
«Того часу, як зібралися десяти-
тисячні натовпи народу, аж топтали 
вони один одного, Він почав промовля-
ти перш до учнів Своїх: Стережіться 
розчини фарисейської, що є лицемір-
ство» (Лк.12:1).

Практично всі дорікання, які сказав 
Ісус в Євангелії, адресовані фарисеям. 
Ісус не критикує владу Ірода чи неспра-
ведливість римської окупації, однак не 
проходить повз фарисеїв. Звичайно, це 
не означає, що Йому подобалося прав-
ління Ірода, чи захоплення Юдеї іно-
земними військами. Але фарисейська 
розчина, на думку Господа, була небез-
печнішою, ніж аморальний політичний 
режим. Останній був лише зовнішньою 
загрозою для духовного життя, лицемір-
ство ж – загроза внутрішня.

Але що ж таке лицемірство? 
У чому його суть?

Грецьке слово, яке використовуєть-
ся в оригіналі Нового Завіту, крім ли-
цемірства означає також акторську гру, 
лицедійство. Лицемір приховує своє 
справжнє «я» за певною роллю. Він 
не щирий (хоч може зіграти щирість). 
Фальшиві посмішки, підроблена зацікав-
леність, театрально розіграні почуття – 
маски, які лицемір одягає на себе. Лице-
мірство і є приміряння масок, «облич».

Христос звинувачує фарисеїв у не 
справжності. Сутність лицемірства, най-
вірогідніше, полягає в невідповідності 
зовнішнього і внутрішнього. Наші по-
чуття і думки не співпадають з нашими 
словами. Наші слова не відповідають 
життю. Подібна несумісність і є лицемір-
ством. 

«Горе вам, книжники та фарисеї, 
лицеміри, що чистите зовнішність 
кухля та миски, а всередині повні вони 
здирства й кривди! Фарисею сліпий, 
очисти перше середину кухля, щоб чи-
стий він був і назовні! Горе вам, книж-
ники та фарисеї, лицеміри, що подібні 
до гробів побілених, які гарними зверху 

здаються, а всередині повні трупних 
кісток та всякої нечистости! Так і ви, 
назовні здаєтеся людям за праведних, 
а всередині повні лицемірства та без-
законня» (Мт.23:25-28). 

При цьому важливо підкреслити, що 
лицемірство – це не просто не співпа-
дання зовнішнього і внутрішнього. Це 
скоріше намагання видати «зовнішні де-
корації» за внутрішній зміст.

Де ж в нашому духовному житті най-
більш вірогідний прояв лицемірства? Де 
зони ризику?

Перш за все, – це сфера 
відносин. Лицемірство – гріх 

публічний.
В нагірній проповіді Ісус згадує бла-

годійність, молитву і піст як благочести-
ві, на думку юдеїв, заняття. Однак лице-
міру і потрібні суспільно значимі форми 
благочестя. Жертвувати, молитися і 
поститися потрібно так, щоб оточуючі 
це обов’язково помітили і оцінили. Це 
праведність, яка втратила вертикальний 
вимір. Тут немає бажання вгодити Богу, 
але є бажання звернути увагу публіки до 
власної персони.

Немає нічого поганого в тому, щоб 
допомагати бідним чи молитися в бага-
толюдних місцях. Питання тільки в тому, 
для чого ми це робимо, і в кого шукаємо 
винагороди. Перед нами проблема мо-
тивів. Лицеміром рухає намагання зда-
тися кращим, ніж він є насправді.

Хоча, це не нікчемна форма лицемір-
ства. Тут бідні хоч  щось виграють. Гірше, 
коли людина роздумує про жертовність, 
а сама і ломаного гроша не дасть потре-
буючому. Робити добро з нечистих моти-
вів все ж краще, ніж робити зло, прикри-
ваючись словами про добрі мотиви. 

В чому причина лицемірства? Де хо-
вається сила, яка його рухає?

Щоб розібратися в цьому питанні, 
розглянемо один біблійний епізод з по-
слання до Галатів. Павло пише: «Коли 
ж Кифа прийшов був до Антіохії, то від-

крито я виступив супроти нього, заслу-
говував бо він на осуд. Бо він перед тим, 
як прийшли були дехто від Якова, спо-
живав із поганами. А коли прибули, став 
ховатися та відлучатися, боячися обрі-
заних.  А з ним лицемірили й інші юдеї, 
так що навіть Варнава пристав був до 
їхнього лицемірства» (Гал.2:11-13).

Чому Петро поступив таким чином? 
Чому став сторонитися язичників?

Він остерігався, щоби брати з Єруса-
лиму не відкинули його. Боявся впасти в 
їхніх очах, бо їхня думка була для нього 
важливою.

Чому ми одягаємо на себе маски? 
Чому розігруємо з себе те, що нам не 
властиве?

Вірогідно, є два головних мотиви.
Перший мотив – це страх позбави-

тись людського визнання, любові, пова-
ги. Нам страшно, що нас не зрозуміють, 
відкинуть… Саме цей страх, очевидно, 
відчував Петро.

