно певен, що підтримка живого Бога Ізраїля 
незрівнянно краща й важливіша, ніж сподівання на 
власні фізичні можливості й силу, зброю та військовий 
досвід. Бог дав перемогу Давидові, і разом з ним цю 
битву виграв увесь Ізраїль. 
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Духовним воїном явив себе апостол Павло, коли 
спричинив сліпоту у ворожбита Еліма, що перешкоджав 
проповіді Євангелії проконсулові Сергієві; у резуль-

таті проконсул увірував. Як 
духовний воїн, Павло, перебу-
ваючи у в’язниці у Филипах, 
співав пісні, прославляючи Бога 
й Христа. Тоді стався землетрус, 
відчинилися двері в’язниці, 
і апостол мав можливість за-
свідчити про Христа тюремному 
начальникові, котрий увірував 
«із усім домом своїм».

Найвизначнішим духовним 
воїном був Христос, коли «як 
ягня  був  проваджений  Він  на 
заколення» і міг у цю мить ви-
кликати на підмогу дванадцять 
легіонів ангелів, однак витерпів 
усі побої, знущання й страждан-
ня на хресті, помер – і воскрес! 
Ісус Христос переміг дияво-
ла – пана над пеклом і смертю, 
забрав ключі від них і явно пе-
реважаючою силою та владою 

восторжествував над царством темряви й сатани. Цим 
самим Христос відкрив нам дорогу до вічного життя; 
і це – єдиний шлях для всіх людей. Сьогодні ми тільки 
«ніби у дзеркалі, у загадці» можемо розуміти вселенське 
значення спокутної жертви Христа для всього людства, 
але Священне Писання закликає нас повірити, коли ж  
прийдемо у вічність – дізнаємося про все, як воно є.

На духовну війну й духовних воїнів-юнаків не слід 
дивитися тільки звичайним людським поглядом, 
очікуючи зовнішнього успіху й видимих перемог. 

НА ДУХОВНУ  
ВІЙНУ Й ДУХОВНИХ 

ВОЇНІВ-ЮНАКІВ 
НЕ СЛІД ДИВИТИСЯ 

ТІЛЬКИ ЗВИЧАЙНИМ 
ЛЮДСЬКИМ 

ПОГЛЯДОМ, ОЧІКУЮЧИ 
ЗОВНІШНЬОГО УСПІХУ  

Й ВИДИМИХ 
ПЕРЕМОГ. НЕРІДКО 

В ДУХОВНОМУ СВІТІ 
ПЕРЕМОГА  

НАД ПІТЬМОЮ  
ТА ЗЛОМ ЗОВНІ,  

ПО-ЛЮДСЬКИ 
ВИГЛЯДАЄ  

ЯК ПОРАЗКА:  
ЧОГО ВАРТИЙ ЛИШЕ 

ОДИН ПРИКЛАД 
ХРИСТА!
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Нерідко в духовному світі перемога над пітьмою та 
злом зовні, по-людськи виглядає як поразка: чого 
вартий лише один приклад Христа! Дуже добре про 
це написано в 11-му розділі Послання до Євреїв, що 
містить священну оду Божим воїнам-героям в історії 
людства: «І що ще скажу? Бо не стане часу мені, щоб 
оповідати  про  Гедеона,  Варака,  Самсона,  Ефтая, 
Давида й Самуїла та про пророків, що вірою царства 
побивали, правду чинили, одержували обітниці, 
пащі левам загороджували, силу огненну гасили, 
утікали від вістря меча, зміцнялись від слабости, 
хоробрі були на війні, обертали в розтіч полки 
чужоземців; жінки діставали померлих своїх із 
воскресіння; а інші бували скатовані, не прийняв-
ши визволення, щоб отримати краще воскресіння; 
а інші дізнали наруги та рани, а також кайдани 
й в’язниці. Камінням побиті бували, допитувані, 
перепилювані, умирали, зарубані мечем, тинялися 
в овечих та козячих шкурах, збідовані, засумовані, 
витерпілі. Ті, що світ не вартий був їх, тинялися 
по пустинях та горах, і по печерах та проваллях 
земних» (Євреїв 11:32-38). Христос в одному з випад-
ків так висловився про перемогу, яка за людськими 
мірками виглядала поразкою: «Блаженні вигнані  за 
правду,  бо  їхнє  Царство  Небесне.  Блаженні  ви,  як 
ганьбити та гнати вас будуть,  і будуть облудно 
на вас наговорювати всяке слово лихе  ради  Мене. 
Радійте  та  веселіться,  –  нагорода-бо  ваша  велика 
на небесах!» (Матвія 5:10-12).

Що ще хочу зауважити: у біблійній історії духовними 
юнаками, котрі провадили різні Божі війни на землі, 
були царі, пророки, священики, молоді та зрілі люди, 
чоловіки й жінки, люди різного походження, вихован-
ня, освіти, професії. І сьогодні духовними юнаками, 
воїнами Ісуса Христа можуть стати всі християни. Це 
не залежить від наявності тих чи інших духовних дарів, 
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статі, національності, освіти, со-
ціального статусу, темпераменту 
тощо. Це визначається тільки мі-
рою особистого духовного росту 
кожного окремого християнина.

Звичайно, якщо ми доросли 
до духовних юнаків, то це не оз-
начає, що всі ми будемо прова-
дити однакові духовні воєнні 
дії. Тут уже матимуть значення 
дані нам таланти й дари, доля 
й призначення – усе, що було 
передбачене для нас Творцем. Це 
як у звичайній земній армії: є пі-
хотинці, танкісти, артилеристи, 
льотчики, моряки й інші підроз-
діли. Так і у війську Ісуса Хри-
ста, коли ти станеш духовним 
юнаком, отримаєш своє певне 
призначення й покликання для 
ведення духовних воєнних дій.

Не може бути повністю одна-
кової форми служіння у юнаків, 
навіть у тих, хто має однакові 
дари й покликання. Наприклад, 

немає двох служителів, посвячених на служіння звіль-
нення чи вигнання бісів, котрі мали б ідентичну прак-
тику. У кожного з них свій оригінальний підхід і метод 
виконання служіння. Бог не відкидає нашу особистість 
та індивідуальність. Він радо розвиває її й співпрацює 
з нами – такими, якими Він нас створив; такими, якими 
ми зросли; такими, які ми є.

Існує закономірність: чим більше ми зростаємо 
духовно, то більше виявляється наша індивідуальність, 

НЕ МОЖЕ  
БУТИ ПОВНІСТЮ 

ОДНАКОВОЇ  
ФОРМИ СЛУЖІННЯ 

У ЮНАКІВ,  
НАВІТЬ У ТИХ,  

ХТО МАЄ  
ОДНАКОВІ ДАРИ 
Й ПОКЛИКАННЯ. 

НАПРИКЛАД,  
НЕМАЄ ДВОХ 
СЛУЖИТЕЛІВ, 
ПОСВЯЧЕНИХ 
НА СЛУЖІННЯ 
ЗВІЛЬНЕННЯ  

ЧИ ВИГНАННЯ 
БІСІВ, КОТРІ МАЛИ Б 

ІДЕНТИЧНУ  
ПРАКТИКУ. 

У КОЖНОГО  
З НИХ СВІЙ 

ОРИГІНАЛЬНИЙ 
ПІДХІД І МЕТОД 

ВИКОНАННЯ 
СЛУЖІННЯ
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яку Бог дав нам з моменту фізичного і духовного 
народження. Я не маю на увазі егоїстичну індиві-
дуальність нашого тілесного «я» – тут має відбутися 
смерть і розп’яття з Ісусом Христом. І тільки тоді, коли 
наша гріховна тілесна індивідуальність зазнає смерті 
й розп’яття з Ісусом Христом, аж потім зможе вияви-
тися наша неповторно прекрасна духовна особистість. 
Замінити перше другим без смерті першого немож-
ливо. У цьому полягає проблема багатьох християн, 
які бажають рости духовно, не зрікаючись амбіцій 
і бажань своєї плоті й не вмираючи для них. Зрілість 
духовної особистості виявляється в смиренні, відсут-
ності людських амбіцій, самозамилування й гордощів, 
що зазвичай властиві духовним немовлятам і дітям, 
які перебувають під сильним впливом свого тілесного 
індивідуалізму й самоповаги.

НА ЗАКІНЧЕННЯ: ДЕЯКІ МІРКУВАННЯ ПРО ЮНАКІВ

Дуалістичне діалектичне протистояння. Наш 
світ поділений на дві частини, дві духовні держави: 
Царство Бога й царство диявола. Якщо розглядати все 
суще із цієї позиції, тут можливий дуалістичний підхід: 
світло й темрява, добро й зло, правда й неправда, Бог 
і сатана. Такий підхід має право на життя. Він по-своєму 
справедливий, проте виявляє лише одну або декілька 
сторін нескінченно багатого й різноманітно багатогран-
ного діаманта Божої премудрості. Тому ті, хто будує 
на цьому погляді всі свої міркування, – помиляються 
в принципі, бо не можна Бога в цілому розглядати 
й правильно зрозуміти тільки з одного боку, упускаючи 
багато інших, реальних і не менш важливих.

Дуалізм (двоїстість) допомагає нам зрозуміти діа-
лектику (певне постійне протистояння, суперництво, 
взаємна напруга). Тобто в нашому створеному Богом 
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світі існує постійне протистояння світла та темряви, 
добра та зла, правди та неправди; зрештою, за всім 
стоять дві особистості, або сутності, – Бог чи диявол. 

Певною мірою мають рацію 
філософи, стверджуючи, що 
ця діалектика протистояння 
є основою всякого розвитку 
на землі. Протистояння духа 
й тіла в нас є платформою або 
середовищем, де відбувається 
процес нашого особистого ду-
ховного росту й розвитку. Якщо 
ми не пасивні, якщо залучаємо 
свою волю, якщо докладаємо 
зусиль, якщо боремося й зма-
гаємося. Тому не переживайте 
про сам факт наявного у вас 
протистояння, бо це данина, 
реальність життя, визначена нам 
Всевишнім. Переживайте про 
перемоги, вчіться перемагати, 
старанно тренуйтеся й ніколи 
не здавайтеся, поки «дух Божий 
у ніздрях» ваших (Йова 27:3)!

Духовна війна – об’єктивна 
реальність. У межах Царства 
Божого ми можемо провадити 
мирне будівництво. Але часом 

ворог повстає на нас, і нам доводиться на своїй території 
вести оборонні духовні воєнні дії: захищати чистоту 
віри, берегти довірене нам поле від бур’янів, ізолювати 
й виполювати сповнене гріховної отрути гірке коріння, 
відбивати всілякі огненні стріли лукавого тощо.

Нерідко нам доводиться діяти так, як євреям після 
вавилонського полону під час відбудови Єрусалима 

ЮНАКИ НЕ ЗАВЖДИ 
ПЕРЕМАГАЮТЬ. 

НАШ ВОРОГ 
ДУЖЕ СИЛЬНИЙ 
І ДОСВІДЧЕНИЙ. 

ЧЕРЕЗ СВОЮ 
ЛЮДСЬКУ 

НЕДОСКОНАЛІСТЬ, 
ЯК У БУДЬ-ЯКОМУ 

ЗМАГАННІ,  
ІНКОЛИ МИ 

ПРОПУСКАЄМО 
УДАРИ ВОРОГА, 

ІНОДІ ВІН НАС КИДАЄ 
НА ЗЕМЛЮ, БУВАЄ, 

ПРОГРАЄМО ЦІЛІ 
ОКРЕМІ БОЇ.  
ТА ГОЛОВНЕ  

ДЛЯ НАС –  
ВИГРАТИ БИТВУ. 
НАЙГОЛОВНІШУ 

ПЕРЕМОГУ ХРИСТОС 
УЖЕ ЗДОБУВ ДЛЯ НАС
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й храму, коли робітники в одній руці мали будівельний 
інструмент, а в іншій зброю, і вони завжди були готові 
вступити в бій: «Будівничі працювали на мурі, а носії 
наладовували  тягар,  –  вони  однією рукою робили 
працю, а однією міцно тримали списа… А в кожного 
будівничого його меч був прив’язаний на стегнах його, 
і так вони будували…» (Неемії 4:17-18).

Небезпеки й радощі духовної війни. Війна – це 
не праця в мирний час. На війні помилки часто 
можуть коштувати воїнові життя. Серед військових 
є приказка: сапер помиляється один раз. Але не тіль-
ки сапери помиляються один раз. Коли перебуваєш 
на війні, особливо на передовій, то ти під постій-
ним прицілом і обстрілом ворога. Якщо поведешся 
необережно, то це призведе до матеріальних втрат, 
поранень, інвалідності або навіть смерті. У цьому 
велика відмінність способу життя воїнів і робітників, 
задіяних у мирній праці: робітник може віддавати 
всі свої сили і втомлюватися на роботі, але це ніяк 
не можна порівняти зі смертельною небезпекою на 
війні. Однак той, хто не воював, також не знає гіркоти 
поразок і радості перемог, не здобував дорогоцінних 
трофеїв, вирваних з пащі рикаючого лева.

Програвши бій – виграй битву! Юнаки не завжди 
перемагають. Наш ворог дуже сильний і досвідчений. 
Через свою людську недосконалість, як у будь-якому 
змаганні, інколи ми пропускаємо удари ворога, іноді 
він нас кидає на землю, буває, програємо цілі окремі 
бої. Та головне для нас – виграти битву. Найголовнішу 
перемогу Христос уже здобув для нас, тому нам значно 
легше. Якщо пропустив удар, не губися, не панікуй, 
не плач – але вставай, реабілітуйся і знову зміцнюйся 
в Господі своєму, осмисли й здобудь уроки з поразки 
й знову ставай до бою під прапором Ісуса Христа 
Переможця. Остаточна перемога ясно й багаторазово 
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пророчо проголошена у Священному Писанні; тому 
будь бадьорим, воїне Бога й Христа!

Борімося заради ближніх. Апостол Павло, говорячи 
про духовну боротьбу й перемогу усередині самого себе, 
описав це такими словами: «Я розп’ятий з Христом. 
І  живу  вже  не  я,  а  Христос  проживає  в  мені»  (Гала-
тів 2:19-20). Розп’яття Христа відбулося для спасіння 
всіх людей, бо Він став жертовним Агнцем, Який узяв 
на Себе гріх світу. «…Його ж ранами нас уздоровлено!» 
(Ісаї 53:5). Подібну дію має і розп’яття з Ісусом Христом 
у духовних юнаків. Вони проходять цей процес не про-
сто особисто для себе, не тільки для власного духовного 
росту. Обов’язково внаслідок цього будуть відбуватися 
перемоги над силами темряви й зла та відвойовуватися 
душі у князя цього світу. «Тепер я радію в стражданнях 
своїх за вас, і доповнюю недостачу скорботи Христо-
вої в тілі своїм за тіло Його, що воно – Церква; якій 
я  став  служителем  за  Божим  зарядженням,  що  для 
вас  мені  дане…»  (Колосян 1:24-25). За твердженням 
Тертуліана, одного з отців Церкви, кров мучеників – це 
насіння християнства.

Потреба у духовних юнаках. Як нам потрібні 
в церквах християни, що виросли і стали духовними 
юнаками, які могли б ефективно вести різні духовні 
війни: звільняти одержимих нечистими духами, розв’я-
зувати тих, котрі заплуталися в сітях облудних вчень, 
рятувати полонених дияволом через різні гріховні 
залежності, розширювати вплив і територію Царства 
Божого на землі серед різних народів і соціальних 
прошарків, у різних країнах, регіонах, містах і селах 
та робити багато чого такого іншого!
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З
ізнаюся, що писати про духовних батьків 
мені найскладніше, бо я не вважаю себе 
таким, який вже відповідно сформований 
і досягнув цього рівня духовного росту. 

Тому під час написання цього розділу особливо 
прошу в молитвах Господа скерувати мої думки 
таким чином, щоб, по-перше, Дух Святий оберігав 
мене в міркуваннях і я не перекрутив правди Бо-
жої у цьому питанні. По-друге, щоб Він особливим 
чином навідав мене Духом одкровення при розгляді 
духовного рівня батьківства і я написав те, що по-
трібно передати читачам цієї книги. Якщо сказати 
словами апостола Павла, то в цьому розділі я на-
багато більше покладаюся на дух пророцтва, ніж 
на свої знання, а тим більше пізнання цієї теми: 
«Бо ми знаємо частинно, і пророкуємо частинно…» 
(1 Коринтян 13:9).

Хочу тут зауважити: престарілих щодо духовного 
віку у Господа немає! У нашого Господа передбачений 
тільки ріст та розвиток і немає старіння або вмирання. 
У духовному світі, де панують вічні цінності й виміри, 
найвищим ступенем духовного віку є батьки, які пе-
ребувають у стані найбільш повної зрілості своєї вну-
трішньої духовної людини. Для розвитку в цій позиції 
немає межі, бо немає межі в пізнанні безконечного Бога 

9
розділ
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і неможливо комусь із людей повністю вподібнитися 
Христу як Сину Людському під час Його перебування 
на землі. 

Духовних батьків апостол Іван характеризує такими 
словами: «Пишу вам, батьки, бо ви пізнали Того, Хто 
від початку. <…> Я писав вам, батьки, бо ви пізна-
ли Того, Хто від початку» (1 Івана 2:13-14). Інший 
переклад подає цей уривок так: «Пишу  вам,  батьки, 
бо ви пізнали Сущого від початку. <…> Я написав вам, 
батьки, бо ви пізнали Безначального»*).

У тексті Нового заповіту, який дійшов до нас ори-
гінальною грецькою мовою, характеристика духовних 
батьків, дана апостолом Іваном, у 13-му і 14-му віршах 
звучить однаково: « », - тобто, 
якщо дослівно: «пізнали Того, Хто від початку». Це дуже 
глибокі за змістом слова, яким можна знаходити ще й 
інші варіанти їх розуміння та перекладу, - синоніми, які 
дозволяють трішки більше пояснити невичерпний сенс 
описуваної теми – особистості Бога.  У цьому випадку 
дуже багато залежить від того, наскільки перекладачам 
і читачам відкритий Духом Святим предмет роздумів, 
про що пише Іван. До того ж, не можна забувати, що 
у Писанні є пророча складова, завдяки чому Дух Свя-
тий у проголошені й написані слова надавав набагато 
глибший, ширший, вищий та далеко прямуючий – у 
вічність – зміст, який нерідко не розуміли у всій пов-
ноті ті, хто ці слова промовляв і писав; що ж казати 
про тих, хто їх читає?!

В українських різних перекладах нам дано дві підказ-
ки – два варіанти для роздумів: «Того, Хто від початку» 
(пер. І. Огієнка) та «Безначального» (пер. Г. Деркача). 
У тому ж контексті можна говорити про Бога, як про 

*) Пер. Г. Деркача
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Першопричину, Того, хто поза часом, Джерело життя, 
Володар і Господар видимих і невидимих світів тощо.

Не маючи цілі й можливості описувати у цій книзі 
тему про всі відомі нам сторони сутності нашого Госпо-
да Бога, я хочу зупинитися тут, щоб розглянути лише 
декілька граней безкінечно величезного діаманту Його 
особистості.

І ще: чим відрізняється пізнання Батька, що сто-
сується духовних підлітків, і пізнання Сущого від 
початку, що є характеристикою духовних батьків? 
Якщо пояснити загалом і коротко, то пізнання Батька 
– це пізнання Бога у перспективі стосунків з Ним, як 
зі своїм Спасителем, більше в контексті Церкви та її 
покликання. Пізнання Сущого від початку – це розу-
міння Його промислу і дій у всьому створеному Ним 
і даного нам світі. 

ПІЗНАННЯ СУЩОГО ВІД ПОЧАТКУ У ТВОРИВІ

Що значить пізнати Сущого від початку? Зі 
Священного Писання ми знаємо, що все, що існує 
в нашому світі й усіх інших світах, видиме й не-
видиме, матерії, сили, енергії, закони, істоти й усе 
інше, що нам відомо, про що здогадуємося чи навіть 
не здогадуємося, – усе Ним створено. «На початку 
Бог створив Небо та землю» (Буття 1:1). «Споконвіку 
було  Слово,  а  Слово  в  Бога  було,  і  Бог  було  Слово. 
Воно в Бога було споконвіку. Усе через Нього повста-
ло, і ніщо, що повстало, не повстало без Нього» 
(Івана1:1-3). «Бо то Ним створено все на небі й на 
землі, видиме й невидиме, чи  то  престоли,  чи  то 
господства,  чи  то  влади,  чи  то  начальства,  –  усе 
через Нього й для Нього створено! А Він є перший від 
усього, і все Ним стоїть» (Колосян 1:16-17). 



273ПИШУ ВАМ, БАТЬКИ

У тому числі Богом створені й суспільні інститути 
людського життя: сім’я, держава, влада тощо. Більше 
того, елементи й принципи суспільного існування 
не тільки Ним створені від початку, але й у наш час 
усяка влада може встановитися тільки за Його ве-
лінням або з Його допущення. «Нехай кожна людина 
кориться вищій владі, бо немає влади, як не від Бога, 
і влади існуючі встановлені від Бога. Тому той, хто 
противиться  владі,  противиться  Божій  постанові; 
а  ті,  хто  противиться,  самі  візьмуть  осуд  на  себе» 
(Римлян 13:1-2). «А на кінці тих днів я, Навуходоно-
сор, звів свої очі до неба, і мій розум вернувся до мене, 
і я поблагословив Всевишнього, і вічно Живого хвалив 
я  та  славив,  що  Його  панування  –  панування  вічне, 
а царство Його – з покоління в покоління. А всі меш-
канці землі пораховані за ніщо, і Він чинить за Своєю 
Волею серед небесного війська та мешканців землі, 
і немає нікого, хто спротивився б Його руці та й сказав 
би Йому: Що Ти робиш?» (Даниїла 4:31-32). 

Пізнати Сущого від початку – це набути таке пі-
знання Бога, яке дозволяє бачити Його присутність, 
провидіння, плани й дії в основі всього, що існує 
й відбувається в навколишньому світі, у всіх сферах 
нашого буття. Це розрізнення, усвідомлення й розумін-
ня Божого промислу й передбачення у своєму житті, 
а також навколо себе, у житті окремих людей, родин 
і закінчуючи долею народів та цілого світу. Пізнання 
обов’язково включає відповідне особисте підпорядку-
вання Його передбаченню. Просто знати про існування 
Божого промислу й заявляти про свою віру в нього 
можуть навіть люди на рівні духовного немовляти 
чи дитини. Для них таке поверхневе загальне знання 
й дитяча віра нормальні та природні.

Пізнання Сущого від початку – це пізнання Тво-
рця в Його твориві. Не забувайте: усе існуюче, у тому 
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числі всі люди, які вони є, – Його твориво. Він – 
скрізь і у всьому. «Куди я від Духа Твого піду, і куди 
я втечу від Твого лиця? Якщо я на небо зійду, – то Ти 
там, або постелюся в шеолі – ось Ти (?!)! Понесуся 
на крилах зірниці, спочину я на кінці моря, – то рука 

Твоя й там попровадить мене, 
і мене буде тримати правиця 
Твоя! Коли б я сказав: "Тільки 
темрява  вкриє  мене,  і  ніч  – 
світло  для  мене",  то  мене 
не закриє від Тебе і темрява, 
і  ніч  буде  світити,  як  день, 
і темнота – як світло!» (Пса-
лом 138:7-12). (Деякі люди, 
маючи інтуїтивне відчуття 
й розуміння присутності Су-
щого у всьому, але не маючи 
одкровення й взаємин із Ним 
особисто, змішують ці два по-
няття в одне: Його присутність 
у всьому твориві й Самого 
Творця і, як наслідок, усе 
твориво називають Богом. 
Фактично це поклоніння най-
більшому за розмірами у світі 
ідолові. Твориво і Творець – 
це різні сутності. Сліди Його 

присутності скрізь і у всьому та Він Сам з власною 
всюдиприсутністю – це різні поняття, хоча лежать 
дуже близько. Проте в переконанні й міркуваннях 
таких людей є зерно істини: у густому тумані неро-
зуміння Творця вони свідчать, що відчувають Його 
існування. А також у них є деяке розуміння Його 
всюдиприсутності.)

Божий промисел і передбачення як Творця всьо-
го сущого, Який робив і робить у Своєму твориві, 

БОЖИЙ ПРОМИСЕЛ 
І ПЕРЕДБАЧЕННЯ 

ЯК ТВОРЦЯ ВСЬОГО 
СУЩОГО,  

ЯКИЙ РОБИВ  
І РОБИТЬ У СВОЄМУ 

ТВОРИВІ,  
ЩО ХОЧЕ,  

НЕПОРУШНІ  
Й ВІЧНІ.  

ОПИРАТИСЯ  
ЇМ МАРНО  

ТА БЕЗГЛУЗДО 
І ЗАВЖДИ  

СОБІ НА ШКОДУ. 
НЕРОЗУМІННЯ ЦЬОГО 
ЧАСТО ПЕРЕТВОРЮЄ 

ЖИТТЯ ЛЮДИНИ 
В СУЄТУ
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що хоче, непорушні й вічні. Опиратися їм марно 
та безглуздо і завжди собі на шкоду. Нерозуміння 
цього часто перетворює життя людини в суєту: роботи 
багато, але це все сізіфова праця. (За давньогрець-
кою міфологією цар Коринту Сізіф після смерті був 
приречений богами безкінечно підіймати на гору 
важкий камінь, який, щойно досягнувши вершини, 
знову й знову скочувався вниз.) Бог говорить: «Я – 
Господь, і нема вже нікого, нема іншого Бога, крім 
Мене.  <…>  …Я,  що  світло  формую  та  темність 
творю, чиню мир і недолю творю, Я – Господь, Який 
робить це все! <…> Горе тому, хто з Творцем своїм 
свариться, черепок із земних черепків! Чи глина по-
вість ганчареві своєму: "Що робиш?.."» (Ісаї 45:5-9).

Бог одного разу, у старозавітні часи, обрав Собі 
нащадків Авраама, яких зробив народом Ізраїль-
ським, – хто може перемінити це Боже призначення? 
Можна не визнавати це рішення, обурюватися ним, 
не погоджуватися й воювати із ним – але відмінити його 
ми не владні. Усім іншим народам розумно визнати це 
й пам’ятати, що «хто тебе проклинає – проклятий, а хто 
поблагословить тебе – благословенний» (Буття 27:29).

Якщо Бог вирішив долучити до Свого народу 
і поган, тобто представників усіх інших націй, від-
кривши їм можливість приєднання до Його сім'ї 
через віру в Ісуса Христа й відродження від Духа 
Святого, – то хто може це скасувати? Якщо Бог 
відкрив можливість для поган стати частиною Його 
народу без офіційного прийняття юдаїзму та єврей-
ства, – хто може заперечити Йому?! Нерозуміння, 
ревнощі й неприйняття такого Божого плану спасіння 
з боку єврейського народу не може похитнути ані на 
волосину того, чому визначила статися Його любов. 
«Радійте, погани, з народом Його…» (Повт. За-
кону 32:43).  «І  станеться  в  день  той:  до Кореня 
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Єссеєвого, – що стане прапором народам, – погани 
звертатися будуть  до  Нього,  і  буде  славою  місце 
спочинку Його!» (Ісаї 11:10). «…Якщо ви тільки чули 
про  зарядження  Божої  благодаті,  що  для  вас  мені 
дана. Бо мені відкриттям об’явилась була таємни-

ця… А вона за інших поколінь 
не  була  оголошена  людським 
синам, як відкрилась тепер че-
рез Духа Його святим апосто-
лам і пророкам, – що погани 
співспадкоємці, і одне тіло, 
і співучасники Його обітниці 
в  Христі  Ісусі  через  Єванге-
лію…  Мені,  найменшому  від 
усіх  святих,  дана  була  оця 
благодать, – благовістити по-
ганам недосліджене багатство 
Христове, та висвітлити, що 
то  є  зарядження  таємниці, 
яка від віків захована в Бозі, 
Який створив усе, щоб тепер 
через  Церкву  була  оголошена 
початкам та владам на небі 

найрізніша мудрість Божа, за відвічної постанови, 
яку  Він  учинив  у  Христі  Ісусі,  Господі  нашім…» 
(Ефесян 3:2-11). 

Дуже важливо розуміти, що Господь Бог у жод-
ному разі не замінив ізраїльський народ новозавіт-
ною Церквою, але долучив новозавітну Церкву до 
ізраїльського народу, створюючи в історії людства 
один Божий народ Старого й Нового заповітів: 
«Отож, пам’ятайте, що ви, колись тілом погани, 
що вас так звані рукотворно "обрізані" на тілі звуть 
"необрізаними",  що  ви  того  часу  були  без  Христа, 
відлучені від громади ізраїльської, і чужі заповітам 
обітниці, не мавши надії й без Бога на світі. А тепер 
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у  Христі  Ісусі  ви,  що  колись  далекі  були,  стали 
близькі Христовою кров’ю. Він-бо наш мир, що вчинив 
із  двох  (євреїв і поган)  одне  й  зруйнував  серединну 
перегороду,  ворожнечу,  Своїм  тілом,  –  Він  Своєю 
наукою знищив Закона заповідей, щоб з обох (євреїв 
і поган) збудувати Собою одного нового чоловіка, мир 
чинивши, і хрестом примирити із Богом обох в однім 
тілі, ворожнечу на ньому забивши. І, прийшовши, "Він 
благовістив мир вам, далеким, і мир близьким (по-
ганам і євреям)", бо обоє Ним (євреї і погани) маємо 
приступ у  Дусі  однім  до  Отця.  Отже,  ви  (погани) 
вже не чужі й не приходьки, а співгорожани святим 
(євреям), і домашні для Бога…» (Ефесян 2:11-19). 

Всемогутній Бог Творець, «ввесь  людський  рід 
Він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню 
землі,  і призначив окреслені доби й границі замеш-
кання їх» (Дії 17:26). Чисельність народів і племен, 
що замешкують землю, розмаїття їхніх культур, 
основні лінії їхньої долі – від Всевишнього. Одних 
Він підносить, інших понижує, усіх наділяє певни-
ми особливостями, які формують індивідуальний, 
неповторний обрис кожної нації перед Богом. Не-
розумно нам, людям, хвалитися один перед одним, 
бо: «Що ти маєш, чого б ти не взяв? А коли ж бо ти 
взяв, чого чванишся, ніби не взяв?» (1 Коринтян 4:7). 
Окремо – спадщина національностей перед Богом, 
окремо – долі держав. Останнім часом ми спостері-
гаємо, що «вони змішані будуть людським насінням, 
а  не  будуть  прилягати  одне  до  одного,  як  залізо 
не змішується з глиною» (Даниїла 2:43). Розуміння 
дій Всевишнього у визначених згори долях народів 
є частиною пізнання Сущого від початку.

Пізнання Сущого від початку включає також пі-
знання самого себе, Божого промислу й передбачення 
у власній особистості. Пізнати Його – означає зрозуміти 
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й прийняти самого себе таким, яким створив мене 
Бог. «І кості мої не сховались від Тебе, бо я вчинений 
був в укритті, я витканий був у глибинах землі! Мого 
зародка бачили очі Твої,  і  до книги Твоєї  записані всі 
мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного 
з  них  не  було…»  (Псалом 138:15-16). Це передбачає 
згоду з Провидінням і прийняття своєї статі, даних від 
народження природних здібностей, зовнішнього ви-
гляду тощо. Це стосується також і прийняття своєї долі 
від Господа: національності, місця проживання, сім’ї, 
у якій народився, і багато чого іншого, що належить до 
цієї сфери. Для того, хто пережив народження згори від 
Духа Святого, сюди потрібно обов’язково додати духов-
ні дари, які «чинить один і той Самий Дух, уділяючи 
кожному осібно, як Він хоче» (1 Коринтян 12:11). Це 
дуже важлива частина пізнання Сущого від початку, 
тому апостол Павло в настанові своєму кращому учневі 
й послідовникові Тимофію пише: «Уважай на самого 
себе та на науку, тримайся цього» (1 Тимофія 4:16). 
Пізнати Сущого від початку означає відкривати для 
себе, знати й розуміти всі ці дари дивовижної й суве-
ренної Божої благодаті у своєму житті, приймати їх 
у смиренні всім своїм серцем, у світлі цього розуміти 
своє особисте призначення й жити відповідно до Го-
споднього промислу для нашого життя, виконавши 
Його волю стосовно себе. «Ісус каже до них: "Пожива 
Моя  –  чинити  волю  Того,  Хто  послав  Мене,  і  справу 
Його довершити"» (Івана 4:34).

Особисте пізнання, властиве духовним батькам, 
дозволяє їм також правильно бачити, розуміти 
й оцінювати навколишніх людей у світлі Божого 
промислу стосовно них. Як правило, духовні батьки 
більше й краще розуміють іншу людину, її призна-
чення та проблеми, ніж вона сама здатна до цього. 
«Духовна ж людина судить усе, а її судити не може 
ніхто» (1 Коринтян 2:15).
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ПІДПОРЯДКУВАННЯ БОЖОМУ ПРОМИСЛУ В ЖИТТІ

По-перше, пізнання Сущого від початку означає 
розуміння, що Бог є основоположником всіх процесів 
і яким чином вони відбуваються. 
У процесі пізнання ми дедалі 
більше розуміємо, що й для 
чого Він робить, які у Нього 
цілі. По-друге, пізнання означає 
смирення перед цим промислом, 
згода із ним і підкорення йому 
у відповідних ситуаціях.

Наприклад, Господь Бог 
через пророка Єремію закли-
кав царя юдейського Седекію 
здатися в полон Навуходоно-
сорові. Минув час, і вичерпа-
лися можливості для покаяння 
й навернення. «Тепер же за те, 
що ви робите всі оці вчинки, – 
говорить Господь, – і що Я го-
ворив був до вас, промовляючи 
пильно,  але  ви  не  слухали, 
і  кликав  Я  вас,  та  ви  не  від-
казали,  –  то  зроблю  цьому 
домові, що кликалось в ньому 
Ім’я Моє, що на нього надієтесь 
ви,  і  місцю  цьому,  що  Я  дав 
його вам та вашим батькам, 
так само, як Я був зробив для Шіло, – і відкину Я вас 
від обличчя Свого, як відкинув усіх ваших братів, усе 
насіння  Єфремове!.. А ти не молись за народ цей, 
і благання й молитви за них не здіймай, і Мене 
не проси, – бо не вислухаю Я тебе!» (Єремії 7:13-16). 
Настала пора Божих судів, і мало відбутися очищення 
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народу через страждання. Бог підготував і привів 
виконавця до місця здійснення вироку. Уже ніщо 
не могло змінити присуду. «А халдеї знову вернуться, 
і будуть воювати з цим містом, і здобудуть його, та 
й спалять його огнем. Так говорить Господь: Не об-
манюйте своїх душ, говорячи: "Халдеї конче підуть 
від нас", бо не підуть вони. Бо якщо б ви побили все 
халдейське військо, що з вами воює, а з них залишили-
ся б тільки ранені, то встане кожен із намету свого, 
і спалять це місто огнем» (Єремії 37:8-10). Єдиний 
варіант, запропонований Богом у даній ситуації, по-
лягав у тому, щоб народ добровільно пішов у полон. 
«І  сказав  Єремія  до  Седекії:  "Так  говорить  Господь, 
Бог  Саваот,  Бог  Ізраїлів:  Якщо  справді  вийдеш  ти 
до зверхників вавилонського царя, то житиме душа 
твоя, а місто це не буде спалене огнем, і будеш жити 
ти  та  дім  твій.  А  якщо  ти  не  вийдеш  до  вавилон-
ського  царя,  то  це  місто  буде  дане  в  руку  халдеїв, 
і вони спалять його огнем, – і ти не втечеш з їхньої 
руки"…» (Єремії 38:17-18). Але євреї не послухалися 
Божих слів, сказаних через пророка, бо якщо вони 
раніше не слухали Бога, не виконували Його запо-
відей, жили за своїми бажаннями й пожадливостями 
і закостеніли в такому відступленні від Бога, – то як 
могли послухатися тепер?! Тому вони зазнали гіршого 
варіанта Божого покарання.

