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Сторінка редактора

«Коли сіль ізвітріє, то чим насолити її? Не придасться вона вже нінащо, хіба щоб надвір 
була висипана та потоптана людьми» (Мт.5:13).

Цю статтю мені довелося переписувати декілька разів. Не тому, що була написана не так, 
чи були якісь помилки, а тільки тому, що під час підготовки номера події за вікном так швид-
ко та кардинально змінювалися і впливали на підняту тему, що доводилося їх враховувати в 
підготовлених матеріалах.

Тема номера була вибрана редакцією ще до майданіських подій. Але дивно — саме в той час, 
коли готувалася підбірка «Церква та суспільство», в українському суспільстві сталися неймовірні 
зміни й вони безпосередньо торкнулися як Церкви, так і християн. Саме життя диктувало нам, 
про що потрібно писати і на що звернути увагу. Можливо, комусь здасться, що цей номер над-
то політизований чи «майданівська» тема домінує. Чесно кажучи, ми намагалися уникнути 
надмірного тяжіння до подій, про які нині говорить цілий світ. Але спілкування з віруючими, зі 
служителями церков, настрої у християнських громадах підказують: ця тема актуальна, болюча 
й варта щонайпильнішої уваги. 

Стосунки Церкви та суспільства ніколи не були простими. Вони були різними і часто 
діаметральними: від повного контролю Церкви над суспільством, до відвертого її ігнорування 
суспільством. Нерідко ці стосунки мали характер воєнних дій: то Церква оголошувала «священ-
ну війну» усьому нехристиянському, то атеїстичне чи комуністичне суспільство оголошувало 
бій «духовній темряві». Історія знає чимало прикладів, які, на жаль, не роблять честі ні самій 
Церкві, ні суспільству, в якому жила Церква. 

Отже, якими повинні бути стосунки Церкви та суспільства з погляду двадцять першого 
століття? Відповіді не можуть бути простими хоча б тому, що саме суспільство надто швидко й 
непередбачувано змінюється, у той час як Бог, що є центром Церкви, незмінний. Тому не завж-
ди ми можемо знайти прості та точні відповіді на сторінках Слова Божого.

До речі, за старозавітних часів питання «Церква та суспільство» взагалі було недоречним. 
Тодішнє єврейське суспільство (а суспільство — «це організована сукупність людей, об’єднаних 
характерними для них відносинами на певному етапі історичного розвитку) було повністю 
підпорядковане Богові. Абсолютно в усіх питаннях, починаючи від священнодій і закінчуючи 
правилами гігієни, єврейська громада керувалася Господніми вказівками. Там не було поділу 
між духовним та суспільним життя, це було одне ціле. Причому цілісність така, що в цьому 
народі не було навіть царя — ним вважався Бог Єгова. 

Першою тріщиною, першим чинником, який поступово розділяв громаду на дітей Божих і 
представників земного суспільства, стало бажання ізраїльтян мати свого земного царя. Бог був 
ображений. Але, бажаючи людям добра, далі допомагав Своєму народові й у царські часи. 

У кінцевому результаті гріхи та неслухняність євреїв привели їх до повної залежності від 
інших народів, які не знали живого Бога. Так вони стали частиною суспільства, у якому були 
зовсім інші цінності. Саме в такому стані їх застав Син Божий, прийшовши на землю. Одним з 
головних постулатів Його проповідей було вчення про Царство Боже, яке «не від світу цього». 
Іншими словами, Він чітко дав зрозуміти, що є різниця між Церквою як зібранням віруючих 
людей та грішним суспільством, у якому ці віруючі тимчасово живуть. Але в Його вченні й у 
вченні апостолів ми не знаходимо закликів повністю вийти або ігнорувати суспільство, у якому 
живе Церква. Якраз навпаки: Церква повинна використовувати всі можливості, щоб впливати 
на навколишній світ, на суспільство, частиною якого за фактом нашого земного народження 
ми є. Власне, головне призначення Церкви тут на землі: «показати 
безмірне багатство благодаті Божої в добрості до нас у Христі Ісусі» 
(Еф.2:7). 

Нерідко християни з гіркотою кажуть, що світ проникає у Церкву, 
занечищуючи її. Частково, це так. А, можливо, причина в тому, що 
Церква прикладає мало зусиль для того, щоб з проповіддю добра 
та Божої правди проникати в усі сфери суспільства і змінювати його 
на краще? Надіємося, що Церква ще не втратила своєї сили, своєї 
«солоності», що вона ще здатна стати заступницею перед Богом за 
гріхи людей.



Запитання на тему номера

1. Через що саме сучасна Церква може найбільш дієво впливати на суспільство?
2. У яких сферах суспільного життя Церква ще мало працює? 

Анатолій БЕЗКРОВНИЙ, єпископ, голова об’єднання церков ХВЄ Донецької 
області:

1. Ісус Христос сказав в нагірній проповіді: «Ви сіль землі… Ви світло для світу». 
І я думаю, що ефективний вплив на суспільство робить звичайне життя християни-
на, яке відображає Христа. Адже якщо в людині є життя Христове, його практично 
неможливо приховати. Воно буде проявлятися на всякому місці, де є християнин. 
Впливаючи на конкретну людину, з якою ти стикаєшся в житті, ти впливаєш на сус-
пільство, як сказано в Книзі приповісток, у 29 розділі: «Коли множаться праведні, 
радіє народ». Бачачи світло й добрі справи, люди будуть прославляти Бога.

2. Я б відзначив два аспекти. Перший. Через відсутність єдності в Тілі Хрис-
та, через критику в Ньому, розділення і суперництво проповідь Євангелії втрачає 
силу. Адже якщо одна християнська деномінація критикує іншу за розбіжності в 
якихось другорядних питаннях, то люди, чуючи таке «благовістя», розчаровують-
ся в християнстві в цілому і не бажають бути частиною будь-якої місцевої церкви.

Юрій ВЕРЕМІЙ, єпископ, голова об’єднання церков ХВЄ Івано-Франківської 
області:

1. Церкву будує Сам Христос. Тому Церква в суспільстві стоїть понад усе — 
«вище всякого уряду, і влади, і сили, і панування, і всякого ймення, що назва-
не не тільки в цім віці, але й у майбутньому». А значить, вона здатна впливати 
на суспільство у всьому, насамперед власним прикладом показуючи переваги 
пізнання Бога як Спасителя і Джерела вічного життя, заохочуючи досліджувати 
Писання як основу практичного досвіду і поведінки на всіх щаблях суспільного 
життя. Виконуючи Велике доручення Христа, Церква навчає віруючих людей че-
рез постійне духовне вдосконалення і добрі діла впливати на світ. На практиці це 
проявляється через різні напрямки служіння віруючих, починаючи від служіння 
дітям і закінчуючи працею у в’язницях. Церква радіє, бачачи, як грішники стають 
праведниками, злі — добрими, неслухняні — слухняними, асоціальні елементи 
— порядними громадянами України… Впевнений, що Церква має використовувати всі можливості, щоб якомога 
ефективніше доносити звістку про спасіння всім людям, використовувати всі засоби масової інформації, вести діа-
лог з населенням через проведення різних євангелізаційних заходів, бути світлом та сіллю для всіх людей, усіх про-
шарків суспільства, у всіх сферах суспільного та особистого життя. Це обов’язок сучасної Церкви загалом і кожного 
віруючого зокрема.