Другий мотив пов’язаний з бажан-
ням отримати більше визнання, любов і 
повагу людей. Таке бажання мали фари-
сеї. Ісус говорив про них: «Усі ж учинки 
свої вони роблять, щоб їх бачили люди, 
і богомілля свої розширяють, і здовжу-
ють китиці. І люблять вони передніші 
місця на бенкетах, і передніші лавки в 
синагогах, і привіти на ринках, і щоб 
звали їх люди: Учителю» (Мт.23:5-7).

Неважко побачити, що яким би не 
був мотив в основі лицемірства, ключо-
ву роль, в будь-якому випадку, грає орі-
єнтація на думку людей. Лицемір завж-
ди стурбований тим, що подумають про 
нього оточуючі.

В Нагірній проповіді Христос описує 
мотиви справ лицемірів:

– «щоб прославили їх 
люди…» (Мт. 6:2);

– «щоб показатися перед людь-
ми…» (Мт. 6:5);

– «щоб показатися лю-
дям…» (Мт. 6:16).

Любов і повага людей стає важливі-
шою за любов Божу, а слава людська – 
за славу Божу. І найсумніше те, що це 
заміщення може відбуватися непомітно 
для нас самих.

Чи можна 
перемогти лицемірство? Якщо 

так, то як це зробити?
Перше рішення ми знаходимо у тій 

же Нагірній проповіді. Перемогти лице-
мірство можна, якщо вгамувати бажан-
ня визнання «в корені», зробивши своє 
праведне життя таємницею для інших.

«А як ти чиниш милостиню, хай 
не знатиме ліва рука твоя, що ро-
бить правиця твоя, щоб таємна була 
твоя милостиня, а Отець твій, що 
бачить таємне, віддасть тобі явно» 
(Мт.6:3,4).

Це, звичайно, не означає повну кон-
спірацію, зміст не в цьому. Дітріх Бохе-
фер дуже чітко висловив суть заповіді 
про таємницю: «Видимість слідування 
за Христом – для кого вона має бути та-
ємницею? Не для інших людей – вони, 
навпаки, мають бачити, як світить світло 
учнів Христа; воно має бути таємницею 
для того, хто чинить явне».

«Нехай ліва рука твоя не знає, що 
робить права…» Ми покликані робити 
добрі діла, не ведучи облік, не поміча-
ючи себе.

Завдяки таємниці ми можемо здола-
ти перший мотив лицемірства – бажання 
слави і визнання. Але як бути з другим 
мотивом – зі страхом бути відкинутим і 
незрозумілим?

Тут потрібне інше рішення. Одним із 
яскравих прикладів людей, які вистояли 
перед страхом бути відкинутим, є Пав-
ло. Він писав: «Бо тепер чи я в людей 
шукаю визнання, чи в Бога? Чи людям 
дбаю я догоджати? Бо коли б догоджав 
я ще людям, я не був би рабом Христо-
вим» (Гал.1:10).

Що дозволило Павлу встояти, якщо 
не Божа любов? Людині, яка вкорінена у 
Божій любові, зовсім не важливо, що ду-
мають про неї оточуючі і як вони до неї 
відносяться. Якщо вона робить щось, то 
не заради «показухи».

В іншому місці Павло пише: «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 виправдуюсь; Той же, Хто 
судить мене, то Господь» (1Кор.4:3,4).

Звільнення від страху бути освиста-
ним і від спраги аплодисментів. Звіль-
нення від тяги постійно доводити щось 
іншим і самому собі, закріпляючи свій 
духовний «statusquo». Як таке можли-
ве? Чи можливе взагалі? Адже ми всі в 
тій чи іншій мірі, в тих чи інших ситуаціях 
лицеміримо…

Найпершим кроком до нелицемірної 
віри буде визнання нашої нездатності 
справитися з лицемірством, з подвійні-
стю існування. Тільки усвідомивши, що 
«людям це не можливе», ми відкриває-
мо, що «все можливе Богу» (Мр. 10:27).

Андрій Суховський
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10 Два чоловіки до храму ввійшли по-
молитись, один фарисей, а другий був 
митник. 
11 Фарисей, ставши, так молився про 
себе: Дякую, Боже, Тобі, що я не та-
кий, як інші люди: здирщики, неправед-
ні, перелюбні, або як цей митник. 
12 Я пощу два рази на тиждень, даю 
десятину з усього, що тільки надбаю! 
13 А митник здалека стояв, та й очей 
навіть звести до неба не смів, але бив 
себе в груди й казав: Боже, будь мило-
стивий до мене грішного!... 
14 Говорю вам, що цей повернувся до 
дому свого більш виправданий, аніж 
той. Бо кожен, хто підноситься, буде 
понижений, хто ж понижається, той 
піднесеться. 

Лк.18:10-14

Дієслово

В українській мові слово, яке вказує 
на дію, називається дієсловом. Росій-
ською звучить «глагол». Дієслово озна-
чає дію, і не тільки, але і закликає до неї, 
і навіть діє само. Російське слово вказує 
на говоріння: глаголити, звучати, клика-
ти. 

Більшість біблійних слів описують 
дії – не світ і людей, але дії Бога у світі 
і серед людей. Вони закликають читачів 
до справ і самі ж впливають на читача і 
того, хто слухає.