Інший приклад описаний у 34-му і 35-му розді-
лах Другої книги хронік. Спочатку ми читаємо про 
благочестиве в очах Божих правління юдейського 
царя Йосії. Він винищив ідолопоклонство серед свого 
народу, звершив очищення, відновив поклоніння 
Господу Богу Ізраїлевому, влаштував святкування 
Пасхи, та ще на такому рівні, як цього не робилося 
в Ізраїлі від днів судді й пророка Самуїла. Усе було 
прекрасно й чудово. Проте незвичайно, якось нело-
гічно й трагічно закінчується життя Йосії. 



281ПИШУ ВАМ, БАТЬКИ

У той час фараон Нехо, цар єгипетський, ви-
рушив на війну до Каркемішу, міста-держави на 
річці Євфрат. Його шлях пролягав через Палестину 
та юдейську землю. Коли Йосія почув, що фараон 
зі своїм військом прямує до Юдеї, він мобілізував 
свою армію й виступив проти поганських полчищ, 
щоб не дозволити їм скористатися шляхами, що 
пролягають землями євреїв. Напевно, у цей момент 
Йосія згадував Давида та інших юдейських царів, 
які за Божої підтримки здобували перемоги над 
військами, що значно переважали чисельністю. 
Йосія усвідомлював себе в правильному положенні 
перед Богом, любив Господа й служив Йому всім 
серцем, тому в даній ситуації щиро сподівався на 
Божу підтримку й захист. 

Фараон, дізнавшись про наміри юдейського царя, 
відправив до нього послів, щоб порозумітися. Нехо 
запевнив, що не має ворожих намірів проти Йосії та 
Юдеї і що Бог послав його воювати в Месопотамію, 
куди йому потрібно поспішати. Він просив, щоб 
Йосія не противився Богу, Який у цьому випадку 
був з фараоном, щоб його рукою чинити суди у ви-
значених місцях і народах. Слід зауважити, що тоді 
не було іншої дороги з Єгипту до Месопотамії.

Та Йосія не послухався фараона. Очевидно, 
він вважав, що Бог на цій землі може бути тільки 
з ним і зі Своїм ізраїльським народом. Як може 
поганин стверджувати, що Бог послав його? Йо-
сія був непохитний: фараон не ступить ногою на 
священну землю Божого народу! Нехай іде якою 
хоче дорогою – невідомо де, – але по землі Ізраїлю 
не пройде!

Йосія вступив у битву. Фараонові лучники на самому 
початку бою вистрілили в нього й важко поранили. Слуги 
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відвезли Йосію до Єрусалима, де він і помер. «І послав 
той до нього послів, говорячи: "Що мені до тебе, царю 
Юдин? Не проти тебе приходжу я сьогодні, але проти 
дому, що воює зо мною. А Бог наказав мені спішити. 

Не протився Богові, що зо мною, 
і нехай Він не знищить тебе!" 
Та Йосія не відвернувся від нього, 
але  перебрався,  щоб  воювати 
з ним, і не послухався слів Нехо, 
що були з Божого наказу, і при-
йшов воювати в долині Меґіддо. 
І вистрілили стрільці на царя 
Йосію. І сказав цар до своїх рабів: 
"Відведіть  мене,  бо  я  сильно 
ранений"… І перевели його його 
раби  з  військової  колесниці  на 
його другий повіз, і відвезли його 
до  Єрусалиму.  І  помер  він…» 
(2 Хронік 35:21-24).

Не зрозумів, не розібрав-
ся Йосія, що це була не його 
війна, що він на власний роз-
суд втрутився в події, які його 
зовсім не стосувалися. І за це 
поплатився, причому віддав 
найбільшу ціну – своє життя. 
У міркуваннях царя була людсь-
ка логіка, та не було достатнього 
рівня пізнання Бога, а тому він 

прийняв помилкове і фатальне для себе рішення.

Не згадав або неправильно оцінив Йосія епізод 
в історії виходу ізраїльтян з Єгипту, коли вони підійш-
ли до межі амореян і просили царя Сигона дозволити 
пройти через їхній край, при цьому обіцяючи нічого 
не пошкодити й нічим не користуватися – тільки пройти 

НЕЗГОДА, 
НЕСМИРЕННІСТЬ, 

НЕПОКОРА  
БОЖІЙ ВОЛІ 

РОЗЦІНЮЮТЬСЯ 
ВСЕВИШНІМ 

ВЛАДИКОЮ ЯК 
НЕПОСЛУХ ТА БУНТ  

І ЧАСТО 
СПРИЧИНЯЮТЬ 

НАБАГАТО ВАЖЧІ 
НАСЛІДКИ,  

НІЖ ЗВИЧАЙНИЙ ГРІХ.  
ПРИЗНАЧЕНОГО 
БОГОМ ЗМІНИТИ 

НЕ МОЖНА. 
ЗБУРЕННЯ,  

А ТИМ БІЛЬШЕ БУНТ 
ПРОТИ ВИЗНАЧЕНИХ 

БОГОМ ПОРЯДКІВ 
І ПОСТАНОВ 

КАРАЄТЬСЯ ДУЖЕ 
СУВОРО
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в напрямку землі обітованої. Та Сигон не послухався 
євреїв і виступив проти них із військом, а вони розбили 
його й заволоділи землею амореян.

У пророка Єремії є слова Господа Бога: «…про-
клятий, хто від крови на меча свого стримує!» (Єре-
мії 48:10). Коли Бог послав виконавця Свого суду, а ти 
встанеш у нього на шляху, то загинеш від його руки, 
навіть якщо у всьому іншому ти чудова Божа людина. 
Це стосується не тільки долі народів, але й окремих 
особистостей. «Хто,  як  той  мудрий,  і  значення  речі 
хто знає?» (Еклезіяст 8:1).

Промисел Божий виявляється також у тому, що 
Бог дає кожній людині в її особистій долі. Є речі, 
які ніхто з нас не зможе змінити у власному призна-
ченні. «Господь побиває й оживлює, до шеолу знижає 
й  підносить до  неба.  Господь  зубожує та  збагачує, 
понижує Він та звеличує. Підіймає нужденного з по-
роху, підносить убогого зі смітників, щоб посадити 
з вельможами й престол слави їм дать на спадщину…» 
(1 Самуїлова 2:6-8). «…Немає влади, як не від Бога, 
і влади існуючі встановлені від Бога» (Римлян 13:1). 
«Покривленого  не  направиш,  а  неіснуючого  не  по-
лічиш!»  (Еклезіяст 1:15). «Я  знаю,  що  все,  що  Бог 
робить, воно зостається навіки, – до того не можна 
нічого додати, – і з того не можна нічого відняти, 
і Бог так зробив, щоб боялись Його!» (Еклезіяст 3:14). 
Є люди, яким Бог дав здібності й можливість бути 
багатими, а іншим не дав цього. Коли прості люди 
нарікають на багатих за їхні статки, це може бути 
сприйнято Всевишнім як людське ремство проти 
Його планів щодо облаштування нашого суспільства, 
звинувачення Бога в неправильних діях у створеному 
Ним світі. Те ж стосується будь-яких інших дарів 
благодаті Божої, пов’язаних з тимчасовим земним 
чи духовним життям. Трапляється незгода з лінією 
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особистої долі, що виражається через постійне на-
рікання й ремствування; невдоволення здібностями, 
які дав нам Бог, що виявляється в нескінченній 
заздрості до інших, хто має більші таланти; тілесна 
незадоволеність духовними дарами й місцем у церкві, 
що виявляється в претензіях на вищу, у людських 
очах, позицію в служінні тощо.

Незгода, несмиренність, непокора Божій волі 
розцінюються Всевишнім Владикою як непослух та 
бунт і часто спричиняють набагато важчі наслідки, 
ніж звичайний гріх. Призначеного Богом змінити 
не можна. Збурення, а тим більше бунт проти ви-
значених Богом порядків і постанов карається дуже 
суворо: і за участі земної влади, і безпосередньо 
Божою рукою, і ми самі в собі можемо відкрити 
смертельну виразку через порушення Божих законів 
і вимог. «Коли б же хто слів Моїх слухав та не віру-
вав, Я того не суджу, бо Я не прийшов світ судити, 
але  щоб  спасти  світ.  Хто цурається  Мене,  і  Моїх 
слів не приймає, той має для себе суддю: те слово, 
що Я говорив, – останнього дня воно буде судити 
його!» (Івана 12:47-48). Досить часто буває, що тих, 
хто противиться Божому призначенню, Господь віддає 
у владу колись повсталих проти Нього злих духів, які 
затуманять розум людини, спричинять у неї глибоку 
депресію, зруйнують усяку перспективу й устрій 
життя. Не дарма написано: «Страшна річ – упасти 
в руки Бога Живого!» (Євреїв 10:31).

Колись, ще до початку історії нашої землі, не по-
годився з Божим порядком на небесах «хоронитель 
Херувим» (Єзекіїля 28:14, 16). Можливо, це трапилося 
тоді, коли Отець «уводить на світ Перворідного, то 
говорить: "І нехай Йому вклоняться всі Анголи Божі"» 
(Євреїв 1:6). Херувим, одна із вищих ангельських 
духовних істот, не захотів поклонитися й підкоритися, 
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він бажав, щоб йому поклонялися й підкорялися: 
«Ти ж сказав був у серці своєму: "Зійду я на небо, по-
вище зір Божих поставлю престола свого, і сяду я на 
горі збору богів, на кінцях північних, підіймуся понад 
гори хмар, уподібнюсь Всевишньому!"» (Ісаї 14:13-14). 
У Перворідному він побачив свого конкурента – і був 
повалений, викинутий з небесної сфери – місця 
особливої Божої присутності, зробившись дияволом 
і сатаною. Христос про це одного разу зауважив 
так: «Я бачив того сатану, що з неба спадав, немов 
блискавка» (Луки 10:18). І наприкінці історії нашої 
землі й Всесвіту все відбудеться згідно визначенню 
Вседержителя Господа Саваота: «Тому й Бог повищив 
Його,  та  дав  Йому  Ім’я,  що  вище  над  кожне  ім’я, 
щоб  перед  Ісусовим  Ім’ям  вклонялося  кожне  коліно 
небесних,  і  земних,  і  підземних,  і  щоб  кожен  язик 
визнавав: Ісус Христос – то Господь, на славу Бога 
Отця!» (Филип’ян 2:9-11). 

Один чоловік, Симон із Самарії, до увірування 
в Христа був дуже популярним і впливовим, а після 
навернення до Господа й хрещення не погодився 
з позицією простого віруючого в церкві та захотів, 
як і апостоли, роздавати людям Духа Святого через 
покладання рук. Начебто непогане бажання. Однак Бог 
у Своєму плані щодо нього такого не передбачав. Тоді 
Симон вирішив діяти звичними людськими методами: 
приніс апостолам гроші за отримання цього дару та 
влади. На що почув у відповідь: «Нехай згине з то-
бою те срібло твоє, бо ти думав набути дар Божий 
за  гроші!  У цім ділі нема тобі частки ні уділу, бо 
серце твоє перед Богом не слушне. Тож покайся за це 
лихе діло своє, і проси Господа, – може, прощений буде 
тобі замір серця твого! Бо я бачу, що ти пробуваєш 
у  жовчі  гіркій  та  в  путах  неправди»  (Дії 8:20-23). 
Звідси згодом в історії Церкви виник термін «симо-
нія», тобто придбання за кошти духовних посад тощо.
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Звичайно, є такі речі в нашій долі, які, за умови 
правильного ставлення й відповідних зусиль, мо-
жуть бути змінені. Проте ми повинні усвідомлювати 
й пам’ятати, що це Всевишній визначає для кожного 
з нас, кого Він покликав до життя на землі, перелік 
того, що може бути нами змінене за днів земного 
буття, і ступінь можливих змін. Стосовно того, що 
підвладне людині, кожен з нас діє й досягає резуль-
татів у межах наданих йому Богом умов та ресурсів, 
і тут уже все залежить від нашого вибору й ста-
ранності. Людина може й не зробити нічого з того, 
що могла б зробити, тобто зовсім не скористатися 
можливостями, дарованими їй Творцем.

Господь обирає й ставить на служіння Собі ви-
значених людей. Одним із яскравих прикладів цього 
є Мойсей. Господь обрав його, покликав від череди, 
яку він пас сорок років, наділив повноваженнями, 
наблизив до Себе й розмовляв з ним «лице в лице» 
(Вихід 33:11), як ні з ким іншим із людей на землі. 
Мойсей не був досконалим чи непомильним керів-
ником. Коли він щоденно з ранку до вечора тримав 
людей у черзі до себе для вирішення різних нагаль-
них питань, його тесть Їтро, поганин, підказав йому 
рішення з поліпшення структури керування наро-
дом. Дивлячись по-людськи на Мойсея день у день, 
зауважуючи його слабкості й недоліки, одного разу 
Корей, Датан і Авірон, з головних старійшин племен 
ізраїльських, разом із двомастами п’ятдесятьма інши-
ми начальниками підняли повстання й звинуватили 
Мойсея та Аарона в присвоєнні влади над народом. 
«І  зібралися  вони  на  Мойсея  та  на  Аарона,  та 
й сказали до них: "Досить вам, бо вся громада – усі 
вони святі, а серед них Господь! І чому ви несетеся 
понад зборами Господніми?"» (Числа 16:3). Не ро-
зуміли Корей, Датан і Авірон, що справа тут була 
не в Мойсеєві – це стосувалося Господа Бога, Який за 
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власним провидінням обрав Собі Мойсея, щоб через 
нього вивести ізраїльтян з Єгипту й далі керувати 
народом. Господь Бог не звітує перед людьми про 
те, що Він робить. «Хто Господнього Духа збагнув, 
і де та людина, що ради свої подавала Йому? З ким 
радився Він, і той напоумив Його, та навчав путі 
права, і пізнання навчив був Його, і Його напоумив 
дороги розумної?» (Ісаї 40:13-14).

Колись чудовий Божий пророк і суддя Ізраїля Са-
муїл пішов за велінням Божим до Віфлеєма, у велику 
сім’ю Єссея, щоб помазати одного з його синів на царя. 
Самуїл переглянув усіх присутніх, дивився і вбачав 
кандидата то в одному, то в іншому, але Бог обрав 
найменшого, який у той час пас овець. Тоді Бог сказав 
дуже важливі слова Своєму пророкові: «…Бог бачить 
не те, що бачить людина: чоловік-бо дивиться на лице, 
а Господь дивиться на серце» (1 Самуїлова 16:7). І справ-
ді, хто з нас може зазирнути в душу іншому, побачити 
все, що є на серці у ближнього? Бог же має всезнання 
й всевідання: «Шеол й Аваддон перед Господом, – тим 
більше серця синів людських!» (Приповісті 15:11).

Повернімося до історії з Кореєм, Датаном та 
Авіроном. Бог розгнівався щодо претензії на владу 
з боку цих трьох старійшин, розгнівався на весь 
народ, бо Корей зібрав людей як свідків своєї су-
перечки з Мойсеєм. Господь хотів знищити весь 
народ, котрий прийшов на це видовище, але Мойсей 
в черговий раз заступився за людей перед Богом. 
«І  Господь  промовляв  до  Мойсея,  говорячи:  "Скажи 
до громади, говорячи: Відступіться зо всіх боків від 
місця мешкання Корея, Датана й Авірона!" І встав 
Мойсей,  і  пішов  до  Датана  та  Авірона,  і  пішли  за 
ним  старші  Ізраїлеві.  І  він  промовляв  до  громади, 
говорячи:  "Відступіть  від  наметів  тих  неспра-
ведливих  людей,  і  не  доторкніться  до  всього,  що 
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їхнє, щоб  і  ви не  загинули за  всі  їхні  гріхи!"  І  вони 
відступилися  від  місця  мешкання  Корея,  Датана 
й Авірона зо всіх боків; а Датан та Авірон вийшли, 
і стояли при вході наметів своїх, і жінки їх, і сини 
їх, та діти їхні. І сказав Мойсей: "Оцим пізнаєте, 
що Господь послав мене зробити всі діла ці, що вони 
не з моєї вигадки. Якщо вони повмирають, як умирає 
кожна людина, і їх спіткає доля кожної людини, то 
не  Господь  послав  мене!  А  коли  Господь  створить 
щось нове, і земля відкриє уста свої та й поглине їх 
та  все,  що  їхнє,  і  вони  зійдуть  живі  до  шеолу,  то 
пізнаєте, що люди образили Господа". І сталося, як 
скінчив він говорити всі ці слова, то розступилася 
та земля, що під ними! А земля відкрила свої уста, 
та й поглинула їх, і доми їхні, і кожну людину, що 
Кореєва, та ввесь їх маєток. І зійшли вони та все, що 
їхнє, живі до шеолу, і накрила їх земля, і вони поги-
нули з-посеред збору! А ввесь Ізраїль, що був навколо 
них, повтікав на їхній крик, бо казали: "Щоб земля 
не поглинула й нас!" І вийшов огонь від Господа, та 
й поїв тих двісті й п’ятдесят чоловік, що приносили 
кадило!» (Числа 16:23-35). Отже, усі незадоволені 
своїм становищем і ті, що претендували на більшу 
владу в ізраїльському народі, були винищені Богом, 
а найголовніші підбурювачі живими зійшли до пе-
кла, притому разом зі своїми сім’ями. Не зрозуміли, 
не визнали й не прийняли вони ту позицією, яку Бог 
визначив для них. Через це й загинули. Так надзви-
чайно гостро й суворо відреагував Господь Бог на 
людську незгоду з Його планами щодо суспільного 
устрою, у даному випадку – серед Свого народу.

Коли Дух Святий в Новому Заповіті пророчо 
говорив про проблеми суспільства, що відступило 
від Бога, то один з найсильніших докорів був ад-
ресований людям, які повстають проти Богом уста-
новлених правил і влади. «…Вміє Господь рятувати 
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побожних  від  спокуси,  а  неправедних  берегти  на 
день  суду  для  кари,  а надто тих,  хто ходить за 
нечистими пожадливостями тіла та погорджує 
владою; зухвалі свавільці, що не бояться знева-
жати слави,  хоч  Анголи,  бувши  міццю  та  силою 
більші  за  них,  не  несуть  до  Господа  зневажливого 
суду на них. <…> Вони – джерела безводні, хмари, 
бурею гнані; для них приготований морок темряви! 
Бо, висловлюючи марне базікання, вони зваблюють 
пожадливістю  тіла  й  розпустою  тих,  хто  ледве 
втік від тих, хто живе в розпусті. Вони волю обі-
цюють їм, самі бувши рабами тління. Бо хто ким 
переможений,  той  тому  й  раб»  (2 Петра 2:9-19). 
«Як  Содом  і  Гоморра  та  міста  коло  них,  що  та-
ким самим способом чинили перелюб та ходили за 
іншим тілом, понесли кару вічного огню, і постав-
лені  в  приклад,  –  так  само  буде  й  цим  сновидам, 
що опоганюють тіло, погорджують владами, 
зневажають слави.  І  сам  Архангол  Михаїл,  коли 
сперечався з дияволом і говорив про Мойсеєве тіло, 
не наважився винести суду зневажливого, а сказав: 
"Хай  Господь  докорить  тобі!"  А  ці  зневажають, 
чого не знають;  а  що  знають  із  природи,  як  німа 
звірина,  то  й  у  тому  псуються.  Горе  їм…  Вони… 
хмари безводні, що носяться вітром; осінні дерева 
безплідні,  двічі  померлі,  викорінені;  люті  хвилі 
морські, що з піною викидають власний сором; зорі 
блудні, що для них морок темряви бережеться повік» 
(Юди 1:7-13). Чому так суворо? Бо це – повстан-
ня проти самих основ нашого буття, це конкретне 
звинувачення на адресу Бога в тому, що Він щось 
неправильно створив. «Як основи зруйновано, – що 
тоді праведний зробить?» (Псалом 10:3). Коли зако-
лотники й бунтівники набирають сили в суспільстві, 
тоді до нас наближається пекло, і існує дуже велика 
небезпека, що воно поглине чимало людей. «Шеол 
й Аваддон не наситяться…» (Приповісті 27:20). 



290 ЗРОСТАЙТЕ!

У звичному земному житті ми можемо спостері-
гати, як люди калічать свою долю і долю своїх дітей, 
докладаючи всіх своїх зусиль у напрямках, які стали 
жаданими їхнім серцям і, як їм здається, принесуть 
суттєві дивіденди саме зараз, в реаліях нашого часу. 
А наприкінці життя, в кращому випадку, приходить 
запізніле усвідомлення й каяття щодо неправильно 
обраного шляху; але вже нічого не повернеш – час 
проминув.

У сучасному світі шанують амбіційних людей, 
готових все зробити для особистого просування, 
«щасливчиків», які змогли пробитися й досягти своєї 
мети, – їх хвалять і звеличують, ставлять за приклад 
для наслідування. Люди дивляться один на одного й на 
довколишній світ, керовані своїми пожадливостями 
й гордістю, заздрять і бездумно наслідують, самі собі 
ставлять цілі. Та у Бога інші критерії: «Через  дану 
мені благодать кажу кожному з вас не думати про себе 
більш, ніж належить думати, але думати скромно, 
у міру віри, як кожному Бог наділив», «Не величай-
теся,  але  наслідуйте  слухняних;  "не  вважайте  за 
мудрих себе!"» (Римлян 12:3, 16).

Хто має пізнання Сущого від початку в Його 
провидінні, той не нарікає на долю, смиренно при-
ймаючи як даність згори різні повороти життєвого 
шляху. 

Насамперед Бог цінує смиренність людини, стан 
визнання Його панування над усім, у тому числі над 
нашим життям. Далі, у покорі перед Всевишнім, 
людина має усвідомити своє особисте призначення 
й конкретну волю Божу щодо себе. І тільки потім 
Господь очікує від людини докладання усієї ревності 
й старання для досягнення поставлених перед нею 
цілей у межах пізнаної волі Провидіння.
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ДЛЯ ВСЬОГО СВІЙ ЧАС

Пізнання Сущого від початку – це розуміння 
відповідного часу для кожної речі й кожної справи. 
Чимало говорить про це Соломон, наймудріший з лю-
дей і правителів землі: «Для всього свій час, і година 
своя кожній справі під небом:  час  родитись  і  час 
помирати,  час  садити  і  час  виривати  посаджене, 
час  вбивати  і  час  лікувати,  час  руйнувати  і  час 
будувати,  час  плакати  й  час  реготати,  час  рида-
ти і час танцювати, час розкидати каміння і час 
каміння громадити, час обіймати і час ухилятись 
обіймів, час шукати і час розгубити, час збирати і час 
розкидати, час дерти і час зашивати, час мовчати 
і  час  говорити,  час  кохати  і  час  ненавидіти,  час 
війні і час миру!» (Еклезіяст 3:1-8); «Знову я бачив 
під  сонцем,  що  біг  не  у  скорих,  і  бій  не  в  хоробрих, 
а  хліб  не  в  премудрих,  і  не  в  розумних  багатство, 
ні ласка – у знавців, – а від часу й нагоди залежні 
вони!»  (Еклезіяст 9:11); «…серце  ж  мудрого  знає 
час і право. Бо для кожної речі час і право своє…» 
(Еклезіяст 8:5-6). Так само в Новому Заповіті апо-
стол Павло дає пораду: «Так робіть, знаючи час…» 
(Римлян 13:11*)).

Зазвичай люди, що за духовним віком є немовлятами 
чи дітьми, нерідко й духовні підлітки, а іноді навіть 
духовні юнаки через брак мудрості не розрізняють 
часу для справ, за які беруться. У Біблії є приклади, 
що по-різному ілюструють цю тему. 

Перший приклад: до пророка Єлисея прибув 
сирійський воєначальник Нааман, щоб просити 
про зцілення від прокази. Сирія й Ізраїль у ті часи 
перебували в постійній ворожнечі, між ними раз 

*) Пер. Г. Деркача.
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у раз спалахували війни. Та коли прийшов ворог 
з особистою потребою, пророк явив йому милість 
і надав допомогу від імені живого Бога Ізраїля. 
Єлисей сам не вийшов назустріч Нааманові, але 
послав його викупатися сім разів у Йордані, щоб 
той зцілився. Пророк діяв відповідно до прадавньої 
поради Бога Своєму народові щодо того, як поводи-
тися з ближніми, у тому числі з ворогами: «І будеш 
любити ближнього свого, як самого себе!»; «…будеш 
любити  його,  як  самого  себе…»  (Левит 19:18, 34); 
«Коли  стрінеш  вола  свого  ворога  або  осла  його,  що 
заблудив, то конче повернеш його йому. Коли побачиш 
осла свого ворога, що лежить під тягарем своїм, то 
не загаїшся помогти йому, – конче поможеш разом із 
ним» (Вихід 23:4-5); «Якщо голодує твій ворог – на-
годуй його хлібом, а як спрагнений він – водою напій 
ти його, бо цим пригортаєш ти жар на його голову, 
і Господь надолужить тобі!» (Приповісті 25:21-22; 
також Римлян 12:19-21).

Після зцілення Нааман повернувся й мав ба-
жання винагородити Єлисея грішми та одягом. Але 
пророк нічого не взяв від нього. Не можна сказати, 
що Єлисей не мав потреби в коштах, бо ми читає-
мо про постійний нестаток у його пророчій школі. 
Це не було також прямим гріхом, тому що Єлисей 
не вимагав у Наамана гроші, а той запропонував їх 
йому як добровільну винагороду. Справа в іншому. 
Нааман був талановитим і успішним сирійським 
воєначальником, який на той час очолював ворожу 
армію, і своїм вчинком Єлисей позбавляв його мо-
рального права нападати на Ізраїль. 

Коли Нааман пішов, слуга Єлисея на ім’я Ґехазі 
подумав, що пророк Божий схибив, не скориставшись 
чудовою можливістю вирішити їхні матеріальні про-
блеми. Напевно, міркував слуга, це тому, що Єлисей 
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уже немолодий і зробився неповоротким у думках 
і справах. І Ґехазі вирішив наздогнати Наамана 
й взяти у нього те, що той пропонував пророкові із 
щирою вдячністю. 

Усе вийшло так, як Ґехазі й спланував. Проте, по-
вернувшись до пророка, він був 
вражений словами, зверненими 
до нього: «"Чи час брати срібло 
та брати одежі, і оливки, і ви-
ноградника, і худобу дрібну та 
худобу велику, і рабів, і невіль-
ниць? Тож Нааманова проказа 
нехай приліпиться до тебе та 
до насіння твого навіки!" І той 
вийшов  від  нього  прокажений, 
побілівши, як сніг!..» (2-а Ца-
рів 5:26-27). Мова тут не про те, 
що брати матеріальну винаго-
роду в подібних випадках – це 
гріх. Проблема в тому, що для 
Єлисея й Ґехазі, як служителів 
Божих, це був саме той час і та 
ситуація, коли вони не мали 
права брати матеріальну винаго-
роду. Як бачимо, за порушення 
законів часу люди зазнавали 
покарання навіть більшого, ніж за вчинення гріха. 
Один з прихильників Наполеона так охарактеризував 
найбезглуздіший вчинок свого імператора: «Це гірше, 
ніж злочин, – це помилка!»

Щось подібне знаходимо й у служінні апостола 
Павла. Він навчав церкву стосовно фінансової під-
тримки Божих служителів: «Хто коштом своїм коли 
служить у війську? Або хто виноградника садить, – 
і не їсть з його плоду? Або хто отару пасе, – і не їсть 
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молока від отари? Чи я тільки по-людському це говорю? 
Хіба ж і Закон не говорить цього? Бо в Законі Мойсе-
євім писано: "Не в’яжи рота волові, що молотить". 
Хіба за волів Бог турбується? Чи говорить Він зовсім 
для нас? Для нас, бо написано, що з надією мусить 
орати орач, а молотник – молотити з надією мати 
частку в своїм сподіванні. <…> Хіба ви не знаєте, що 
священнослужителі від святині годуються? Що ті, 
хто служить вівтареві, із вівтаря мають частку? Так 
і  Господь наказав проповідникам Євангелії жити 
з Євангелії» (1 Коринтян 9:7-14). Однак сам Павло 
в деяких ситуаціях чинив інакше: «Бо ви пам’ятаєте, 
браття, наше струднення й утому: день і ніч ми 
робили, щоб жадного з вас не обтяжити, і пропо-
відували вам Божу Євангелію. Ви свідки та Бог, як 
свято,  і  праведно,  і  бездоганно  поводилися  ми  між 
вами, віруючими! Бо ж знаєте ви, як кожного з вас, 
немов  батько  дітей  своїх  власних,  просили  ми  вас, 
і намовлювали та показували, щоб ви гідно поводи-
лися перед Богом, що покликав вас у Своє Царство та 
в славу» (1 Солунян 2:9-12); «Чи я гріх учинив, себе 
впокоряючи, щоб підвищити вас, бо я Божу Євангелію 
благовістив для вас дармо? Оббирав я інші Церкви, 
приймаючи плату для служіння вам. А коли я прийшов 
до вас і терпів недостачу, то нікого я не обтяжив. 
Бо  мій  нестаток  поповнили  брати,  що  прийшли 
з Македонії; і в усьому беріг я себе, щоб не бути для 
вас тягарем, і збережу. Як правда Христова в мені, 
так оця похвала не замовчана буде про мене в країнах 
Ахаї. Для чого? Тому, що я вас не люблю? Відомо те 
Богові! А що я роблю, те й робитиму, щоб відтяти 
причину для тих, хто шукає причини, щоб у тому, 
чим хваляться, показались такі, як і ми» (2 Корин-
тян 11:7-12).

У апостола Павла було чітке біблійне поняття про 
законність фінансової підтримки служителів з боку 
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пастви. Але, маючи духовну зрілість і мудрість, у дея-
ких містах та місцевостях він ясно бачив, що для успі-
ху проповіді Євангелії, для досягнення спасіння ба-
гатьох душ для Господа й для правильного духовного 
влаштування помісної церкви не слід користуватися 
своїм правом на фінансову підтримку. Тут правильно 
буде працювати нарівні з іншими людьми, маючи на 
увазі в першу чергу новонавернених християн, щоб 
показати їм зразок християнського життя. «А ми вам 
наказуємо, браття, Ім’ям Господа Ісуса Христа, щоб 
ви  цуралися  кожного  брата,  що  живе  по-ледачому, 
а не за переданням, яке прийняли ви від нас. Самі-бо 
ви  знаєте,  як належить наслідувати нас.  Бо ми 
поміж вами не сидні справляли,  і хліба не їли ні 
в кого даремно, але в перевтомі й напруженні день 
і ніч працювали, щоб не бути нікому із вас тяга-
рем, не тому, щоб ми влади не мали, але щоб себе за 
взірця дати вам, щоб нас ви наслідували. Бо коли 
ми в вас перебували, то це вам наказували, що як хто 
працювати не хоче, – нехай той не їсть! Бо ми чуємо, 
що  дехто  між  вами  живуть  по-ледачому,  –  нічого 
не роблять, а тільки вдають, ніби роблять. Таким 
ми  наказуємо  та  благаємо  Господом  нашим  Ісусом 
Христом,  щоб  мовчки  вони  працювали  та  власний 
хліб їли» (2 Солунян 3:6-12).

А чи розуміємо ми: коли, де, у чому й наскільки 
маємо право набувати земні багатства? Чи не звідси 
деякі наші поразки?

Ще приклад з Нового Заповіту, з життя Ісуса 
Христа. Євангеліст Іван описує ситуацію перед 
святом Кучок. Найближчі родичі Ісуса за тілом – 
Його брати – радили Йому піти на свято Кучок до 
Єрусалима й відкрито, перед усіма, показати Своє 
особливе помазання згори, яке супроводжувалося 
зціленням хворих і чудесами. Брати аргументували 
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це тим, що так зазвичай чинять усі публічні люди. 
Та Ісус відповів їм: «Не  настав  ще  Мій  час,  але 
завжди готовий час ваш» (Івана 7:6). Тобто Ісусові 
рідні зовсім не розуміли значення часу для вико-
нання справ – вони орієнтувалися тільки на власні 
бажання й можливості здійснити намічене. Христос 
мав досконалу премудрість, Він дуже чітко розрізняв 
час, тому відповів їм, що для Нього ще не настав 
час вирушати до Єрусалима. Але буквально через 
кілька днів, «коли ж вийшли на свято брати Його, 
тоді  й  Сам  Він  пішов,  –  не  відкрито,  але  ніби  по-
тай» (Івана 7:10). Для Ісуса ці кілька днів мали 
значення, щоб Він міг перебувати в самому фокусі 
волі Отця Небесного.