 
2. На мою думку, ми ще недостатньо працюємо в освітній сфері, зокрема в дитячих дошкільних закладах і за-

гальноосвітніх школах. А загальновідомо, що краще запобігти проблемі (наприклад, проблемі дитячого алкоголіз-
му чи наркоманії), аніж боротися з її наслідками та впливами. Тобто потрібно більше акцентувати на праці з дітьми, 
пам’ятаючи про біблійну запоруку її ефективності: «Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не усту-
питься з неї» (Пр. 22:6).

Дуже дієвий і не надто поширений метод — вивчення Писання на зустрічах із знайомими, сусідами тощо. Чи-
таючи вірш за віршем, можна разом міркувати, як цей текст стосується нашого практичного життя. Пригадую свої 
молоді роки, коли такі зустрічі відбувалися у нас вдома. І досі пам’ятаю розмови, які велися тоді. Таких спілкувань 
сьогодні дуже бракує.

Треба також активніше залучати віруючих до проектів, здатних впливати на різні суспільні сфери, скажімо, ме-
дицину, культуру, науку, економіку і т. д. А для цього потрібно продумати стратегію нашого служіння, чітко розуміти 
мету, ставити конкретні цілі й визначати способи їх досягнення. І це цілком можливо, адже в Тілі Христовому немає 
необдарованих людей, і всі разом, об’єднані спільним баченням, ми здатні вплинути на світ, приводячи людей до 
Христа.

І другий. Церква не допрацьовує у сфері донесення суспільству Євангелії та свідчень дивовижних діянь Божих 
у житті людей через засоби масової інформації. Адже Бог і тепер змінює життя і долі людей. Він і сьогодні звільняє 
від різних залежностей, Він і сьогодні зцілює і відновлює зруйновані взаємини. І церква повинна ефективно вико-
ристовувати ЗМІ, щоб більше людей почуло про воскреслого Ісуса Христа.



Михайло ЧЕРЕНКОВ

Я і суспільство. 
Свій серед чужих 

Тема номера



«Не благаю, щоб Ти їх зі світу за-
брав, але щоб зберіг їх від злого. Не 
від світу вони, як і Я не від світу… 
Як на світ Ти послав Мене, так і Я 
на світ послав їх» (Ів.17:15,16-18). 

Християнин для суспільства ніко-
ли не був своїм. Але він не може у 
відповідь жити так, щоб суспільство 
стало йому чужим. Він не від світу, 
але він посланий у світ і служить сві-
ту для його порятунку й перетворен-
ня. Християнин завжди свій серед 
чужих, чужий серед своїх. 

Про це дуже добре сказав Юстин 
Мученик, відомий також як Юстин 
Філософ: «Християни не відрізня-
ються від інших людей ні країною, 
ні мовою, ні життєвими звичаями. 
Але, мешкаючи в еллінських і вар-
варських містах, де кому випало жи-
ти, і дотримуючись звичаїв тих меш-
канців щодо одягу, їжі та всього ін-
шого, вони виявляють дивовижний 
і справді неймовірний спосіб життя. 
Живуть вони у своїй вітчизні, але як 
прибульці; мають участь у всьому як 
громадяни, і всі страждають як чу-
жинці. Для них будь-яка чужа країна 
— батьківщина, і кожна батьківщи-
на — чужа країна. Перебувають на 
землі, але суть громадяни небесні… 
Що в тілі душа, то в світі християни. 
Душа поширена по всіх членах ті-
ла, і християни — по всіх містах сві-
ту. Душа, хоча мешкає в тілі, але не 
тілесна, і християни живуть у світі, 
але не від світу». Юстин був одним 
з перших апологетів християнства в 
середовищі сучасної йому культури, 
відомим учителем, інтелектуалом, 
визнаним в греко-римському еліт-
ному суспільстві. Відомо, що Юстин 
Філософ був обезголовлений під час 
гонінь на церкву за імператора Ан-
тоніна (у 60-ті рр. II ст.). Він зберігав 
себе від світу, але при цьому актив-
но брав участь у його долі, говорив 
його мовою, був духовним автори-
тетом для сучасників. 

Кажуть, що ми живемо в куди гір-
ший час, і тому досвід Юстина нам не 
підходить. Але я ризикну висловити 
непопулярну думку: суспільство, у 
якому ми живемо тепер, нітрохи не 
гірше греко-римського світу і вже 
точно не гірше Содому й Гоморри. 
Тому ніяк не можна списати свою 
бездіяльність і депресію на «остан-
ній час» і «безбожну культуру». За-

лишається відкритим питання: як же 
нам бути? У чому наше покликання 
стосовно сучасного суспільства? Яку 
позицію зайняти — оборонну чи на-
ступальну? Що можна й потрібно 
змінити в нас самих і в суспільстві? 
Що нам робити в суспільстві, яке на-
магається жити без Бога і в той же 
час гине без Нього? 

Зберігати себе від світу. Це го-
ловне, за що переживав Христос 
— щоб Його учні не розчинилися у 
світі, не втратили себе. Адже дуже 
важко не погодитися з більшістю, 
бути принциповим, коли процвітає 
корупція, узаконений гріх, збочення 
стають нормою; коли все дозволено 
й наказано мовчати про Бога. Збе-
рігати себе — означає бути вірним 
своїм переконанням і належати ін-
шому, неземному Царству. Григорій 
Сковорода, український філософ і 
проповідник, просив написати на 
його надгробку: «Світ ловив мене, 
але не спіймав». Світ завжди буде 
претендувати на молодих, красивих, 
розумних. Але найкраще, що ми 
можемо зробити зі своїм життям, 
— присвятити його Богові й бути ві-
рним своєму покликанню. Рятую-
чись від світу, ми прийшли до Бога, і 
тепер знову повертаємося у світ, але 
не для того, щоб стати його рабом, а 
щоб розповісти про свою віру. 