В наші дні слова знецінилися. Ми  го-
воримо одне, а думаємо інше. Кажемо – і 
не робимо. Слухаємо інших – не довіря-
ємо. Обіцяємо – не виконуємо.

Слова втратили силу і зміст. Слова 
стали недіючими. На них перестали зва-
жати.

Реальність, яка змінює
Візьмімо слово «віра». Про що воно 

говорить? До чого закликає? У відпо-
відь люди знизують плечима: «У кож-
ного своя віра». Що змінює наша віра і 
як вона проявляється? Люди б’ють себе 
кулаком у груди: «Моя віра тут, у мене 
Бог усередині».

А навколо – огидна реальність, не-
людські, майже скотинячі умови. Вихо-
дить, що віра нічого не змінює, лише 
тішить душу оманливою надією на пра-
вославність чи особливу духовність, яка 
глибоко «всередині».

Така віра – як зимове сонечко: 
світить, але не гріє. Пора повернути 
словам їхню силу. Для цього потрібно 
повернутися до Бога і почути слова, як 
Його слова. Бо Його слова діють, змі-
нюють, спасають. Бо слова Божі – дух 
і життя, і людина живе не хлібом єди-
ним, але Словом Божим. «Майте віру 
Божу», – закликає Ісус (Мр.11:22). Віра в 
Біблії – «дієслово». Віра все приводить 
у рух. Віра змінює реальність. Здійснює 
те, чого ще не має. Робить видимим схо-
ване чи ще не проявлене. Врешті, віра 
спасає. «А все, що не від віри, те гріх» 

(Рим. 14:23). Віра оживлює думку, на-
повнює змістом діла, без віри життя би 
зупинилося. 

Кожна людина вірить і відчуває на 
собі силу віри. Але тільки віра Божа діє 
як спасіння, змінюючи природу людини, 
зближуючи її з Богом. 

Змінене життя
Як відомо, «віра» – іменник, який 

утворений від дієслова «вірити». Спо-
чатку було «дієслово». І це дієслово 
закликало людей до особливих відно-
син з Богом, стосунків довіри, вірності, 
відданості. Віра (вірність), як правило, 
характеризує Бога, але інколи і людину: 
«А праведний житиме вірою (вірністю) 
своєю» (Авк. 2:4). Відносини віри взаєм-
ні, двосторонні. Тут є і Боже звернення, і 
людська відповідь.

«А праведний житиме вірою», – апо-
стол Павло повторює пророче слово в 
Посланні до Римлян (Рим. 1:17). І тут 
підкреслюється відповідальність «кож-
ного віруючого». Бог сіє насіння, але не 
кожен дає йому зійти. Бог закликає, не 
кожен відповідає. Бог пропонує, не всі 
приймають.

Юдеї знали про Бога з історії і Пи-
сання. Гелени – з філософії, сумління і 
природи. Однак знання про Бога недо-
статньо. «Бо, пізнавши Бога, не про-
славляли Його, як Бога, і не дякували, 
але знікчемніли своїми думками…» 
(Рим.1:21).

З апостольських слів стає зрозуміло, 
що знання про Бога не можна прирівня-
ти до віри. Знання відкрите: «Тому, що 
те, що можна знати про Бога, явне для 
них, бо їм Бог об’явив» (Рим.1:19). Але 
без особистого рішення, дії, вольового 
зусилля знання не  може змінити люд-
ську природу. Віра – знання (саме так 
розуміли віру здавна у більшості наро-
дів) не стала вірою дії (а саме цьому 
вчить Біблія).

Тому Яків змушений сказати: «Чи ві-
руєш ти, що Бог один? Добре робиш! 

Та й демони вірують і тремтять. Чи 
хочеш ти знати, о марна людино, що 
віра без діл мертва?» (Як.2:19,20).

Віра – це завжди особистий стосу-
нок. Віру не можна замінити належні-
стю до авторитетної релігійної традиції 
чи «канонічної церкви» («правильної 
віри»).

Віру не можна замінити знанням про 
віру – як «правильно вірити».

Плоди віри
Справжня віра завжди діюча, про-

дукує зміни і приносить плід. Перший з 
плодів – покаяння. Саме покаяння про-
повідував Іван Хреститель, який звер-
тався до вибраного Богом народу, носію 
і «хоронителю віри»: «Роде зміїний, хто 
навчив вас тікати від гніву майбутньо-
го? Отож, учиніть гідний плід покаян-
ня» (Лук.3:7,8).

Що означає покаяння? Це дія віри в 
нас: коли віра Божа вливається в нас і 
викликає відповідь, якщо ми дозволя-
ємо вірі змінити нас. Ця тривала дія – 
пробудження, навернення, прийняття, 
слідування, преображення. Тому біблій-
ні персонажі ставлять «питання віри», 
а не «запитання допитливості». «Чого, 
Господи, хочеш, щоб я вчинив?» – запи-
тує Савл (Дії 9:6). «Добродії! Що треба 
робити мені, щоб спастися?» – запи-
тує темничний сторож (Дії 16:30).