Ще один приклад зі Старого Заповіту стосовно 
першого ізраїльського царя Саула. Він мав вступити 
в бій з ворогами, які напали на Ізраїль. Але пророк 
Самуїл поставив умову, щоб цар нічого не робив, 
доки пророк не прийде до нього й не принесе жертву 
Богові. Як для тодішньої військової ситуації, Саул 
чекав досить довго – цілих сім днів. Коли народ 
почав розбігатися від царя, він не витримав і сам 
приніс жертву. Щойно він це закінчив, приходить 
Самуїл і говорить: «Ти зробив нерозумне! Не послухав 
ти наказів Господа, Бога свого, що наказав був тобі, 
бо тепер Господь міцно поставив би аж навіки твоє 
царство над Ізраїлем. А тепер царство твоє не буде 
стояти,  –  Господь  пошукав  Собі  мужа  за  серцем 
Своїм,  і  Господь  наказав  йому  бути  володарем  над 
народом  Своїм,  бо  ти  не  виконав,  що  наказав  був 
тобі Господь» (1 Самуїлова 13:13-14). Господь хотів 
зміцнити авторитет Саула як царя Божого народу 
Ізраїля. Для цього Він допустив розбігтися всім 
людям від нього, щоб згодом дати перемогу через 
двох – Саула та його сина Йонатана! Але Саул ви-
явився невірним Божому повелінню й не дочекався 
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відповідного часу. Не дочекався всього декілька 
годин! І результат – не витримав випробування 
й не став перед Богом як цар Його народу. Цікаво, 
що того разу Бог дав перемогу все одно через двох 
людей: Йонатана та його зброєношу, тільки місце 
Саула зайняв Йонатанів слуга. Усього лише кілька 
годин…

Людина, створена за образом і подобою Божою, 
навіть не наділена особливим пророчим даром, 
здатна інколи якоюсь мірою передчувати або вга-
дувати шлях, яким Всевишній хоче вести або веде 
її. Мойсей, чию долю Бог передбачив і кого вибрав 
наперед від народження стати провідником звіль-
нення єврейського народу з єгипетського полону, 
досить рано усвідомив своє призначення. Хоча він 
жив у фараонових палацах, користувався всіма 
благами Єгипту, мав чудове, за земними мірками, 
майбутнє, але серце його було зі своїм гнобленим 
єврейським народом. Автор Послання до євреїв так 
пише про це: «Вірою  Мойсей,  коли  виріс,  відрікся 
зватися сином дочки фараонової. Він хотів краще 
страждати з народом Божим, аніж мати дочасну 
гріховну  потіху.  Він  наругу  Христову  вважав  за 
більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він ози-
рався на Божу нагороду» (Євреїв 11:24-26). Мойсей 
усвідомлював своє призначення, дивився на утиск 
гаряче любимого народу й вирішив нарешті діяти. 
«І Мойсей був навчений всієї премудрости єгипетської, 
і був міцний у словах та в ділах своїх. А коли йому 
сповнилося  сорок  років,  йому  спало  на  серце  відві-
дати  братів  своїх,  синів  Ізраїлевих.  Як  угледів  же 
він,  що  одному  з  них  діється  кривда,  заступився, 
і  відомстив  за  окривдженого,  убивши  єгиптянина. 
Він же думав, що брати розуміють, що рукою 
його Бог дає їм визволення, та не зрозуміли вони. 
А  наступного  дня,  як  сварились  вони,  він  з’явився 
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й хотів погодити їх, кажучи: "Люди, ви – браття, 
чого один одного кривдите?" А той, що ближнього 
кривдив,  його  відіпхнув  та  сказав:  "Хто  наставив 
над нами тебе за старшого й суддю? Чи хочеш уби-
ти  й  мене,  як  учора  вбив  ти  єгиптянина?"  І  втік 
Мойсей через слово оце, і стався приходьком у землі 

мадіямській…» (Дії 7:22-29). 
Спроба виявилася невдалою. 
Свої ж не зрозуміли й не при-
йняли його, і навіть більше – 
донесли фараонові, і Мойсей 
змушений був втікати, ряту-
ючи власне життя. Та через 
сорок років Господь явився 
Мойсеєві в пустелі, де він 
пас овець, – що було гидотою 
для єгиптян, – і покликав 
на служіння для звільнення 
народу. На той час Мойсей 
повністю розчарувався в собі 
й людях, зрікся своєї мрії 
й зовсім не був готовий іти 
й виконувати це завдання. 
(Як це не схоже на все те, 
чого звичайно вчать лідерів 
служінь!) Та у Бога настав час 
для звільнення народу, і Він 
змусив Мойсея підкоритися 

й прийняти Його пропозицію. «І промовив Господь: 
"Я  справді  бачив  біду  Свого  народу,  що  в  Єгипті, 
і почув його зойк перед його гнобителями, бо пізнав 
Я  болі  його.  І  Я  зійшов,  щоб  визволити  його  з  єги-
петської руки, та щоб вивести його з цього краю… 
<…>  А  тепер  іди  ж,  і  Я  пошлю  тебе  до  фараона, 
і  виведи  з  Єгипту  народ  Мій,  синів  Ізраїлевих!"» 
(Вихід 3:7-10). Настала пора. Через сорок років 
після невдалої передчасної спроби Мойсея.

НЕДОСТАТНЬО 
РОБИТИ ПРАВИЛЬНІ 

ВЧИНКИ,  
ПОТРІБНО ЩЕ 

РОЗПІЗНАТИ ЧАС, 
У ЯКИЙ ЇХ  

ПОТРІБНО РОБИТИ. 
МИ НЕ МОЖЕМО СІСТИ 

У ЧОВЕН, ЯКИЙ  
ВЖЕ ПРОПЛИВ  

ПОВЗ НАС,  
АБО В ТОЙ, ЯКИЙ 

ЩЕ НЕ ПРИЙШОВ. 
ЗНАТИ, ЯК ДІЯТИ, – 

ПОЛОВИНА СПРАВИ, 
ІНША ПОЛОВИНА – 

ЗНАТИ ЧАС,  
КОЛИ ЗДІЙСНИТИ 

ЗАДУМАНЕ
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Для всього свій час – яке широке й глибоке значення 
мають ці слова! «Вони ненавидять того, хто у брамі 
картає,  і  обриджують  тим,  хто  говорить  правдиве. 
Тому,  що  нужденного  топчете  ви,  і  дарунки  збіжеві 
берете від нього, що ви набудували будинків із каменя 
тесаного, то сидіти не будете в них; понасаджували 
винограду улюбленого, та не будете пити із нього вина! 
Бо Я знаю про ваші численні провини і про ваші великі 
гріхи: тиснете ви справедливого, берете ви підкупа та 
викривляєте право убогих у брамі. Тому-то розумний 
мовчить цього часу, бо це час лихий» (Амоса 5:10-13). 
Бог каже, що розумні перед Ним люди вищеописаного 
часу мовчать. Що говорити? І хіба в цей час словами 
допоможеш? «Як  основи  зруйновано,  –  що  тоді  пра-
ведний зробить?» (Псалом 10:3). Коли для праведного 
й богоугодного життя немає основ у глибині свідомості 
особистості чи суспільства, у серці та душі, – що зробиш 
різними зовнішніми побудовами, правилами й зако-
нами? Вони скрізь тріщатимуть, розповзатимуться 
й розвалюватимуться без кінця. Потрібно займатися 
основами, фундаментом, хоча так хочеться скоріше 
зовнішнього благополуччя…

«Недостатньо робити правильні вчинки, потрібно 
ще  розпізнати  час,  у  який  їх  потрібно  робити.  Ми 
не можемо сісти у човен, який вже проплив повз нас, 
або в той, який ще не прийшов. Знати, як діяти, – по-
ловина справи, інша половина – знати час, коли здійс-
нити задумане. Для всіх справ у світі є належний час, 
але найчастіше люди його втрачають» (Митрополит 
Київський і всієї України Володимир).

«Це для Господа час, щоб діяти…» (Псалом 118:126). 
Автор псалма бачив ситуацію й розумів, що саме зараз 
настав час для певних Божих дій у житті людей. Минув 
час, коли повинні були або могли щось робити люди, 
а зараз настала пора саме Господу Богу зі Свого боку 
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безпосередньо діяти в людській історії. Дуже важли-
во розуміти, коли Бог велить нам що-небудь робити, 
а коли настає час для нас відійти убік і не заважати – 
дозволити Богові Самому діяти, установлюючи Свій 
Божественний порядок.

СЕРЦЕ МУДРОГО ЗНАЄ ПРАВО

Дуже важливо пізнати не тільки час для справ 
Божих, але і яким чином Бог хоче й планує діяти в тій 
чи іншій ситуації. 

Ось перший біблійний приклад. Народ ізраїльський 
згрішив і відступив від Бога, за що Господь віддав його 
у владу ворогів. Та коли євреї змирились перед Госпо-
дом, покаялися й покликали до Нього про спасіння, 
Він почув їхні молитви й почав рятувати їх. У даному 
випадку Господь обрав Гедеона, скромного молодого 
чоловіка з бідного ізраїльського племені й простої 
сім’ї (Суддів 6–8). Бог звелів юнакові йти й визволити 
Ізраїль від ворогів, що полонили його. 

Гедеон оголосив мобілізацію й зібрав тридцять дві 
тисячі воїнів. Та порівняно з армією ворога їх було 
зовсім небагато: «А мідіянітяни й амаликитяни та 
всі сини Кедему лежали в долині, як сарана, щодо чис-
ленности. А верблюдам їх нема числа, – як пісок на 
березі моря щодо численности» (Суддів 7:12). Бог же 
сказав Гедеонові, що не може дати їм перемогу, бо 
його армія завелика! По-людському це виглядало 
як глузування. Але Той, Хто читає людські серця як 
відкриту книгу й знає усе майбутнє, пояснив здиво-
ваному Гедеону: «Численний той народ, що з тобою, 
щоб Я дав мідіянітян в його руку, – щоб не запишав-
ся надо Мною Ізраїль,  говорячи:  Рука  моя  спасла 
мене»  (Суддів 7:2). Як цікаво: з погляду людської 
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мудрості й досвіду у Гедео-
на було дуже маленьке вій-
сько, щоб розпочинати битву 
й розраховувати на перемогу. 
З Божого погляду людей було 
занадто багато, щоб Він почав 
надприродно діяти. Господь 
наказує Гедеонові зробити 
відбір воїнів, після чого у нього 
залишилося триста(!) чоловік. 
І ще: Господь не забезпечив їх 
якоюсь надзвичайною зброєю, 
а смолоскипами, глеками та 
сурмами. В результаті перемога 
була приголомшлива й повна, 
Ізраїль звільнений. Отже, для 
перемоги потрібно було триста 
чоловік, смолоскипи, глеки та 
сурми. Який заслужений воє-
начальник, за своєю людською 
мудрістю й досвідом, у подібній 
ситуації прийшов би до такого 
рішення?!

Досить часто ми, віруючі, 
збираємо по крихтах увесь іс-
торичний досвід світового християнства, приєднуємо 
туди ж усі корисні досягнення звичайної людської 
мудрості й будуємо бачення, стратегії та плани. А потім 
мобілізуємо всі доступні нам ресурси для найбільших 
своїх планів і… у наслідку отримуємо майже нічого 
або зовсім нічого, якщо тільки здатні чесно й реально 
оцінити плоди всіх цих власних зусиль.

Пізнання Бога – це пізнання Його шляхів у кон-
кретних життєвих ситуаціях. Це чітке розуміння того, як 
Він бажає й має намір діяти в тих чи інших обставинах. 

ПІЗНАННЯ БОГА – 
ЦЕ ПІЗНАННЯ 
ЙОГО ШЛЯХІВ 
У КОНКРЕТНИХ 
ЖИТТЄВИХ 
СИТУАЦІЯХ.  
ЦЕ ЧІТКЕ  
РОЗУМІННЯ ТОГО,  
ЯК ВІН БАЖАЄ  
Й МАЄ НАМІР  
ДІЯТИ В ТИХ ЧИ 
ІНШИХ ОБСТАВИНАХ. 
І, ЗВИЧАЙНО, 
СМИРЕННЯ  
І ПОКОРА ЙОГО 
ПЛАНАМ, ЯКИМИ Б 
ДИВНИМИ 
НЕ ЗДАВАЛИСЬ  
ВОНИ НАМ  
НА ПІДСТАВІ  
НАШОГО ЗНАННЯ, 
ДОСВІДУ  
Й ЛЮДСЬКОЇ 
МУДРОСТІ
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І, звичайно, смирення і покора Його планам, якими б 
дивними не здавались вони нам на підставі нашого 
знання, досвіду й людської мудрості.

Другий біблійний приклад – бій Давида з Ґоліятом. 
Коли Давид погодив із царем Саулом свій намір всту-
пити у двобій з Ґоліятом, котрий зневажав ім’я святого 
й всемогутнього Бога Ізраїля, цар дав юнакові для бою 
свої військові обладунки, найкращої якості з усього, 
що на той час мали ізраїльтяни. Давид одягнув їх 
і почав ходити. Ходив-ходив і зрозумів, що не зможе 
в них успішно вступити в бій і перемогти. А тому зняв 
обладунки, взяв свою пастушу торбину, пращу, вибрав 
п’ять гладких камінців із струмка й виступив проти 
Ґоліята – і здолав ворога, поціливши йому каменем 
у чоло із пращі.

Царські обладунки сковували Давида, обмежували 
його дії й тим самим унеможливлювали перемогу. 
Важлива перемога, а не озброєння. Якщо ми зосе-
редимося на озброєнні, можемо упустити перемогу. 
Царські обладунки вимагають чималої сили тільки 
для того, щоб носити їх. А скільки сили ще потріб-
но, щоб діяти в них вільно під час битви! Подібні 
ситуації нерідко трапляються серед християн. Дехто 
озброюється розвиненими організаційними струк-
турами, дорогими матеріальними засобами, високо-
якісним професійним устаткуванням і апаратурою 
тощо, – а потім усе це вимагає чималих коштів, сил 
та інших ресурсів тільки для того, щоб підтримувати 
його у працездатному стані. І вже незмога досягати 
цілей, заради яких усе це робилося.

Я не сповідую крайні точки зору. Для когось воля 
Божа полягає в тому, щоб він побудував чудовий храм, 
як це зробив Соломон. Хтось повинен відновити з руїн 
Єрусалим, як це зробив Неемія. Комусь даний наказ 
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організувати Божу духовну армію для відвоювання 
територій у диявола, як це робив Давид під час царю-
вання над Ізраїлем. Я веду мову про те, що духовна 
зрілість батьків дозволяє їм розрізняти й розуміти, 
яким чином Бог має намір діяти через Своїх людей 
у конкретній ситуації.

Третій біблійний приклад взятий з Нового Запові-
ту. Апостол Павло досяг духовного рівня батька, про 
що він писав коринтянам: «Бо хоч би ви мали десять 
тисяч  наставників  у  Христі,  та  отців  не  багато; 
а  я  вас  породив  у  Христі  Ісусі  через  Євангелію…» 
(1 Коринтян 4:15). Коли він проповідував Євангелію 
в ареопазі в Афінах, то апелював до знайденого в місті 
жертовника невідомому богові, цитував місцевих пое-
тів, відкривав зібранню Добру Новину Ісуса Христа, 
ґрунтуючись на зрозумілій для всіх язичників концеп-
ції створення світу Богом. Та коли Павло прибув для 
проповіді до Коринту, то зайняв зовсім протилежну 
позицію: «А я, як прийшов до вас, браття, не прийшов 
вам звіщати про Боже свідоцтво з добірною мовою або 
мудрістю, бо я надумавсь нічого між вами не знати, 
крім Ісуса Христа, і Того розп’ятого… І я в вас був 
у  немочі,  і  в  страху,  і  в  великім  тремтінні.  І  слово 
моє й моя проповідь – не в словах переконливих люд-
ської мудрости, але в доказі духа та сили, щоб була 
віра ваша не в мудрості людській, але в силі Божій!» 
(1 Коринтян 2:1-5). Коринтяни пишалися своїми 
здібностями, інтелектом, знаннями й досягненнями, 
і гордість за себе самих пишно цвіла в їхньому житті. 
Якщо, проповідуючи Євангелію, разом з тим піджив-
лювати їхню гордість, апелювати до їхнього інтелекту 
та знань, то у них в розумі, серці й житті буде форму-
ватися перекручене вчення Ісуса Христа, у якому буде 
дуже багато місця людським амбіціям, на противагу 
справжній науці Христа, що ґрунтується на смиренні 
перед Богом і один перед одним. Гордість визнається 
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в християнстві найпершим смертним гріхом. Саме 
гордість із херувима, «сина  зірниці» (Ісаї 14:12-14) 
зробила диявола, котрий повстав проти Бога. Будучи 
духовним батьком, апостол Павло застосував духовно 
зрілий підхід у своєму служінні в Коринті, щоб до мі-
німуму звести можливість хибного розуміння Божого 
слова при прийнятті його саме цими людьми.

Буває, що для досягнення Своїх цілей у людській 
історії Господь використовує всі наявні у людей ресурси, 
все те, що Він Сам дав їм з величезної доброти до Свого 
творива. Але буває, Бог відкладає все наше що-небудь 
значуще людське вбік, бере найслабше, нікому не відоме, 
і здійснює через нього Свої прекрасні й чудесні плани. 
А між цими «буває» трапляється весь широчезний 
спектр різних варіантів дивовижних і чудових Божих 
дій на землі. «Хто, як той мудрий, і значення речі хто 
знає?» (Еклезіяст 8:1).

Саме про це говорить Соломон: «…серце ж мудрого 
знає час і право. Бо для кожної речі час і право своє…» 
(Еклезіяст 8:5-6). Слово «право» у цьому контексті 
означає спосіб і порядок виконання конкретної спра-
ви, який на цей час і в цій ситуації визначив для неї 
Творець усього існуючого. Це стосується як земних, 
так і духовних речей.

ПЕРЕДВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ СВОБОДИ ВОЛІ

Божий промисел, або передвизначення, має ста-
тичну й непорушну позицію у всьому створеному Ним 
світі. «Небо й земля проминуться, але не минуться 
слова Мої!» (Марка 13:31). «Так говорить Господь: 
Якщо знищите ви заповіта Мого щодо дня та Мого 
заповіта  щодо  ночі,  щоб  не  було  дня  та  ночі  в  їх-
ньому  часі,  то  знищений  буде  також  заповіт  Мій 
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з Давидом, рабом Моїм...» (Єремії 33:20-21). «Бо Я, 
Господь, не змінююся, тому ви, сини Яковові, не буде-
те знищені» (Малахії 3:6). «Отже, хто ти, чоловіче, 
що ти сперечаєшся з Богом? Чи скаже твориво тво-
рцеві: Пощо ти зробив мене так? Чи ганчар не має 
влади над глиною, щоб із того 
самого  місива  зробити  одну 
посудину на честь, а одну на 
нечесть?» (Римлян 9:20-21). 
Боже передвизначення – це 
першопричина, кістяк, канва, 
основа всього сущого. Пізнан-
ня Сущого від початку – це пі-
знання Божого передбачення 
й промислу, Його провидіння 
в особистому й навколишньо-
му житті.

Чому Бог не звелів бути, 
того просто не існує: ні в ма-
теріальному світі, ні навіть 
у світі думок та ідей людських. 
У нашому світі ми обмежені 
не тільки часом, простором 
і матерією, з якої влаштований 
світ, але й самою сутністю 
нашої світобудови, поняттями, 
покладеними в її основу. Ми 
не можемо навіть помислити 
про те, чого в принципі у Бога 
не існує. Всі наші думки – 
не наші. Людське єство можна 
порівняти з чутливим радаром, 
який з навколишнього сере-
довища, з безкрайого океану 
інформації та ідей уловлює 
окремі думки та принципи, 

ЧОМУ БОГ  
НЕ ЗВЕЛІВ БУТИ,  
ТОГО ПРОСТО 
НЕ ІСНУЄ:  
НІ В МАТЕРІАЛЬНОМУ 
СВІТІ,  
НІ НАВІТЬ У СВІТІ 
ДУМОК ТА ІДЕЙ 
ЛЮДСЬКИХ. 
У НАШОМУ СВІТІ  
МИ ОБМЕЖЕНІ 
НЕ ТІЛЬКИ  
ЧАСОМ,  
ПРОСТОРОМ 
І МАТЕРІЄЮ,  
З ЯКОЇ  
ВЛАШТОВАНИЙ СВІТ,  
АЛЕ Й САМОЮ 
СУТНІСТЮ НАШОЇ 
СВІТОБУДОВИ, 
ПОНЯТТЯМИ, 
ПОКЛАДЕНИМИ  
В ЇЇ ОСНОВУ.  
МИ НЕ МОЖЕМО 
НАВІТЬ ПОМИСЛИТИ 
ПРО ТЕ,  
ЧОГО В ПРИНЦИПІ 
У БОГА  
НЕ ІСНУЄ
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котрі наш розум відразу починає розшифровувати, 
використовуючи наявний досвід і знання, а також 
здібність до фантазування й творчості. Цей процес 
особливо яскраво відбувається у поетів, композито-
рів та інших творчих особистостей, а також вчених, 
котрі відкривають таємниці світобудови. Скільки 
законів було відкрито за явним натхненням згори!

Протопресвітер Олександр Шмеман описав спо-
стереження цього процесу у своїй творчості такими 
словами: «Дивовижно – і я в цьому завжди переконую-
ся, – що в богослов’ї не моє "Я" розкриваю, викладаю, 
передаю щось, що вже в мені, що я знаю, що належить 
мені, а навпаки – щось відкривається, подається мені, 
і  вся  "робота"  полягає  лише  в  тому,  щоб  якомога 
точніше, повніше, переконливіше передати це іншим. 
Богослов’я в цьому розумінні є тільки "пошуки богопри-
стойних слів" і тим самим – виключення, відкидання 
«помилкових» слів» («Щоденники»).

Хоча ми створені за Божим образом і подобою 
й здатні творити, наші творчі здібності вторинні самі по 
собі. Ми творимо з того матеріалу, який Бог створив від 
початку і дає нам для користування. Жоден учений чи 
навіть цілий університет за всю історію людства не ство-
рив ні одного закону чи первинної речовини, яких би 
не було від початку. Учені лише ВІДКРИВАЮТЬ те, що 
зробив Творець. Ми працюємо з матеріалом, який Він 
створив, і з нього виробляємо певні речі. Люди схожі 
на дітей, яким подарували дуже дорогий конструктор 
з безліччю деталей, і вони, послуговуючись своєю твор-
чою фантазією, складають із його частин різноманітні 
дивовижні речі. Сьогодні людство вчиться працювати 
із найдрібнішими цеглинками нашої матеріальної 
світобудови: це нанотехнології, молекулярна біологія 
тощо. Людині дуже важливо усвідомлювати й визна-
вати, що, незважаючи на наше найвище призначення 
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у створеному Богом світі, ми – вторинні, первинний 
тільки ВІН САМ. Тоді наше серце й життя приходить 
у стан належного смирення перед Сущим і поєднується 
в чудовій гармонії з усім існуючим.

Духовний ангельський світ, небесний і пекельний, 
у тому числі й сам сатана, не має у собі творчого потен-
ціалу. Інакше кажучи, вони не здатні створити навіть 
табуретку! Тому зло та гріх не є чимсь створеним, що 
мало б у своїй основі темну першопричину. Зло й гріх – 
це завжди перекручене у своєму застосуванні добро, 
істина, об’єктивна реальність. Немає темряви як такої – 
є відсутність світла. Немає зла за своєю сутністю – є не-
правильно витлумачене, застосоване й зроблене добро. 
Гріх – це беззаконня у створеному Богом Всесвіті, але 
не творення іншого світу із зовсім іншими законами. 
«Бо гріх – то беззаконня» (1 Івана 3:4). «Я знаю, і пе-
ресвідчений у Господі Ісусі, що нема нічого нечистого 
в самому собі; тільки коли хто вважає що за нечисте, 
тому воно нечисте» (Римлян 14:14). «Для чистих все 
чисте,  а  для  занечищених  та  для  невірних  не  чисте 
ніщо,  але  занечистилися  і  розум  їхній,  і  сумління» 
(Тита 1:15). Сатана не має творчого початку, а тому 
не може щось створити й змушений користуватися 
усім Богом створеним світом, спотворюючи його зміст 
і призначення. 

У цьому також одна із причин, чому демони нама-
гаються поселятися в людях. Повсталі ангели обмежені 
у своїх можливостях, і для війни з Богом їм потрібний 
творчий потенціал, який має людина, створена за обра-
зом й подобою Божою. Коли поєднується диявольська 
мотивація й людський потенціал, тоді на землі можуть 
створюватися й відбуватися страшні речі.

Наш Творець започаткував не тільки закони, сили, 
матерію. Немає думки, у початковій своїй суті, яка 
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не походила б від Нього. «Нема мудрости, ані розуму, 
ані ради насупроти Господа» (Приповісті 21:30). Наш 
людський розум – вторинний контур, приймач, спро-
можний вловлювати якусь, часто уривчасту, інформацію 
у вигляді думок, ідей, понять тощо. Проблема полягає 
в нашій обмеженості й зіпсованості, що призводить до 
неправильного тлумачення й застосування отриманої 
ззовні інформації. Ми беремо цеглинки Божих ідей та 
думок і, у своєму гріховному свавіллі й розбещенні, 
використовуємо їх всупереч визначеному Богом змі-
сту й порядку для здійснення беззаконних перед Ним 
справ. Візьміть тільки один яскравий вислів: «жриці 
кохання». Ми знаємо, що Бог є любов, що любов від 
Бога, що фізичну любов як акт і можливість створив 
Господь. У цьому ж вислові, внаслідок морального 
розтління людини, відображене цинічне й блюзнірське 
спотворення здорового глузду, закладеного Творцем, 
і перекручене використання даної нам можливості 
кохати. 

Створити щось не від Нього у своїй сутності ми 
не можемо за природою всього сущого. Тому в кож-
ній релігії й філософії містяться елементи прямої 
істини. І присутнє чимало перекручене й викривлене 
тлумачення й застосування істинних самих по собі 
окремо взятих ідей та понять. Будь-яка думка, що 
видається зовсім хибною й злою, має в той же час 
варіант правильного її застосування. Наведу два при-
клади з контексту мого життя, чимала частина якого 
пройшла за часів войовничого атеїзму Радянського 
Союзу. Перший приклад: усіх нас переконували, що 
засновник комуністичної держави Ленін заповідав, 
що радянська людина повинна «вчитися, вчитися 
і ще раз вчитися». Все правильно по сутті. Але щодо 
застосування: вчитися не комуністичної ідеології, 
яку він мав на увазі, а пізнання Господа Бога та Його 
істини й премудрості. Другий приклад: громадяни 
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радянської держави вивчали теорію Маркса й Енгельса 
про закони діалектики, автори якої бачили в історії 
світу одне найголовніше протистояння: комунізму та 
капіталізму. Звичайно, зовсім неправильно прийма-
ти це протистояння за основу процесів безперервної 
людської історії! Однак у Всесвіті відбувається по-
стійна боротьба між Богом і дияволом, добром і злом, 
яка повсякчасно трансформується в боротьбу духу із 
тілом в кожній людині, а особливо в християнинові. 
І в цьому скрізь працює закон діалектики. Російський 
християнський поет і письменник Микола Водневський 
якось сказав: «Комуністи  хваляться  тим,  що  вони 
повністю  руйнують  старий  світ  і  будують  новий. 
А Біблія стверджує, що вони "Божу правду замінили 
на  неправду".  Христа  замінили  Карлом  (Марксом, 
Леніним), Біблію – "Капіталом", церкву – комуніс-
тичною партією, пекло – "чека"*), а рай – колгоспом. 
А кажуть, що будують новий світ…» Це спостереження 
з нашого історичного минулого, а кожен із вас може 
зауважити подібне й у сучасному житті. Хто має очі – 
нехай бачить, хто має вуха – нехай чує!

Один із найбільших Божих служителів і найму-
дріших людей, апостол Павло, коли Бог показав йому 
одкровення нашого майбутнього, разом з тим уже 
сьогодні існуючого паралельного світу, сказав про це 
так: «Не корисно хвалитись мені, бо я прийду до видінь 
і  об’явлень  Господніх.  Я  знаю  чоловіка  в  Христі,  що 
він чотирнадцять років тому – чи в тілі, не знаю, чи 
без тіла, не знаю, знає Бог – був узятий до третього 
неба. І чоловіка я знаю такого, – чи в тілі, чи без тіла, 
не знаю, знає Бог, – що до раю був узятий, і чув він слова 
невимовні, що не можна людині їх висловити» (2 Ко-
ринтян 12:1-4); «Чого око не бачило й вухо не чуло, і що 

*) Скорочена назва Надзвичайної комісії, що походить 
від російської абревіатури ЧК.
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на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, 
хто любить Його!» (1 Коринтян 2:9). Інакше кажучи, 
приготований для нас світ, який у Священному Писанні 
називається Новим небом і Новою землею, неможливо 
описати поняттями й словами цього світу, тому що, 
у своїй сутності, це щось зовсім інше. Не спадало таке 
на серце жодній людині, а якщо когось Господь удо-
стоїв побачити, то це неможливо переказати. «Бо ось 
Я створю нове небо та землю нову, і не згадаються речі 
колишні, і не прийдуть на серце!» (Ісаї 65:17).

Однак все вищесказане про Божу суверенність 
і передвизначення, при безперечній істинності й все-
охоплюючому застосуванні цих понять, не означає, 
що в житті людей повністю панує суцільне конкретне 
Боже передбачення щодо будь-яких аспектів, як це 
в інших релігіях або філософіях називають ще фату-
мом. У такому випадку воля людської особистості – це 
обман, неіснуюче явище, ідея фікс. Тоді немає істини 
у словах Священного Писання, виголошених Духом 
Бога живого: «…життя та смерть дав я перед вами, 
благословення  та  прокляття.  І  ти  вибери життя, 
щоб жив ти та насіння твоє…» (Повт. Закону 30:19). 
«А якщо зле в очах ваших служити Господеві, виберіть 
собі сьогодні, кому будете служити, – чи богам, яким 
служили  ваші  батьки,  що  по  тому  боці  Річки,  та 
чи  богам  аморейським,  що  ви  сидите  в  їхньому  краї. 
А я та дім мій будемо служити Господеві» (Ісуса На-
вина 24:15). «Коли Син, отже, зробить вас вільними, 
то,  справді, ви будете вільні»  (Івана 8:36). Тоді ми 
у своїй сутності не відрізняємося від тваринного світу, 
і мають рацію матеріалісти, називаючи людину просто 
найбільш високоорганізованою твариною. Тоді в чому 
в нас проявляється образ і подоба Творця? (Хоча це 
проявляється не тільки в наявності свободи волі.) Як 
поєднати передвизначення й суверенну волю Всевиш-
нього із свободою волі людини? 
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Чи виступаю я проти Божого суверенного передба-
чення? Зовсім ні! Я намагаюся зрозуміти й пояснити 
взаємозв’язок цих двох ніби взаємовиключних понять, 
які однаково присутні в нашому житті: Божественне 
передбачення, доля, фатум або як ще називають люди 
цю реальність і вільний вибір 
або свобода волі людини.

Саме Всевишній і Суверен-
ний Бог при створенні людини 
за Своїм образом і подобою пе-
редбачив нам у деяких сферах 
буття на землі у визначених Ним 
межах мати відповідальність 
вільної перед Ним волі. Це не та 
воля, яку ми якимось чином 
отримали поза Божим задумом 
або викрали з Його руки. Це 
та воля, яку Він зумовив нам 
мати й відповідально розпоря-
джатися нею. Притому, хочемо 
ми цього чи ні, у визначених 
нам Богом сферах ми повинні 
робити свій вибір свободи волі. 
Не роблячи вибору, уникаючи 
відповідальності, ми цим самим 
однаково робимо вибір. Це не та 
воля, межі якої ми самі собі 
визначаємо, – у жодному разі! 
Бог встановлює межі нашої 
волі, нашого вибору, і ми вільні 
вибирати тільки там і тільки 
в тому, де Він нам довірив і на-
віть зобов’язав нас це робити. 

Я розумію благочестивих 
віруючих людей, які бояться 

САМЕ ВСЕВИШНІЙ 
І СУВЕРЕННИЙ  
БОГ ПРИ  
СТВОРЕННІ  
ЛЮДИНИ ЗА СВОЇМ 
ОБРАЗОМ І ПОДОБОЮ 
ПЕРЕДБАЧИВ  
НАМ У ДЕЯКИХ 
СФЕРАХ  
БУТТЯ НА ЗЕМЛІ 
У ВИЗНАЧЕНИХ 
НИМ МЕЖАХ МАТИ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ВІЛЬНОЇ ПЕРЕД НИМ 
ВОЛІ.  
ЦЕ НЕ ТА ВОЛЯ,  
ЯКУ МИ  
ЯКИМОСЬ ЧИНОМ 
ОТРИМАЛИ  
ПОЗА БОЖИМ 
ЗАДУМОМ  
АБО ВИКРАЛИ  
З ЙОГО РУКИ.  
ЦЕ ТА ВОЛЯ,  
ЯКУ ВІН ЗУМОВИВ 
НАМ МАТИ 
Й ВІДПОВІДАЛЬНО 
РОЗПОРЯДЖАТИСЯ 
НЕЮ
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«обікрасти» Бога в Його суверенності, всемогутності, 
цілковитому контролі над усім сущим. Їм здається, 
що коли людина користується свободою волі, то цим 
самим вона применшує Бога, позбавляє Його абсо-
лютних атрибутів і має надто високу думку про себе. 
Але це не ми себе такими робимо або зробили – це Він 
нас такими створив! Це Він нам «призначив, щоб були 
подібні до образу Сина Його, щоб Він був перворідним по-

між багатьма братами» (Рим-
лян 8:29). Це Він промовляє до 
нас: «Я сказав був: "Ви – боги, 
і  сини  ви  Всевишнього  всі…"» 
(Псалом 81:6). Ці ж слова пов-
торив Христос: «Відповів  їм 
Ісус: "Хіба не написано у вашім 
Законі: "Я сказав: ви боги?" Коли 
тих  Він  богами  назвав,  що  до 
них  слово  Боже  було,  –  а  Пи-
сання не може порушене бути, 
то  Тому,  що  Отець  освятив 
і послав Його в світ, закидаєте 
ви: "Зневажаєш Ти Бога", через 
те, що сказав Я: "Я – Син Бо-
жий"?"» (Івана 10:34-36).

Це Бог наділив нас певною свободою волі й уваж-
но спостерігає, як ми використовуємо даний Ним дар. 
А наприкінці земної історії Він робитиме підсумок 
й визначатиме вічну долю кожного на підставі зро-
блених ним виборів впродовж усього земного жит-
тя. Тут є сфери вільного вибору, призначені Богом 
для всіх людей, є сфери вільного вибору, окреслені 
Ним для певних груп людей, і є сфери вільного 
вибору, що стосуються цілковито особисто кожного 
з нас. «А раб той, що знав волю свого господаря, але 
не  приготував,  ані  не  вчинив  згідно  з  волею  його, 
буде тяжко побитий. Хто ж не знав, а вчинив кари 

ГОСПОДИ,  
ДАЙ МЕНІ  

СПОКІЙ  
ПРИЙНЯТИ ТЕ,  

ЧОГО Я НЕ МОЖУ 
ЗМІНИТИ,  

ДАЙ МЕНІ МУЖНІСТЬ 
ЗМІНИТИ ТЕ,  
ЩО Я МОЖУ  

ЗМІНИТИ.  
І ДАЙ МЕНІ МУДРІСТЬ 

ВІДРІЗНИТИ ОДНЕ  
ВІД ІНШОГО
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гідне,  буде  мало  він  битий.  Тож  від  кожного,  кому 
дано багато, багато від нього й жадатимуть. А кому 
багато повірено, від того ще більше жадатимуть» 
(Луки 12:47-48).