Слово «світ» має багато значень. 
Світ — гріховна реальність, дух ча-
су, мода на задоволення будь-якою 
ціною. Христос ставить такому світу 
однозначно погану оцінку. Але світ 
— це також суспільство живих лю-
дей, на яке можна і потрібно впли-
вати. Саме про це — про світ людей, 
що навколо нас, — хочеться сказати 
докладніше. У чому полягає покли-
кання християнина стосовно сус-
пільства? 

Брати участь у долі світу. Христи-
яни — ті, кому не все одно, ті, кому 
не наплювати на те, що буде з цим 
світом, з їхніми співвітчизниками, 
сусідами, колегами, друзями. 

Християнин покликаний бути 
світлом для всього світу, а не для 
себе самого. Він не має права при-
власнювати собі те, що належить 
усім. Божа любов поширюється на 
добрих і злих, завдання добрих — 
розповісти про неї злим.

Стан суспільства — наша відпо-
відальність. Євангелія не ділить лю-

дей на поганих та добрих; ближній, 
яким би він не був, потребує допо-
моги. Ближній — це будь-яка люди-
на, духовні пошуки і потреби якої 
кидають мені виклик. Суспільство, 
його культура, мораль, духовність 
формуються як сума наших зусиль. 
Покидаючи суспільство на свавілля, 
християни не сміють дивуватися, що 
все так погано… Що наша країна лі-
дирує за темпами розвитку епідемії 
СНІДУ. Що ми займаємо перше міс-
це з підліткового алкоголізму. Що 
Україна стала найбільш швидко ви-
мираючою нацією на континенті. 

Християни вірять в силу змін. Як-
що кожен християнин буде вірити й 
боротися за «Україну євангельську», 
то це зробить усіх разом непере-
борною духовною й суспільною си-
лою. Україна знову повинна згадати 
про свої християнські корені й на ді-
лі показати свою віру. Бог настільки 
любить нас, що навіть після Голодо-
мору та Чорнобиля нове покоління 
християн в Україні приковує увагу 
всього світу. Постхристиянська Єв-
ропа і формально православна Ро-
сія потребують доброго прикладу. 
Колишні республіки СРСР дивляться 
на Україну як на шанс, який не мож-
на упустити. Після всіх невдалих ре-
волюцій нам потрібна євангельська 
революція в дусі та житті кожного 
українця. 

Християнин в суспільстві — це 
надія. Суспільство без християнина 
віддано самому собі — немає ви-
ходу з кризи, немає критичної оцін-
ки, немає свідчення про надію. У 
суспільстві, де всі «дістали», лише 
Євангелія може відповісти втомі й 
відчаю. Розчаровані люди закрили 
серця, очі, вуха. Як можна пробити-
ся до них? 

Свідчити зрозумілою мовою. 
Нам потрібен чесний діалог із сус-
пільством про найбільш гострі ду-
ховні питання. Чи ми намагаємося 
зрозуміти людей, які живуть навко-
ло нас? Чи ж ми бачимо їх за анало-
гією з собою? Чи можемо ми гово-
рити з ними спільною мовою, чи ж 
кожен говорить своєю й іншого не 
розуміє? Відомий християнський 
журналіст і блогер Павло Левушкан 
виділяє кілька важливих принципів 
місіонерства: «Розмовляйте з людь-
ми людською мовою. Часто ми го-
воримо й спілкуємося релігійною 



«новомовою», своєрідним сленгом, 
який більшість людей не зовсім ро-
зуміє, вважає його вигадливим і не-
природним. Усі ці «брат, сестра», 
«помазання», «благословення». Ми 
ці слова розуміємо, але наші спів-
розмовники сприймають їх як мар-
кер інакшості, а часто і як ознаку не-
безпеки: «Обережно — ймовірно, 
секта!» Не треба боятися видатися 
недостатньо духовним. Треба го-
ворити й спілкуватися так, як ви це 
робите в колі своїх друзів. Розмов-
ляйте, а не пропагуйте. Це не трибу-
на мітингу, це перш за все розмова. 
Припиніть говорити штампами. Це 
ще одна біда й проблема віруючих 
людей. Коли ми маємо діалог із не-
віруючим, то починаємо ховатися 
за звичні формули, які запозичили 
з проповідей. У підсумку наша бе-
сіда перетворюється на набір сло-
ганів, речівок і гасел. Це відштовхує. 
Краще сказати небагато, але щиро. 
Якщо щось знаєте недостатньо гли-
боко — так і скажіть, і вашу чесність 
гідно оцінять». 

Християни можуть багато чому 

навчитися у своїх світських сучас-
ників. Христос похвалив активність, 
винахідливість, підприємливість 
мирських людей: «Сини цього світу 
в своїм поколінні мудріші, аніж си-
ни світла» (Лк.16:8). Вони більш без-
посередні, природні, сучасні. Вони 
активно живуть, у той час як багато 
християн бояться жити і лише спо-
стерігають за іншими спідлоба. Тре-
ба не лише критикувати політику, 
культуру, бізнес, але створювати 
свою альтернативу — знімати свої 
фільми, писати свої книги, висувати 
своїх лідерів, створювати свої орга-
нізації, заохочувати в церкві твор-
чість і діловий підхід. 

Суспільству потрібен християн-
ський погляд на громадські та куль-
турні процеси. Я вважаю, усім буде 
цікаво, що думають християни про 
культові речі сучасної молоді. Вони 
будуть дуже здивовані, дізнавшись, 
що віруючі люди цікавляться їхнім 
життям, дивляться їхні фільми, слу-
хають їхню музику, читають їхнє чти-
во, щоб зрозуміти їхній світогляд і 
стати ближче до них. 

Бути в гущі життя. Християнин 
покликаний бути в епіцентрі сус-
пільного життя. Євангельська віра 
не замикається в церковних стінах, 
але впливає на всі сторони суспіль-
ного життя, змінює культуру й науку, 
бізнес і політику. Кожен може про-
повідувати мовою своєї професії, 
може бути християнином «в житті», 
а не тільки в церкві або наодинці. 

Христос в Євангеліях каже, що 
наш ближній — НЕ сусід по лавці в 
синагозі, але потребуючий чужи-
нець. Хто мій ближній? Мій співвіт-
чизник, який живе без Бога. Моло-
дий, але вже пропащий наркоман. 
Красива, але вже зіпсована дівчина, 
з розбитим серцем і втраченою до-
лею. Школярі, які підсіли на пиво і 
«траву». 

Що робити мені як християни-
ну? Поглянь навколо, і скрізь, де ти 
бачиш нужду, там є місце для тво-
єї участі. Ми живемо в страшному 
світі, але Христос посилає нас у світ. 
Ніяка епоха і ніякі обставини не ска-
совують Його доручення і нашого 
покликання.