Віра починає діяти після нашого рі-
шення бути смиренним, відкритості до 
перемін і готовності доручити себе волі 
Божій. В нас немає часу на довгі супе-
речки. Коли ми зустрічаємо Господа, за-
лишається лише одне важливе запитан-
ня: що мені робити? Ми віддаємо себе 
Богу, віддаємося на послух віри. Віра – 
не наша власність, не предмет володін-
ня. Віра – рушійна сила, яка зв’язує нас 
з Богом і змінює на Його образ.

Коли віримо в Ісуса Христа, то хва-
лимося Ним, а не нашою правильністю. 
Бо дорожимо відносинами з Ним біль-
ше, ніж традицією. Ми прагнемо перемін 
більше, ніж знань. Наша віра не нади-
має нас, але упокорює, не принижує ін-
ших, але надихає. І чим більшого успіху 
досягає діло віри в нас, тим більше ми 
діємо, тим ревніша наша праця любові. 
«Бо сили не має в Христі Ісусі ані обрі-
зання, ані необрізання, але віра, що чин-
на любов’ю» (Гал.5:6).

Варто поставити собі запитання: які 
зміни я помічаю у своєму житті? Чи на-
магаюсь управляти ним, як все ще сво-
їм? Чи дозволяю Богу змінювати Його? 
Чи не стою на місці? Чи не їду у відче-
пленому вагоні? Нехай віра стане «дієс-
ловом»! 

Михайло Черенков

Міцна віра
Було спекотне літо, і фермери, жи-

телі невеликого села, дуже турбували-
ся тим, що буде з їхнім урожаєм. Однієї 
неділі після богослужіння вони зверну-
лися до свого священика за порадою.

– Отче, ми маємо щось робити, бо 
інакше втратимо врожай і будемо голо-
дувати!

– Все, що від вас вимагається, – це 
молитися з вірою. Молитва без віри – 
це не молитва. Вона має виходити з 
серця, – відповів священнослужитель.

Весь наступний тиждень фермери 
збиралися двічі на день і молилися, 
щоби Господь послав їм дощ. У неділю 
вони прийшли до священика. 

– Нічого не виходить! Ми щодня 
збираємося разом і молимось, а дощу 
немає і немає.

– Ви дійсно молитеся з вірою? – за-
питав священик.

Вони стали запевняти його, що це 
саме так. Але священик заперечив:

– Якби ви молилися з вірою, то 
хоча б один із вас би прихопив би з со-
бою парасолю! 

http://www.truechristianity.info

Брехливість уст і чесна розмова

Звичайно, є й інші приклади брехливості уст, але ці, на-
певно, найпопулярніші. «Відкинь ти від себе лукавство уст, 
віддали ти від себе крутійство губ» (Пр.4:24).

Що таке лукавість уст? Зазвичай це нечесні слова. Це 
мова хвиляста, улеслива, несправедлива. Наведу декілька 
прикладів.

Обман
Обманювати щодо себе чи інших – це порушення Божого 

завіту. Навіть коли ми легко «перебільшуємо» чи «викривля-
ємо» правду заради краси та історії чи потакання стереоти-

пам, ми руйнуємо основу, на якій будуються чесні відносини і 
репутація. Не можна бути в мирі з Богом і ближнім, якщо між 
вами обман.

Чутки
Говорити про когось без його присутності – це крива до-

рога. Ми всі знаємо, що найкоротша відстань між двома 
точками – це пряма. А ось чутки – це «урізання кутів» на дов-
гій і звивистій стежці. Чутки, можливо, до вас не дістануться, 
але за вами вони будуть ходити по п’ятах. І це лукавство уст. 

Лицемірство
Це найгірше втілення обману. Лицемір презентує себе 

в неправдивому світлі, видаючи успіх там, де ним навіть не 
пахне, зображаючи щирість і турботу в один момент, а в на-
ступний вже готуючись «пожерти живцем».  Лицеміри пропо-
відують про мир, коли навколо не просто немає миру, а всюди 
кипить війна. Вони проповідують мир і повагу, а самі таємно, 
інколи явно, ведуть себе протилежним чином. Біблія називає 
таких людей «двоєдушними». А ще у них зміїні язики.

Без сумніву, є й інші приклади лукавих уст, але ці – найпо-
ширеніші. Богові подобаються ті, хто без крутійства говорить 
правду.

Джаоед Уілсон

Прийняти Христа, 
що це означає?

Прийняти Христа – значить розка-
ятися, повернутися обличчям до Бога і 
повірити, що Ісус увійде у наше життя, 
простить наші гріхи і зробить нас та-
кими, якими Він хоче нас бачити. Але 
погодитися з розумінням того, що Ісус 
Христос – Син Божий, і що Він вмер на 
хресті за наші гріхи, ще недостатньо. 
Недостатньо також прийняти це своїми 
почуттями. Ми приймаємо Ісуса Хри-
ста вірою, зусиллям нашої волі.

Я закликаю вас запросити Ісуса 
Христа увійти у ваше життя, щоб Він 
простив ваші гріхи і жив у вас. Адже 
хоч Він «не бажає, щоб хтось загинув», 
все ж увійде у ваше життя тільки після 
вашого особистого запрошення.