Є свобода вибору, яку Бог дає кожному від початку 
як первинну платформу, як стартовий майданчик нашого 
земного буття. І є свобода вибору, яка відкривається 
в нашому житті як додатково даровані можливості від 
Всевишнього на підставі правильного використання 
попередніх можливостей вибору й відповідних дій нашої 
свободи волі. «Гаразд, рабе добрий і вірний! Ти в малому 
був вірний, над великим поставлю тебе…» (Матвія 25:23). 
«І сказав він присутнім: "Візьміть міну від нього, та 
дайте тому, хто десять мін має". І відказали йому: 
"Пане, – він десять мін має". Говорю-бо я вам: "Кожному, 
хто має, то дасться йому, хто ж не має, – забереться 
від нього і те, що він має"» (Луки 19:24-26). «Хто вірний 
у найменшому, – і у великому вірний; і хто несправед-
ливий у найменшому, – і у великому несправедливий. 
Отож,  коли  в  несправедливім  багатстві  ви  не  були 
вірні, – хто вам правдиве довірить? І коли ви в чужому 
не були вірні, – хто ваше вам дасть?» (Луки 16:10-12). 
Усі ці слова однаково стосуються як теперішнього, 
земного життя, так і майбутнього, вічного. У Бога одні 
принципи і для тимчасового, і для вічного, бо Він той 
самий Бог і тут, і там.

Абсолютно надаремно й на шкоду собі не пого-
джуватися з Божим передбаченням у своєму житті; 
це як з луком і списом іти проти сучасного танка, як 
звичайним молотком намагатися розбити величезну 
скелю. Разом з тим неможливо не прийняти визначений 
Ним для людини вільний вибір, неможливо якимось 
чином цього уникнути або ухилитися від необхідності 
рішення, тому що сам факт пасивності в даному випадку 
розцінюється як поразка.
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Німецький богослов Крістоф Фрідріх Етінгер 
(1702-1782) написав широко відому нині молитву, яка 
висіла над робочим столом президента США Джона 
Кеннеді: «Господи, дай мені спокій прийняти те, чого 
я  не  можу  змінити,  дай  мені  мужність  змінити  те, 
що  я  можу  змінити.  І  дай  мені  мудрість  відрізнити 
одне від іншого».

Поєднання цих понять відбувається в нашому житті 
дуже дивно й непросто. Наприклад, на формування 
світогляду північноамериканського суспільства зна-
чний вплив справило протестантське реформатське 
богослов’я. Воно вчить про Боже передвизначення для 
всього сущого, що, за логікою речей, мало б виховувати 
певну пасивну покору всеосяжній і всесторонній волі 
Всевишнього й гальмувати розвиток вільної людської 
ініціативи, тому що від нас нічого не залежить у зем-
них обставинах. Але на практиці життя північноа-
мериканського суспільства ми спостерігаємо якраз 
протилежне: усіляке сприяння особистій ініціативі, 
натхнення «американською мрією», заклики не зда-
ватися до останнього подиху і в переважній більшості 
історій – хепі-енд (щасливий кінець). Правда, задля 
справедливості слід зауважити, що є інші постулати 
реформатського богослов’я, які заохочують і підтриму-
ють ініціативу, як, наприклад: усе й на всякому місці 
у своєму житті робити як для Господа та в Ім’я Господа 
Ісуса. У культурі слов’янських народів в основі – східне 
християнське богослов’я, яке вчить про необхідність по-
стійного уподібнення до Ісуса Христа й Бога, що тільки 
ті, хто більшою мірою досяг преображення в Христа, 
можуть отримати впевненість в особистому спасінні. 
Здавалося б, це мало створити підґрунтя для мотивації 
постійного руху вперед, для усвідомлення необхідності 
невпинного прогресу. Та насправді в повсякденному 
житті спостерігаємо інше. Мельников-Печерський 
писав: «Русский человек на трех сваях стоит: авось, 
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небось да как-нибудь». Російські казки, на відміну від 
американських, часто розповідають про Іванка-дурни-
ка, котрий сидить на теплій печі, а потім йому якимось 
чудом щастя падає на голову. У слов’янських народів ми 
спостерігаємо певний фаталізм, покірливу смиренність 
і навіть приреченість. Як поєднати це зі східно-христи-
янським закликом до постійного духовного прогресу? 
Це всього лише мої побіжні спостереження на тему того, 
що нерідко трапляється в нашому людському житті, 
коли теорія й практика нашого буття розходяться одна 
з одною, що в розумі ми маємо одне, а в серці – інше. 
Тому Священне Писання і закликає: вникай у себе, 
пізнавай себе.

Отож, духовні батьки правильно розуміють дані 
Богом межі вільного вибору. А також вони розу-
міють, у чому полягає в тому чи іншому випадку 
правильний і кращий вибір для людини. Батьки 
мають таке розуміння насамперед стосовно самих 
себе, самі дотримуються правильного вибору, а також 
мають розуміння від Бога про те, що відбувається 
в житті інших людей. «Духовна  ж  людина  судить 
усе…» (1 Коринтян 2:15).

ПІЗНАННЯ БЕЗНАЧАЛЬНОГО

Дух Святий через апостола Івана дає другу осно-
вну характеристику духовних батьків: вони пізнали 
Безначального. Безначальний – це вічний, поза часом 
(до того ж, Він створив час, як і все інше, що існує); 
Той, Хто «не мав ані початку днів, ані кінця життя» 
(Євреїв 7:3).

Колись ще в школі, за часів войовничого ко-
муністичного атеїзму, Бог дав мені, тоді юнакові, 
закоханому в точні науки, простий і яскравий доказ 
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існування вічності – простий ряд чисел: в один бік 
мінус безкінечність і в інший – плюс безкінечність. 
Іншими словами – вічність в обидва боки. Усвідом-
лення цього факту спричинило у мене легкий шок. 
Мені стало зрозуміло, що немає межі пізнанню, 
що пізнати все людині неможливо, тому що вона 
обмежена у своєму існуванні на землі. Разом з тим, 
будучи вихованим у християнській сім’ї і прийнявши 
віру в Бога особисто й свідомо, я зрадів від такого 
простого, явного і зрозумілого свідчення про вічність 

та її Творця, яке не могли 
приховати від людей жодні 
потуги й хитрування войов-
ничих безбожників. Воістину, 
«те,  що  можна  знати  про 
Бога, явне для них, бо їм Бог 
об’явив. Бо Його невидиме від 
створення світу, власне Його 
вічна сила й Божество (Богом 
визначена доцільність, сенс 
життя), думанням про твори 
стає видиме. Так що нема їм 
виправдання (по суті)» (Рим-
лян 1:19-20).

Тимчасове й вічне скрізь 
і у всьому, в усіх аспектах люд-
ського життя перетинаються, 
накладаються одно на одне, 
змішуються й тісно сплітаються; 
і людина має постійне завдан-
ня від Творця й Вседержителя 
всього сущого – відокремлювати 
у своєму житті одне від друго-
го й робити вибір на користь 
якогось із них, бо «ніхто двом 
панам служити не може, бо або 
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одного  зненавидить, а другого буде любити, або буде 
триматись одного, а другого знехтує. Не можете Богові 
служити й мамоні» (Матвія 6:24).

Проста логіка підказує нам, що вічне незрівнянно 
важливіше й набагато краще від усього тимчасового, 
минущого. Христос говорив: «Яка ж користь людині, 
що здобуде ввесь (тимчасовий) світ, але (нехай навіть 
тільки)  занапастить  чи  згубить  себе  (свою вічну 
душу)?» (Луки 9:25).

Що краще: кілька років чи навіть десятків років 
плакати й журитися, а потім усю безкінечну вічність 
радіти – або кілька десятків років радіти тут, на зем-
лі, тішитися земними речами, а потім усю вічність 
шкодувати про неправильно прожите життя? «Стере-
жись, не звертайся до зла, яке замість біди ти обрав» 
(Йова 36:21). 

Що краще: тут, на землі, догоджати своєму тілу 
земними багатствами, а опісля на всю вічність ви-
явитися у найкращому разі бідним і злиденним перед 
Богом, а може, і прийняти вічний осуд за неправильне 
використання даних Ним ресурсів, – чи в цьому житті 
максимально віддати отримані від Бога матеріальні 
цінності для Бога та ближніх, тим самим багато в чому 
обмеживши себе в користуванні земними благами, але 
у вічності все віддане отримати як своє особисте вічне 
багатство? «Він щедро убогим дає, його правда навіки 
стоїть, його ріг підіймається в славі!» (Псалом 111:9). 

Що краще: за життя приймати славу й визнання від 
людей, а тоді у вічності стати перед Богом і виявитися 
перед Ним щонайменше без нагород і похвали – або 
сьогодні вважатись відсталим, фанатиком і диваком 
серед людей, а у вічності отримати від Бога схвалення, 
винагороду й вічну пошану? «Як ви можете вірувати, 
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коли славу один від одного приймаєте, а слави тієї, що 
від  Бога  Єдиного,  не  прагнете  ви?»  (Івана 5:44). Що 
краще?.. Цей список можна продовжувати майже до 
безкінечності.

Усе наше земне життя проходить у такому виборі, 
який ми робимо навіть тоді, коли не віримо в це або 
свідомо цього уникаємо. В такому випадку, утримую-
чись від вибору, ми однаково робимо свій вибір, бо це 
неминуче призначення від Всевишнього для кожної 
людини. Якщо хочете, і в цій площині також відбува-
ється безупинний діалектичний процес: постійне про-
тистояння тимчасового й вічного, постійний вибір між 
тимчасовим і вічним з усіма відповідними наслідками.

Але ті, хто виріс до рівня духовних батьків, уже 
раніше зробили свій вибір на користь вічності. Вони 
обрали для себе Господа Бога, Його вічне Царство 
Небесне, відреклися від тілесного «я» й дочасних зем-
них цінностей, посвятили себе й своє життя Господу. 
Це у них уже відбулося. Так, вони продовжують, як 
і всі, постійно робити свій вибір у днях земного буття, 
але на даному рівні духовного розвитку найчастіше 
у них це відбувається наче автоматично, як написано: 
«…для дорослих, що мають чуття, привчені звичкою 
розрізняти добро й зло» (Євреїв 5:14). Звичка пошуку 
вічного, звичка правильного вибору, звичка життя 
в духовній перемозі.

Духовні батьки продовжують розширювати й по-
глиблювати своє пізнання Безначального буквально 
у всьому, що їх оточує, у всіх речах і процесах земного 
буття, у житті Церкви на землі й у самих собі. Хри-
стос сказав: «Чи  не  два  горобці  продаються  за  гріш 
(найдрібніша монета того часу)? А на землю із них ні 
один не впаде без волі (веління або допущення) Отця 
вашого. А вам і волосся все на голові пораховано. Отож, 
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не  лякайтесь,  –  бо  вартніші 
ви за багатьох горобців» (Мат-
вія 10:29-31). Це означає: немає 
нічого на землі, де немає Бога 
і Його священної й суверенної 
волі (такою ж мірою це стосуєть-
ся й невидимих для нас світів). 
«Хто то скаже і станеться це, 
як Господь того не наказав? 
Хіба не виходить усе з уст Все-
вишнього, зле та добре?» (Плач 
Єремії 3:37-38). Просто ми дуже 
мало знаємо про Нього і Його 
чин. Щирі, чесні й богобійні 
люди говорять: «Всемогутній, 
Його  не  знайшли  ми…»;  «Оце 
я  знікчемнів,  що  ж  маю  Тобі 
відповісти? Я кладу свою руку 
на уста свої… Я раз говорив був, 
і вже не скажу, а вдруге і більш 
не додам!» (Йова 37:23; 40:4-5). 
На жаль, є марнослови (що 
вивергають марнотні слова), 
і таких чимало, а деякі з них 
навіть називаються богослова-
ми (!), котрі все, у тому числі 
Всевишнього, міряють своїм 
інтелектом і розумом та відки-
дають і критикують усе те, що 
не вміщається в їхню свідо-
мість… Коментарі, як мовиться, 
зайві. Особисто я вірю, що весь 
наш світ існує й стоїть на відомих і ще не відомих нам 
законах, і немає квадратного міліметра для беззаконня 
як такого у всьому Всесвіті, у всьому нашому світі, 
влаштованому Творцем. Так само скрізь і у всьому, у ве-
ликому й малому, в особистому мікросвіті й макросвіті 
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людських цивілізацій, – скрізь присутня доцільність, 
яку ми просто неспроможні осягнути. А можливо, на-
багато простіше – не маємо бажання цього визнавати…

Однак знати про це загалом, вірити в це загалом – 
це одне, це може бути доступне 
навіть духовним дітям. Зовсім 
інша справа – набути й про-
довжувати постійно набувати 
щоразу оновлене пізнання Тво-
рця в дослідженні й розумінні 
процесів нашого земного буття. 
Пізнання Безначального – це 
духовно зріле вміння, здатність 
виявити, виділити й обирати 
вічне серед повноводного по-
току дочасного сміття. «Але 

те,  що  для  мене  було  за  надбання  (у колишньому 
земному житті), те ради Христа я за втрату (пусте, 
беззмістовне) вважав. Тож усе я вважаю за втрату ради 
переважного познання Христа Ісуса, мого Господа, що 
я ради Нього відмовився всього, і вважаю все за сміття, 
щоб придбати Христа» (Филип’ян 3:7-8).

Це не тільки теоретичне розуміння, тому що це 
пізнання, а не просто знання. Пізнання – це здатність 
на практиці надати істинного вічного значення всім 
своїм земним справам. Це означає щодня й у кожному 
кроці навчитися жити вічним. Дуже зрозуміло пише 
про це апостол Павло: «І все, що тільки робите словом 
чи ділом, усе робіть у Ім’я Господа Ісуса, дякуючи через 
Нього Богові й Отцеві. <…> І все, що тільки чините, 
робіть від душі, немов Господеві, а не людям!» (Коло-
сян 3:17-23). Усе – це все! Це великі й маленькі справи, 
це служіння Господу в церкві й робота на фірмі, це 
соціальна активність і сім’я, це стратегічно важливі 
й звичайні повсякденні справи. Хто досягнув цього? 

ПІЗНАТИ 
БЕЗНАЧАЛЬНОГО –  
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Й РОЗУМІТИ  

ВІЧНИЙ БОЖИЙ 
ПРОМИСЕЛ  
У ВСЬОМУ 
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Як би цього навчитися? Щирі віруючі декларують цей 
принцип із самого початку свого життя з Господом. Але 
щоб насправді так жити, необхідно глибоко й всебіч-
но вникнути в себе – пізнати себе, навколишній світ, 
Священне Писання – Слово Господа й Самого Його 
особисто. В однаково успішній комбінації цих чотирьох 
напрямків пізнання міститься секрет гармонійного 
духовного розвитку нашої особистості.

У пізнанні Безначального важливо відзначити вміння 
й навичку уникати суєти. Суєта – це, по-перше, безглузді 
й марні, з погляду вічності, земні справи. По-друге, це 
можуть бути зовні правильні й добрі справи, але зро-
блені не у призначений час, не за відповідною адресою, 
не так, як цього бажає Господь Бог, і не під проводом 
Його Святого Духа, – тобто не з волі Божої. Якщо добрі 
й богоугодні справи робляться не з Його волі – то в кін-
цевому підсумку це суєта, дарма витрачені ресурси. Ті, 
хто має пізнання Безначального, ясно розрізняють суєтні 
справи і, як правило, не беруть у них участі.

Духовні батьки пізнають Господа в Його багато-
гранній і багатоманітній премудрості. Є така приказка: 
за двома зайцями поженешся – жодного не впіймаєш. 
У Господа не так: Він одним пострілом убиває не двох, 
а сімох зайців. Господь Бог, у Своїй премудрості й мо-
гутності, через одну справу досягає не однієї, а багатьох 
різних цілей. Це як багатогранний дорогоцінний діамант: 
подивишся з одного боку – бачиш одну грань в одному 
кольорі, подивишся з іншого боку – іншої форми грань 
та інше переломлення світла. Та всі ці різні грані – той 
самий діамант. Так і будь-який Божий чин має різні 
перспективи Божественного промислу й пізнання Його. 
Духовні батьки бачать і розуміють Господа набагато 
більше за інших і, як правило, у кожному випадку вони 
вбачають у тому, що відбувається, принаймні декілька 
проекцій Божественного змісту.
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Отож, пізнати Безначального – це бачити й розумі-
ти вічний Божий промисел у всьому навколишньому 
житті. Це не тільки керуватися найпростішим, можна 
сказати примітивним, поділом на рай і пекло, Боже 
й диявольське, чорне та біле і, образно висловлюю-
чись, крім дверей раю та пекла далі нічого не бачити 
й не розуміти. Звичайно, найголовніше – у вічності 
опинитися на правильному боці. Але це – рівень 
немовлят. Подяка милостивому Господу, що й стану 
духовного немовляти досить для вічного спасіння. 
Однак Господь, Котрий народив нас для Себе, покли-
кав нас до більшого. Серед віруючих побутує вислів: 
«А мені аби тільки бути біля порога в домі Божому». 
Надто багато спасенних віруючих буде біля порога дому 
Божого. Схоже, там буде страшна тіснява, а спереду, 
на приготованих чудових прославлених місцях не так 
вже і багато людей… Де будеш ти?

ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ ЗВ’ЯЗКИ

Духовні батьки, отримавши пізнання від Бога, 
дивляться в корінь, виявляють глибинні причини 
й визначають сенс усього, що відбувається. У нашому 
житті, в системі нашого буття ніщо не відбувається 
просто так, усе має свою причину. Першопричиною ж 
всього сущого є вічний, що не має початку й кінця, 
Господь Бог.

Спостерігаючи за матеріальним світом і прожи-
ваючи в ньому, ми підсвідомо розуміємо й апріорі 
приймаємо, що все існує й розвивається за певними 
законами. Є закони, уже відомі нам, і є невідомі, 
не пізнані нами, які і спричиняють незрозумілі 
та нез’ясовні для нас явища. Нині багато вчених 
різних країн ретельно працюють над пізнанням 
невідомого.
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Те ж саме відбувається і в духовному світі. Там 
також усе влаштовано за конкретними законами і ні-
чого не існує й не трапляється просто так, спонтанно 
й неорганізовано. Якщо ми 
не бачимо й не розуміємо цих 
законів і причин того, що відбу-
вається, то це зовсім не означає, 
що їх не існує! Це означає тільки 
одне: ми не маємо знання про це 
й відповідного пізнання.

Причин, чому ми не маємо 
знань і пізнання того чи іншого, 
може бути декілька. По-пер-
ше, це залежить від Бога: що 
й скільки Всевишній вирішив 
відкрити нам в царині пізнання 
Його та створеного Ним світу. Ми ніколи не зможемо 
зайти в пізнанні далі, ніж Він дозволить нам це зро-
бити. Коли Бог відкриває нам нові обрії або рівні, тоді 
в даній сфері міра пізнання залежить від нас, від нашої 
здатності побачити тепер уже, в принципі, відкрите нам, 
від старанності в процесі пізнання й багатьох інших 
чинників, які стосуються нашої людської відповідаль-
ності. Але ми ніколи не зможемо вийти за межі даних 
Ним можливостей.

По-друге, часто буває, що ми не віримо в певні 
поняття, зокрема в Бога, духовний світ, вічне життя, 
а тому своєю позицією невір’я самі собі зачиняємо двері 
для пізнання цієї частини буття. Як я можу пізнати 
те, в існування чого я принципово не вірю і, можливо, 
навіть усім своїм серцем не бажаю, щоб воно існувало?!

По-третє, ми можемо мати певні упередження. Це 
не означає, що ми не віримо взагалі, але в певних пи-
таннях маємо власну сформовану віру відносно того, що 

ДУХОВНІ БАТЬКИ, 
ОТРИМАВШИ 
ПІЗНАННЯ ВІД БОГА, 
ДИВЛЯТЬСЯ  
В КОРІНЬ,  
ВИЯВЛЯЮТЬ 
ГЛИБИННІ  
ПРИЧИНИ 
Й ВИЗНАЧАЮТЬ  
СЕНС УСЬОГО,  
ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ



324 ЗРОСТАЙТЕ!

і як може й повинно бути, а чого не може бути ніколи. 
Такі упередження створюють для нас бар’єри, ставлять 
запобіжники, є обмежувачами, через які ми не можемо 
переступити у пізнанні буття. Ці принципи, так само 
як і інші, діють однаково в пізнанні матеріального 
й духовного світів.

По-четверте, у процесі пізнання духовного світу 
дуже важливий твій особистий стан, хто ти є. Наприклад, 
звичайні побутові терези зважують із точністю до грама 
й при цьому мають чималий допуск щодо правильності 
виміру. Спеціальна лабораторна вага зважує із точністю 
до тисячних часток грама, і їхня похибка в тисячі разів 
менша. Звичайна підзорна труба відкриває трохи більше, 
ніж людина може бачити простим оком, а спеціально 
створений вченими й інженерами для дослідження 
космосу телескоп з величезним дзеркалом проникає 
набагато далі в глибини Всесвіту. Скільки я можу по-
бачити й зрозуміти, залежить значною мірою від того, 
хто я є перед Богом.

По-п’яте, на процес пізнання впливає навколиш-
нє середовище, зовнішні умови, в яких перебуває 
той, хто намагається щось пізнати. Чутливі прилади, 
які вимірюють коливання земної кори й визначають 
осередки землетрусів, у жодному разі не можна роз-
міщувати в будинку в центрі великого й гамірливого 
міста. Їх встановлюють у безлюдній місцевості, далеко 
від людської метушні, часто в колишніх шахтах, і там, 
майже в абсолютній тиші, вони можуть спостерігати 
й реєструвати усе те, що відбувається за сотні й навіть 
тисячі кілометрів від їхнього розташування. Якщо ми 
постійно перебуваємо в суєті цього світу чи релігійного 
життя (не кажучи вже про пожадливості й гріхи), то як 
ми зможемо розпізнавати мову Духа Святого, Котрий 
промовляє до нашого серця тихим лагідним голосом?! 
«А Він відказав [пророку Іллі]: «Вийди, і станеш на горі 
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перед Господнім лицем. Аж ось переходитиме Господь, 
а перед Господнім лицем вітер великий та міцний, що 
зриває гори та скелі ламає. Та не у вітрі Господь. А по 
вітрі – трус землі, та не в трусі Господь. А по трусі 
огонь, – і не в огні Господь. А по 
огні – тихий лагідний голос»» 
(1 Царів 19:11-12).

Усі названі й деякі інші 
обмеження в процесі пізнання 
призводять до того, що, якщо 
ми й пізнаємо Бога і створений 
Ним світ, то можемо пізнати 
суть речей та процесів тільки 
на якомусь певному рівні. Так, 
це справжнє пізнання, істинне 
розуміння, правильні висновки, 
але слід пам’ятати – тільки на 
певному рівні. З деяких причин 
той, хто пізнає, не може поди-
витися далі, побачити глибше, 
проникнути в корінь, у саму 
сутність речей. Наприклад, 
досліджуючи причини види-
мих процесів, які відбуваються 
з нами у звичайному житті, 
світська психологія правильно 
пояснює багато речей та явищ, 
але тільки на першому й друго-
му рівнях – фізіології, розуму 
й підсвідомості, що у Священно-
му Писанні називається тілом і душею людини. Однак 
зазвичай це лише наслідки процесів, що відбуваються на 
непізнаних рівнях – більш глибинному рівні людської 
душі й у сфері духу. Тому біблійне душеопікунство 
не відкидає, але суттєво доповнює й поглиблює світ-
ську психологію, проникаючи в корінь і відкриваючи 
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сутність речей та процесів. І це тільки один із безлічі 
прикладів багаторівневого пізнання матеріального 
й духовного світів.

Духовні батьки навчилися від Господа дивитися 
в корінь, бачити й визначати саму сутність. Вони 
не задовольняються поверхневим першим аналізом 
і можуть розрізняти, що є причиною, а що наслідком. 
Батьки здатні побачити й розпізнати справжні причини 
того, що відбувається в житті народів, племен, родин 
і окремих людей. Тому саме батьки можуть дати пораду 
щодо вирішення проблем, підказати вихід із ситуації, 
що склалася, наставити відносно правильного й кра-
щого вибору. Бувають і такі ситуації, коли людина 
нічого не може зробити. Тоді правильне рішення для 
нас – упокоритися всім серцем, прийняти ситуацію як 
належить, набратися терпіння й довготерпіння, самим 
нічого не робити й перебувати в спокої, надіючись на 
Господа й очікуючи від Нього, коли і як буде Йому 
угодно змінити хід подій у нашому житті. Духовні 
батьки й це розрізняють та розуміють і дають відповідні 
рекомендації. 

ІСТОРІЯ ДОЧКИ НАЦИСТСЬКОГО ЗЛОЧИНЦЯ

Одного разу у світській газеті мені трапилася стаття, 
під час читання якої Дух Святий відразу вказав мені 
на дуже важливі уроки описаної в ній історії.

У другій половині двадцятого століття в Німеччині 
жила сім’я: чоловік, дружина й двоє дітей. Вони відві-
дували одну з євангельських церков. Їхня родина була 
зразком для інших християн як в особистому житті 
кожного окремого члена сім’ї, так і в побудові сімейних 
взаємин. Хоча вони не були служителями в церкві, але 
мали авторитет богобійних, вірних Господу й відданих 
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церкві людей. У міру своїх дарувань, можливостей і сил 
вони служили Господу. Усе йшло у них просто чудово.

Але ось одного разу із цією молодою жінкою по-
чали відбуватися дуже дивні й моторошні речі. Часто, 
дивлячись у вікно на вулицю, вона бачила одне й те 
саме видіння: дорогою повз їхній будинок неначе од-
нією нескінченною похоронною процесією йшли мерці 
в поховальних саванах і скелети. Це видіння з кожним 
днем підсилювалося. Згодом ці мерці прямо навпроти 
їхнього будинку повертали і йшли до них у двір, заходили 
в будинок, проходячи крізь вікна й стіни, і рухалися 
наче прямо на жінку. Страшні й жахливі видіння!

Щойно почалися ці видіння, жінка відразу звер-
нулася за допомогою до психологів і психотерапевтів. 
Ті обстежили її й дійшли висновку, що вона цілком 
здорова і її проблема поза межами їхньої компетенції. 
Вони рекомендували жінці звернутися до служителів 
церкви.

Вона зверталася до пасторів і священників різних 
церков: докладно сповідалася у всіх зроблених нею 
гріхах, хоча все це було на звичайному побутовому 
рівні, журилася, плакала й щиро молилася Господу 
Богу про звільнення від цих видінь. Молилися за 
неї й служителі, але жодних змін не було. Ті ж самі 
видіння продовжували переслідувати її, спричиня-
ючи щораз глибшу депресію.

Але, дяка Господу, Божа милість була над цією 
душею. Дух Божий дав жінці пораду й мудрість, і вона 
почула Його й обрала єдино правильний у даній си-
туації шлях. Одного разу в молитві вона сказала сама 
собі: Христос простив мені всі мої гріхи, і я не зро-
била нічого такого, за що б Бог покарав мене таким 
переживанням. Також мій чоловік і діти не зробили 
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нічого такого перед Богом, що могло б викликати такі 
страшні видіння. Тому, оскільки це трапилося зі мною, 
проблема, напевно, у моїх предках.

І жінка звернулася в ар-
хіви, щоб отримати про своїх 
предків можливу інформацію, 
яка дала б ключ до розуміння 
того, що з нею відбувається. 
В одному з військових архівів її 
очікувало жахливе одкровення. 
Виявляється, її батько, якого 
вона гаряче любила, який був 
чудовим і турботливим діду-
сем для своїх онуків, за часів 
війни перебував у каральних 
військах СС, що діяли на те-
риторії окупованої Білорусі. 
Він брав безпосередню участь 
у розстрілах і розправах над 
мирними жителями, старими, 
жінками й дітьми, входив до 
складу каральних експедицій, 
коли всіх селян зганяли в ко-
мори або хліви, які обливали 
бензином і підпалювали, а тих, 
хто вибігав з вогню на вулицю, 
розстрілювали. Коли ж війна 
закінчувалася, він переодягнув-
ся у форму звичайного солдата, 

підробив документи, і потім, як звичайний ветеран 
воєнних дій, провів своє життя поруч зі своєю сім’єю. 
Він віддано піклувався про рідних, гаряче любив ону-
ків і так і помер, забравши свою таємницю із собою 
в могилу. Здавалося, усе закінчилося для нього бла-
гополучно. Але згодом його дочку, яка була ні в чому 
не винна, почали переслідувати страхітливі видіння, 

Є ВИПАДКИ,  
КОЛИ СИТУАЦІЮ 

В НАШОМУ ЖИТТІ 
НЕ МОЖНА 

ВИПРАВИТИ  
ТІЛЬКИ МОЛИТВАМИ 

ПОКАЯННЯ –  
ПОТРІБНІ ПЕВНІ  

КОНКРЕТНІ 
Й ВІДПОВІДНІ  

ДЛЯ ДАНИХ 
ОБСТАВИН  

ДІЇ, ЯКІ ПРИЗВЕДУТЬ 
ДО ЗНЯТТЯ  
ПРОКЛЯТЬ  
І ЗАКЛЯТЬ,  

ЩО ЛЕЖАТЬ НА НАС  
І НАШИХ ДІТЯХ  

ЯК НАСЛІДОК ГРІХІВ  
І ЗЛОЧИНІВ, 
ВЧИНЕНИХ  

ПРОТИ БОГА  
ТА БЛИЖНІХ



329ПИШУ ВАМ, БАТЬКИ

які загрожували спричинити божевілля. Після озна-
йомлення жінки з такою інформацією її плач і гіркота 
були просто безмірні…

Але що їй тепер робити? І знову Божа милість була 
над цією душею, і Дух Божий підказав їй єдино пра-
вильне в її ситуації рішення. Жінка вирішила відвідати 
Білорусь, місця й села, де її батько був учасником жахли-
вих злочинів. Вона взяла відпустку, зібрала всі можливі 
сімейні заощадження й поїхала. Коли вона приїхала в ці 
райони, то виявилось, що після тих сумних подій багатьох 
сіл більше не існує. Деякі ж було відбудовано. Коли ця 
жінка почала розповідати людям про те, хто вона й на-
віщо до них приїхала, усі з неприхованим гнівом, злістю 
й відразою відверталися від неї. Вона падала їм до ніг, 
ридала й просила в них прощення для себе за гріхи свого 
батька. Поступово ставлення до неї почало змінюватися. 
Люди бачили щиру скорботу, жаль і каяття жінки, її чисте 
й страждаюче серце й стали плакати разом з нею. Вони вже 
втішали її, обіймали й говорили їй, що проти неї особисто 
нічого не мають, а її батько сам відповість перед Богом за 
скоєні злочини. При цьому жінка всім присутнім роздавала 
гроші як невелику матеріальну допомогу, але селяни, які 
звичайно охоче приймали гроші й гуманітарну допомогу 
від іноземців, відмовлялися. Вона благала їх взяти гроші 
не як плату за злочини батька, – бо немає такої ціни на 
землі, яку можна було б заплатити за ці злочини, – вона 
просила прийняти кошти як символ їх взаємного прими-
рення. І люди погоджувалися.

Ця жінка ще декілька разів з’їздила в Білорусь 
із такими ж візитами примирення, і всі моторошні 
видіння припинилися.

Є випадки, коли ситуацію в нашому житті не мож-
на виправити тільки молитвами покаяння – потрібні 
певні конкретні й відповідні для даних обставин дії, які 
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призведуть до зняття проклять і заклять, що лежать на 
нас і наших дітях як наслідок гріхів і злочинів, вчине-
них проти Бога та ближніх. 

ПРОБЛЕМА ГОЛОДУ ЗА ЧАСІВ ПРАВЛІННЯ ДАВИДА

«І  був  голод  за  днів  Давида  три  роки,  рік  за  роком. 
І шукав Давид Господнього лиця, а Господь сказав: "Кров на 
Саула та на його дім за те, що повбивав він ґів’онітян". 
І покликав цар ґів’онітян та й сказав їм про це. А ґів’оні-
тяни, вони не з Ізраїлевих синів, а з останку амореянина, 
а Ізраїлеві сини були присягнули їм (див. Ісуса Навина 9). 
Та Саул шукав, щоб повбивати їх через свою горливість 
для синів Ізраїля та Юди. І сказав Давид до ґів’онітян: 
"Що  я  зроблю  вам  і  чим  надолужу,  щоб  ви  поблагосло-
вили  Господню  спадщину?"  І  сказали  йому  ґів’онітяни: 
"Не  треба  нам  ані  срібла,  ані  золота  від  Саула  та  від 
дому  його,  і  не  треба  нам  забивати  чоловіка  в  Ізраїлі". 
А він сказав: "Що ви скажете, зроблю вам". І сказали вони 
до царя: "Чоловік той, що вигубив нас і що замишляв на 
нас, щоб нас винищити, щоб ми не стали в усій Ізраїлевій 
границі, – нехай буде нам дано семеро мужів з синів його, 
і ми повішаємо їх для Господа в Ґів’аті Саула, Господнього 
вибранця". А цар сказав: "Я дам". Та змилосердився цар над 
Мефівошетом,  сином  Йонатана,  Саулового  сина,  через 
Господню присягу, що була поміж ними, – між Давидом 
та між Йонатаном, Сауловим сином. І взяв цар двох синів 
Ріцпи, дочки Айї, яких вона породила Саулові, Армонія та 
Мефівошета, і п’ятьох синів Мелхоли, Саулової дочки, що 
вона породила Адріїлові, синові мехолатянина Барзіллая, 
та й дав їх у руку ґів’онітян, – і вони повішали їх на горі 
перед Господнім лицем. І впали семеро разом, а були вони 
побиті в перших днях жнив, коли початок жнив ячменю. 
А Ріцпа, дочка Айїна, взяла веретище, і простягла його собі 
на скелі, і була там від початку жнив аж поки не зійшли 
на них води з неба…» (2 Самуїлова 21:1-10).
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Давид уже певний час був царем Ізраїля. Все прохо-
дило благополучно, Господь перебував з ним, даруючи 
перемогу за перемогою над ворогами й благословляючи 
збудування царства. Та ось почало відбуватися щось 
незвичайне й несприятливе: припинилися дощі, на-
стала посуха й виникла загроза голоду, і це тривало 
вже три роки. Давид розгубився й не відразу зрозумів, 
що потрібно робити. На третій рік він звернувся до 
Господа із запитанням про те, у чому причина лиха, 
що трапилося в країні.

Господь відповів цареві, що причина посухи – 
у порушенні клятви Ізраїлем. За часів Ісуса Навина 
й здобуття обітованої землі ізраїльтяни уклали мирний 
договір з жителями Ґів’она – міста на території, яку 
євреї мали завойовували, – і заприсяглися не напада-
ти на них. Так, ґів’онітяни ввели в оману ізраїльтян 
і не сказали їм, звідки вони прийшли для укладання 
договору. Посли одягнули зношений і подертий одяг та 
взуття, у торбини поклали цвілий хліб і таким чином 
приспали пильність завойовників. Ізраїльтяни, поклав-
шись на свою людську мудрість, дослідили питання 
й уклали мирний договір з представниками Ґів’она. 
Дух Святий через автора Книги Ісуса Навина відзначає: 
«І  взяли  люди  з  їхньої  поживи  на  дорогу,  а  Господніх 
уст не питали» (Ісуса Навина 9:14).