«Не запалюють світильника, 
щоб поставити його під посу-
дину, але на свічник, щоб світив 
тим, що в оселі. Тож хай засяє ва-
ше світло для людей, щоб поба-
чили ваші добрі діла й прослави-
ли Батька вашого, Який на небі» 
(Мт. 5:15-16)

Як відомо всім, церква відо-
кремлена від держави. Але кожен 
християнин знаходиться в суспіль-
стві й бути відокремленим від ньо-
го, за словами відомого діяча, не 
може. Ми живемо, працюємо по-
ряд з іншими людьми, спілкуємось, 
виховуємо дітей. Відповідно кожен 
на своєму місці щось повинен роби-
ти для розвитку загального добра, 
тому що християнство покликане 
перетворювати світ, робити його 
кращим, гуманнішим, нести йому 
слово правди. Але чи кожен хрис-

тиянин відчуває свою відповідаль-
ність перед Богом за тих, які живуть 
поряд із ним? Чи він «відокремлен-
ня від світу» розуміє як відокрем-
лення від людей? На жаль, часто це 
так. Нещодавно в проповіді одного 
служителя я почула фразу, яка, ска-
жу відверто, здивувала й обурила 
мене: «Єгипетські інтереси нас не 
повинні цікавити». Слова правильні 
й не підлягають сумніву, але от ска-
зані вони були в той момент, коли 
вся Україна вдень і вночі молилась 
за мирне розв’язання конфлікту між 
владою і народом, а багато з наших 
християн пасивно чекали, що ж бу-
де далі, і обговорювали, чи підтри-
мувати народ, чи владу, бо ж «вла-
да від Бога».

Зрозуміло, що кожному Господь 
дав розум і право на власну дум-
ку, кожен оцінює ситуацію згідно 
зі справедливим Божим Словом чи 

згідно зі своїми інтересами. Кожно-
му Він дав на землі певне місце для 
життя, визначив певну працю, пев-
не служіння Собі та ближнім. Для 
нас, християн, Бог визначив особли-
ву місію: бути сіллю, яка б оберіга-
ла середовище, у якому ми живемо, 
від розкладу (морального і духовно-
го), бути світлом, яке б освітлювало 
темряву й вказувало правильний 
шлях людям. Але кожен визначає 
для себе сам: «Бути чи не бути?», 
як висловивсь герой шекспірівської 
драми Гамлет. Світити так, «щоб бу-
ло видно всім в домі», чи світити са-
мому собі десь там, «під ліжком». 

Кожен сам вибирає свій шлях: 
прожити в теплі, у затишку, у своїй 
нірці, чи злетіти буревісником в не-
бо.

Але коли подивимось на геро-
їв віри, мабуть, не знайдемо серед 
них таких, кому вдалося б тихень-

Активна життєва позиція християнина, 
або Одвічне питання Гамлета



ко просидіти в затишку й прожити 
своє життя для свого задоволення. 
Згадаймо мужнього Гедеона, який 
визволяв свій народ від завойовни-
ків; братів Маккавеїв, які не хотіли 
коритись чужим законам, а відсто-
ювали закони свого Бога, мужню 
жінку Естер, яка заступилась за свій 
народ; згадаймо пророків, які го-
ворили правду нечестивим царям; 
Івана Хрестителя, який сміливо за-
явив, звертаючись до юдейської 
аристократії: «Роде зміїний, — хто 
вас напоумив утікати від гніву май-
бутнього. Отож, учиніть гідний плід 
покаяння» (Мт.3:7,8). 

Господь запалив наші світильни-
ки, щоб вони світили всім. Бог кож-
ного поставив на своєму місці, на 
якому ми повинні зробити все мож-
ливе й неможливе, щоб прослави-
лось Його ім’я. Але чи хочемо ми 
виконати Боже доручення — бути 
світлом? 

Пригадую, як одна молода вчи-
телька прийшла до нас в церкву, 
покаялась, а через деякий час ска-
зала, що вона написала заяву на 
звільнення, тому що їй дали класне 
керівництво, яке, на її думку, було 
несумісне зі служінням Богові. Мені 
довелося довго переконувати її, що 
це і є її служіння на тому місці, яке 
визначив їй Бог, тому що там вона 
зможе нести світло не лише дітям, 
а й батькам, своїм колегам. Вона 
все-таки забрала свою заяву і потім 
успішно трудилась. Ми часто якісь 
свої правила ставимо вище Божої 
волі й відмовляємось виконувати 
Його доручення.

Чомусь серед багатьох християн 
побутує думка, що є християнські й 
нехристиянські професії. Вважаю, 
що кожна професія стане нехристи-
янською, якщо ми будемо працю-
вати не за Божими законами. Бог 
хоче, щоб Його світильники були на 
кожному місці. Але чи завжди ми 
займаємо правильну позицію, чи 
іноді люди навіть не знають, що ми 
християни, або «світимо» так, що 
наше світло  неможливо відрізнити 
від темряви. Або ж пасивно хова-
ємо його «під посудину», тому що 
так легше жити. Живемо для себе, 
користуємось благами так званого 
«Єгипту» — і ніякої віддачі. Навіть 
не задумуємось, а чим би ми могли 

послужити тим, хто там, адже вони 
живуть поряд з нами, в одному се-
лі, місті, країні. І коли там вбивають 
людей, ми закриваємо очі, ніби ні-
чого не відбувається, тому що нас 
«не цікавлять їхні інтереси».

«Якщо б’ють мій народ, я відчу-
ваю біль, це означає, що б’ють і ме-
не», — заявив глава греко-католиць-
кої церкви Святослав Шевчук. «Най-
страшніше — це те, коли служитель 
байдужий до того, що відбуваєть-
ся в суспільстві. Бути байдужим — 
аморально», — це слова єпископа 
незалежних євангельських церков 
Анатолія Калюжного.

Принагідно згадати слова героя 
роману Е. Хемінгуея «По кому по-
дзвін?», який вболівав за долю сво-
го народу і, чуючи подзвін по заги-
блих співвітчизниках, вважав, що 
він звучить по його душі. Відчувати 
біль за свій народ, за своїх ближніх 
— це  позиція справжнього христия-
нина. Ісусу також боліли рани Своїх 
ближніх: і духовні, і тілесні. Притча 
про доброго самарянина показує 
нам, хто по-справжньому служить 
Богові, а хто лицемірно. 

Я не закликаю йти на барикади і 
воювати, але ми, як християни, по-
винні сказати своє «ні» кровопро-
литтю, придушенню мирних акцій 
громадян суспільства, у якому ми 
живемо, вказати правильний шлях 
до розв’язання проблем, виступити 
миротворцями в цьому процесі. Але 
дехто чомусь займає пасивну пози-
цію, тоді, як так званий «Єгипет» 
відстоює і наше право на свободу 
совісті й власну думку.