Бог знає ваше серце, для Нього 
важливі не стільки слова, скільки ваше 
відношення. Якщо ви хочете прийня-
ти Його як Свого Спасителя і Господа, 
схиліть голову і промовте цю, чи подіб-
ну до неї молитву: «Господи Ісусе, дя-
кую Тобі за те, що Ти вмер на хресті за 
мої гріхи. Ти мій Спаситель і Господь. 
Дякую Тобі за прощення моїх гріхів і за 
Твій дар вічного життя. Візьми моє жит-
тя у свої руки. Зроби мене таким, яким 
Ти хочеш мене бачити. Амінь».

Білл Брайт
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Я все зважила і готова йти до в’язниці

Американська чиновниця може 
стати першою християнкою в США, 
посадженою у в’язницю через 
відмову реєструвати одностатеві 
шлюби. Зараз вона відправлена 
під варту.

Кім Девіс – окружний посадо-
вець округу Роуен штату Кентуккі, 
в її обов’язки входить видавати 
свідоцтва про укладення шлюбу. 
Девіс відмовляється це робити для 
гомосексуалістів, тому що це супе-
речить її релігійним переконанням 
– вона християнка.

«Я все зважила, і я готова йти до 
в’язниці, – говорить вона, – справа 
не в геях або лесбіянках. Справа в 
тому, що потрібно дотримуватися 
закону Божого. Легко говорити про 
свою віру, а ви спробуйте робити 

так, як віра наказує робити. Я дуже 
тверда у своїй вірі. Я не залишаю 
совість і душу в автомобілі, перш 
ніж почати роботу. І не роблю ви-
гляд, що я не така, якою є».

Девіс була обрана на цю по-
саду в листопаді минулого року. І 
через те, що її не призначили на 
цю посаду, а обрали, місцева вла-
да звільнити її не може. Девіс же 
відразу після того, як були легалі-
зовані одностатеві шлюби, виріши-
ла для себе, що не поставить свій 
підпис на свідоцтві про шлюб між 
людьми однієї статі.

Після того, як Девіс відмовила-
ся реєструвати одностатеві шлюби, 
її чоловікові погрожували тим, що 
вночі спалять їхній будинок, що його 
поб’ють, а її будуть ґвалтувати на 

очах у пов’язаного чоловіка. Самій 
Девіс також погрожували вбивством.

Федеральний суд постановив, 
що Девіс зобов’язана видавати лі-
цензії на одностатеві шлюби. Апе-
ляційний суд залишив це рішення в 
силі, Верховний Суд зволив взагалі 
в цю справу не втручатися.

Незалежно від того, яким буде 
рішення суду, Кім заявляє, що не 
піде проти своїх релігійних переко-
нань – і не подасть у відставку.

«Мені не потрібна слава, я не 
хочу бути таким собі символом 
страждань за віру. Просто так вийш-
ло, що Господь вибрав мене бути в 
цей час у цьому місці. Я нічим не від-
різняюся від інших християн. Зараз 
прийшов час для мене відстоювати 
віру, прийде він і для інших», – гово-
рить Кім. Адвокати позивачів пропо-
нували суду відпустити Девіс, якщо 
вона перестане порушувати закон і 
буде реєструвати одностатеві шлю-
би. Суддя погодився на такий ком-
проміс, але Девіс від нього відмови-
лася.

Нагадаємо, 26 червня 2015 
Верховний суд США ухвалив, що 
рівність шлюбу є фундаменталь-
ним правом громадянина і доз-
волив одностатеві шлюби по всій 
країні.

  «Fox News».

Під маскою

Життя складне, навіть буден-
не, звичайнішого не буває. Жити 
під маскою, постійно граючи роль, 
архіскладно. Багато з нас, подібно 
Дон Жуану, ховають своє презир-
ство до життя під маскою життє-
любності, трудоголізму чи навіть 
байдужості. Зважаючи на те, що ми 
бачимо у світі, можна припустити, 
що скрізь панує лицедійство і ма-
скарад.

Нещодавно я побував у цир-
ку. Там поставили чудовий номер 
з мавпами. Дресирувальник на-
вчив їх різних трюків, «грати» на 
музичних інструментах. Мені чо-
мусь згадався Дарвін. Це ж треба: 
більшість серйозно вірить у те, 
що ми походимо від цих лахматих 
тваринок. У цирку одягаємо їх в 
одяг, змушуємо грати не властиву 
їм роль, щоби вони хоч якось були 
схожими до нас.

Життя під маскою Біблія нази-
ває лицемірством. Біблійне слово 
«лицемір» можна перекласти як 

актор. Той, хто по життю носить 
маски – актор, по-іншому його не 
назвеш. Так ось, одягнеш маску з 
якогось приводу, а вона і приросте. 
З нею зручніше. Вірка Сердючка – 
у виконанні Андрія Данилка, під-
корила своїм образом сучасного 
обивателя, актор відверто зізнався: 
«Завжди бути в масці – моя доля!»

Людина від народження схиль-
на до удаваності, лицемірства. Бі-
блія малює сумну картину: «Мар-
ноту говорять один до одного, 
їхні уста облесні, і серцем подвій-
ним говорять...» (Пс.11:3).