Та за яких би умов не укладався мирний договір, 
його було укладено, – і тепер ізраїльтяни не мали права 
перед Богом порушувати свої зобов’язання. Один із 
наймудріших людей землі, цар Соломон, пише: «Коли 
зробиш обітницю Богові, то не зволікай її виповнити, 
бо  в  Нього  нема  уподобання  до  нерозумних,  а  що  ти 
обітуєш, сповни! Краще не дати обіту, ніж дати обіт – 
і не сповнити! Не давай своїм устам впроваджувати 
своє тіло у гріх, і не говори перед Анголом Божим: "Це 
помилка!" Пощо Бог буде гніватися на твій голос, і діла 
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твоїх рук буде нищити?» (Еклезіяст 5:3-5). Ізраїльтяни 
не мали права після укладання договору сказати: «Це 
наша помилка!» - і порушити його. Давид, натхненний 
Духом Святим, так висловлювався про умови перебу-
вання в благословенній Божій присутності: «Господи, 
хто може перебувати в наметі Твоїм? Хто мешкати 
може на святій Твоїй горі? <…> …Присягає, для себе 
хоча б і на зло, і дотримує…» (Псалом 14:1-4).

Сказане або дане нами слово чи обіцянка мають 
величезне значення перед Богом. Бог вважає їх не менш 
важливими, ніж письмовий договір з того ж приводу, 
скріплений печатками й завірений у нотаріуса. «Мій 
сину, якщо поручився ти за свого ближнього, дав руку 
свою за чужого, – ти попався до пастки з-за слів своїх 
уст, схоплений ти із-за слів своїх уст! Учини тоді це, 
сину мій, та рятуйсь, бо впав ти до рук свого ближнього: 
іди, впади в порох, і на ближніх своїх напирай, не дай 
сну своїм очам, і дрімання повікам своїм, рятуйся, як 
серна, з руки, і як птах із руки птахолова!» (Припові-
сті 6:1-5). Те ж саме стверджував Ісус Христос у Своєму 
вченні: «Ваше  ж  слово  хай  буде:  "так-так",  "ні-ні". 
А що більше над це, то те від лукавого» (Матвія 5:37).

Здавалося б: коли жив Ісус Навин і скільки по-
колінь минуло відтоді, як був укладений цей договір 
між ізраїльтянами й ґів’онітянами, – більшість людей 
про нього або не знали, або вже забули. І до чого тут 
переступи Саула, першого ізраїльського царя, котрий 
не слухався Божих повелінь, за що й був відкинутий 
Господом, і від дому його було віднято царство. Саул 
багато грішив, відступивши від Господа, і гріхом 
більше, гріхом менше – майже не було помітно. 
Зрештою, Саул загинув у битві й смертю заплатив за 
своє споневірення Господу. Але чим завинив Давид, 
який любив Бога й виконував Господні повеління, 
та його царство?!
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Виявляється, підстава для дії прокляття була. Коли 
нічого не провіщало лиха, непомічена раніше проблема 
дала про себе знати. За особисті гріхи людина сама 
і відповідає перед Богом, і Саул зазнав покарання, коли 
міра його беззаконня наповнилася по вінця. Але є грі-
хи царства, країни, народу – і за них відповідає народ 
і країна. Так і було в цьому випадку: посуха прийшла 
на весь Ізраїль, і ситуація вимагала вирішення. 

Добрим у цій ситуації було 
те, що Давид знав, до Кого 
звертатися за порадою, і він 
умів це робити. Я думаю, що ні 
він сам, ні його мудреці само-
стійно не здогадалися б, чому 
в їхній країні сталася посуха. Їм 
потрібна була Божа відповідь, 
світло від Господа, пролите на 
морок невідомості й нерозумін-
ня. І вони її одержали.

У Законі Божому, даному 
через Мойсея, у книзі Левит 
зазначений порядок отримання 
прощення гріха, здійсненого 
проти ближнього: спочатку не-
обхідно врегулювати питання 
із ближнім, і тільки тоді при-
носити жертву за вчинений 
перед Господом гріх. «І Господь 
промовляв  до  Мойсея,  говорячи:  "Коли  хто  згрішить 
і  переступом  спроневіриться  проти  Господа,  і  скаже 
неправду  на  ближнього  свого  щодо  даного  на  сховок, 
щодо даного в заклад, або щодо грабунку, або вимусить 
утиском у ближнього свого, або знайде якусь згубу та 
й  скаже  неправду  про  неї,  і  присягне  неправдиво  на 
одне зо всього, що робить людина, і згрішить тим, то 
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станеться, коли він згрішить і завинить, – нехай по-
верне грабунок, що заграбував, або вимушення, що був 
вимусив, або дане на сховок, що було зложене в нього, 
або  згубу,  що  знайшов,  або  все,  що  присяг  про  нього 
неправдиво, – і поверне його насамперед, і додасть до 
нього п’яту частину тому, чиє воно, дасть його в день, 
коли  виявиться  провина  його.  І  він  приведе  Господеві 
до  священика  жертву  за  провину  свою,  –  безвадного 
барана  з  дрібної  худоби  за  твоєю  оцінкою  на  жертву 
за провину. І священик очистить його перед Господнім 
лицем, і буде йому прощено все до одного, що він зробив 
на провину"» (Левит 5:20-26).

Те ж саме підтвердив Христос у Нагорній проповіді: 
«Тому, коли принесеш ти до жертівника свого дара, та 
тут ізгадаєш, що брат твій щось має на тебе, – залиши 
отут дара свого перед жертівником, і піди, примирись 
перше з братом своїм, – і тоді повертайся, і принось 
свого  дара.  Зі  своїм  супротивником  швидко  мирися, 
доки з ним на дорозі ще ти, щоб тебе супротивник судді 
не віддав, а суддя щоб прислужникові тебе не передав, 
і щоб тебе до в’язниці не вкинули. Поправді кажу тобі: 
Не  вийдеш  ізвідти,  поки  не  віддаси  ти  й  останнього 
шеляга (дрібна монета)!» (Матвія 5:23-26).

Тому Давид звернувся до постраждалих ґів’онітян 
з питанням, що він може зробити для них, щоб вони 
пробачили Ізраїль за Саулів гріх, за порушення ним 
клятви, яку дав цьому народові Ісус Навин і старійшини 
Ізраїля. Торги тут були недоречні, і ґів’онітяни мали 
право вимагати будь-якої відплати, що перемінила б 
гіркоту їхніх сердець на благословення. Вони зажа-
дали сімох чоловік з нащадків Саула, щоб повісити їх 
перед Господом на знак встановлення справедливості 
й миру. І ґів’онітяни отримали їх за наказом Давида. 
Коли цих людей було страчено, на ізраїльську землю 
пролився дощ…
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Цікаво, що під час вирішенні цієї проблеми сам 
Давид зазнав спокуси порушити клятву. Ще служачи 
при царі Саулі, а потім рятуючись від нього втечею, 
Давид дуже близько здружився із сином Саула Йона-
таном. І Давид заприсягся Йонатанові, що не знищить 
і не скривдить його нащадків, коли сам стане царем 
Ізраїля замість Саула. І от тепер цар повинен віддати 
ґів’онітянам Саулових нащадків, серед яких був і Йо-
натанів син. Клятва на клятву! 
Давид чинить мудро й правиль-
но перед Богом: він знаходить 
сімох чоловік з інших паростей 
Саулового роду, не видаючи на-
щадків Йонатана, якому колись 
заприсягся перед Господом. 
І в цьому випадку Давид вия-
вився на висоті перед Богом!

ДЕКІЛЬКА ЗАУВАЖЕНЬ 
ПРО БАТЬКІВ

На закінчення хочу поді-
литися деякими міркуваннями 
про духовне батьківство.

У батьківстві постійно при-
сутні зрілий підлітковий вік 
та практикуюче юнацтво. Що 
потрібно пам’ятати, розважаючи про батьків: неможливо 
стати духовним батьком, не пройшовши духовних ступе-
нів підлітків та юнаків. Батьки вже пізнали Небесного 
Отця як духовні підлітки. Вони не просто багато знають, 
мають природний гнучкий розум, але пізнали Господа 
і Його волю в Його Слові, тобто етап їх становлення 
як духовних підлітків завершився, і тепер відповідні 
якості стали для них постійними. Духовні батьки також 
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успішно навчилися жити в перемозі, здійснюючи справу 
Божу на землі. Перемогу Ісуса Христа вони постійно 
затверджують у своєму житті відповідно до свого по-
кликання і дарів. Вони – зрілі духовні юнаки. Тобто 

батьки – це постійно практику-
ючі підлітки і юнаки, будівничі 
й воїни у всьому, що їм доручає 
Вседержитель і Отець Небесний. 
Батьки не забули й не відклали 
убік усе те, що Той, Котрий 
зрощує, учинив у їхнім житті 
донині. Це важливо пам’ятати, 
щоб не присвоювати звання 
духовних батьків просто дуже 
обдарованим, інтелектуальним 
і високоосвіченим людям. Отже, 
якщо ти – зрілий і практику-
ючий духовний підліток і ду-
ховний юнак, тоді перед тобою 
відкривається перспектива стати 
духовним батьком.

Потреба у духовних бать-
ках. Яка надзвичайна потреба 
у духовних батьках в церквах 

і в позацерковному суспільному житті народів землі! 
Добре мати достатньо людей, здатних до праці й воєнних 
дій, але дуже важливо правильно скеровувати й вико-
ристовувати їхні ресурси. І тут потрібні люди, які знають, 
що й коли робити. Це і є духовні батьки. У Біблії ми 
знаходимо важливе зауваження в описі історії, коли 
Давид приймав царство в Хевроні. До нього прийшли 
тисячі й десятки тисяч воїнів з різних ізраїльських 
племен, і подається їх точний перелік. У цьому списку 
окремим рядком написано таке: «А з Іссахарових синів, 
що мали розуміння часу, щоб знати, що буде робити 
Ізраїль, їх голів було двісті, а всі їхні брати робили за 
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їхнім наказом» (1 Хронік 12:32). Десятки й сотні тисяч 
інших здібних людей діяли за порадою й словом двохсот 
мудрих духовних батьків.

Духовний батько Мойсей молився на горі, здійнявши 
руки до неба; двоє священиків допомагали йому тримати 
руки постійно піднятими. У цей час духовний юнак 
Ісус Навин вступив у бій з ворогами – амаликитянами. 
Доки духовний батько Мойсей, молячись, тримав руки 
піднятими, духовний юнак Ісус Навин і разом з ним 
ізраїльське військо перемагали. Щойно духовний 
батько Мойсей від утоми опускав руки, духовний юнак 
Ісус починав програвати бій. «І сталося, коли Мойсей 
підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль, а коли руки 
його опускались, то перемагав Амалик. А руки Мойсеєві 
стали тяжкі. І взяли вони каменя, і поклали під ним. 
І сів він на ньому, а Аарон та Хур підтримували руки 
йому,  один  із  цього  боку,  а  один  із  того.  І  були  його 
руки сталі аж до заходу сонця. І переміг Ісус Амалика 
й  народ  його  вістрям  меча» (Вихід 17:11-13). Отож, 
центр воєнних дій і протистояння був не на полі бою, 
а на горі, де перебував Мойсей. І ніяка інша людина чи 
воїн не могли замінити Мойсея на його місці. Якби хтось 
і зголосився на це, то не знав би, що і як робити на цій 
позиції. І якби хто-небудь постарався скопіювати всі 
зовнішні дії Мойсея в подібній ситуації, то внаслідок 
підняття рук до неба такої людини нічого б не відбу-
лося. Для цього потрібний був духовний батько. Тому 
апостол Павло писав до Тимофія: «Отож, хочу я, щоб 
мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи 
чисті руки без гніву та сумніву» (1 Тимофія 2:8). Тут 
слово «мужі» звучить як «батьки».

У католицькій традиції священика називають от-
цем, а жінку-священнослужителя – матір’ю. Подібно 
й у слов’янській православній традиції священика назива-
ють панотцем (батюшкою), а жінку-священнослужителя 
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або дружину священика – матушкою. Про що це гово-
рить? Тут із прадавніх часів закладений глибокий зміст 
і побажання, щоб кожен зі священиків і пастирів Божої 
череди мав особисту зрілість і духовний вік на рівні 
батьківства. Як було б чудово, як квітнула й плодоно-
сила б Церква на землі, яким сильним і життєдайним 
був би її вплив на навколишнє світське суспільство, 
якби це було саме так! Я певен, що ідеальний Божий 
план у цьому й полягає. Але в практиці життя Церкви 
ми постійно бачимо невідповідність прийнятого звання 
й внутрішнього єства служителів Божих. Що робити? 
Усвідомити проблему й духовно рости. «Хто має вуха, 
щоб слухати, нехай слухає!»

Встановити правильні пріоритети. Духовним бать-
кам слід бути батьками, тобто займатися батьківськими 
справами. Надто мало у нас батьків, щоб дозволяти їм 
займатися служінням нижче їхнього рівня. Батьки 
не повинні витрачати свій час, сили й енергію на те, 
що можуть робити інші служителі. Апостоли, після 
трьох з половиною років слідування за Ісусом Хри-
стом і навчання в Його школі, а потім сповнившись 
Духом Святим у день П’ятидесятниці, стали духовними 
батьками. Спочатку вони займалися всіма справами 
церкви, та згодом через постійне збільшення кількості 
новонавернених вже фізично не встигали все робити. 
І тоді апостолам довелося вирішувати, чим займатися. 
Вони зробили правильний вибір: залишили за собою 
служіння слова й молитви, а матеріальні й організа-
ційні питання передали іншим членам громади, яких 
пізніше назвали дияконами. Тому що служіння слова 
й молитви – найголовніші, вони лежать в основі ду-
ховного будівництва й життя Церкви. На цім місці 
служіння батькам немає рівноцінної заміни.

Претензії на батьківство. Людина може бути на 
душевному рівні дуже благословенною Господом від 
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дня свого фізичного народження, наділеною багатьма 
здібностями, високоосвіченою і високоінтелектуальною, 
чудово вихованою та інтелігентною, але при цьому зали-
шатися духовною дитиною. Прочитавши цю книгу, така 
людина може сказати собі: «Я все розумію й тому можу 
взятися за справи батьків – перебуватиму в молитвах 
і служінні слова, даватиму поради й вирішуватиму, що 
потрібно робити». Я абсолютно певен, що без досягнен-
ня відповідного духовного віку така людина не зможе 
на належному рівні виконати перед Богом служіння 
духовного батька. Так, здібності можуть якоюсь мірою 
компенсувати брак духовного росту, але ніколи повністю 
не замінять його. А найголовніше – справжніх зрілих 
плодів батьківства в такому служінні не передбачаєть-
ся. В особистому житті такої людини навіть виникне 
проблема: зайнявши неправильну позицію, вона буде 
неправильно формуватися духовно. Через людське 
свавілля процес духовного росту замість того, щоб іти 
стало шляхом смирення й слухняності Господу, зазнає 
викривлення й буде йти з великими зиґзаґами й колами 
і розтягнеться на тривалий час.

Життя батьків – це життя з подостатком. Слова 
Ісуса Христа відкривають одну із граней батьківства: 
«Я прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком щоб 
мали» (Івана 10:10). Життя в цьому випадку – це про-
щення гріхів за Божою милістю й благодаттю в жертві 
Ісуса Христа й народження згори у сім’ю дітей Божих. 
Життя з подостатком – це пізнання Бога: в одкровен-
ні Його Слова – законах і заповідях, у Його твориві 
й повсякчасному плині життя, у самому собі й усьому 
іншому. Так, спасіння дарується по милості й благодаті, 
не за нашими вчинками, задарма, – і за це величезна 
подяка Господу Богу! Інакше хто міг би спастися?! Але 
Ісус, принісши нам таку благодать, не скасував закони 
й заповіді – вони продовжують діяти в нашому світі. 
Саме пізнання, всебічне входження в Божий промисел 
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супроводжує нашу духовну зрілість. Ми, усі християни, 
віримо в богонатхненність усієї Біблії. У правильному 
і гармонійному поєднанні Старого й Нового Заповітів – 
повнота отримуваної благодаті і благословень. Новий 
Заповіт не скасував Старого, але освітив, дав ключ 
до його розуміння. Новий Заповіт відкриває Старий, 
і Старий Заповіт пояснює Новий, – це одна Біблія. Бо 

Автор одного й другого – єдиний 
Господь і єдиний Дух Святий, 
Який не може суперечити Сам 
Собі.

Служіння заступництва пе-
ред Богом за народ. Духовні 
батьки, подібно до Мойсея, за-
ступаються перед Господом за 
народ, котрий згрішив і відсту-
пив від Бога. Вони перебувають 
у глибокому каятті й трепеті 
перед справедливо розгніва-
ним святим Богом і не дають 
Йому звершити суд. Бог не може 
переступити через особливо 

близьких і дорогих Йому людей, Його улюблених дітей. 
Батьки стоять перед Богом і благають про милість, по-
легкість і прощення для відступників й отримують для 
народу те, що просять! «І вернувся Мойсей до Господа та 
й сказав: "О, згрішив цей народ великим гріхом, – вони 
зробили собі золотих богів! А тепер, коли б Ти проба-
чив їм їхній гріх! А як ні, – витри мене з книги Своєї, 
яку  Ти  написав"…» (Вихід 32:31-32). «І  впав  я  перед 
Господнім  лицем,  як  перше,  сорок  день  і  сорок  ночей 
хліба не їв і води не пив, за ввесь ваш гріх, що згрішили 
ви, як чинили зло в очах Господа, щоб Його розгнівити, 
бо боявся я гніву та люті, якими розгнівався був на вас 
Господь, щоб вигубити вас, – та вислухав Господь мене 
й цього разу» (Повт. Закону 9:18-19). Ці слова свідчать 
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про надзвичайну любов і самопожертву Мойсея заради 
блага такого недосконалого й навіть зіпсутого народу, 
який не раз пред’являв йому претензії й навіть нама-
гався вбити його. Заради прощення одноплемінників 
він готовий був втратити своє вічне життя! Про ті ж 
почуття батьківства свідчить апостол Павло: «Кажу 
правду  в  Христі,  не  обманюю,  як  свідчить  мені  моє 
сумління через Духа Святого, що маю велику скорботу 
й невпинну муку для серця свого! Бо я бажав би сам бути 
відлучений від Христа замість братів моїх, рідних мені 
тілом; вони ізраїльтяни…» (Римлян 9:1-4).

Таке служіння заступництва перед Господом від-
бувається не на сцені, не перед натовпами людей, 
а в самоті й тиші, там, де ти особисто зустрічаєшся 
й розмовляєш із Господом. Деякі служителі християн-
ської церкви мають титул «предстоятель». Тут у слові 
«предстоятель» закладено саме цей чудовий задум: як 
і Мойсей, звершувати служіння заступництва перед 
Господом за церкву й народ. Для цього дійсно потрібно 
бути духовним батьком. На жаль, дуже часто трапля-
ється, що керівниками церков – у найкращому разі 
(!) – стають духовні підлітки, талановиті управлінці, 
а не духовні батьки. Ці служителі отримують духовне 
звання за посадою, а за своєю сутністю не є такими. 
Хіба вони можуть заступитися за народ перед Госпо-
дом? Звичайно ні. Нерідко вони, подібно як Аарон, 
допомагають народові виготовляти ідолів і поклонятися 
їм. Чи готові ми віддати власне життя (навіть не вічне, 
а земне) заради вічного спасіння свого народу? Чим 
ми готові пожертвувати заради цього в наших земних 
надбаннях, нехай без віддачі самого життя?

Глибинна мотивація – любов. Духовні батьки спов-
нені любові, милості, жалю й співчуття до недосконалих, 
немічних грішників та відступників. Такі служителі 
набагато глибше за інших пізнали свою особисту 
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тілесну недосконалість і гріховність, знайшли для 
себе відповіді у благодаті Божій та Ісусі Христі й тому 
здатні добре зрозуміти тих, хто має духовну потребу, 
і допомогти їм знайти вихід. Глибинною мотивацією 
батьків завжди є любов до людей. Для них служіння 
Богові є не самоціллю, а лише інструментом. «Кожен-бо 
первосвященик, що з-між людей вибирається, настанов-
ляється для людей на служіння Богові, щоб приносити 
дари та жертви за гріхи, і щоб міг співчувати недос-
відченим та заблудженим, бо й сам він перейнятий 
слабкістю» (Євреїв 5:1-2). «Бо  ми  маємо  не  такого 
Первосвященика, що не міг би співчувати слабостям 
нашим, але випробуваного в усьому, подібно до нас, 
окрім гріха. Отож, приступаймо з відвагою до престолу 
благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної 
допомоги знайти благодать» (Євреїв 4:15-16). «Вірне 
це слово, і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус 
прийшов у світ спасти грішних, із яких перший – то 
я. Але я тому був помилуваний, щоб Ісус Христос на 
першім мені показав усе довготерпіння, для прикладу 
тим, що мають увірувати в Нього на вічне життя» 
(1 Тимофія 1:15-16). «Коли я говорю мовами людськи-
ми  й  ангольськими,  та  любови не маю,  –  то став 
я як мідь та дзвінка або бубон гудячий! І коли маю 
дара пророкувати,  і  знаю всі таємниці й усе знання, 
і  коли  маю  всю  віру,  щоб  навіть  гори  переставляти, 
та любови не маю, – то я ніщо! І коли я роздам усі 
маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та 
любови не маю, – то пожитку не матиму жадного!» 
(1 Коринтян 13:1-3).

Бачити Бога в життях і долях усіх людей. Той, хто 
пізнав Бога, не судить людей, великих і малих, за їхні 
вчинки, розуміючи, що за всім, що відбувається на 
землі, стоїть Вседержитель, Який усе бачить, скеровує 
й контролює, а тому: «Хто то скаже – і станеться це, 
як Господь того не наказав?» (Плач Єремії 3:37). У такої 
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людини язик не «походжає по землі» (див. Псалом 72:9), 
обговорюючи все підряд: політику, правителів, еконо-
міку, еліту суспільства, церкву й служителів, простих 
парафіян і сусідів – усе, що тільки потрапить на очі 
та спаде на думку, відразу опиняється на язиці. Той, 
хто пізнав Сущого від початку, повільний на слова 
й стриманий у своїх людських емоціях.

Духовне батьківство – це ро-
зуміння чинів Божих не тільки 
в особистому житті й житті своєї 
сім’ї чи церкви, до якої я нале-
жу. Бог – єдиний Бог для всієї 
землі, усіх народів і всіх царств. 
Він піклується про все, «Сам дає 
всім, і життя, і дихання, і все» 
(Дії 17:25). «Хіба ж ви, Ізраїлеві 
сини, Мені не такі, як сини еті-
оплян? говорить Господь. Хіба ж 
не Ізраїля вивів Я з краю єгипет-
ського, а филистимлян з Кафто-
ру, а Арама із Кіру?» (Амоса 9:7). 
«Бо  очі  Господні  дивляться  по 
всій землі,  щоб  зміцнити  тих, 
у  кого  все  їхнє  серце  до  Нього» 
(2 Хронік 16:9). «Пізнаю  я  по-
правді, що "не дивиться Бог на обличчя", але в кожнім 
народі приємний Йому, хто боїться Його й чинить правду» 
(Дії 10:34-35). Багато віруючих «приватизували» Бога, 
приписали тільки собі Його прихильність, присутність 
і благодать. Це просто обмежено й нерозумно, це рівень 
духовних немовлят і дітей. Хоча багато духовних підлітків 
можуть вважати так само. Цілком можливо, що ви осо-
бисто отримали від Господа особливу благодать, милість, 
прощення й благословення. Але не думайте, як пророк 
Йона, що Бог не любить інших і не піклується про них! 
Ніневітяни покаялися перед Господом у відповідь на досить 

ДУХОВНЕ 
БАТЬКІВСТВО –  
ЦЕ РОЗУМІННЯ  
ЧИНІВ БОЖИХ 
НЕ ТІЛЬКИ 
В ОСОБИСТОМУ  
ЖИТТІ Й ЖИТТІ  
СВОЄЇ СІМ’Ї  
ЧИ ЦЕРКВИ,  
ДО ЯКОЇ Я НАЛЕЖУ. 
БОГ – ЄДИНИЙ БОГ 
ДЛЯ ВСІЄЇ ЗЕМЛІ,  
УСІХ НАРОДІВ  
І ВСІХ ЦАРСТВ.  
ВІН ПІКЛУЄТЬСЯ  
ПРО ВСЕ
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холодну й грубу проповідь Йони. Але не стали юдеями, 
не прийняли закон Мойсеїв і не обрізалися. Та однак Бог 
прийняв їхнє покаяння, помилував їх, скасував покарання. 
Пророк Йона не зміг цього зрозуміти й прийняти, – для 

нього вони залишалися просто 
необрізаними язичниками. Тоді 
Бог вирішив дати йому невели-
кий урок. «І виростив Бог рици-
нового куща, і він вигнався понад 
Йону, щоб бути тінню над його 
головою, щоб урятувати його від 
його досади. І втішився Йона від 
цього  рицинового  куща  великою 
радістю. А при сході зірниці дру-
гого дня призначив Бог черв’яка, 
і він підточив рицинового куща, 
і той усох. І сталося, як сонце зі-
йшло, то призначив Бог східнього 
гарячого вітра, – і вдарило сонце 
на Йонину голову, – і він зомлів. 
І він жадав, щоб йому померти, 
і казав: "Краще мені смерть від 
мого  життя!"  І  промовив  Бог 
до  Йони:  "Чи  слушно  запалився 
ти  за  рициновий  кущ?"  А  той 
відказав: "Дуже розлютився я, – 
аж на смерть!" І сказав Господь: 
"Ти  змилувався  над  рициновим 

кущем, над яким не трудився, і не плекав його, який виріс 
за одну ніч, і за одну ніч згинув. А Я не змилувався б над 
Ніневією,  –  цим великим містом,  що  в  ньому  більше 
дванадцяти десятисячок люду, які не вміють розрізняти 
правиці  своєї  від  своєї  лівиці,  та  численна  худоба?"…» 
(Йони 4:6-11).

Духовні батьки істинно міжконфесійні. Не можна 
бути духовним батьком і вважати, що спасіння тільки 

НЕ МОЖНА БУТИ 
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ПРИСУТНІСТЬ 
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ЦЕРКВУ ОЧИМА 
СПАСИТЕЛЯ
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в приналежності до церкви саме моєї конфесії. Духовні 
батьки у своєму розумінні й серці завжди міжконфе-
сійні, тому що бачать і визнають Божу присутність 
скрізь, де вона є насправді. Вони певною мірою бачать 
Всесвітню Церкву очима Спасителя. Духовні діти, 
коли вони правильно виховані, також можуть стави-
тися до інших християнських конфесій і деномінацій 
прихильно і з любов’ю. Але внутрішньо новонавернені 
однаково формуються в рамках духовного вчення своєї 
церкви. Батьки, у своєму пізнанні Сущого від початку 
й Безначального, виходять за межі своєї материнської 
конфесії й акумулюють духовний досвід усього народу 
Божого. Бути відкритим та прихильним до різних кон-
фесій і бути міжконфесійним у пізнанні Господа – це 
різні поняття й різний стан.

Також духовні батьки уважні до пізнання Бога 
й сущого, вираженого іншими людьми, тому що «слова 
мудрих – немов оті леза в ґірлизі, і мов позабивані цвяхи, 
складачі ж таких слів, – вони дані від одного Пастиря» 
(Еклезіяст 12:11). «Бо сини цього світу в своїм поколінні 
мудріші, аніж сини світла» (Луки 16:8). «…Тому що 
те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог 
об’явив. Бо Його невидиме від створення світу, власне 
Його вічна сила й Божество, думання про твори стає 
видиме» (Римлян 1:19-20).

Зростайте, досягайте рівня батьків!
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                    ДУХОВНІ ДАРИ

У
 Священному Писанні ми читаємо: «І кож-
ному дається виявлення Духа на користь» 
(1 Коринтян 12:7). Ісус також підкреслює: 
«…кожному за спроможністю його» (Мат-

вія 25:15). Звідси випливає, що кожен народжений 
згори від Духа Святого отримує духовні дари: певну 
кількість і свій оригінальний набір.

Кожний дар або талант неповторний і важливий 
у контексті загального служіння Церкви для звер-
шення Божої справи на землі. Напевно, найкраще 
з порівнянь для опису Церкви – людське тіло, про 
що говорить апостол Павло, натхненний Духом 
Святим: «Бо як тіло одне, але має членів багато, 
усі ж члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне, – так 
і Христос. Бо ми всі одним Духом охрищені в тіло 
одне, – чи то юдеї, чи геллени, чи раби, чи то віль-
ні, – і всі ми напоєні Духом одним. Бо тіло не є один 
член, а багато. Коли скаже нога, що я не від тіла, 
бо  я  не  рука,  –  то  хіба  через  це  не  від  тіла  вона? 
І коли скаже вухо, що я не від тіла, бо я не око, – то 
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хіба через це не від тіла воно? Коли б оком було ціле 
тіло, то де був би слух? А коли б усе слух, то де був 
би нюх? Та нині Бог розклав члени в тілі, кожного 
з них, як хотів. Якби всі одним членом були, – то 
де  тіло  було  б?  Отож,  тепер  членів  багато,  –  та 
тіло  одне.  Бо  око  не  може  сказати  руці:  "Ти  мені 
непотрібна";  або  голова  знов  ногам:  "Ви  мені  не-
потрібні".  Але  члени  тіла,  що  здаються  слабіші, 
значно більше потрібні. А тим, що вважаємо їх за 
зовсім  нешановані  в  тілі,  таким  честь  найбільшу 
приносимо,  і  бридкі  наші 
члени  отримують  пристой-
ність  найбільшу,  а  нашим 
пристойним того не потрібно. 
Та  Бог змішав тіло,  і  честь 
більшу дав нижчому членові, 
щоб поділення в тілі не було, 
а щоб члени однаково дбали 
один про одного» (1 Корин-
тян 12:12-25). При цьому: 
«…Христос – Голова Церкви, 
Сам Спаситель тіла!» (Ефе-
сян 5:23).

Є члени тіла зовні респектабельні, які прикрашають 
собою людину, наприклад: очі, ніс, вуха, губи, руки, 
волосся на голові. Є члени тіла, які потрібно прикривати 
одягом, але силуети їхні видимі навколишнім. Є члени, 
які ми зовсім приховуємо від навколишніх. І є члени 
тіла – внутрішні органі, яких ніколи не видно простим 
зором. При цьому немає прямого взаємозв’язку між 
красою й функціональною важливістю різних частин 
тіла. Людина може жити без вуха й навіть без ока, але 
не зможе існувати без серця, нирок, шлунка, підшлун-
кової залози тощо. Я не думаю, що комусь приємно 
споглядати внутрішні органи нашого тіла, але вони 
життєво важливі для кожного з нас.

КОЖЕН  
НАРОДЖЕНИЙ  
ЗГОРИ ВІД ДУХА 
СВЯТОГО ОТРИМУЄ 
ДУХОВНІ ДАРИ:  
ПЕВНУ  
КІЛЬКІСТЬ І СВІЙ 
ОРИГІНАЛЬНИЙ  
НАБІР
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Так і в Тілі Христа: у кожного є своє непов-
торне призначення згори, і, за великим рахунком, 
кожний з нас унікальний і незамінний (інша річ, 
що Господь, внаслідок бездіяльності декого із нас, 
змушений шукати запасні варіанти для здійснен-
ня Своїх планів). Одні члени, відповідно до Бо-
жественного промислу, покликані представляти 
Церкву перед навколишнім світом і тому, разом 
з функціональним призначенням, мають презен-
табельний вигляд. Інші є життєво важливими для 
збудування й діяльності Церкви, але на перший 
погляд не викликають прихильності до себе. Їхнє 
служіння відбувається усередині церкви, прихова-
но від зовнішніх, на перехресті людських взаємин 
і потреб, і кожен в громаді отримує через них якусь 
особливу благодать від Господа для виконання 
свого призначення.

І зовнішні, і внутрішні члени Тіла Бог розклав, 
«як  хотів», давши кожному своє завдання. Перша 
й найважливіша частина Божественного завдан-
ня – «щоб  члени  однаково  дбали  один  про  одного». 
Неможливо уявити у звичайному тілі, щоб нога 
ходила тільки сама для себе й сама собою тішилася. 
Не вміщається в розумі, щоб око дивилося само для 
себе й побачену інформацію не передавало далі. 
Не можуть руки обслуговувати або годувати самі 
себе, не служачи при цьому всьому тілу. Шлунок 
не для себе перетравлює їжу, а для всього тіла, за-
лишаючи собі із цього мінімум. Зі звичайним тілом 
усе зрозуміло. А от у Тілі Церкви, де кожний з нас 
є особливим членом, на подив і жаль, хоч і пара-
доксально – але так буває.

Ніхто не має права величатися перед іншими 
християнами своїми дарами, тому що Триєдиний Бог 
Творець кожного з нас створив такими, які ми є. «Що 
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ти  маєш,  чого  б  ти  не  взяв?  А  коли  ж  бо  ти  взяв, 
чого чванишся, ніби не взяв?» (1 Коринтян 4:7). Тут 
я маю на увазі те, що Бог дає кожній людині за Своєю 
суверенною волею. Якщо Він 
нас створив саме такими, то 
безглуздо й навіть нерозумно 
хвалитися один перед одним 
тим, що отримали від Жит-
тєдавця. Виглядає це дуже 
примітивно, як у маленьких 
дітей: кожен вихваляється 
перед іншими своїми іграшка-
ми, одягом і чим тільки може. 
Більш доречно пам’ятати про 
відповідальність за отримане 
від Господа, бо «кому багато 
повірено,  від  того  ще  більше 
жадатимуть» (Луки 12:48). 
Чим більше у тебе талантів, 
коштів, усяких можливостей – 
тим більше добрих плодів очі-
кує від тебе Господар усього 
сущого.

Також нерозумно для нас 
хвалитися тим, що ми зробили 
впродовж свого життя. Так, 
деякі дуже відповідально 
поставилися до виконання 
своїх обов’язків і призначен-
ня, дуже багато працювали, 
набагато більше за інших. 
У результаті досягли чималого 
вже зараз, і у вічному майбутті Бог обіцяє відзначити 
таких нетлінною винагородою. Але що вони могли б 
зробити без забезпечення дарами Його благодаті? Це 
так, якби ми працювали на полі всю весну й літо, 

НЕМОЖЛИВО  
УЯВИТИ 
У ЗВИЧАЙНОМУ ТІЛІ,  
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ОКО ДИВИЛОСЯ 
САМО ДЛЯ СЕБЕ 
Й ПОБАЧЕНУ 
ІНФОРМАЦІЮ 
НЕ ПЕРЕДАВАЛО  
ДАЛІ. НЕ МОЖУТЬ 
РУКИ ОБСЛУГОВУВАТИ 
АБО ГОДУВАТИ САМІ 
СЕБЕ, НЕ СЛУЖАЧИ 
ПРИ ЦЬОМУ  
ВСЬОМУ ТІЛУ.  
ШЛУНОК НЕ ДЛЯ  
СЕБЕ ПЕРЕТРАВЛЮЄ 
ЇЖУ, А ДЛЯ ВСЬОГО 
ТІЛА, ЗАЛИШАЮЧИ 
СОБІ ІЗ ЦЬОГО 
МІНІМУМ
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а Господь не дав би дощу й інших сприятливих 
умов, – що б у нас виросло? Або здобули блискучу 
освіту й високі професійні навички, а Бог не дав 
би здоров’я, – що б ми змогли заробити чи про яку 
кар’єру мріяти? Що зі своїх земних завдань ми 
могли б виконати без Нього?! Про це промовляв 
Христос учням: «…без Мене нічого чинити не можете 
ви» (Івана 15:5).