Ще одне застереження прозву-
чало в проповіді брата, звернене 
до молоді: «Не йдіть в Єгипет, бо 
там загинете!» Повністю згодна з 
тим, що ми не повинні брати участі 
в тому, що суперечить Божим прин-
ципам. Але ж ми часто, нехтуючи 
ними, ідемо і беремо те, що нам ко-
рисне, намагаємось не відстати від 
«Єгипту» у своєму побуті й навіть 
де в чому випереджуємо його. Але 
Господь не посилає нас туди, щоб 
ми стали рабами «Єгипту». Він хоче, 
щоб ми показали йому світло, пока-
зали справжні цінності, які є вищі за 
ті, за якими так женеться світ, і не бі-
гли й собі навздогін за ним.

Нам Бог дав все необхідне для 

життя і побожності. А найголовніше 
— вилив Свою любов Духом Святим 
у наші серця. О, якби ми змогли по-
казати світові цю любов! Якби ми 
робили добро всім своїм ближнім, 
які живуть поряд з нами не лише з 
почуття обов’язку (бо так каже сло-
во Боже), а щиро, від душі, з любові 
до людини, хто б вона не була. Якби 
ми співчували так, як Христос, якби 
в кожному ми бачили Христа — тем-
рява розступалася б і сходило б сон-
це у серцях людей. Але ми часто не 
вміємо навіть розмовляти з тими, 
хто живе поряд з нами. Одразу ви-
ставляємо їх грішниками, ставимо 
стіну між собою і ними, а потім хо-
чемо щось говорити про Бога, не 
відчувши їхньої душі, їхніх проблем. 
Полюбімо їх, загляньмо в їхні серця, 
поспівчуваймо, врешті-решт, зробі-
мо для них щось приємне, здивуй-
мо їх своєю «безумністю ради Хрис-
та» — і вони самі захочуть прийти 
до Нього, не потрібно буде їх довго 
переконувати. 

Але якщо ми живемо лише для 
себе, відмежувались від людей, які 
живуть поряд, високими огорожа-
ми, нас нічого не цікавить, ми нічого 
і нікого не бачимо, а своє світло за-
ховали під посудину, то хто прине-
се його грішному «Єгипту», який у 
темряві?

Ісус перед Своїм вознесінням 
сказав до учнів: «Ідіть по цілому сві-
тові та всьому створінню Євангелію 
проповідуйте!»  Апостол Павло, не-
зважаючи на небезпеку для життя, 
пішов до так званого «Єгипту», тому 
що він «за ім’я Господа Ісуса» був 
«готовий не тільки зв’язаним бути, а 
й померти» там!

А що було б, якби апостоли зля-
кались і не пішли по всьому світу, 
якби перші християни сиділи в своїх 
катакомбах? Де були б ми сьогод-
ні? Але, слава Богу, що вони йшли, 
незважаючи на переслідування, на 
тортури і смерть, і несли світло для 
світу, яке осяяло і нас. І не для то-
го, щоб запалити наші світильники 
й заховати їх під посудину, а поста-
вити їх на висоті, щоб вони світили 
всім у нашому спільному домі.

Отож, хай вирішує кожен для се-
бе: «бути чи не бути?»  

Лідія ВУДВУД



Порушуючи тему впливу Церкви на суспільство, немож-
ливо не згадати останніх політичних подій в Україні. Проти-

стояння в українському суспільстві, яке вилилося у явище, 
назване Майданом, настільки значуще, що його не можна 

ігнорувати. З самого початку перед християнами постало 
питання, як їм поводитися у цій ситуації. Відповіді були різні, 
часто діаметрально протилежні. Свій погляд на майданівські 

події висловив старший єпископ Церкви ХВЄ України Ми-
хайло ПАНОЧКО. Інтерв’ю записане ще наприкінці минулого 

року. Ще до кривавого лютого, зміни влади, кримського про-
тистояння. Ми не знаємо, як повернеться історія на час, коли 
цей номер журналу надійде читачеві, бо ситуація змінюється 

надто стрімко. Але незалежно від ситуації віруючі повинні 
мати орієнтир на цьому складному політичному роздоріжжі.

— Я вірю, що події, які відбуваються на Майдані, допущені Бо-
гом. Здебільшого Він дає кермо життя в руки самій людини, але є 
межі, за якими починається Божа дія. Несправедливість в країні 
досягнула апогею, призвівши до того, що люди вийшли на вулицю 
з протестами.

Коментар служителя 



Після подій 30 листопада ми ви-
словили свою позицію, порадивши, 
що робити далі. Але, спостерігаючи 
за результатами круглих столів, за 
заявами, ми зрозуміли, що влада 
не чує. Можливо, чує, але не реагує. 
Тому чи варто багато разів повторю-
вати одне і те ж? Є моменти, коли 
потрібно висловлювати свою думку. 
Але, мені видається, треба казати 
тоді, коли готові почути. Навіть Ісус 
не завжди говорив. Під час розмови 
з Понтієм Пилатом розумів, що це ні 
до чого не приведе, тому мовчав.

Речі, які робить Бог, не завжди 
мають широкий розголос, але це 
не значить, що їх немає. Бог робить 
Свою справу через людей. Я вірю, 
що події на Майдані — допуск Бо-
жий. Щось нове народжується у 
країні.

У нашій Церкві ми намагаємо-
ся не нав’язувати своїх думок що-
до подій у державі. Спонукати лю-
дину до дій, яких вона не розуміє, 
— маніпуляція та насильство над її 
волею. Люди мають право вислов-
лювати свою думку та чинити так, 
як вважають за потрібне. Це не по-
винно розділювати. Я не можу ка-
зати: «Йдіть на Майдан». Біблія не 
вчить, щоб ми агітували на такі речі. 
Проте, згідно з Конституцією, право 
на мирні зібрання ми можемо вико-
ристовувати.

Окрім молитви, ми повинні ви-
словлювати свою незгоду з неправ-
дою та виступити проти насильства, 
займаючи розумну християнську 
позицію. Якщо Закон дозволяє зби-
ратися — люди використовують це 
право.

Потрібно усвідомити, що події 
останніх місяців — це не тільки про-
тистояння між політиками, а сутичка 
правди з неправдою. В Україні хоче 
панувати правда, бо зараз явно ви-
ражена неправда, обман, вибірко-
ве правосуддя, насильство, зневага, 
байдужість до людей. 

Одні люди висловлюють протест 
— ідуть на Майдан, вигукують різні 
гасла, маючи на це конституційне 
право. Роль Церкви — вести бороть-
бу в духовній сфері. Всяка молитва 
до Бога повинна мати підтверджен-
ня у дії. Церква має молитися за на-
шу країну, за тих людей, що на Май-
дані, за те, щоб Бог дав розум нашій 
владі. Я був на Майдані. Ми моли-

лися там, тисячі віруючих моляться 
в церквах.