Люди одягають маску, щоби 
зробити те, чого без маски вони 
нізащо б не зробили. Найбільш 
оманлива з масок – маска щасли-
вої людини. І, напевно, найнебез-
печніше – релігійне лицедійство. 
У часи Христа представники релі-
гійного істеблішменту «робили ви-
гляд, що вони благочестиві», але 
Того, Хто чинив за Божою істиною, 
вони розп’яли (Лк. 20:20). Найсуво-

ріші слова Христа були адресовані 
лицемірам, бо життя під маскою 
калічить душі і спалює сумління 
(1 Тим. 4:2).

Таке життя спотворює душу, 
від нього жахливо втомлюєшся. 
Під маскою задихаєшся. Немає, як 
виявляється, тієї свободи, заради 
якої і затіяна вся гра. Вибравши 
собі маску, яка підходить, люди че-
кають, що скоро все зміниться, ма-
ску можна буде зняти і стати самим 
собою. Але цей момент ніколи не 
настає.

Жити під маскою – значить 
жити у постійному страху. Не встиг 
поміняти маску, і виявляється хто 
ти є насправді. Живучи під маскою, 
людина починає зневажати саму 
себе. Життя у лицедійстві – безра-
дісне, адже «…а радість безбожно-
го тільки на хвилю…» (Йов.20:5). 
Бути не собою обходиться дуже 
дорого. Христос казав: «Бо немає 
нічого захованого, що не виявить-
ся, і немає таємного, що не вийде 
наяву» (Мр.4:22).

У спорті є поняття тайм-ауту. 
Це перерва під час гри для пере-
осмислення стратегії матчу і від-
новлення сил. Друже, ти втомився 
прикидатися: візьми тайм-аут. У 
Біблії сказано: «Вгамуйтесь та 
знайте, що Бог Я…» (Пс.45:11). 
Тобі просто потрібно знайти себе, 
поки є можливість.

Жити під маскою – зовсім не 
обов’язкова умова виживання у 
світі. Христос хоче допомогти тобі 
почати повноцінне, цілісне, гармо-
нійне життя і позбавитися від непо-
трібної маски назавжди. Так, труд-
нощі будуть. Будуть спокуси знову 
сховатися за неї – звичну, підігнану 
по розмірах. Але, з Божою допомо-
гою, ти здолаєш цю спокусу. Звер-
нись до Господа в молитві покаян-
ня, і ти зрозумієш, що надія твоя – в 
Господі.

Віктор Гамм
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Не хочете ісламізації Європи? 
Приходьте в церкву! – Ангела Меркель

«Я б хотіла бачити біль-
ше людей, які можуть 
сміливо заявити: «я – 
християнин», – відпові-
ла канцлер Німеччини 
Ангела Меркель на за-
питання про небезпеку 
ісламського фундамен-
талізму для Європи.

Вона висловила надію, що жителі Старого Сві-
ту повернуться до релігійних практик. Канцлер під-
креслила, що проблема ісламського радикалізму 
торкається не лише Близького Сходу, але і Західної 
Європи. Меркель звернула увагу на те, що багато бо-
йовиків Ісламської держави виховувалися в країнах 
Євросоюзу.

На думку Меркель, дискусія про небезпеку ісламу 
завжди має спонукати жителів Старого Світу зверта-
тися до своїх християнських коренів.

http://www.grehu.net/

Екс-президент США продовжує служити в 
церкві, не дивлячись на хворобу

90-літній Джиммі Кар-
тер, 39-й президент 
США, не дивлячись 
на хворобу, залиша-
ється вірним Богу, і 
продовжує служити 
у баптистській церкві 
«Маранафа» в його 

рідному місті Плейнз (штат Джорджія).
В серпні 2015 року в Картера було діагностовано 

рак, і зараз він проходить інтенсивний курс лікування. 
Але при цьому не залишив своїх обов’язків диякона 
церкви і щонеділі продовжує вчити у недільній школі. 
Його послання завжди наповнене вірою і оптимізмом.

Греху.net

25 країн, найбільш 
небезпечних для християн

Британська «Гардіан» 
опублікувала список 
з 25 країн, у яких хри-
стиян переслідують.
Список очолює Північ-
на Корея. З 25,2 млн. 
жителів країни, за 
даними газети, хрис-

тиянство сповідують 300000 людей, тобто 1,2% на-
селення. Влада КНДР вороже ставиться до релігії, і 
багато віруючих знаходяться у в’язницях, їх катують 
і страчують.

Наступною є Сомалі, на 11,2 млн. жителів налічу-
ється кілька сотень християн. Ісламське угрупування 
заявило про намір повної зачистки від християнської 
присутності.

Третє місце має Ірак. Християн тут менше 1%. 
Значну частину території контролює ІД, змушуючи 
християн приймати іслам, або платити данину. Бага-
тьох просто вбивають, поширюючи відео з пропаган-
дистською метою.