КОЛИ МИ ОТРИМУЄМО ДУХОВНІ ДАРИ?

Я переконаний, що в момент народження згори, 
коли Дух Святий поселяється в нас і запечатує нас 
для вічного життя з Господом, Він дає нам духовні 
дари, визначені Божественною волею. Щось схоже 
відбувається під час фізичного народження людини: 
таланти або здібності кожний народжений отримує від 
початку свого перебування на землі. Як пише Давид: 
«І кості мої не сховались від Тебе, бо я вчинений був 
в укритті, я витканий був у глибинах землі! Мого 
зародка  бачили  очі  Твої,  і  до  книги  Твоєї  записані 
всі  мої  члени  та  дні,  що  в  них  були  вчинені,  коли 
жодного з них не було…» (Псалом 138:15-16). Ще до 
нашого народження Бог визначає, кому з нас бути 
математиком, музикантом, художником, будівельни-
ком, слюсарем, кухарем, бізнесменом, менеджером. 
Ми можемо погоджуватися із цим чи ні, але Творець 
не залишає нам вибору. Залишається тільки в сми-
ренні прийняти призначене Ним. «Отже, хто ти, 
чоловіче, що ти сперечаєшся з Богом? Чи скаже тво-
риво творцеві: Пощо ти зробив мене так? Чи ганчар 
не має влади над глиною, щоб із того самого місива 
зробити одну посудину на честь, а одну на нечесть?» 
(Римлян 9:20-21). Скільки людей наприкінці життя 
чітко усвідомили, що навчалися й пропрацювали все 
життя не за покликанням. Півбіди, коли у людини 
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не було вибору, якщо непрості обставини реального 
життя змусили її прийняти рішення не по серцю. 
Набагато гірше, коли люди припускаються помилки 
у виборі життєвого шляху, ма-
ючи можливості для правиль-
ного рішення, котре відповідає 
їхньому призначенню. Хибний 
вибір може бути зроблено під 
впливом моди на професії, 
спокуси матеріальним бла-
гополуччям, тиску батьків та 
інших авторитетних для особи 
людей. Деякі просто ніколи 
серйозно не замислювалися 
про свої дари й призначен-
ня. Для кожної людини дуже 
важливо виконати дане Богом 
призначення. Це стосується 
як земних справ, так і нашого 
духовного життя. Без усвідом-
лення отриманих від Творця 
талантів і дарів практично 
дуже важко зрозуміти життєві 
завдання, які Він призначив 
нам виконати.

Одні духовні дари за сво-
єю природою із самого по-
чатку добре й чітко помітні 
у віруючій людині, інші, і, 
напевно, їх більшість, попервах неможливо визна-
чити. Наприклад, дари пророцтва, чудотворення, 
говоріння іншими мовами і деякі інші із самого 
початку життя з Господом уже можуть бути яскраво 
видимими у віруючій людині. Однак дари пасторства, 
вчителювання, душеопікунства, вигнання демонів, 
розрізнення духів і багато інших практично рідко 

ДАРИ ПРОРОЦТВА, 
ЧУДОТВОРЕННЯ, 
ГОВОРІННЯ  
ІНШИМИ МОВАМИ 
І ДЕЯКІ ІНШІ  
ІЗ САМОГО ПОЧАТКУ 
ЖИТТЯ З ГОСПОДОМ 
УЖЕ МОЖУТЬ БУТИ 
ЯСКРАВО  
ВИДИМИМИ 
У ВІРУЮЧІЙ ЛЮДИНІ.  
ОДНАК ДАРИ 
ПАСТОРСТВА, 
ВЧИТЕЛЮВАННЯ, 
ДУШЕОПІКУНСТВА, 
ВИГНАННЯ ДЕМОНІВ, 
РОЗРІЗНЕННЯ ДУХІВ 
І БАГАТО ІНШИХ 
ПРАКТИЧНО РІДКО  
ВІД ПОЧАТКУ 
ДУХОВНОГО 
ЖИТТЯ ПОБАЧИШ 
У НОВОНАВЕРНЕНОМУ 
ХРИСТИЯНИНОВІ
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від початку духовного життя побачиш у новонавер-
неному християнинові. Цьому не варто дивуватися. 
Звернімося знову до підказок звичайного життя.

Кожна дитина приходить у цей світ з даними 
Богом здібностями. Доки дитина є ще немовлям, 
неможливо зрозуміти: хто вона? Майбутній худож-
ник чи музикант, кухар чи слюсар, математик чи 
гуманітарій, менеджер чи банкір? Чому не можна 
зрозуміти? Відповідь ясна й проста: бо це ще немов-
ля. Дозвольте йому підрости, і в міру дорослішання 
будуть виявлятися його обдарування. Мудрі батьки 
уважно спостерігають за розвитком своїх улюблених 
чад. Послухай-но, як синочок підхоплює й запам’я-
товує пісні, яке у нього чудове почуття ритму! І бать-
ки вирішують віддати своє дитя в музичну школу, 
де вчителі-професіонали розкриють і допоможуть 
розвинути виявлені музичні здібності. Поглянь, як 
ця дівчинка малює! Вона не випускає з рук олівці 
та фарби, змальовує дуже добре ілюстрації з книг, 
виявляє творчу фантазію у своїх рисунках – її по-
трібно віддати в художню школу. Хлопчик чудово 
засвоює математику – варто обрати для навчання 
ліцей математичного профілю. І таке інше. Ми 
не програмуємо здібності наших малюків – батьки їх 
відкривають для себе і своїх дітей. Це так дивовижно 
й цікаво для батьків: відкривати, кого і яку особи-
стість Бог дарував їм у їхній дитині! Для виявлення 
закладених Творцем здібностей і покликання дітям 
потрібно спочатку вирости хоча б до чотирирічного, 
а часом і десятилітнього віку.

Коли до мене як до пастора приходять новона-
вернені й занепокоєно запитують про свої духовні 
дари, в такому випадку я їм зазвичай відповідаю: 
«Не хвилюйтеся про дари – зростайте духовно! І коли 
ви підростете до певного рівня, тоді ваші духовні дари 
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почнуть відкриватися наче самі собою, і ви зрозумієте 
своє місце в Тілі Христовому – Церкві Божій».

Величезна проблема християнства полягає ось 
в чому. У будь-якій помісній церкві, де зібрані від-
роджені діти Божі і яка нара-
ховує двісті-триста християн, 
котрі постійно відвідують 
богослужіння, є потенційні 
пастори, євангелісти, учителі, 
пророки, ті, хто має дари уздо-
ровлення, вигнання демонів, 
розрізнення духів, і багато 
інших служителів. Для влаш-
тування кожної помісної цер-
кви Дух Святий обов’язково 
дає віруючим різні дари, щоб 
Його церква була забезпечена 
всіма необхідними служите-
лями для збудування самої 
себе й здійснення служіння 
у світі. Але коли всі (або май-
же всі) ті, хто одержав такі 
різноманітні, чудові й дуже 
потрібні духовні дари, рік 
у рік залишаються духовними 
дітьми – як буде збудовувати-
ся й квітнути Церква у світі? 
Звідки з’являться служителі? 
Як зможуть задовольнятися 
духовні потреби? У такій 
церкві декілька більш-менш 
зрілих служителів день і ніч 
займаються забезпеченням 
і доглядом духовних дітей, 
котрих переважна більшість. Сама ж громада більше 
нагадує інтернат для дітей-інвалідів, що живуть 

НЕ БРАКУЄ 
ДУХОВНИХ ДАРІВ 
У БОЖІЙ ЦЕРКВІ, 
І НІКОЛИ  
ЦЬОГО НЕ БУЛО! 
ЯКЩО ТІЛЬКИ 
КОНКРЕТНА 
ПОМІСНА ЦЕРКВА 
СКЛАДАЄТЬСЯ 
З ВІДРОДЖЕНИХ 
ЗГОРИ ЛЮДЕЙ. 
ОДНАК ЗАВЖДИ 
БУЛА  
ПРОБЛЕМА 
НЕДОСТАТНЬОГО 
ДУХОВНОГО РОСТУ, 
ПЕРЕВАЖАЮЧОГО 
В ЦЕРКВАХ 
ДУХОВНОГО 
МАЛОЛІТСТВА,  
ЯКЕ НЕ ДАЄ 
РОЗКРИТИСЬ 
ПОТЕНЦІАЛУ  
БОЖОЇ БЛАГОДАТІ 
В ЖИТТІ  
ТА СЛУЖІННІ  
ЙОГО ДІТЕЙ



356 ЗРОСТАЙТЕ!

як постійні споживачі, не здатні до духовного са-
мозабезпечення, а до служіння ближнім і поготів. 
Для таких дітей можна час від часу влаштовувати 
духовні екскурсії й інші заходи або провести з ними 
якусь посильну акцію, але цим усе й обмежується.

Не бракує духовних дарів у Божій церкві, і ніколи 
цього не було! Якщо тільки конкретна помісна цер-
ква складається з відроджених згори людей. Однак 
завжди була проблема недостатнього духовного росту, 
переважаючого в церквах духовного малолітства, яке 
не дає розкритись потенціалу Божої благодаті в житті 
та служінні Його дітей. «…Нездібні  ви  стали,  щоб 
слухати. Ви-бо за віком повинні б бути вчителями 
(служителями), але ви потребуєте ще, щоб хтось 
вас навчав перших початків  Божого  Слова.  І  ви 
стали такими, яким потрібне молоко, а не страва 
тверда.  Бо  хто  молока  вживає,  той  недосвідчений 
у слові правди, – бо він немовля. А страва тверда – 
для  дорослих,  що  мають  чуття,  привчені  звичкою 
розрізняти добро й зло» (Євреїв 5:11-14). «І я, браття, 
не міг говорити до вас, як до духовних, але як до 
тілесних, як до немовлят у Христі. Я вас годував 
молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти, 
та  й  тепер  ще  не  можете…» (1 Коринтян 3:1-2). 
«Дітки мої, – я знову для вас терплю муки породу, 
поки образ Христа не відіб’ється в вас!» (Галатів 4:19).

Є одна особливість у відкритті духовних да-
рів. Розглянемо на прикладі душевних талантів. 
Якщо дитина має дар гарного слюсаря з ремонту 
автомобілів, то їй слід закінчити школу й техніч-
ний коледж, і цього цілком достатньо. Далі досвід 
і кваліфікація набуваються в процесі роботи, і, 
звичайно, добре б на початках мати вправного на-
ставника – слюсаря з великим трудовим стажем. 
Та коли дитина має перспективи стати провідним 
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спеціалістом у фінансовій сфері – наприклад, 
у банківській справі, то доведеться пройти набагато 
більшу підготовку. Швидше за все, потрібно здобути 
дві вищі освіти – фінансову і юридичну, далі вчи-
тися у спеціальній школі за обраним напрямком, 
постійно відвідувати різні семінари й конференції, 
можливо, прослухати якісь додаткові курси. Якщо 
слюсареві для початку самостійної роботи потрібно 
вчитися один–два, максимум три роки, то банкі-
рові або лікареві – від семи до дванадцяти років, 
а можливо, і більше.

Так само і в духовному житті. Якщо ви маєте 
дар роздавання або милосердя, то за умови сталого 
духовного росту не так багато часу потрібно, щоб 
ви змогли почати плідно служити цим даром Го-
споду та ближнім. Якщо у вас дар проповідника 
чи душеопікуна, тоді духовний ріст забере більше 
часу, можливо три–п’ять років, щоб ви змогли 
дійсно промовляти слово від Господа й допомагати 
людям у їхніх потребах від імені головного Пасти-
ря Ісуса Христа. Дари учителя й пастиря, а також 
розрізнення духів і вигнання демонів вимагають ще 
більше часу старанного учнівства для досягнення 
відповідного рівня духовного росту, щоб наділений 
такими дарами зміг реально, у силі Духа плідно 
здійснювати служіння.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ДУХОВНОГО РОСТУ Й СЛУЖІННЯ ДАРАМИ

Між духовними дарами, якими Господь Духом 
Святим наділяє кожну народжену згори людину, 
і духовним ростом існує певний взаємозв’язок, який 
назвемо здатністю служити й реалізовувати духовні 
дари. Наочно цей взаємозв’язок можна показати на 
представленому малюнку.
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Нульова точка, місце перетину горизонтальної 
й вертикальної осей, позначає момент прийняття 
спасіння й народження згори від Духа Святого, 
коли людина стає дитиною Божою і новим творивом 
в Ісусі Христі. Із цього часу розпочинається процес 
духовного росту, і «Бог, Котрий вирощує» (1 Корін-
фян 3:7*)) веде кожне Своє дитя іноді схожим, але 
разом з тим абсолютно неповторним шляхом, щоб 
зростити в «Мужа досконалого, у міру зросту Христової 
повноти» (Ефесян 4:13). «Так говорить Господь, твій 
Відкупитель, Святий Ізраїлів: Я – Господь, Бог твій, 
що навчає тебе про корисне, що провадить тебе по 
дорозі, якою ти маєш ходити» (Ісаї 48:17).

По горизонталі зліва направо йде лінія духовних 
дарів. У момент народження згори Дух Святий дає 
кожному свої духовні дари для подальшого служіння. 
«Є різниця між дарами милости, Дух же той Самий. 
Є й різниця між служіннями, та Господь той же Самий. 
Є різниця й між діями, але Бог той же Самий, що в усіх 
робить усе. І кожному дається виявлення Духа на 
користь. Одному-бо Духом дається слово мудрости, 
а другому слово знання тим же Духом, а іншому віра 
тим же Духом, а іншому дари вздоровлення тим же 
Духом,  а  іншому  роблення  чуд,  а  іншому  пророку-
вання,  а  іншому  розпізнавання  духів,  а  тому  різні 
мови, а іншому вияснення мов. А все оце чинить один 
і той Самий Дух, уділяючи кожному осібно, як Він 
хоче» (1 Коринтян 12:4-11). «І одному він дав п’ять 
талантів, а другому два, а тому один, – кожному 
за спроможністю його» (Матвія 25:15).

Дари розташовуються зліва направо відповідно 
до величини необхідного для їхньої реалізації духов-
ного потенціалу. Хоча кожен дар важливий і цінний 

*) Пер. Г. Деркача.
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у житті та загальному служінні церкві й у Священ-
ному Писанні немає чітко визначеної ієрархії дарів, 
все ж є дари, що потребують більшої духовної зрі-
лості, щоб віруючий міг ними ефективно служити 

Господу та ближнім. Про це 
пише апостол Павло: «Тож 
дбайте ревно про ліпші дари…» 
(1 Коринтян 12:31).

Вертикальна лінія показує 
міру духовного росту вірую-
чого: від немовлят до батьків.

Діагональ показує співвід-
ношення між духовним даром 
і мірою духовного росту, необ-
хідною для служіння відповід-
ним даром.

Наприклад, ефективне 
й плідне служіння даром до-
помоги або милосердя вимагає 
хоча б початкового підліткового 
рівня. Щоб бути успішним про-
повідником чи душеопікуном, 
потрібно бути зрілим підлітком, 

який має розвинене особисте пізнання Господа. Для 
духовної боротьби за звільнення полонених дияволом 
залежних людей, щоб, так само як Давид, виривати Бо-
жих ягнят з пащі «лева, що ричить» (1 Петра 5:8*)), по-
трібно бути сформованим духовним воїном – духовним 
юнаком. Щоб завойовувати для Господа нові території 
й народи, бути місіонером у найвищому розумінні цього 
слова, так як апостоли, а особливо Павло, – необхідно 
досягти рівня духовного батька.

*) Пер. Г. Деркача.

ДАРИ МИ  
ОДЕРЖУЄМО 

З МОМЕНТУ  
СВОГО ДУХОВНОГО 

НАРОДЖЕННЯ,  
ВОНИ НАСПРАВДІ 

Є В НАС, НАЛЕЖАТЬ 
НАМ ЗА ДАРОМ 
УСИНОВЛЕННЯ 

Й БОЖОЇ  
БЛАГОДАТІ,  

АЛЕ НЕ МОЖУТЬ 
РОЗКРИТИСЯ, 

ДОПОКИ  
МИ НЕ ДОСЯГНЕМО 

ВІДПОВІДНОГО 
РІВНЯ ОСОБИСТОГО 

ДУХОВНОГО  
ВІКУ
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Тобто дари ми одержуємо з моменту свого духов-
ного народження, вони насправді є в нас, належать 
нам за даром усиновлення й Божої благодаті, але 
не можуть розкритися, допоки ми не досягнемо 
відповідного рівня особистого духовного віку. Тут 
не допоможе навіть блискуча освіта, найвидатніші 
душевні таланти. Потрібно духовно зростати й вирости.

ДУХОВНИЙ РІСТ І СЛУЖІННЯ ДАРАМИ

Рости «у міру зросту Христової повноти» (Ефе-
сян 4:13), тобто до рівня батьків, покликані всі діти 
Божі, якими б духовними дарами вони не володіли. 
Наприклад, ті, хто отримав дар милосердя або допо-
моги. Як уже зазначалося, щоб почати повноцінно 
служити даром допомоги, досить вирости до почат-
кового підліткового рівня. Немовлята й діти надають 
допомогу, керуючись звичайними тілесними мірку-
ваннями: хто їм більше сподобався й більш симпатич-
ний; який проект краще розрекламований; хто зумів 
підлестити жертводавцям й тим самим підігрів їхнє 
самолюбство; де передбачається хоча б якась, пряма 
чи опосередкована, особиста користь тощо. Тому 
трапляється чимало прикрих ситуацій, коли плотські 
християни жертвували незрілим служителям, котрі 
діяли також за тілом, і це призводило до розтрати 
пожертвуваних грошей, нецільового використання 
засобів, неефективного й навіть провального щодо 
отриманих плодів уживання ресурсів. Цікаво те, що 
тілесним жертводавцям більше подобаються тілесні 
отримувачі, бо вони перебувають в одному духовному 
настрої, спілкуються однією духовною мовою й краще  
розуміють одні одних.

Коли роздавач виростає до рівня духовного підлітка, 
він отримує пізнання Господа та Його шляхів і бачить, 
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де реально здійснюється Божа праця, хто з Божих слу-
жителів справді виконує Його волю, і туди скеровує дані 
йому Богом ресурси й можливості. Такий християнин 
не зважає на титули, звання, популярність служителя, 
«розкрученість» проекту – він не проти цього, але це 
не є визначальним для нього. Він бачить присутність 
Господа і Його реальну працю у світі через Божих дітей 
і приєднується до цього як співучасник і співробітник 
в служінні.

Роздавач, що виріс до рівня духовних юнаків, 
бере участь у духовних війнах Господа за звільнення 
людей від влади сатани й задля розширення меж 
Царства Божого на землі. Війни самі по собі – дуже 
витратна справа, практично без видимих результа-
тів, таких, яких досягають за часів мирної праці. 
Нерідко внаслідок воєнних дій відбувається руй-
нування. Деякі кажуть: «Навіщо воювати? Роби те, 
що можеш, і там, де можеш, – і досить цього з тебе». 
Якщо вони не виросли до рівня Божих воїнів або ж 
Бог умисно не відкрив їм очі на служіння духовної 
війни, то даремно вести з ними дискусію й нама-
гатися щось пояснити. Нехай такі служать там, 
де їм відкрито, у тому, що близьке їхньому серцю 
в їхньому духовному стані, і цього досить для них. 
«Та  до  чого  дійшли  ми,  поступаймо  в  тім  самім 
далі» (Филип’ян 3:16). Ті ж, хто виріс у духовних 
юнаків, шукатимуть можливості брати участь там, 
де йде реальна духовна війна Бога із сатаною за 
душі людські й розширення меж і впливу Царства 
Божого на землі. Коли на певній території перемогу 
Христа здобуто, юнаки шукають наступне бойовище, 
щоб бути співучасниками Божої боротьби й звитяги.

І нарешті, ті, хто служить даром допомоги й ми-
лосердя, дорісши до духовних батьків, мають глибоке 
й широке пізнання Бога та Його чинів у світі. Десь 
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батьки-роздавачі усвідомлюють необхідність своєї 
участі в тому, що іншим християнам може видатися 
непотрібним або навіть світським. Батьки бачать 
працю Господню на попередніх і підготовчих етапах, 
де закладаються основи майбутніх благословень, 
і беруть у ній участь. Ті, хто допомагає й сприяє 
у ранзі батьків, мають безпосереднє керівництво 
Духа у своєму житті й служінні і тому, навіть коли 
не розуміють чогось, чуючи чітке повеління Духа, 
ідуть і виконують те, що їм говорить Господь. Вони 
дивляться не стільки на людей і обставини, скільки 
на Господа, Якого бачать і чують, як Мойсей, і ви-
конують Його волю.

Це, звичайно, далеко 
не вичерпний опис відміннос-
тей у служінні одним даром, 
але на різних рівнях духовної 
зрілості. Тут окреслено конту-
ри для роздумів та пізнання, 
і нехай Дух Святий стане 
Вчителем у цьому для кожного 
з нас. Одне цілком зрозумі-
ло: ефективність будь-якого 
служіння за умови духов-
ного зростання віруючого 
підвищується в багато разів, 
і воно переходить на нові рівні 
співпраці з Господом. Тому що всі добрі справи на 
землі – Божественна ініціатива й благодать, а нам 
Він дає можливість стати співучасниками Його 
праці в деяких Своїх діяннях і сферах. Це для нас 
величезний привілей!

Трохи інакше відбувається розвиток і участь 
у служінні тих, хто має дари пасторства, місіонерства 
тощо. Повноцінна реалізація цих дарів у здійсненні 

ЕФЕКТИВНІСТЬ  
БУДЬ-ЯКОГО 
СЛУЖІННЯ  
ЗА УМОВИ 
ДУХОВНОГО 
ЗРОСТАННЯ 
ВІРУЮЧОГО 
ПІДВИЩУЄТЬСЯ 
В БАГАТО РАЗІВ, 
І ВОНО ПЕРЕХОДИТЬ 
НА НОВІ РІВНІ 
СПІВПРАЦІ 
З ГОСПОДОМ



364 ЗРОСТАЙТЕ!

служіння передбачає рівень зрілості духовних 
юнаків та батьків. Участь у служінні для тих, хто 
отримав такі дари, розпочинається також з духов-
ного підліткового рівня. Тоді, коли виявляється їхнє 
Божественне покликання, вони починають вчитися 
у своєму напрямку, на практиці засвоюючи навички 
служіння і одночасно перебуваючи в процесі осо-
бистого розвитку й росту. Якщо духовний розвиток 
й оволодіння навичками служіння відбувається в на-
лежному порядку, то настає момент, коли духовна 
зрілість поєднується з покликанням і даруваннями, 
і тоді відкривається особлива благодать згори, що 
тече живим потоком через особистість, життя і працю 
Божого служителя. На жаль, на практиці за браком 
служителів у церквах до служіння залучаються зовсім 
незрілі християни, які щойно виявили в собі ті чи 
інші дари. Вони мали б ще деякий час повчитися, 
а на ділі вже приймають на себе всю відповідальність 
повноцінного служіння. Звичайно, вони не можуть 
відповідати йому повною мірою, і їхнє служіння 
викликає незадоволеність у багатьох серцях. Але 
нічого не вдієш, тому що такі віруючі ще не справжні, 
а тільки потенційні служителі (у найкращому разі, 
якщо справді мають дари й покликання до такого 
служіння). Що робити в подібній ситуації? Духовно 
рости потенційним служителям!

ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ДУХОВНОГО РОСТУ

На закінчення цього розділу ще декілька спосте-
режень стосовно процесу духовного росту.

Корінь багатьох проблем – відсутність росту. 
Коренем дуже багатьох проблем віруючих людей 
є відсутність духовного росту. «І  я,  браття,  не  міг 
говорити до вас, як до духовних, але як до тілесних, 
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як до немовлят  у  Христі.  Я  вас  годував  молоком, 
а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти, та й тепер 
ще не можете, бо ви ще тілесні. Бо коли заздрість та 
суперечки між вами,  то чи ж ви не тілесні,  і  хіба 
не по-людському робите? Бо коли хто каже: "Я ж Пав-
лів", а інший: "Я Аполлосів", то чи ж ви не тілесні?» 
(1 Коринтян 3:1-4). Слова «немовлята» і «тілесні» у на-
веденому уривку мають те саме значення. Заздрість, 
суперечки, яскраво виражена деномінаційність – усе це 
апостол Павло визначає як риси духовного немовляти. 
І, звичайно, це далеко не повний перелік. Життя за 
тілесним характером і звичайним земним вихованням 
показує, що віруюча людина є немовлям. А життя за 
тілом не може бути без проблем, бо «учинки тіла явні, 
то є: перелюб, нечистість, розпуста, ідолослуження, 
чари,  ворожнечі,  сварка,  заздрість,  гнів,  суперечки, 
незгоди,  єресі,  завидки,  п’янство,  гулянки  й  подібне 
до цього» (Галатів 5:19-21).

Якщо у християн немає духовного росту, якщо 
вони залишаються немовлятами, тоді багато порад 
зрілих віруючих для них малоефективні або зовсім 
непридатні. Таким християнам, яких апостол Павло 
називає немовлятами й тілесними, краще допомагають 
поради й методи світських психологів, ніж духовні 
настанови пастора чи інших духовних лідерів та 
служителів. Я думаю, що це одна із причин, чому 
християнське душеопікунство в багатьох випадках 
стало копією світської психотерапії: з одного боку – 
духовні немовлята, які досі живуть за тілом, а з ін-
шого – служителі, які недалеко відійшли від них, 
бо ще не виросли в пізнанні Господа, хоча мають 
чимало різних знань і звань.

Якщо таким дітям і можна допомогти через 
духовне душеопікунство, то допомога буде дієвою 
тільки щодо обговорюваної ситуації, а далі ті ж самі 
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проблеми повторюватимуться знову й знову, бо ці 
віруючі – немовлята. Для того щоб вони могли поз-
бутися невирішеної проблеми остаточно, необхідно 
повести їх шляхом духовного росту, який пройде через 
зміцнення духу, розп’яття з Ісусом Христом, смирення 
й підкорення тілесної людини, і тоді конкретні си-

туації почнуть розв’язуватися 
ніби самі собою.

Проблеми сприяють про-
цесу росту. Щоб розбудити 
нас, стимулювати в нас про-
цес духовного росту, Господь 
допускає в нашому житті 
проблеми, які ми самі викли-
каємо через, потурання тілу. 
Таким чином Він буквально 
«вибиває» нас із закоренілої 
інфантильності або загаль-
мованості на іншій духовній 
позиції. Господь домагається 
того, що ми нарешті почи-
наємо молитися, розмовляти 
з Ним, аналізувати й пізнава-

ти самих себе щиро й чесно, досліджувати Писан-
ня в пошуках відповідей, чітко чути й слухатися 
Духа Святого, жити життям церкви – Христового 
Тіла на землі, отримуючи необхідну допомогу 
через служіння інших членів Тіла. Це завжди 
дуже непростий, болючий процес, але цілі, яких 
він досягає, варті того, щоб скористатися навіть 
таким радикальним шляхом. «"Бо  Господь,  кого 
любить, того Він карає, і б’є кожного сина, якого 
приймає"!  Коли терпите кару,  то робить Бог 
вам, як синам. Хіба є такий син, що батько його 
не карає? А коли ви без кари, що спільна для всіх, 
то ви діти з перелюбу,  а не сини.  А  до  того,  ми 

ЯКЩО ТАКИМ  
ДІТЯМ  

І МОЖНА ДОПОМОГТИ 
ЧЕРЕЗ ДУХОВНЕ 

ДУШЕОПІКУНСТВО, 
ТО ДОПОМОГА БУДЕ 

ДІЄВОЮ  
ТІЛЬКИ ЩОДО 

ОБГОВОРЮВАНОЇ 
СИТУАЦІЇ, А ДАЛІ 

ТІ Ж САМІ ПРОБЛЕМИ 
ПОВТОРЮВАТИМУТЬСЯ 

ЗНОВУ Й ЗНОВУ,  
БО ЦІ ВІРУЮЧІ – 

НЕМОВЛЯТА
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мали  батьків,  що  карали  наше  тіло,  –  і  боялися 
їх, то чи ж не далеко більше повинні коритися ми 
Отцеві духів, щоб жити? Ті нас за короткого часу 
карали, як їм до вподоби було, Цей же на користь, 
щоб  ми  стали  учасниками  Його  святости.  Усяка 
кара  в  теперішній  час  не  здається  потіхою,  але 
смутком,  та  згодом  для  навчених  нею  приносить 
мирний плід праведности! Тому-то "опущені руки 
й коліна знеможені випростуйте", і "чиніть прості 
стежки ногам вашим", щоб кульгаве не збочило, але 
краще виправилось» (Євреїв 12:6-13).

Наша особиста участь у процесі росту. У всій 
створеній Богом живій природі процес фізичного 
росту протікає наче сам собою: якщо рослина, твари-
на чи людина живе, відповідно, вона росте фізично. 
Духовний ріст відбувається не таким чином, а тільки 
за умови свідомої активної участі віруючої людини. 
Чим більше ми проявляємо свідомості, активності 
й посвяти в руслі Божої волі, тим швидше йде 
процес особистого духовного росту. Тому написано: 
«…докладіть  до  цього  всю пильність,  і  покажіть 
у вашій вірі…» (2 Петра 1:5).

Духовний ріст і час. Для фізичного дорослішання 
необхідний певний визначений час. Для духовного 
дорослішання теж потрібен час: не буває так, щоб 
з духовних пелюшок – і відразу в апостоли. Приклад 
апостола Павла не спростовує, а лише підтверджує 
ці слова, оскільки Павло був підготовлений до слу-
жіння апостола всім попереднім релігійним життям 
до свого навернення до Христа: «Як  хто  інший  на 
тіло надіятись думає, то тим більше я, обрізаний 
восьмого дня, з роду Ізраїля, з племени Веніяминового, 
єврей із євреїв, фарисей за Законом. Через горливість 
я  був  переслідував  Церкву,  бувши  невинний…» (Фи-
лип’ян 3:4-6).
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Поняття часу, необхідного для досягнення духовної 
зрілості, дуже відносне. Деякі християни за два-три роки 
стають підготовленими Божими служителями, а інші 
не досягають цього й за десятиліття християнського 
життя. Я маю на увазі не тільки служіння пастора, 
тому що зрілим служителем покликаний бути кожен 
віруючий на своєму місці відповідно до духовних дарів, 
даних йому особисто Духом Святим. Уважні до дій Бо-
жих і до голосу Духа Святого у своєму житті, слухняні 
Господу й посвячені вічним цілям можуть прискорити 

процес свого духовного росту 
в три, п’ять і десять разів.

Як визначити рівень свого 
духовного росту? Рівень нашо-
го духовного росту найкраще 
виявляється у випробуваннях, 
спокусах і різних викликах, які 
Бог посилає або допускає в на-
шому житті. У спокійні й бла-
гополучні періоди непросто 
визначити рівень нашої зрілості 
й духовності; за таких обставин 
навіть ті люди, що не знають 
Бога, часто виглядають як прав-
диві діти Божі. «А коли любите 
тих,  хто  любить  вас,  –  яка 
вам за те ласка? Люблять-бо 
й грішники тих,  хто їх лю-
бить. І коли добре чините тим, 
хто  добро  чинить  вам,  –  яка 

вам за те ласка? Бо те саме і грішники роблять. А коли 
позичаєте тим, що й від них сподіваєтесь взяти, – яка 
вам за те ласка? Позичають-бо й грішники грішникам, 
щоб одержати стільки ж» (Луки 6:32-34). «І глупак, 
як мовчить, уважається мудрим, а як уста свої за-
криває – розумним» (Приповісті 17:28).

ПОНЯТТЯ ЧАСУ, 
НЕОБХІДНОГО 

ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ 
ДУХОВНОЇ  

ЗРІЛОСТІ, ДУЖЕ 
ВІДНОСНЕ.  

ДЕЯКІ  
ХРИСТИЯНИ  

ЗА ДВА-ТРИ РОКИ  
СТАЮТЬ 

ПІДГОТОВЛЕНИМИ 
БОЖИМИ 

СЛУЖИТЕЛЯМИ, 
А ІНШІ НЕ ДОСЯГАЮТЬ 

ЦЬОГО Й ЗА 
ДЕСЯТИЛІТТЯ 

ХРИСТИЯНСЬКОГО 
ЖИТТЯ
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Для визначення істинних параметрів тієї чи ін-
шої речі існують випробування. Є випробування на 
перевантаження, міцність, довговічність, стійкість 
в агресивному середовищі й багато інших. І тільки за 
результатами випробувань можна більш-менш впевнено 
судити про якість предмета. Так само в духовному житті: 
тільки за результатами пройдених випробувань і спокус 
можна робити висновки про духовну зрілість. «Всяка 
дорога людини пряма (добра, праведна, правильна) в її 
очах, та керує серцями (випробовує, виявляє мотиви) 
Господь» (Приповісті 21:2).

Господь Бог фактично постійно, день у день, щого-
дини й щохвилини піддає нас всіляким випробуванням. 
Будь-яку ситуацію, усякий момент нашого життя в той 
самий час можна розглядати як тест на духовну зрілість. 
Господь випробовує нас, щоб перевірити рівень засво-
єння викладених Ним уроків, показати нам дійсний 
ступінь нашого пізнання Його єства, відкрити, які 
наші справжні взаємини з Ним. «А Ти, Господи, знаєш 
мене, Ти бачив мене й дослідив моє серце, що з Тобою 
воно» (Єремії 12:3).

Також на життєвій дорозі трапляється час особливих 
переживань, які можна порівняти з іспитами в школі 
чи університеті. Наші дії, вчинки, поведінка й стан 
душі в той момент підбивають риску деяким періодам 
життя й часто відкривають нову перспективу Божої 
благодаті для нас.