Окрім молитви, ми маємо підба-
дьорити людей. На Майдані — лю-
ди, які хочуть добрих змін. Я за те, 
щоб християни йшли до них і про-
повідували своїм ставленням, до-
бротою, хорошим словом — усім, 
що підказує серце, підтримували 
там присутніх. Ми маємо бути з на-
родом.

Європа стала могутньою та силь-
ною завдяки християнському корін-
ню. Перші школи були при церкві, а 
не при державі. В Європі було над-
руковано перші Біблії англійською, 
німецькою мовами. У Святому 
Письмі є закони, мораль, які вже не 
потрібно було придумувати, а лише 
втілювати. Могутність Європейської 
спільноти (економічне диво, свобо-
да, ставлення до людей, соціальний 
захист) — це вплив християнства 
та Біблії. Бог благословив Європу. 
Тепер Європа, користуючись цими 
здобутками, ними не дорожить, як 
належить, навіть більше, відмов-
ляється від них. Вона недооцінила 
християнські основи, на яких сто-
їть, за що дуже пошкодує. Сіль, ко-
ли втрачає свою силу, — ні на що не 
здатна.

Україна ж була під впливом ін-
шої — брехливої, безбожної, кому-
ністичної системи, тому опинилася 
на — маргінесі. На Заході люди тяг-
нулися до Біблії, а в нас її забирали, 
забороняючи читати. Приєднання 
до Європи відкриє кордони, дасть 
можливість там проповідувати. Світ-
ло не повинне боятися темряви. Не 
варто замикатися від усіх. Навпаки, 
відкритість нас розвиватиме, дасть 
нам поле битви та змагань, де мож-
на буде вести просвітництво, щоб 
наші діти та молодь були на всіх рів-
нях управління та суспільства, про-
пагуючи християнські цінності. Не 
варто боятися ні Сходу, ні Заходу, а 
треба боятися робити гріх, робити 
зло. Коли ми будемо з Богом — ми 
переможемо не тільки збоченство, 
яке є в Європі, але й окультизм, ко-
рупцію, неправду, п’янство, нарко-
манію. Вірю, що Євангелія має силу 
змінювати людей і жителі Європей-
ського Союзу мають почути, що їм 
також потрібен Бог.

Всяка влада від Бога, однак за-
вданням такої влади є захист добра 

і правди, а не потурання злочину, а 
тим паче вчинення зла (згадаймо, 
наприклад, Врадіївку). Багато хто 
каже – влада від Бога і хай робить, 
що хоче. Однак забувають, що це 
люди, яким ми з вами делегували 
владу. Їхнє завдання – діяти згідно 
з законом. Якщо влада поводиться 
незаконно, ми маємо про це заяви-
ти.

Влада, яка говорить неправду 
та чинить зло, сама себе прирікає 
на заміну. Сила царя і сила народу 
в правді, а не в «Беркуті», м’язах чи 
грошах. Окрім молитви та благодій-
ництва, Церква повинна вміти каза-
ти правду на всіх рівнях. Якби люди 
говорили правду, ми би не мали тієї 
ситуації, яка є зараз у суспільстві. Як-
що суспільство у своїй більшості лю-
бить чи просто сприймає неправду, 
то як вимагати від влади правди?

Люди Майдану продемонстру-
вали цілому світові стриманість 
та можливість збиратися мирно в 
таких великих кількостях з такою 
дружньою, теплою атмосферою 
без агресії. Мені подобається, що я 
живу в такій країні. Я бачу, як сон-
це сходить і освітлює людські душі: 
люди хочуть мати світлі ідеали, нор-
мальне життя, правду, хочуть жити 
не боячись, а в дружбі, в мирі та в 
злагоді. Україна має такий потен-
ціал. Майдан проголосив хороші 
цінності. Цей високий духовний та 
культурний складник, який лише 
на початковому рівні, має перспек-
тиву на розвиток та прекрасне май-
бутнє, проте народжується у муках, 
переживаннях та боротьбі. Майдан 
започатковує нову сторінку в історії 
України.



Про страусів

Наболіле 

Дмитро ДОВБУШ



Одні ховають голову в пісок,
інші – посипають її попелом...

Леонід Сухоруков

Безпорадність
«Друзья! Заранее прошу проще-

нья...» — починаю відомими ряд-
ками християнського поета Миколи 
Шалатовського, який вибачається 
заздалегідь за підняту неприємну 
і болючу тему. Справа в тому, що я 
теж збираюся порушити тему не-
зручну, некомфортну для багатьох 
християн... Друзі, не тому, що це 
приносить мені задоволення, ті-
шить і надихає. Але тому, що пози-
ція страуса («голову в пісок») щодо 
складних і неоднозначних питань — 
у моїй свідомості ніяк не в’яжеться з 
християнським вченням.

На мою думку, останньою яскра-
вою ілюстрацією безпорадності 
консервативного протестантського 
середовища стало мирне, а потім 
озброєне протистояння на майда-
нах нашої країни. 

Зараз поясню, чому вжив сло-
во «безпорадність». Я маю на увазі 
навіть не пасивність багатьох про-
тестантів у суспільних процесах. 
Цю пасивність, принаймні, я можу 
якось пояснити. Радянська ідеоло-
гія, помножена на гоніння та репре-
сії, твердо закарбувала у свідомос-
ті людини, «народженої в СРСР», 
м’яко кажучи, обережність до всьо-
го, що стосується влади і політики. 
«Система» змітала зі свого шляху 
всіх незгідних... Про які протести і 
про яку боротьбу за свої права мо-
гла іти мова? Це тоді...

Що ж ми маємо сьогодні? Сьо-
годні ми маємо приклад Бразилії зі 
штатом, названим на честь Святого 
Духа, і урядом, що на 10% склада-
ється з протестантів; приклад Пів-
денної Кореї з чвертю євангель-
сько-християнського населення і 
президентом-протестантом... Тут 
коментарі, думаю, зайві. Звичайно, 
людина не готова сприйняти думку 
про те, що християни можуть керу-
вати суспільством, якщо її мислення 
лишилося радянським. Дехто на-
віть умудряється крізь це радянське 
мислення сприймати біблійні історії 
про Даниїла, Неемію, не помічаючи 
прозорого натяку на те, що саме Бо-
жі люди змінюють хід історії і впли-

вають на долі цілих країн! Ні, ні, 
для багатьох із нас політика все ще 
залишається «брудною справою», 
куди християнину не личить «пха-
ти свого носа»... Зрештою, нестача 
освіти, обмежений кругозір христи-
ян сьогодні — це результат багато-
річної атеїстичної політики СРСР. Не 
буду писати, кому вигідний такий 
стан речей, але, думаю, очевидно, 
що не Богові.