Далі йдуть Сирія, Афганістан, Судан, Іран, Пакис-
тан, Нігерія, Еритрея, Саудівська Аравія, Лівія, Йе-
мен, Узбекистан, В’єтнам, Кенія, Туркменістан, Індія, 
Єгипет, М’янма.

http://mirvam.org/

Бойовики “ЛНР” взяли 
у полон пастора євангелської церкви

У місті Свердловську 
Луганської області бо-
йовики самопроголоше-
ної «ЛНР» захопили в 
полон пастора місцевої 
церкви християн віри 
євангельської Тараса 
Сень.

Від початку росій-
ської агресії проти України пастор Тарас Сень став 
одним з найактивніших священнослужителів, які по-
чали надавати душпастирську опіку та соціальну до-
помогу потребуючим мешканцям окупованих терито-
рій Донбасу. 

Пастор Тарас Сень разом з іншими віруючими-во-
лонтерами постійно надають продуктову та іншу до-
помогу багатьом нужденним людям східної України.

На момент верстки даного номеру газети, стало 
відомо про звільнення Тараса Сеня. Зараз він повер-
нувся додому, загроз його життю і безпеці немає.

http://risu.org.ua/



Богу – так,  церкві – ні

Минулого літа випало подорожувати 
з дамою років сорока. Оскільки переліт 
мав бути тривалим, то ми розговори-
лись. У розмові виявилося, що я вірю в 
Бога. А для неї тема віри була не про-
сто цікавою, але  і важливою. Запитань 
у Вікторії було немало, і політ пройшов 
для нас непомітно. У якийсь момент 
розмови, говорячи про мусульман, вона 
вигукнула: «Чому вони не вірять так, як 
ми?...» і обережно додала: «Ну, або як 
ви…»

Мене вразило те, що Вікторія в існу-
ванні Бога не сумнівалася, вона вірила 
в Нього, але всі відомі їй церкви відки-
дала. Вона жваво цікавилася питаннями 
віри, моїм життєвим досвідом – досві-
дом звичайної людини, але в той же час, 
на її погляд, не зовсім звичайної, бо я 
намагаюся підкорити свою волю Божій. 
Бог їй подобався, а церква – ні.

І тут виникає запитання: чому? Ісу-
са люди приймають. Він їм подобається. 
Господь усім допомагав, хворих зціляв, 
голодних годував, гордим докоряв, а тих, 
хто шукають, закликав, тобто Ісус брав 
безпосередню  участь у житті людей, які 
Його оточували! Претензій до Нього не 
виникає. А ось до християн, людей, які 
носять Його ім’я, їх сьогодні немало. 

Все частіше можна чути, що Євро-
па, США і Україна стають постхристи-
янськими країнами. Деякі ідуть далі, 
стверджуючи, що Європа вже стала 

постхристиянською. Мені здається, що 
в цьому твердженні є доля правди, але 
воно не відображає справжнього стану 
речей. Ми з вами живемо скоріше в епо-
ху постмодернізму, а не в епоху пост-
християнства.

Світ переживає стрімкі зміни. Змі-
ни відбуваються і в світоглядах людей. 
Наприклад те, що ще не так давно зда-
валось аморальним, і те, що Біблія на-
зиває гріхом, сьогодні проголошується 
інакшим. Все це впливає на суспільне 
сприйняття релігії загалом і християн-
ства зокрема. З іншого боку, девальва-
ція і спотворення практичного христи-
янства і призводить до того, що сучасну 
людину перестає цікавити християнська 
церква. 

Американський Центр досліджень 
Варна (Barna Group), порівнявши не-
християн з християнами за 152-а крите-
ріями, виявив, що у поведінці цих груп 
відсутні будь-які відмінності! І якщо сьо-
годні зміст християнина в тому, щоби 
бути просто пересічною людиною і не-
сти цю свою пересічність іншим людям, 
то таке християнство не потрібне світу!

Чим же ми сьогодні зайняті? Хочеть-
ся крикнути: ми, християни, продовжує-
мо діло Христове на землі – піклуємося 
про людей, підкріплюємо знесилених, 
докоряємо тим, хто грішить, але якщо 
забрати всю нашу внутрішньоцерковну 
суєту і зайнятість, символіку, таблички, 

звання, почесті, які стали невід’ємною 
частиною християнської системи, то 
чи залишиться що-небудь від нашого 
«християнства»? Все рідше за мішурою 
адміністративної церковної політики ми 
заледве розрізняємо справжню мету 
і призначення церкви, яка перш за все 
призначена для спасіння людей, приве-
дення їх додому, до Христа.

Як же нам змінити цю ситуацію? В 
Євангелії ми знаходимо підказку: фа-
рисеї і книжники – духовенство того 
часу – дорікають Ісусу за  те, що Він 
«їсть і п’є з митниками і грішниками»! Їх 
би влаштувало, якби Ісус проводив час 
у спілкуванні з ними. На жаль! Він надав 
перевагу товариству Закхея, Вартимея, 
Марії Магдалини, рибалок – людей, які 
визнавали свою недосконалість. Спілку-
вання з Ісусом повністю їх змінило.

Сутністю сучасного християнства 
має бути спілкування з тими, хто «має 
потребу в лікарі». Саме так охарактери-
зував Ісус людей, які далекі від Істини. 
При цьому християни покликані до спіл-
кування, співчуття, милосердя, чесності, 
любові, вірності… Саме такими якостя-
ми спілкування з людьми, «які мають по-
требу в лікарі», перевіряється щирість 
нашого християнства.