У випробуваннях і спокусах Той, Хто випробовує 
серця, покаже нам, а далі скаже: хто має вуха – нехай 
чує, хто має очі – нехай бачить, «що  Дух  промовляє» 
серцям. Керуючись порадою апостола Павла «уважати 
на самого себе», краще й правильніше випробовувати 
й досліджувати себе за часів спокус, криз, проблем, 
страждань, а також з новими викликами віри, любові, 
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посвяти. Якщо ж важко розібратися із самим собою, 
тоді можна звернутися до Господа разом з Давидом: 
«Випробуй,  Боже,  мене,  –  і пізнай  моє  серце,  дослі-
ди Ти мене, – і пізнай мої задуми, і побач, чи не йду 
я  дорогою  злою,  і  на  вічну  дорогу  мене  попровадь!» 
(Псалом 138:23-24). І Господь обов’язково відповість 
на щиру молитву: дасть нам побачити й зрозуміти наш 
справжній стан, і зробить це з отцівською любов’ю, 
милістю та співчуттям.

Слід зауважити, що в житті кожної віруючої людини 
бувають одноразові успіхи або 
одноразові поразки, які загалом 
не показують рівень духовного 
росту – це просто окремі духовні 
переживання. Проте якщо та 
чи інша реакція на ситуацію 
повторюється декілька разів, 
це вже свідчить про певну рису 
нашої духовної сутності.

Коли ми щодня спосте-
рігаємо за своєю дитиною, 
то не бачимо, як вона росте. 
Лише як минає певний час 
і потрібно купувати новий 
та більший за розміром одяг 
і взуття, ми зауважуємо, на-

скільки діти виросли. Дуже добре помітний ріст 
у дітей, яких ми бачимо один або декілька разів 
на рік, – наприклад, сина чи доньки наших дру-
зів. Спостерігаючи за дітьми Божими день у день, 
практично не побачиш духовного росту, та коли 
озирнешся назад і порівняєш зі станом, скажімо, 
річної давнини, можна зрозуміти, чи відбувається 
процес духовного росту, і якщо так, то наскільки 
людина виросла духовно перед обличчям Господа. 

ДИВЛЯЧИСЬ  
НА НИНІШНІЙ СТАН 

ОСОБИСТОСТІ, 
МОЖНА ЗАУВАЖИТИ 

НАЯВНІСТЬ 
ДУХОВНОГО ЖИТТЯ  

АБО ЙОГО 
ВІДСУТНІСТЬ,  

АЛЕ ЩОБ  
ПОБАЧИТИ РІСТ  

ЧИ ЙОГО ВІДСУТНІСТЬ, 
ПОТРІБНО ПОГЛЯНУТИ 

В ПЕРСПЕКТИВІ  
ЧАСУ
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Дивлячись на нинішній стан особистості, можна 
зауважити наявність духовного життя або його від-
сутність, але щоб побачити ріст чи його відсутність, 
потрібно поглянути в перспективі часу.

Духовний судить про все. Розумним, освіченим 
і талановитим коринтянам апостол Павло пише: 
«Духовна ж людина судить усе, а її судити не може 
ніхто» (1 Коринтян 2:15). Так влаштовані люди 
й людське життя, що ми можемо більш-менш розу-
міти ті речі й судити про те, що особисто пройшли 
й пережили, але дуже туманно уявляємо й оцінюємо 
ще невідоме нам. Духовний підліток може в деякій 
мірі оцінювати вік таких самих, як і він, підлітків, 
виразно бачить немовлят і дітей. Але стосовно духов-
них юнаків та батьків він не має чіткого уявлення. 
Тим більше духовні немовлята й діти не можуть 
зрозуміти й правильно оцінити старших за віком. 
Згадую, коли тільки пішов до школи, якими очи-
ма я дивився на випускників: вони для мене були 
справжніми й сформованими молодими людьми, го-
товими й здатними до вирішення будь-яких життєвих 
завдань. На одній літній конференції для підлітків 
проповідник поставив запитання декільком сотням 
присутніх: скільки, на їхню думку, людині потрібно 
прожити, щоб випробувати все, насолодитися життям, 
відчути й пережити всі основні радості й благосло-
вення, а далі вже піде процес старіння й поступо-
вого вгасання? Вони дискутували, радилися між 
собою, а потім видали відповідь: сорок років (!!!). 
Проповідникові було п’ятдесят… Так підлітки сприй-
мають всіх, кому за сорок. І незрозуміло юним, що 
й у вісімдесят років душа так само молода, бо вона 
не старіє – дряхліє лише тіло.

Духовно зрілі віруючі люди, спостерігаючи за 
життям і служінням молодших братів і сестер, можуть 
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бачити й оцінювати їхній духовний вік. Коли слухаю 
свідчення різних християн про їхнє навернення до 
Господа, я не тільки насолоджуюся новою прекрас-
ною розповіддю про дію чудесної Божої благодаті – 
у самому викладі історії я можу побачити деякий 
портрет розповідача. Духовне немовля і духовна 
дитина розповідають своє свідчення по-різному. 
Зовсім інакше свідчитиме про своє навернення до 
Господа духовний підліток, бо він уже чимало пізнав 
Господа і Його шляхи. Духовний юнак представить 
свою історію з врахуванням отриманих ним духовних 
уроків, переоцінюючи й переосмислюючи свій ми-
нулий життєвий досвід. І це справедливо не тільки 
щодо свідчень про навернення: увесь наш спосіб 
і стиль життя, усі наші розповіді й міркування дуже 
багато можуть сказати про нас духовно зрілим людям. 
Якщо тільки ми не ховаємося за маскою зовнішньої 
релігійності, а поводимося невимушено й природно, 
якими ми є на даний час.

Ріст відбувається ривками. Можливо, ви бачили 
відеозйомку процесу росту рослин – захоплююча, 
фантастична картина! Виявляється, ріст рослин відбу-
вається не рівномірно, плавно й поступово, а стрибка-
ми, ривками. Рослина тривалий час неначе акумулює 
ресурси, а потім в якийсь момент активізує всю свою 
життєву енергію, виростаючи до певного рівня. Так 
повторюється знову й знову.

У процесі духовного росту спостерігається така 
сама картина. Віруюча людина систематично мо-
литься, живить душу Словом Божим, сповнюється 
Духом, пізнає Господа і Його волю з нових для 
себе сторін, уважно спостерігає за діями Божими 
у своєму житті й навколо себе, нагромаджує новий 
духовний досвід чи переживає відомі їй моменти, 
але на новому рівні, і в такий спосіб створює в самій 
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собі запас духовних ресурсів і потенційної сили для 
наступного руху вперед. Господь, спостерігаючи за 
нами, регулюючи й безпосередньо спрямовуючи 
процеси життя, відповідного часу посилає виклик: 
потребу в дії на іншому духовному рівні, заклик до 
нового служіння, випробування або спокусу. Якщо 
ми приймаємо виклик нової для нас складної ситуації 
і, упокорюючись, молячись 
Господу про керівництво Духа, 
просячи Його Божественної 
допомоги, активізуємо всі 
отримані від Нього духовні ре-
сурси: знання, терпіння, віру, 
надію, любов, – то успішне 
виконання поставлених перед 
нами завдань зрощує нас, під-
німає на наступну сходинку 
в процесі духовного росту. Це 
і є момент істини – час, коли 
якраз і відбувається ріст. На 
цьому ґрунтується дивна, на 
перший погляд, настанова 
Якова: «Майте,  брати  мої, 
повну радість, коли впадаєте 
в усілякі випробовування, 
знаючи,  що  досвідчення  ва-
шої  віри  дає  терпеливість. 
А  терпеливість  нехай  має  чин  досконалий,  щоб 
ви досконалі та бездоганні були, і недостачі ні 
в чому не мали» (Якова 1:2-4). Ривки, або підйо-
ми на наступні сходинки, – це правильно пройдені 
нами виклики.

Необхідно завжди ставити перед собою мету: 
не просто пережити певну ситуацію, не просто 
пройти її, але зрозуміти й виконати волю Божу. 
Просто пережити, перетерпіти, вчинити правильно 

УВЕСЬ НАШ СПОСІБ 
І СТИЛЬ ЖИТТЯ,  
УСІ НАШІ РОЗПОВІДІ 
Й МІРКУВАННЯ  
ДУЖЕ БАГАТО МОЖУТЬ 
СКАЗАТИ ПРО НАС 
ДУХОВНО ЗРІЛИМ 
ЛЮДЯМ. ЯКЩО ТІЛЬКИ 
МИ НЕ ХОВАЄМОСЯ  
ЗА МАСКОЮ 
ЗОВНІШНЬОЇ 
РЕЛІГІЙНОСТІ, 
А ПОВОДИМОСЯ 
НЕВИМУШЕНО 
Й ПРИРОДНО,  
ЯКИМИ МИ  
Є НА ДАНИЙ ЧАС
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під тиском обставин – це як вхолосту прокручене 
колесо, як біг на місці, як даремна праця; така по-
зиція і поведінка не призводить до духовного росту. 
Тоді Господь, по Своїй великій милості й любові до 
нас, часто так обкладає нас з усіх боків усякими до-
датковими обставинами, щоб у нас і не залишалося 
іншого вибору, як тільки рости. Але людина буває 
настільки виверткою, лукавою, брехливою й лінивою, 
а часто й просто впертою, що всі Божі зусилля так 
і не приймаються нею і не спрацьовують у її житті. 
«І  відповів  його  пан  і  сказав  йому:  "Рабе лукавий 
і лінивий!  Ти знав…  <…>  А  раба  непотрібного 
вкиньте  до  зовнішньої  темряви,  –  буде  плач  там 
і скрегіт зубів!"» (Матвія 25:26-30).

Тому для духовного росту – вчися перемагати! 
Маленькі й більші перемоги мають постійно відбува-
тися у нашому житті. Саме тому в книзі Об’явлення 
послання до кожної із семи церков закінчується 
особливою Божою обітницею переможцям: «…пере-
можцеві дам їсти від дерева життя, яке в раю Бо-
жім»; «…переможець не буде пошкоджений від другої 
смерти»; «…переможцеві дам їсти приховану манну, 
і дам йому білого каменя, а на камені написане ймення 
нове, якого не знає ніхто, – тільки той, хто приймає 
його»; «А переможцеві, і тому, хто аж до кінця до-
держує Мої вчинки, Я дам йому владу "над поганами, 
і буде пасти їх залізним жезлом; вони, немов глиняний 
посуд, покрушаться", як і Я одержав владу від Свого 
Отця,  і  дам  Я  йому  зорю  досвітню»;  «Переможець 
зодягнеться в білу одежу, а ймення його Я не змию із 
книги життя, і ймення його визнаю перед Отцем Своїм 
і перед Його Анголами»; «Переможця зроблю Я стов-
пом у храмі Бога Мого, і він вже не вийде назовні, і на 
нім напишу Ім’я Бога Мого й ім’я міста Бога Мого, 
Єрусалиму Нового, що з неба сходить від Бога Мого, 
та  нове  Ім’я  Своє»;  «Переможцеві  сісти  Я  дам  на 
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Моєму престолі зо Мною, як і Я переміг був, і з Отцем 
Своїм сів на престолі Його» (Об’явлення 2:7, 11, 17, 
26-28; 3:5, 12, 21). А наприкінці книги Дух Святий 
підсумовує: «Переможець успадкує все, і Я буду його 
Богом,  а  він  буде  Мені  сином» (Об’явлення 21:7*)). 
Скільки ж потрібно пережити й через що пройти, щоб 
наприкінці життєвого шляху успадкувати все! Для нас 
цілком реально бути переможцем в одному й поки що 
постійно програвати в іншому. Щонайменше неро-
зумно, навчившись перемагати в одній сфері, думати 
про себе як про переможця у всьому. Дивовижний 
і повний безмежної доброти до нас, Господь веде нас 
життєвою дорогою від перемоги до перемоги, прагну-
чи зробити спадкоємцями всього! Вчися перемагати, 
будь переможцем, зростай у Господі!

Скоростиглі й пізні сорти. Серед рослинного світу 
є різні сорти плодоносних дерев: ранні, середні й пізні. 
Ранні першими цвітуть, першими плодоносять і зго-
дом першими скидають листя і переходять у зимовий 
сплячий стан. Вони на початку або в середині літа дали 
свій плід і решту часу стоять, готуючись до наступного 
року. Ранні сорти звичайно непридатні для зберігання 
й призначені для швидкого вживання. Пізні сорти в цей 
час ще зовсім непридатні до їжі. Вони довго нагро-
маджують у собі поживні речовини, повільно ростуть 
і дозрівають, але потім можуть усю зиму зберігатися 
й служити людям.

Щось схоже спостерігається й серед людей. Одних 
Господь створив скоростиглими: вони дуже рано про-
являють видатні здібності, швидко починають служити, 
дуже скоро досягають досить зрілого рівня духовного 
росту для свого служіння й отримують відповідне 
доручення. Інші йдуть до мети багато років, навіть 

*) Пер. Г. Деркача.
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десятиліття. Вони за своєю суттю – чудові християни, 
які мають великий внутрішній духовний потенціал, 
але процес їх дозрівання до зрілого служіння розтя-
гується на тривалий час. Керівним служителям цер-
кви важливо це розуміти, продовжувати працювати 

з такими людьми й вкладати 
в них – і свого часу вони змо-
жуть принести чудові плоди 
для Царства Божого. Не слід 
до всіх християн підходити 
з однаковою міркою. Також 
самим дітям Божим не слід 
втрачати надії, але продовжу-
вати невтомно співпрацювати 
з Господом, працюючи над 
своїм духовним розвитком 
і ростом. Якщо ви зберігаєте 
щирість і посвяту Богові, 
обов’язково настане час, коли 
Він покличе вас до особливого 
служіння в призначеному для 
вас місці, де ви зможете при-
нести свій неповторний плід 
для Господа. Мойсей мав намір 
принести плід свого служіння 
на сорок (!) років раніше, ніж 
це планував для нього Госпо-
дар жнив. Будьте терплячі, 
спостерігайте й намагайтеся 
зрозуміти, що робить Господь 
у вашому житті і яким шляхом 
веде саме вас. 

Духовний ріст за відсутності розуміння про нього. 
Бог зрощує кожне Своє дитя, незалежно від того, ро-
зуміємо ми вчення про духовний ріст чи не розуміємо 
його. Так відбувається і в матеріальному світі: усі 

ДІТЯМ БОЖИМ  
НЕ СЛІД ВТРАЧАТИ 

НАДІЇ,  
АЛЕ ПРОДОВЖУВАТИ 

НЕВТОМНО 
СПІВПРАЦЮВАТИ 

З ГОСПОДОМ, 
ПРАЦЮЮЧИ НАД 

СВОЇМ ДУХОВНИМ 
РОЗВИТКОМ  

І РОСТОМ.  
ЯКЩО ВИ ЗБЕРІГАЄТЕ 

ЩИРІСТЬ  
І ПОСВЯТУ  

БОГОВІ, ОБОВ’ЯЗКОВО 
НАСТАНЕ ЧАС,  

КОЛИ ВІН ПОКЛИЧЕ 
ВАС ДО ОСОБЛИВОГО 

СЛУЖІННЯ 
В ПРИЗНАЧЕНОМУ 

ДЛЯ ВАС МІСЦІ,  
ДЕ ВИ ЗМОЖЕТЕ 
ПРИНЕСТИ СВІЙ 
НЕПОВТОРНИЙ  

ПЛІД ДЛЯ ГОСПОДА
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закони існують з моменту їх створення. Вони діють 
незалежно від того, знаємо ми про їх існування чи 
не знаємо. А якщо і знаємо дещо, то до кінця не ро-
зуміємо сутності навіть звичайних явищ, таких як 
світло й електрика, але успішно користуємося ними 
для своїх потреб. Багато з того, що існує і створене 
Богом, залишається для нас невідомим, але воно 
працює для нашого блага. Так і в духовному світі: 
Бог, даючи життя всьому живому й зрощуючи вся-
ке Своє твориво, Сам піклується про духовний ріст 
кожної віруючої людини. Навіть якщо ми не розу-
міємо загальної картини процесу духовного росту, 
але постійно й старанно шукаємо Господа, уважно 
прислухаємося до голосу Його Святого Духа на 
шляхах нашого повсякденного життя, змиряємося 
й упокорюємося Йому в різноманітних окремих 
ситуаціях, то під Його турботливим Отцівським 
керівництвом обов’язково, хоч і не усвідомлено, 
будемо духовного зростати. При цьому ми можемо 
досягати чималих духовних висот у міру слідуван-
ня за Господом у своєму житті. Тому для кожного 
християнина важливо чути Господа, розуміти Його 
дії й коритися Йому. Апостол Павло писав: «Я по-
садив, Аполлос поливав, Бог же зростив, тому ані 
той, хто садить, ані хто поливає, є щось, але Бог, 
що родить!» (1 Коринтян 3:6-7).

Однак більше світла – завжди краще, бо хто 
ходить у світлі, той знає й бачить, куди і як іде. «Як 
хто  ходить  за  дня,  не  спіткнеться,  –  цьогосвіт-
нє-бо світло він бачить. А хто ходить нічної пори, 
той  спіткнеться,  –  бо  немає  в  нім  світла» (Іва-
на 11:9-10). Іти у світлі завжди легше, безпечніше, 
швидше й більше шансів досягти мети. Внутрішній 
закон совісті, закладений у серце людини від дня 
створення, у принципі й сутності такий самий, 
як і пізніше даний через Мойсея й написаний на 
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скрижалях і в Торі (П’яти-
книжжі). Але те, що було 
написано в серцях, вкрите 
туманом людських думок, 
почуттів та емоцій, не змогло 
вберегти світ від знищення 
водами потопу, коли тільки 
вісім душ врятувалися в ков-
чезі. Іносказання й алегорії 
Старого Заповіту з жертво-
приношеннями та релігійни-
ми ритуалами приховували 
під покривалом таємничості 
саму суть відкуплення роду 
людського від гріхів. І на-
решті, прийшов Ісус Христос, 
Котрий Своїм з’явленням 
у наш світ приніс справжнє 
світло: «Світлом  правдивим 
був  Той,  Хто  просвічує  кож-
ну людину, що приходить на 
світ» (Івана 1:9). Він раз 
і назавжди став жертовним 
Агнцем, Котрий спокутував 
гріхи всього людства перед 
Отцем Небесним. Зійшовши 
на небеса й зайнявши місце 
по правиці Бога Отця, Він 
став Заступником перед Богом 

за рід людський, у першу чергу за кожного, хто ві-
рує в Нього. І першою дією й плодом Його небесної 
адвокатської практики стало сходження на землю 
Духа Святого в день П’ятидесятниці. Результат 
приходу в наш світ Світла правдивого перевершив 
усі очікування й усі попередні досягнення в плані 
відкуплення роду людського, і це ми бачимо в по-
ширенні християнства на землі.

ЯКЩО МИ 
НЕ РОЗУМІЄМО 

ЗАГАЛЬНОЇ КАРТИНИ 
ПРОЦЕСУ ДУХОВНОГО 
РОСТУ, АЛЕ ПОСТІЙНО 

Й СТАРАННО 
ШУКАЄМО ГОСПОДА,  

УВАЖНО 
ПРИСЛУХАЄМОСЯ 
ДО ГОЛОСУ ЙОГО 

СВЯТОГО ДУХА  
НА ШЛЯХАХ НАШОГО 

ПОВСЯКДЕННОГО 
ЖИТТЯ, ЗМИРЯЄМОСЯ 

Й УПОКОРЮЄМОСЯ 
ЙОМУ 

В РІЗНОМАНІТНИХ 
ОКРЕМИХ  

СИТУАЦІЯХ, ТО ПІД 
ЙОГО ТУРБОТЛИВИМ 

ОТЦІВСЬКИМ 
КЕРІВНИЦТВОМ 

ОБОВ’ЯЗКОВО, ХОЧ 
І НЕ УСВІДОМЛЕНО, 

БУДЕМО  
ДУХОВНОГО 

ЗРОСТАТИ
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Хоча більші знання передбачають більшу відпо-
відальність, що, на перший погляд, вносить певний 
дискомфорт, разом з тим «людина розумна» так створена 
Богом, що усвідомлення таємниць свого людського буття 
й призначення допомагає багатьом людям, у тому числі 
християнам, зробити правильні вибори у своєму житті.

Духовний ріст, душевні здібності й земні успі-
хи. «Поправді,  поправді  кажу  вам»: найважливіше 
чути й розрізняти голос Духа Святого й бути дійсно 
слухняними Господу на тому шляху, яким Він веде 
людину. Можна бути доктором і професором теології, 
а в особистих взаєминах з Господом і пізнанні Його 
в практичному християнському житті – духовним 
немовлям. На жаль, у наш час загальної освіченості 
й розвиненого інформаційного простору подібне 
трапляється досить часто. Рівень знань і розвиток 
інтелекту свідчить про відповідні здібності й ста-
ранність у навчанні, але не прямим показником 
духовного росту.

Людина може заробити відразу дуже багато й стати 
мільйонером, міністром, лауреатом якихось премій, але 
досягнення навіть найвищих земних позицій не додасть 
їй духовного росту. Віруючий може стати старшим 
пастором церкви, президентом місії, професором бого-
слов’я, та саме призначення на відповідальний і високий 
пост у служінні Господу Богу в Його Церкві не додасть 
йому духовного росту. Часто ті, котрі дістали високу 
посаду, поводяться так, начебто разом із цим отрима-
ли особливі дари благодаті: розум, мудрість, пізнання 
Бога й Христа, особливе сповнення Духом Святим. 
На жаль, найчастіше в момент рукопокладення чи 
обрання на посаду із самою особистістю нічого більше 
не відбувається, крім самого факту обрання. Ким був 
християнин на момент призначення або прийняття тих 
чи інших дарів від Господа, тим і залишається після 
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цього за своїм духовним розвитком і ростом. Допуще-
на ж зарозумілість і гордість може спричинити серйозні 
перешкоди на шляху подальшого розвитку особистих 
взаємин з Господом.

Господь зрощує нас за Своїм планом. Ми не мо-
жемо самі собі забезпечити духовний ріст, зростити 
самих себе – ніколи! Можна накласти духовний 
косметичний макіяж, можна надягти релігійну 
маску, але нашої сутності це не змінює. Бог ба-
чить усі глибини нашого серця, Його не обманеш 
і не підкупиш, і на компроміси Він не йде. Наші 
амбіції, навіть в Його ім’я, заради проповіді Єван-
гелії, розбудови Церкви й Божої справи на землі, 
не справляють на Господа жодного враження. Він 
дає помазання Духа тільки смиренним і слухняним 
Йому. Ніхто не зможе змусити Господа дати йому 
Духа. Ми не можемо завести Його в безвихідь, де 
Він немовби не зможе не дати нам помазання. Ми 
можемо загнати свій гріх у глибини своєї душі, 
заховати його за багатьма ширмами богоугодних 
і добрих справ, але самі, самотужки не очистимося 
від нього. Бог не бажає відкривати нашу наготу 
перед усіма, показувати всім те, що засіло в нас 
і заважає нашому духовному росту. Господь терпляче 
чекає й працює над нашою душею за Своєю, а не за 
нашою програмою. Ми поспішаємо, як Мойсей, нам 
треба вже звільняти Ізраїль з полону, а у Бога є ще 
час, є ще сорок років, щоб проводити нас пустелею 
й упокорювати, очищати й крушити, щоб потім, 
нарешті, послати на Свою ниву. Таїнство процесу 
життя як такого і в матеріальному, і в духовному світі 
належить Господу Богу, у Нього «джерело життя» 
(Псалом 35:10) усього сущого.

Духовний ріст і таланти. Чим більше обдарова-
на людина душевними талантами, чим освіченіша 
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і розумніша вона, чим більшого успіху досягла 
в різних галузях тимчасового земного життя, тим 
зазвичай важче для неї рости духовно. Проблема 
не в здібностях і досягненнях, а в тому, що, засвоюю-
чи духовні ідеї розумом, така людина гадає, начебто 
зрозуміле й прийняте інтелектуально відразу стає її 
надбанням, частиною її духовного єства. У дійсності 
так не буває. Усе визначиться трохи пізніше, у різних 
життєвих ситуаціях і випробуваннях. Мине час, і ста-
не очевидно, наскільки Божі одкровення прийняті 
серцем, душею, характером, особистістю, яким чином 
засвоєна істина або знання відобразилися на способі 
життя і вчинках людини. Саме в цьому проявляється 
духовний ріст. Інший має сильний характер – він 
не тільки здобув нові знання, але й зусиллям волі 
певною мірою привів своє життя у відповідність із 
отриманими знаннями. Та залишається питання: чи 
відбулися в нього глибинні зміни на рівні мислен-
ня, світогляду, характеру й особистості? Зовнішні 
зміни без відповідного внутрішнього змісту довго 
не втримаються, не вистоять у випробуваннях різни-
ми ситуаціями. Трапляються люди, висококультурні 
в суспільстві й грубіяни у власній сім’ї; обожнюючі 
своїх дружину й дітей, але цілком байдужі до горя 
сусіда тощо. Існує приказка: міцність ланцюга 
визначається міцністю його найслабшої ланки. Чи 
знаємо ми, хто ми насправді? Може, варто помолитися 
разом з Давидом: «Випробуй, Боже, мене, – і пізнай 
моє  серце,  досліди  Ти  мене,  –  і  пізнай  мої  задуми, 
і побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу 
мене попровадь!» (Псалом 138:23-24).

Пазли Божественної премудрості й пізнання 
Вседержителя. Повернімося до згаданого в передмові 
образу пізнання Божественної премудрості як кар-
тини, яка складається з окремих пазлів. Уявімо собі 
величезну найпрекраснішу картину, яка складається 
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з десятків, сотень тисяч або навіть мільйонів окре-
мих шматочків – пазлів. Люди, керуючись частково 
природною допитливістю, вкладеною в них Творцем, 
частково бажанням дослідити навколишнє середовище 
і поліпшити умови свого перебування в ньому, а част-
ково із простої цікавості, почали складати зі шматочків 
загальну картину пізнання світу, в якому помістив нас 
жити Творець і Вседержитель.

На відміну від картин, створених руками людини, 
пазли Божественної премудрості пізнання нашого 
світу не лежать на поверхні готовими й чистенькими. 
Вони швидше нагадують крупинки золота або алмази 
в породі, звідки їх потрібно видобути, очистити, від-
повідно обробити, щоб отримати бажаний результат. 
Перед людьми постійно стоїть завдання – пізнаючи 
Бога і створене Ним буття, виділяти правильно й чисто 
крупинки Божественної премудрості з величезної маси 
земляної породи: наших людських вимислів і умови-
водів, непоінформованості й омани, суєтних бажань 
і пожадливостей, злої намови й брехні ворога наших 
душ. Неочищений пазл Божественної премудрості 
не зможе вписатися в загальний образ світобудови, 
не з’єднається гармонійно з іншими суміжними одкро-
веннями й дасть перекручене уявлення як про самого 
себе, так і про всю картину. 

Далі, коли ми отримуємо окремі елементи пі-
знання Богом даного нам світу, усі ці частинки 
однієї цілісної картини лежать перед нами у вигляді 
безформної купи інформації. І ми починаємо складати 
якісь фрагменти. Картина дуже велика, і роботи над 
нею всім вистачає. Один складає гори, другий хмари, 
третій море, четвертий – корабель на морі тощо. Кож-
ний розповідає про картину пізнання нашого світу те, 
що він особисто побачив, пережив, що йому вдалося 
довідатися, тобто міряє на свій копил. Один називає 
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цей світ небом, інший лісом, третій кораблем, тобто 
як він його побачив. Усе це – добре й правильно 
для кожного з нас, особливо якщо людина змогла 
чітко визначити правдиві межі отриманого Боже-
ственного знання. Але це тільки частина загальної 
картини. Про це нікому ніколи не слід забувати! 
Ніхто, крім Бога – Творця 
й Вседержителя, навіть усе 
разом узяте людство за всю 
свою історію, не має повної 
уяви про наш світ! «Всемо-
гутній,  –  Його  не  знайшли 
ми…» (Йова 37:23). «О глибино 
багатства,  і  премудрости, 
і знання Божого! Які недовідо-
мі присуди Його, і недосліджені 
дороги Його!» (Римлян 11:33). 
Ми описуємо тільки часточки 
Його світобудови. Чим більше 
ми пізнаємо, тим більше розу-
міємо, наскільки мало знаємо. 
Поруч із кожним із нас інші 
складають свої фрагменти пі-
знання світу. І поруч з усіма 
нами ще величезна гора – ці-
лий Всесвіт (!) – непізнаного 
й нерозкритого, до чого ми ще 
не змогли й доторкнутися.

Схоже відбувається і в ду-
ховному житті. Хтось про-
йшов через великі страждання і в них був навчений 
Господом. Потім він усім проповідує, що християн-
ське життя – це страждання, що «усі, хто хоче жити 
побожно  у  Христі  Ісусі,  –  будуть  переслідувані» 
(2 Тимофія 3:12), що «разом  із  Ним  ми  терпимо, 
щоб разом  із Ним  і прославитись» (Римлян 8:17). 

ПЕРЕД ЛЮДЬМИ 
ПОСТІЙНО СТОЇТЬ 
ЗАВДАННЯ – 
ПІЗНАЮЧИ БОГА 
І СТВОРЕНЕ НИМ 
БУТТЯ, ВИДІЛЯТИ 
ПРАВИЛЬНО 
Й ЧИСТО КРУПИНКИ 
БОЖЕСТВЕННОЇ 
ПРЕМУДРОСТІ 
З ВЕЛИЧЕЗНОЇ 
МАСИ ЗЕМЛЯНОЇ 
ПОРОДИ: НАШИХ 
ЛЮДСЬКИХ ВИМИСЛІВ 
І УМОВИВОДІВ, 
НЕПОІНФОРМОВАНОСТІ 
Й ОМАНИ, 
СУЄТНИХ БАЖАНЬ 
І ПОЖАДЛИВОСТЕЙ, 
ЗЛОЇ НАМОВИ 
Й БРЕХНІ ВОРОГА 
НАШИХ ДУШ
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Якщо це усвідомлено, пізнано й доноситься пра-
вильно, то подяка Господу за такий дорогоцінний 
досвід, який може послужити збудуванню церкви 
й інших віруючих людей. Але це – не повне пі-
знання Бога! Інший пізнав Господа в сім’ї, здобув 
тут свої особливі благословення й скрізь розпові-
дає, що найважливіший витвір Божий – це сім’я. 
Виходить, що все життя на землі існує тільки для 
забезпечення окремих сімей. Третій знайшов по-
кликання в громадській праці, у ній прославив 
Господа й досяг здійснення Його цілей. Він не ро-
зуміє, як можна обмежитися особистим і сімейним 
колом і не зважати на потреби суспільства, країни 
й народу. І таких прикладів можна навести безліч. 
(Звичайно, я маю на увазі тільки такі випадки, коли 
люди отримали правдиве пізнання від Господа, 
кожен у своїй сфері, але ж можливо, що людина 
робить певні висновки, керуючись власними амбі-
ціями, гордістю, пожадливостями, користі й про-
сто помиляючись). Ми схильні, отримавши якесь 
пізнання, починати повчати ближніх, намагатися 
перебудувати їхнє життя на свій лад відповідності 
до власного досвіду, мислення й світосприйняття. 
Тому Священне Писання застерігає: «Не  багато 
хто ставайте, брати мої, учителями, знавши, що 
більший осуд приймемо» (Якова 3:1).

Одному відкрилося Божественне передвизначення 
й влада Божа над усім сущим, тому він усе бачить 
у цьому світлі, проголошує владу й могутність Всеви-
шнього. Інший зауважив людську відповідальність, 
тому він без кінця нагадує всім про це. Хтось мав 
переживання, пов’язані із надприродними проявами 
Духа Божого в наш час, тому за чудесами й знамення-
ми майже нічого не бачить в інших питаннях духов-
ного життя. Деякі оцінили важливість даного людям 
одкровення в Слові – Біблії, тому готові сперечатися 
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навіть із самим апостолом Павлом щодо того, що 
він написав. Є ті, що зосередилися на родоводах, 
забувши попередження Івана Христителя євреям, 
котрі акцентували увагу на своєму походженні від 
Авраама, що Бог може із каміння підняти Авраамові 
дітей. Павло підкреслював у посланнях, що хоча 
й не отримав наступництва, як Матвій, обраний 
одинадцятьома апостолами замість Юди, але він 
був поставлений на служіння апостола не людьми 
й не через людей, а самим Ісусом Христом. Підтвер-
дження його апостольства – це навернені до Бога 
люди й створені ним церкви, які живуть у Господі. 
Цей перелік однобічного й обмеженого підходу 
до розуміння Бога можна продовжувати. І у всіх 
випадках одне і те саме: правильно, але однобічно, 
істинно, але обмежено! Усі, хто однобічно пізнав 
Бога, звинувачують інших в омані, викривленні 
істини, неправильному підході, бо вони дійшли 
різних висновків.

Духовний ріст і конфесійна приналежність. 
У християнському житті ми можемо спостерігати 
таку духовну практику: віруючі люди міркують, 
спілкуються і зростають духовно, але тільки в межах 
своєї конфесії чи деномінації. Що ж, це вже дуже 
добре. Духовне немовля має розвиватися в умовах 
певної помісної церкви, куди Господь його покликав 
або помістив безпосередньо після навернення. Тут 
йому належить формувати свій духовний фундамент, 
укорінюючись, стверджуючись і зміцнюючись у вірі. 
«Та до чого дійшли ми, поступаймо в тім самім далі» 
(Филип’ян 3:16). «Коли  хто  вважає  себе  за  пророка 
або за духовного, нехай розуміє, що я пишу вам, – бо 
Господня це заповідь! Коли б же хто не розумів, – не-
хай не розуміє!» (1 Коринтян 14:37-38). «Нехай кожен 
за  власною  думкою  тримається  свого  переконання» 
(Римлян 14:5).
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Далі, у міру духовного росту й розвитку, ніяка 
помісна церква не може задовольнити всі духовні 
запити зростаючої дитини Божої, тому на наступ-
ному етапі її розвитку цю потребу повинна якоюсь 

мірою покривати деноміна-
ція чи конфесія або близька 
за духовними поняттями чи 
вченням спільнота церков. 
Тоді відбувається поглиблення 
й розширення духовних понять 
та практики життя й служіння. 
Якщо дитя Боже розвивати-
меться й ростиме далі, то йому 
вже бракуватиме інформації 
й досвіду пізнання Господа 
тільки з однієї частини Царства 
Божого на землі. Тоді Дух Свя-
тий показує такій людині досі 
невідомі обрії Божественної 
премудрості, відкриті іншим 
християнам, якщо тільки вона 
матиме бажання й буде здатна 
правильно побачити, прийняти 
це й збагатитися ним. Одного 
разу у Священному Писанні ві-
руючим людям був встановле-
ний духовний діагноз: «нездібні 
слухати» (Євреїв 5:11*)) – за 
межами власного духовного 

досвіду й пізнання. Ці слова стосуються буквально 
всіх дітей Божих на землі. Пам’ятаймо в смиренні 
про це.

Старі знання й нові уроки. Правильний духовний 
розвиток – це вміння в жодному разі не забувати всіх 

*) Пер. Г. Деркача.