Отже, повторюю, таку пасивність 
я ще можу вмістити, знайти їй іс-
торичне пояснення. А під словом 
«безпорадність» маю на увазі те, 
до чого ніяк не можу поставитися 
з розумінням. Тому що ця безпо-
радність, розгубленість, якщо вду-
матися, — наслідок елементарного 
небажання тверезо розібратися в 
ситуації, що зрештою виливається у 
компроміс із власною совістю.

Протиріччя
Що ж відбулося? Відбулися події, 

на які в наших «підручниках» не було 
готової відповіді. Не було завчених 
«правил», які можна було б проциту-
вати в разі чого. А «правила», які зда-
валися найближчими до реальної 
ситуації, які були, на перший погляд, 
правильними і правдивими, при 
детальному розгляді виявилися на-
стільки суперечливими, що доходи-
ли ледь не до святотацтва. Як от: «Уся 
влада — від Бога і потрібно їй кори-
тися» в той час, як вона чинить кри-
чущу несправедливість і насильство. 
Або: «Наша справа — молитися вдо-
ма за владу» в той час, як інші люди, 
стоячи на морозі та наражаючи себе 
на небезпеку, потребують Божого 
Слова і підтримки. Або: «Християнин 
має бути смиренним і покірним» в 
той час, як на його очах вбивають не-
винних людей... Зрештою, ці прави-
ла у свідомості хоч трохи думаючих 
людей почали вступати в суперечку з 
іншими завченими цитатами цілком 
протилежного змісту. Як от: «А за що 
ж тоді помер Іван Хреститель, як не 
за те, що докорив тогочасну владу за 
беззаконня?» Або: «Хіба Христос не 
йшов насамперед до тих людей, які 
потребували Його служіння?» Або: 
«Немає більшої любові над ту, коли 
хто душу покладе за друзів своїх». 
Або: «Блаженні миротворці»...  І т. д. 
і т. п. 

Чи дезорієнтують нас подібні 
протиріччя? Це залежить від того, 
чи уміємо думати власною головою, 
самостійно оцінювати ситуацію, 
знаходити правильні орієнтири, 
протистояти позиції більшості. Лю-
ди ж, які звикли лише повторюва-
ти завчені «правила», які не вміють 
або не бажають тверезо подивити-
ся на речі, неупереджено підійти до 
вирішення неоднозначних питань 
— скоріше за все, після кількох не-
успішних спроб поєднати непоєд-
нуване прийдуть до самообману і 
самозаспокоєння. Такі люди взага-
лі дуже вигідні тоталітарним систе-
мам...

Я впевнений, що в якийсь мо-
мент абсолютно кожна тверезомис-
ляча людина стикається з протиріч-
чями — перш за все у самому собі. 
Коли не в’яжеться те, що прийнято 
вважати правильним, із тим, що 
підказує совість. Коли починають 
з’являтися запитання, від яких спо-
чатку навіть стає страшно. Бо руйну-
ються фундаментальні стереотипи. 
Коли з’являється спрага. Бо те, що ти 
знав до цього, більше не може за-
довольнити сумління. Не сходяться 
пазли, не фокусуються лінзи, не гар-
монують ноти, не зрівноважуються 
терези в голові...

Із цієї ситуації є два виходи.
Перший, звичайно, — шукати, 

навчатися, подорожувати, знайоми-
тися, запитувати... Одним словом 
— діяти. Копати глибше. Розширю-
вати кругозір. І, повірте, відповіді є. 
Можливо, вони не універсальні й не 
всі з ними погодяться. Але, принай-
мні, здатні задовольнити моє окре-
мо взяте сумління.

Проблема в тому, що цим шля-
хом ідуть дуже небагато людей. А 
більшість (зокрема це стосується 
консервативного світогляду зі всі-
ма його перевагами) обирає дру-
гий шлях: зробити вигляд, що про-
блеми (цебто протиріччя) не існує. А 
попросту — заховати голову в пісок. 
Втекти від гострих питань. Приглу-
шити голос совісті, який говорить, 
що «щось тут не так...» Тобто зайня-
ти позицію, вже пробачте, страу-
са. Найкумедніше і одночасно най-
жахливіше в позі страуса, звичайно 
ж, те, що проблема нікуди не діва-
ється, якщо закрити на неї очі. А у 



стороннього спостерігача та части-
на тіла, яка залишається над піском, 
викликає як мінімум сміх, якщо не 
справжню відразу. Я не висміюю, 
мені справді боляче про це писати. 
Та саме так виглядає людина, яка іг-
норує реальні навколишні виклики, 
закрившись у своєму уявному світі.

Варто зазначити, що деякі осо-
бливо ревні «страуси» не просто 
вміють граціозно ховатися в пісок, 
а ще й умудряються віртуозно на-
тягувати на свої суперечливі погля-
ди куці одежини аргументів, так що 
необізнаному глядачеві їхня теорія 
може прямо таки здатися бездоган-
ною. Але це не надовго — лише по-
ки не дійде до практики.

Ця стаття певною мірою однобо-
ка, обмежена рамками номеру. На-
справді тема набагато ширша, вона 
стосується далеко не тільки суспіль-
но-політичної сфери. Адже ми лю-
бимо ховати голову в пісок і від ін-
ших набагато дрібніших вузькопро-
фільних, конфесійно-теологічних, 
внутрішньо-церковних, буденно-сі-
мейних проблем.

Відповідальність
Знаєте, найбільш вражає не те, 

що ми виявилися неготовими — 
піти на майдан, ризикнути своїм 
здоров’ям, стати миротворцем між 
двох вогнів... А те, що ми виявили-
ся неготовими — навіть (!) зайняти 
певну чітку позицію. Взяти на себе 
відповідальність. І це був якраз той 
випадок, коли мовчання і вигляд, 
що нічого не сталося, — найгірший 
вихід із ситуації. Ну, не відмовчиш-
ся тут. Коли убивають людей, ко-
ли катують полонених, коли градус 
протистояння невпинно росте, коли 
емоції зашкалюють... І, може, трохи 
дезорієнтовані, а більше — мораль-
но виснажені люди просто вимага-
ють, щоб церква висловила свою 
позицію, сказала своє слово!

А знаєте, що трапилося, коли 
серед цього виру емоцій і подій на 
сцену Майдану вийшли представни-
ки ВРЦіРО? Наводжу цитати очевид-
ця, одного з представників духовен-
ства:

Запитали, чи всі присутні віру-
ють в Бога. Нехай піднімуть руки... 
Ліс рук!