Де сьогодні людям знайти однодум-
ців, де б вони зустріли дружбу і відкри-
тість, не дивлячись на різницю в жит-
тєвих установках? Нашим сучасникам 
потрібно не просто чути готові, завчені 
відповіді на свої запитання, а взяти 
участь у пошуку цих відповідей. Цер-
кви, служителі, християни, віруючі – всі 
послідовники Христа сьогодні мають 
стати відкритими до людей, які ставлять 
«неправильні» запитання, взяти участь 
у їхньому житті. Тому християнство сьо-
годні має потребу в радикальних змінах, 
особливо в методах донесення Радісної 
Звістки тим, хто живе поруч з нами, на-
шим співвітчизникам.

Ми маємо навчитися бути друзями 
людям, які не поділяють наші переко-
нання. Не сусідами, чи колегами лише, 
а саме друзями – в радості і горі. Тільки 
тоді наша віра буде видимою в наших 
вчинках і життя стане наповненим зміс-
том, а наш приклад віри заслужить увагу 
людини, яка шукає. І ось тут почнеться 
діалог. І це будуть не жнива, а всього 
лиш початок сівби.

Фелікс Волошин

Історія про монтажника дверей
Одного разу ми всією сім’єю пішли в гості до іншої сім’ї, 

їхній будинок був ще не добудованим. Спілкувались на різні 
теми і багато говорили про будівництво. Коли сіли вечеряти, 
мій чоловік запитав, хто встановлював їм двері. Обличчя влас-
ниці дому змінилось, і вона сказала, що це особлива історія.

Чоловік, який ставив двері, був дуже акуратним і добре 
знав свою роботу. Але, тим не менше, вона не радила нам 
звертатися до нього,бо його проблема – затягувати час вста-
новлення. Постійно підводив з термінами. А найсумнішим 
було те, що ця людина – християнин.

Власниця будинку сказала: «Я можу дати вам номер його 
телефону, він у мене так і записаний: «Вася брехун». 

Ми посміялись у відповідь, але потім я ще довго думала: а 
як я записана в чийомусь телефоні? Загалом людина записує 
ім’я в телефон разом із якоюсь асоціацією, наприклад з про-
фесією чи характером людини. Мені не хотілося б опинитися 
на місці «Васі брехуна», але так реально буває, що ми звикає-
мо до якоїсь проблеми і самі перестаємо її помічати. Потрібно 
частіше переглядати своє життя у світлі Божого слова, щоб не 
опинитись у подібній ситуації.

 http://2430.ru/
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Часто носимо зло у грудях

Часто носимо зло у грудях,
Хоч здаємось  святі на людях.
Часто судимо наших ближніх,
Забуваючи, – є Всевишній.

Дуже гострі, як  скло, колючі,
Ранять серце слова болючі.
У душі залишають шрами,
Що не гояться і з роками.

Нам усім заповів Спаситель
Своїх ближніх не осудити.
Краще будьмо для них бальзамом,
Що лікує сердечні рани.

Різні долі, повні радості й тривог,
Та над кожною Один Великий  Бог.
Справедливий Він і Праведний Суддя,
Перед Ним колись постанем ти і я.

Тільки Богу віддамо останній звіт,
Як закінчиться мандрівка днів і літ.
Щоб до неба не прийти цілком пустим
В каятті тепер схилімось перед Ним.

Марія Звірід

***
Спершу визнай сам перед собою,
Що ти – просто грішник на землі.
Може, серце сповниться любов’ю,
Може, втома зникне на чолі,
Може, совість нишком заговорить
Із глибин холодних забуття
Й приведе небавом у покорі
До Того, Хто дав тобі життя.
А тоді в молитві сповідальній,
Як сльоза пригасить в грудях біль,
У душі пригніченій, печальній –
Дух Святий відкриється тобі.

Сергій Рачинець

Коли Господь торкається душі

Коли Господь торкається душі –
Тоді в життя приходить Боже диво:
Запеклий грішник – більше не грішить, 
А бідний – відчуває, що щасливий.

Це дух людський, мов пташеня з яйця,
Яке долоні Божії зігріли,
Виходить в світ без краю і кінця,
Стає на крилах в дивній Божій силі.

Коли Господь торкається душі –
Для Істини їй Бог відкриє очі;
Стає бридким життя у довгій лжі,
Лукавий – вже лукавити не хоче.

В пустелі серця – родить виноград,
А в скелях звички – б’ють живі джерела,
Душа стає немов квітучий сад,
А все гріховне темряви – померло.

Коли Господь торкається душі –
Приходить голод на Господнє Слово,
І немовля наїстися спішить,
Коли воно – обмите і здорове.

Тоді Господь дає Своє знання, 
І відкриває серцю невідоме,
Навчає бачить різні барви дня,
Не йти до зла, і не стоять у злому.

Приводить Він до поля Божих справ,
До радості у волі Божій жити:
До Істини, яку Дух Божий дав,
Що носить дивне ймення – Утішитель.

Юрій Монда