ЧАСТО ТРАПЛЯЄТЬСЯ 
СЕРЙОЗНА  

ПОМИЛКА: КОЛИ БОГ 
ВІДКРИВАЄ ЩОСЬ 

НОВЕ, ВІДМОВИТИСЯ 
ВІД УСЬОГО СТАРОГО, 

У ТОМУ ЧИСЛІ ВІД 
ТОГО, ЧОГО ВІН 

РАНІШЕ НАС НАВЧИВ. 
ТОДІ БУВАЄ ТАК: 
ВИВЧИШ НОВЕ, 

А ПОТІМ ВІН ПОВЕРНЕ 
ТЕБЕ ДО ПОВТОРЕННЯ 

СТАРОГО, ЯКЕ  
ТИ ЗАБУВ, ВІДХИЛИВ 

АБО ВИКИНУВ 
ЯК НЕПОТРІБНЕ. 

НЕ МОЖЕ ТАКОГО 
БУТИ З БОЖИМИ 

УРОКАМИ,  
ЩОБ ВОНИ СТАЛИ 

НЕПОТРІБНИМИ!
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даних нам Богом уроків і одкровень. Господь не хоче, 
щоб ми забули або відкинули Його минулі уроки. Але 
ми повинні виділити й відокремити те, що прийняли 
з людських або церковних традицій та правил, що 
є частиною нашої культури, нехай навіть християнської, 
що поставили власною логікою вище Божих одкро-
вень або на один рівень із ними. Слід мати готовність, 
мужність і мудрість відмовитися від людського. Проте 
не завжди й не стосовно всього так потрібно чинити, бо 
Господь дав нам право щось розв’язувати й зв’язувати на 
землі відповідно до конкретних ситуацій. А Божі уроки 
в кожний наступний період життя на землі й кожний 
наступний період особистого духовного розвитку потріб-
но усвідомити по-новому й пильно зберігати у своєму 
серці, бо вони, немов камені фундаменту, утверджені 
навічно. Опісля до здобутого раніше пізнання слід 
додавати нові одкровення. Вони можуть бути досить 
несподіваними для нас: не в тому напрямку, де ми 
очікували це отримати, не в такому вигляді й стилі, до 
якого ми звикли. Будьте готові до цього, «бо ваші дум-
ки – не Мої це думки, а дороги Мої – то не ваші дороги, 
говорить  Господь.  Бо  наскільки  небо  вище  за  землю, 
настільки  вищі  дороги  Мої  за  ваші  дороги,  а  думки 
Мої – за ваші думки» (Ісаї 55:8-9). Дозвольте Господу 
дивувати, навчати й радувати вас. У християнина, 
який духовно зростає, цей процес, мов по спіралі, має 
повторюватися знову й знову, разом з тим постійно 
просуваючись уперед.

У цьому процесі часто трапляється серйозна по-
милка: коли Бог відкриває щось нове, відмовитися 
від усього старого, у тому числі від того, чого Він 
раніше нас навчив. Тоді буває так: вивчиш нове, 
а потім Він поверне тебе до повторення старого, яке ти 
забув, відхилив або викинув як непотрібне. Не може 
такого бути з Божими уроками, щоб вони стали не-
потрібними! Так, часи в нашому житті змінюються, 



388 ЗРОСТАЙТЕ!

змінюються виклики, завдання, спокуси. Тому вчора 
ми користувалися одними порадами й заповідями 
Божими – сьогодні, можливо, іншими. Але перші 
не скасовуються через переміну часу. Справжнє 
духовне збагачення й відповідно духовний ріст 
відбувається тоді, коли ми, не забуваючи минулих 
уроків, старанно вивчаємо нові й усе разом складає-
мо до скарбниці нашого серця. «"Чи ви зрозуміли це 
все?" – "Так!" відказали Йому. І Він їм сказав: "Тому 
кожен книжник, що навчений про Царство Небесне, 
подібний до того господаря, що з скарбниці своєї ви-
носить нове та старе"» (Матвія 13:51-52). Немає 
застарілих Божих уроків – є тільки уроки, забуті 
людьми. Не забувайте раніше отриманих уроків, 
бо не зможете без них збудувати міцну основу для 
нових одкровень і, відповідно, свого гармонійного 
й повноцінного духовного розвитку. «Улюблені,  – 
не пишу  я  для  вас  нову заповідь,  але заповідь 
давню, яку мали від початку: заповідь давня, – то 
слово, що чули його від початку. Але нову заповідь 
я  вам  пишу,  що  справді  вона  в  Нім  та  в  вас,  –  що 
минається темрява, і світло правдиве вже світить» 
(1 Івана 2:7-8).

Буква й дух Слова. Біблія – не інструкція з ко-
ристування побутовою технікою. В ній немає чіткого 
механічного опису із усіх питань і ситуацій, що і як 
людині потрібно робити. При такому підході ми 
вподібнилися б до машин або роботів. Саме Слово 
вчить нас: «І Він нас зробив бути здатними служи-
телями  Нового  Заповіту,  не букви,  а духа,  –  бо 
буква вбиває, а дух оживляє» (2 Коринтян 3:6). Чим 
більше ми зростаємо духовно, тим дедалі більшого 
значення набуває розуміння духу, а не букви Писан-
ня. Одного разу Христос сказав учням: «Поправді, 
поправді  кажу  вам:  Якщо  ви  споживати  не  будете 
тіла Сина Людського й пити не будете крови Його, 
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то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло Моє 
споживає та кров Мою п’є, той має вічне життя, – 
і того воскрешу Я останнього дня. Бо тіло Моє – то 
правдиво пожива, Моя ж кров – то правдиво пиття» 
(Івана 6:53-55). Ніяка людська мудрість не допоможе 
нам правильно зрозуміти ці Христові слова в тому 
вигляді, як вони пролунали для людських вух. Тому 
реакція сімдесяти учнів не забарилася; вони, напев-
но, подумали: поки не перейшли до практики, слід 
швидше тікати! «"Жорстока це мова! Хто слухати 
може її?" <…> Із того часу відпали багато хто з учнів 
Його, і не ходили вже з Ним» (Івана 6:60-66). Ціка-
во те, що Христос не намагався їх переконати. Він 
зробив невелике зауваження, яке давало відповідь 
на їхнє здивування, та вони не були готові почути 
його: «Слова, що їх Я говорив вам, то дух і життя» 
(Івана 6:63). Тобто цей вислів Христа потрібно було 
сприймати й тлумачити тільки в духовному розумінні, 
але ніяк не у звичайному, фізичному.

Ще один приклад. У Писанні є гріх, який назива-
ється «лихва», тобто зайвий прибуток, надприбуток. 
Але ніде не зазначено, скільки відсотків становить за-
конно зароблений перед Богом прибуток, а з якої суми 
починається надприбуток. Вседержитель залишив нам 
завдання розбиратися в кожній конкретній ситуації, коли 
починається надприбуток. Для цього потрібно розуміти 
й враховувати: який товар, хто клієнти, у який час ми 
живемо, а також деякі інші обставини, що впливають 
на ситуацію. Підсумувавши всі складові, ми отримуємо 
правильну перед Господом ціну продажу. Відповідна 
поведінка людини називається мудрістю й зрілістю. 
Незважаючи на таку нібито невизначеність, гріх лихви 
не зникає й відповідальність за нього не скасовується. 
Тому «якщо  кому  з  вас  не  стачає  мудрости,  нехай 
просить від Бога, що всім дає просто, та не докоряє» 
(Якова 1:5).
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Різна їжа для різного віку. У звичайному матері-
альному світі для різного віку потрібна різна їжа, через 
яку в організм людини потрапляють поживні речовини, 
необхідні для відповідних періодів життя. Подібний 
принцип діє і в духовному світі: кожен період духовного 
віку потребує своєї духовної їжі. В цілому в Біблії дається 
пожива для всіх періодів нашого духовного розвитку. 
Ті, хто служить даром учительства – пастори, вчителі, 
проповідники, мають викладати Боже слово кожному 
віку відповідно. Часто в церквах не розуміють і не ро-
блять різниці у вченні та настановах, а тому виникає 
плутанина, і поради немовлятам, дітям, отрокам, юна-
кам та батькам змішуються в одну купу, пропонуються 
однією стравою. При цьому тема, яка у одних викликає 
гарячий відгук, іншими, бо вони ще немовлята чи діти, 
може сприйматися як важкодоступна теорія, а третім 
буде нудно слухати довгі міркування про те, що давно 
є повсякденною практикою їхнього духовного життя.

Трохи інакше відбувається при читанні книг: про-
ходить природний відбір духовної поживи, коли ми 
шукаємо книжку цікаву, зрозумілу й корисну для нас; 
кожна книга ніби чекає свого читача.

Дар чи одноразовий вияв благодаті? Іноді, спосте-
рігаючи за духовними дітьми, можна в певний момент, 
як при фотоспалаху, побачити особливий вияв якогось 
духовного дару. Тут важливо зрозуміти: це окрема дія 
благодаті Божої у людині, за що слід просто віддати 
славу Господу, чи це момент виявлення духовного 
дару, який потрібно розкрити й розвивати в процесі 
духовного росту?

Зростати духовно можуть усі без винятку діти Божі. 
Будь-який християнин, якими б талантами й дарами 
він не володів, покликаний зростати духовно й може 
вирости до рівня духовного батьківства. Для цього зовсім 
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не обов’язково мати дари й покликання на пасторське 
чи апостольське служіння. Уся перспектива духовного 
росту однаково доступна як чоловікам, так і жінкам. 
Як написано: «Бо ви всі сини Божі через віру в Христа 
Ісуса!  Бо  ви  всі,  що  в  Христа 
охристилися, у Христа зодяг-
нулися!  Нема  юдея,  ні  грека, 
нема  раба,  ані  вільного,  нема 
чоловічої статі, ані жіночої, – 
бо  всі  ви  один  у  Христі  Ісусі!» 
(Галатів 3:26-28). Кожен може 
досягти рівня духовного батьків-
ства й в особливому сповненні 
Духом та благодаттю служити 
своїм ближнім на всякому місці, 
куди його поставить Всевишній. 
Духовний ріст не залежить ні 
від душевних талантів, ні від 
освіченості й виховання. Кож-
не дитя Боже може вирости 
«в  мужа  досконалого,  в  міру 
зросту  повноти  Христової» 
(Ефесян 4:13*)). Можливо, ти 
не маєш такого зовнішнього 
лоску, як інші, талановиті й роз-
винені на душевному рівні. 
Безумовно, яскрава, грамотна 
й виплекана «красномовність 
додасть ваги ученості» (Прит-
чі 16:21**)). Але тільки додасть, 
та не зможе дати те, чого у людини просто немає. «Твоя 
заповідь  робить мудрішим мене від моїх ворогів, – 
вона-бо навіки моя! Я став розумніший за всіх своїх 
учителів, – бо свідоцтва Твої – то розмова моя! Став 

*) Пер. Г. Деркача.

**) Пер. П. Куліша.

БУДЬ-ЯКИЙ 
ХРИСТИЯНИН, 
ЯКИМИ Б  
ТАЛАНТАМИ  
Й ДАРАМИ ВІН 
НЕ ВОЛОДІВ, 
ПОКЛИКАНИЙ 
ЗРОСТАТИ ДУХОВНО 
Й МОЖЕ ВИРОСТИ  
ДО РІВНЯ ДУХОВНОГО 
БАТЬКІВСТВА.  
ДЛЯ ЦЬОГО ЗОВСІМ 
НЕ ОБОВ’ЯЗКОВО 
МАТИ ДАРИ 
Й ПОКЛИКАННЯ  
НА ПАСТОРСЬКЕ 
ЧИ АПОСТОЛЬСЬКЕ 
СЛУЖІННЯ.  
УСЯ ПЕРСПЕКТИВА 
ДУХОВНОГО РОСТУ 
ОДНАКОВО ДОСТУПНА 
ЯК ЧОЛОВІКАМ,  
ТАК І ЖІНКАМ
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я мудріший за старших, – бо держуся наказів Твоїх!» 
(Псалом 118:98-100). Не зовнішнє механічне знання 
будь-якого освітнього рівня, а глибоке особисте пізнання 
Господа приносить справжню духовну зрілість.

ЗВАННЯ Й ПОСАДА

Є дуже гарне порівняння з нашого людського життя 
щодо взаємозв’язку особистого духовного росту й місця, 
яке християнин займає в служінні. Це модель побудови 
армії й подібних структур. Ранг кожного військового 
визначається двома основними характеристиками: 
званням і посадою. Не завжди ці складові перебувають 
у прямому взаємозв’язку. Наприклад, за певних об-
ставин капітан може командувати полком, а в іншому 
випадку генерал може мати у своєму підпорядкуванні 
всього лише декілька десятків чоловік. Звання в першу 
чергу означає доведену успішною службою віддачу та 
досвід військової людини, а посада – коло обов’язків 
і ступінь відповідальності.

Так і в духовному житті: звання – це міра особи-
стого духовного росту віруючої людини. А посада – це 
місце у служінні Господу в церкві. І тут, у церкві, 
ще більше ніж в армії, немає прямої відповідності. Я 
не раз зауважував навіть такі ситуації, коли «сержан-
ти» за особистим духовним рівнем були пасторами й 
керували церквами, а духовні «полковники» сиділи 
на лавах серед парафіян тієї ж громади й скромно та 
непомітно виконували своє служіння перед Господом 
для своїх ближніх і тих, кого Бог їм давав. Істинно 
духовно зрілі люди в таких випадках не робитимуть 
«революцію» в церкві, щоб здобути собі «відповідне» 
місце в служінні або скинути «недостойного». Вони 
знають, що долі – особисті, народів і церков – від 
Господа, а тому смиренно упокорюються й приймають 
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Його волю. Для духовно зрілих віруючих людей 
важливе не місце в структурі церкви, а виконання 
перед Богом свого особистого призначення в кожен 
період свого життя. Вони знають, що здійсненню 
визначеного для нас Богом ніхто з людей не може 
перешкодити. Ніколи, з жодного питання на землі ми 
не будемо мати вичерпної ін-
формації й не будемо повністю 
знати про те, що відбувається! 
Тільки один Всевишній Бог, 
всезнаючий і всюдисущий, 
премудрий і абсолютний, знає 
все. Тому для нас найважли-
віше – коритися Його волі в 
Його премудрому Провидінні.

В досконалому Божому 
плані на високі посади в церкві слід призначати або 
обирати духовно зрілих людей. Чим вища посада, чим 
більші повноваження й відповідальність, тим вищим 
має бути особистий духовний рівень служителя. Тому 
коли в Слові Божому йде мова про якості християн, 
посвячуваних на служіння, зовсім мало говориться про 
вимоги щодо професіоналізму й освіченості, але дуже 
багато сказано про риси, що визначають духовний вік 
служителя. Духовно зріла людина ніколи не займе в 
церкві місце, яке не відповідає її покликанню. Однак 
на практиці реальне життя й поточний стан усієї цер-
кви та її служителів, наша особиста недосконалість і 
духовна незрілість вносять корективи в ідеальні Божі 
плани, і тому маємо те, що маємо.

Навіть Сам Господь Бог у ситуації співробітництва 
з нами, людьми, інколи не може зробити того чудового, 
що хотів би, не знаходячи відповідної людини для ви-
конання Свого найкращого плану. І тому доводиться 
Йому йти «запасним» шляхом. Це не тому, що в якійсь 

ЗВАННЯ –  
ЦЕ МІРА ОСОБИСТОГО 
ДУХОВНОГО РОСТУ 
ВІРУЮЧОЇ ЛЮДИНИ.  
А ПОСАДА –  
ЦЕ МІСЦЕ  
У СЛУЖІННІ  
ГОСПОДУ В ЦЕРКВІ
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ситуації Бог став безсилим, а тому, що Сам вирішив саме 
такою створити людину й у певних ситуаціях життя на 
землі поставити Себе в залежність від неї. Наприклад, 
одного разу Господь сказав через пророка: «І шукав 
Я між ними чоловіка,  що  поставив  би  загороду,  і 
став би в виломі перед Моїм обличчям за цей Край, щоб 
Я не знищив його, – та Я не знайшов! І Я вилив на них 
Свій гнів, огнем пересердя Свого повигублював їх, їхню 
дорогу Я дав на їхню голову, каже Господь Бог» (Єзекіїля 
22:30-31). Бог шукав чоловіка, що подібно Мойсеєві 
став би у виломі, зробленому гріхами і відступленням 
народу від Господа та Його заповідей, в молитві й по-
сті перед Ним, коли Він ішов звершити суд, і щоб цей 
чоловік не покинув вилому, доки не почує переміни 
Божого вироку з гніву на милість. Сам Господь шукав 
таку людину – і не знайшов у той час. Адже для такого 
служіння необхідно бути подібним до Мойсея в духовній 
зрілості і близькості взаємин з Господом. А як справи 
нині?.. «…Отців не багато…» (1 Коринтян 4:15).
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Р
івень духовного росту, якого досягає кожний 
народжений згори християнин на схилку 
своїх земних літ, має визначальне значення 
для його майбутнього вічного життя.

Ми нічого не можемо зробити для того, щоб спо-
кутувати або загладити свої гріхи. У Своїй великій 
любові й милості до нас Бог зробив це Сам, прийшовши 
у наш світ в особі Ісуса Христа, щоб принести жертву 
за гріхи всіх людей і кожної людини окремо. Прощення 
наших гріхів, відпущення наших провин перед Госпо-
дом Богом дається людям даром, «Його благодаттю, 
через відкуплення, що в Ісусі Христі, що Його Бог дав 
у  жертву  примирення» (Римлян 3:24-25). Внаслідок 
цього нам необхідна лише одна дія: прийняти або від-
кинути запропонований нам дар Божого спасіння в 
Ісусі Христі. «Бо спасенні ви благодаттю через віру, 
а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не 
хвалився» (Ефесян 2:8-9).

Той, хто повірив Богу і прийняв Ісуса Христа 
своїм особистим Спасителем «на  суд  не  приходить, 
але  перейшов  він  від  смерти  в  життя» (Івана 5:24). 
Тут йдеться про останню подію в історії нашого світу 
– завершальний суд перед великим білим престолом, 
про що апостол Іван отримав одкровення на острові 

11
розділ
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Патмос: «І  я  бачив  престола  великого  білого,  і  Того, 
Хто на ньому сидів, що від лиця Його втекла земля й 
небо, і місця для них не знайшлося. І бачив я мертвих 
малих і великих, що стояли перед Богом. І розгорнулися 
книги, і розгорнулась інша книга, – то книга життя. 
І суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками 
їхніми. І дало море мертвих, що в ньому, і смерть і ад 
дали мертвих, що в них, – і суджено їх згідно з їхніми 
вчинками. Смерть же та ад були вкинені в озеро огняне. 
Це друга смерть, – озеро огняне. А хто не знайшовся 
написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро 
огняне...» (Об’явлення 20:11-15). Віруючі звільнені 
від необхідності відповідати перед цим судом, бо їм 
зараховано спокутну жертву Ісуса Христа, і Сам Бог 
на цій підставі промовляє: «Буду-бо Я милостивий до 
їхніх неправд, і їхніх гріхів не згадаю Я більш» (Євре-
їв 8:12). «Знов над нами Він змилується, наші провини 
потопче, – Ти кинеш у морську глибочінь усі наші гріхи» 
(Михея 7:19). Навіть більше того: оскільки віруючі 
люди, прийнявши Духа Святого, стали дітьми Божими, 
то, за правом небесної спадщини, вони разом з Отцем 
і Його Сином Ісусом Христом під час останнього суду 
судитимуть всіх інших людей (як присяжні засідателі?!). 
«Хіба ви не знаєте, що святі світ судитимуть? <…> Хіба 
ви не знаєте, що ми будем судити Анголів, а не тільки 
життєве?» (1 Коринтян 6:2-3). «Переможцеві сісти Я 
дам на Моєму престолі зо Мною, як і Я переміг був, і з 
Отцем Своїм сів на престолі Його» (Об’явлення 3:21).

В той же час віруючим людям, які проживали в 
Коринті, а з ними й усім нам Дух Святий промовляв 
через апостола Павла: «Бо мусимо всі ми з’явитися перед 
судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно 
з тим, що в тілі робив він, – чи добре, чи лихе» (2 Ко-
ринтян 5:10). Слова «всі ми» апостол Павло відносить 
не тільки до віруючих Коринта, але й до себе й своїх 
співробітників у благовісті. Христос сяде на престолі 
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для суду, але тільки віруючих людей, і розпочнеться 
це відразу після Його другого приходу й підхоплення 
Вселенської Церкви на зустріч із Господом. «Бо  час 
уже суд розпочати від Божого дому…» (1 Петра 4:17). 
За гріхи віруючі не відповідають, бо їх обмив Своєю 
кров’ю Ісус Христос, а за зроблені добрі справи, любов, 
відданість, жертовність, служіння й багато чого іншого 
– відповідатимуть. Усе буде підраховано, виміряно, 
зважено й перевірено на якість. Кожен віруючий отри-
має свою неповторну, індивідуальну нагороду, котрою 
володітиме повіки! «Бо ми співробітники Божі, а ви – 
Боже поле, Божа будівля. Я за благодаттю Божою, що 
дана мені, як мудрий будівничий, основу поклав, а інший 
будує на ній; але нехай кожен пильнує, як він будує на 
ній!  Ніхто-бо  не  може  покласти  іншої  основи,  окрім 
покладеної, а вона – Ісус Христос. А коли хто на цій 
основі будує з золота, срібла, дорогоцінного каміння, із 
дерева, сіна, соломи, то буде виявлене діло кожного, бо 
виявить день, тому що він огнем об’являється, і огонь 
діло кожного випробує, яке воно є. І коли чиє діло, яке 
збудував  хто,  устоїть,  то  той  нагороду  одержить; 
коли ж діло згорить, той матиме шкоду, та сам він 
спасеться, але так, як через огонь» (1 Коринтян 3:9-15). 

Отже, за Божим передвизначенням, усі ми є спі-
вучасниками будівництва свого ж вічного життя. У 
цьому ми співпрацюємо з Богом, Який Духом Святим 
присутній на землі й у наших серцях. Ми не можемо 
зробити у власному житті того, чого не робить Господь 
в нас. Але коли Він щось звершує, ми можемо ввійти в 
Його працю, стати співучасниками дії Його благодаті 
й роботи Духа в нас. Якщо ж ми виявляємо свавілля й 
непослух, то результату для вічності не буде досягнуто.

Одним із питань, які будуть розглянуті на суді Хри-
стовім, є міра особистого духовного росту. Якщо людина 
впродовж життя, даного їй провидінням Всевишнього, 
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не виросла й залишився духовним немовлям – такою 
вона й залишиться на всю наступну вічність. Якщо 
ж людина прагнула пізнати Господа, брала від Нього 
уроки й зростала, то міра її 
духовного віку стане однією 
з характеристик її нетлінного 
єства у вічному житті. Розви-
нувся й досягнув підліткового 
рівня – буде підлітком у вічності 
з Богом; виріс у юнака – буде 
юнаком; досягнув духовного 
батьківства – буде батьком у 
прийдешньому.

Тому апостол Павло, ро-
зуміючи цей Божий план для 
людського життя на землі, пи-
сав: «Але те, що для мене було 
за  надбання,  те  ради  Христа 
я за втрату вважав. Тож усе я 
вважаю  за  втрату  ради  пере-
важного познання Христа Ісуса, 
мого Господа, що я ради Нього 
відмовився всього, і вважаю все 
за сміття, щоб придбати Хри-
ста,  щоб  знайтися  в  Нім  не  з 
власною  праведністю,  яка  від 
Закону, але з тією, що з віри в 
Христа, праведністю від Бога за 
вірою, щоб пізнати Його й силу 
Його воскресення, та участь у 
муках Його, уподоблюючись Його 
смерті, аби досягнути якось воскресення з мертвих. Не 
тому, що я вже досягнув, або вже вдосконалився, але 
прагну, чи не досягну я того, чим і Христос Ісус досягнув 
був мене. Браття, я себе не вважаю, що я досягнув. Та 
тільки, забуваючи те, що позаду,  і  спішачи до того, 

ЗА БОЖИМ 
ПЕРЕДВИЗНАЧЕННЯМ, 
УСІ МИ Є 
СПІВУЧАСНИКАМИ 
БУДІВНИЦТВА 
СВОГО Ж ВІЧНОГО 
ЖИТТЯ. У ЦЬОМУ МИ 
СПІВПРАЦЮЄМО  
З БОГОМ, ЯКИЙ 
ДУХОМ СВЯТИМ 
ПРИСУТНІЙ  
НА ЗЕМЛІ Й У НАШИХ 
СЕРЦЯХ.  
МИ НЕ МОЖЕМО 
ЗРОБИТИ У ВЛАСНОМУ 
ЖИТТІ ТОГО, ЧОГО  
НЕ РОБИТЬ  
ГОСПОДЬ В НАС.  
АЛЕ КОЛИ ВІН  
ЩОСЬ ЗВЕРШУЄ,  
МИ МОЖЕМО ВВІЙТИ  
В ЙОГО ПРАЦЮ, СТАТИ 
СПІВУЧАСНИКАМИ ДІЇ 
ЙОГО БЛАГОДАТІ  
Й РОБОТИ ДУХА  
В НАС
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що попереду, я женусь до мети за нагородою високого 
поклику Божого в Христі Ісусі» (Филип’ян 3:7-14).

У духовному зростанні немає межі, бо немає межі 
уподібненню нас до Ісуса Христа за днів Його земного 

життя. Тому Павло пише, що 
не вважає себе таким, що вже 
досягнув, тобто йому ще є куди 
рости й розвиватися. Крім того, 
він зауважує, що міра пізнання 
Бога набуває у вічності відпо-
відного звання Божого*). Саме 
особисте пізнання Господа, Його 
волі й уподібнення Ісусові, яке 
виражається у відповідному 
духовному зростанні, принесе 
кожній віруючій людині вічне 
звання. Апостол Павло ставив 
перед собою ціль досягти «ви-

сокого поклику Божого».

Саме про це відбулася одного разу розмова Хри-
ста з учнями: «Тоді приступила до Нього мати синів 
Зеведеєвих, і вклонилась, і просила від Нього чогось. А 
Він їй сказав: "Чого хочеш?" Вона каже Йому: "Скажи, 
щоб обидва сини мої ці сіли в Царстві Твоїм – праворуч 
один, і ліворуч від Тебе один". А Ісус відповів і сказав: 
"Не знаєте, чого просите. Чи ж можете ви пити чашу, 
що  Я  її  питиму  (або  христитися  хрищенням,  що  Я 
ним  хрищуся)?"  Вони  кажуть  Йому:  "Можемо".  Він 
говорить до них: "Ви питимете Мою чашу (і будете 
христитися хрищенням, що Я ним хрищуся). А сидіти 
праворуч Мене та ліворуч – не Моє це давати, а кому 
від Мого Отця те вготовано". Як почули це десятеро, 

*) Згідно з Синодальним перекладом: «вышнего  звания 
Божия».

ВІРУЮЧІ ЛЮДИ, 
БУДЬТЕ БОЖИМИ 

КАР’ЄРИСТАМИ, 
ПРАГНІТЬ  

ДО НАГОРОДИ 
ВИСОКОГО ПОКЛИКУ 

БОЖОГО  
У ВІЧНОМУ ЖИТТІ! 

БО ІНШОЇ ТАКОЇ 
МОЖЛИВОСТІ У НАС 

НЕ БУДЕ!
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стали гніватися на обох тих братів. А Ісус їх покликав 
і промовив: "Ви знаєте, що князі народів панують над 
ними, а вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами, 
але  хто  великим  із  вас  хоче  бути,  –  хай  буде  слугою 
він вам. А хто з вас бути першим бажає, – нехай буде 
він вам за раба. Так само й Син Людський прийшов не 
на те, щоб служили Йому, а щоб послужити,  і душу 
Свою дати на викуп за багатьох!"» (Матвія 20:20-28).

Наскільки різняться принципи земного й духовного 
кар’єризму! Віруючі люди, будьте Божими кар’єриста-
ми, прагніть до нагороди високого поклику Божого у 
вічному житті! Бо іншої такої можливості у нас не буде!
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Я
кщо, дорогий читачу, ознайомившись з 
цією книгою, ви зрозуміли, що не ростете 
духовно, бо не виявили в собі явних ознак 
прогресу в духовному розвитку, – можли-

во, ви не народилися згори? Тоді нехай цей висновок 
спонукає вас до старанних пошуків Господа й молитов 
до Нього, бо з усього, що набувають люди на землі, 
ніщо й близько не зрівняється з усиновленням Самим 
Господом Богом у Його сім'ю! Стати дитям Самого Го-
спода Бога, Творця неба й землі, Вседержителя всього 
сущого – що може бути прекраснішим і величнішим 
від цієї реальності?! Вам потрібна не приналежність до 
релігії, а всиновлення через народження згори Духом 
Святим Бога живого! Якщо ви ще не пережили на-
родження згори, але вже розумієте зміст книги, то це 
не просто здібність вашого інтелекту. Це Дух Святий 
відкриває вам зміст і значення написаного, а отже, Бог 
обирає вас і запрошує у Свою сім'ю, тобто в Церкву. 
Вибір і відповідь – за вами. Не упустіть свого вічного 
благословення!

Проблема недостатнього духовного росту, за моїм 
нинішнім розумінням і спостереженням, – одна з 
головних стратегічних проблем християнства на 
землі. Звідси безсилля християнства в житті перед 
Богом на землі й виконанні свого призначення. 
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Звідси неготовність і неспроможність служити ду-
ховними дарами. Звідси незріле, тілесне служіння. 
Звідси змішування християнських і язичеських 
понять та практик у житті церков і окремих ві-
руючих. Звідси нездатність протистояти спокусам 
різного роду. Звідси суперництво й конкуренція 
між християнами, що доходить часом до взаємного 
знищення: «Коли ж ви гризете та їсте один одного, 
то глядіть, щоб не знищили ви один одного!» (Гала-
тів 5:15). Звідси росте корінь дуже багатьох наших 
проблем. «І  я,  браття,  не  міг  говорити  до  вас,  як 
до духовних, але як до тілесних, як до немовлят у 
Христі. Я вас годував молоком, а не твердою їжею, 
бо ви не могли її їсти, та й тепер ще не можете, бо 
ви ще тілесні. Бо коли заздрість та суперечки між 
вами, то чи ж ви не тілесні, і хіба не по-людському 
робите?» (1 Коринтян 3:1-3). «Дітки мої, – я знову 
для вас терплю муки породу, поки образ Христа не 
відіб’ється в вас!» (Галатів 4:19). Саме у відсутності 
реального духовного росту криється основна причина 
того, що, маючи такі «даровані нам цінні та великі 
обітниці,  щоб  ними  ви  стали  учасниками  Божої 
Істоти» (2 Петра 1:4), християни виявляються 
безпомічними перед викликами свого часу, думають 
про себе, що «"я багатий, і збагатів,і не потребую 
нічого". А не знаєш, що ти нужденний,  і мізерний, 
і вбогий, і сліпий, і голий!» (Об’явлення 3:17).

Розуміти, що таке духовний ріст, і духовно 
зростати – дві різні речі. Можна багато знати про 
це – і духовно не рости. Можна нічого не знати про 
це – і духовно рости! Якщо християнин залишається 
слухняним Господу і Його Слову, якщо постійно шу-
кає Бога у своєму повсякденному житті, якщо зберігає 
стосунки з Духом Святим у серці й уникає свідомого 
гріха, якщо спотикається й часом навіть падає, але 
встає й бере з цього уроки, – то, не розуміючи всіх 
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нюансів й не ставлячи перед 
собою мети духовно рости, але 
перебуваючи під керівництвом 
Життєдавця, Який зрощує все 
живе, він обов’язково зроста-
тиме духовно.

Якщо ви – християнин, 
то я буду дуже радий, коли 
через цю книгу Дух Святий 
відкриє вам духовні очі на 
вічну перспективу в сьогоден-
ні земного життя й розбудить 
у вас тверде бажання духовно 
рости й розвиватися. Духовне 
народження людини на землі 
закінчує період пошуку Бога 
й вінчає його всиновленням 
у Божу сім’ю. Разом з тим це 
не кінець, не повна реалізація 
життєвого призначення – це 
тільки самий початок пре-
красного нового життя в Бозі 
і з Богом. Завдяки довершеній 
спокутній жертві Ісуса Христа 
за наші гріхи Отець Небесний 
перед кожною Своєю дитиною 
відкриває новий, недоступний 
раніше, обрій багатьох без-
межних можливостей у збу-
дуванні самого себе для віч-
ного життя під керівництвом 
Духа Святого. Як би я хотів, 
щоб усі християни побачили 
чудовий Божественний план 
у своєму особистому хри-
стиянському житті на землі 
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й досягали «високого поклику Божого в Христі Ісу-
сі» (Филип’ян 3:14). «Тож біжу я не так, немов на 
непевне,  борюся  не  так,  немов  би  повітря  б’ючи» 
(1 Коринтян 9:26).

Не в тимчасовому, а у вічному, не в матеріально-
му, а в духовному, не у видимому, а в невидимому, 
не в земному, а в небесному полягає зміст нашого 
життя на землі! 

Нехай поблагословить вас Господь Бог!

ЗРОСТАЙТЕ!!!
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Я
кщо Господу буде угодно і Він, з мило-
сті Своєї, продовжить ще час благодаті 
й спасіння на землі, якщо Він продов-
жить моє земне життя, якщо дасть мені 

ще більше розуміння й пізнання передбаченої Ним 
концепції духовного зростання віруючих людей (так 
багато «якщо», так мало від нас залежить; але все-та-
ки щось і залежить), а я зі свого боку дуже прагну 
й сподіваюся продовжувати духовно рости, – то, 
дуже ймовірно, відкриється нове додаткове пізнан-
ня Господа та Його шляхів. І тоді, при Господньому 
сприянні, я підготую друге (можливо, і наступні) 
доповнене (можливо, десь і виправлене) видання цієї 
книги. Тоді сама книга стане наочною ілюстрацією 
розглянутої в ній теми.

Також прошу вас, дорогі читачі: щодо теми духов-
ного росту, викладеної в книзі, пишіть мені запитання, 
одкровення, коментарі, зауваження, побажання, життєві 
приклади й інше – усе, що дарував вам Господь і що 
є у вас на серці, і це допоможе нам разом ще повніше 
й виразніше побачити й зрозуміти розглянуту тему. 
Я буду радий будь-якому вашому відгуку.

Чиє серце буде побуджене Духом Святим, моліться 
за мене, щоб я зміг написати ще декілька книг, теми 
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яких Господь уже поклав мені на серце. «…Як помо-
жете разом і ви молитвою за нас, щоб за дар ласки, що 
нам виявлений багатьма, багато-хто дяку складали 
за нас» (2 Коринтян 1:11).

Нехай буде прославлений Господь через здійснен-
ня Його вічного промислу в житті й співпраці з Ним 
кожного Його дитяти!

Ваш брат і співробітник у Царстві Бога Отця й Го-
спода нашого Ісуса Христа – Сергій Тупчик.

Soli Deo Gloria! – Одному Богові слава! 
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