«Чи ви довіряєте Церкві, чи ви 

довіряєте нам, вашим духовним 
провідникам?» – було наступним 
запитанням. Вигуки «так» пере-
плелися з підняттям рук. І це було 
правдою!

Я відчув велику довіру до Церкви 
взагалі і кожного до своєї конфесії 
зокрема. Хоча відчувалася й певна 
напруга у людей. Напруга не релігій-
на, напруга інша. Відчувалась агре-
сія, що межувала зі злобою, а може 
— й ненавистю.

Однак перші слова про віру в Бо-
га й довіру до Церкви ці відчуття 
якось знівелювали. На Майдані, як і 
в Україні, люди різних конфесій, але 
коли вони бачать своїх пастирів, 
що стоять поряд і промовляють 
до них, вони змінюються. Вони го-
тові слухати, готові вірити.

Брак довіри! Ось основна при-
чина, чому протистояння не закін-
чується! Люди не довіряють владі, 
бояться, що влада обмане. Люди 
не довіряють опозиції. Майдан го-
лосує проти будь-яких переговорів 
з владою. В Україні зараз не вірять 
нікому… Крім Церкви! Коли я гово-
рю про Церкву, то маю на увазі всі 
традиційні конфесії України.

Наостанок прозвучало ще кіль-
ка теплих слів від нас, після чого 
Майдан неочікувано почав сканду-
вати: «Дя-ку-є-мо! Дя-ку-є-мо! Дя-
ку-є-мо!»

Момент істини. Люди вірять 
Церкві, люди вірять духовенству! 
Люди спраглі до віри, вони шука-
ють, за ким би піти, і не знаходять.

Градус напруги помітно знижу-
ється. Відчулося, що тут є певна 
межа, яку вони не готові перейти. 
Вони не освистали нас, як освиста-
ли опозиційну трійку. Вони не кри-
чали «ганьба», а скандували «дяку-
ємо». І це дає надію.

Люди вірять і довіряють Богу і 
Церкві, незважаючи на десятиліт-
тя атеїстичної пропаганди. На 
завершення ми прочитали «Отче 
наш». Бачили б ви очі тих людей! 
Вони були розгублені. Вони хотіли 
агресії, помсти, а тут — «Отче 
наш»...

Після того ми зійшли зі сцени під 
вже знайоме нам скандування: «Дя-
ку-є-мо! Дя-ку-є-мо!»

РІСУ
Ви уявляєте собі, як було б підло 

і невдячно проігнорувати такий нео-
сяжний кредит довіри народу, зали-
шившись нейтральним, невизначе-
ним під час доленосних подій?!

Я навів це, аби окреслити, яка 
серйозна (якщо не визначальна) 
відповідальність у ці дні лежить на 
церкві. Відповідальність за суспіль-
ство. Які високі ставки на неї зробле-
ні самим Богом! Яку велику вагу має 
слово служителя!

Не можна втікати від складних 
питань! Можна робити невдалі 
спроби, можна щиро помилятися, 
можна бути наївними або скептич-
ними, можна, не розібравшись, на-
ламати дров, можна говорити не-
впопад, можна гнути не в той бік... 
Все це поправимо. І той, хто щирий 
сам із собою, зрештою зрозуміє 
свою неправоту і при потребі виба-
читься. І люди простять — помилки, 
слова, хибний курс... Тільки мовчан-
ня, мабуть, не простять. Не простять 
байдужості, безпринципності, про-
дажності, лицемірства, зради, під-
лабузництва... Церква, яка ігнорує 
важливі події, що вирують навколо 
неї, а коли твориться несправедли-
вість і насильство, робить вигляд, 
що все гаразд, — перетворюється на 
секту. Так її і люди називатимуть. Не 
за іншу форму служіння, не за від-
мінне вчення, а, в першу чергу, за 
те, що замкнулася, зосередившись 
на собі та на своїй «святості».

Кілька прикладів
Протиріччя №1. Заперечення 

протестів — і в той же час компроміс 
зі злочинною системою.

Нещодавно, під час навчання у 
біблійній школі мені довелося  спіл-
куватися з одним чоловіком, якого я 
особисто поважаю як мудрого слу-
жителя. Якраз був предмет «Хрис-
тиянська етика», який сам по собі 
сповнений різних дискусійних тем. 
І от, коли зайшла мова про участь у 
суспільних протестах, оцінка цього 
служителя була категорично нега-
тивною. Потім розмова пішла в інше 
русло. Через деякий час ми дійшли 
до проблеми хабарництва. І раптом, 
уже, до речі, не вперше, я почув таку 
фразу: «Звичайно, хабарі — це пога-
но. Але що ж ми вдіємо, ну — в такій 
вже країні доводиться жити!» Чесно 
кажучи, мені стало боляче...



Не знаю, чи помічаємо ми це 
глибоке протиріччя? Ми дозволи-
ли цій злочинній системі змушувати 
нас грішити. Коли ж постає питання, 
щоб змінити цю систему, зупини-
ти беззаконня, то прикриваємося 
уривками з Біблії про послух владі. 
Зі сторони ж виглядає, що ми захи-
щаємо цю владу саме тому, що пого-
джуємося з її злочинними діями, які 
подекуди нам і вигідні. Ну, краще ж 
дати хабар «даїшнику», ніж заплати-
ти повноцінний штраф?

Ні для кого не секрет, що в ма-
лого та середнього бізнесу сьогодні 
практично немає шансів втриматися 
на плаву за умови сплати всіх подат-
ків. Тоді моє наступне запитання та-
ке: чим відрізняється непокора вла-
ді на майдані від непокори владі в 
декларації? Я вже не кажу про т. зв. 
«неофіційні заробітки». І, повірте, я 
розумію людей, вони мусять якось 
годувати власні сім’ї. Я просто не ро-
зумію, чому вони, дозволяючи сво-
єму сумлінню «підпільну» трудову 
діяльність, при цьому різко осуджу-
ють інші форми непокори злочинній 
системі? Виходить, коли йде мова 
про мій власний гаманець, то ме-
ні — можна, мовляв: «Ну, увійдіть у 
моє становище, тож треба якось ви-
живати!» А коли йдеться про інших 
людей, яких обкрадають, завдають 
побоїв і приниження — то це бунт?

Протиріччя №2. Засудження мо-
ральних принципів опонентів — і в 
той же час користування їхніми ма-
теріальними благами.

Про це дуже влучно висловився 
мій фейсбучний товариш: «Крайній 
пацифізм, як на мене, — лукавий. 
Він не хоче забруднити руки, але 
радо користується плодами, досяг-
нутими чужими руками...» І справді, 
хіба це не лукавство, сьогодні стоя-
ти осторонь революції, засуджувати 
активістів, а завтра, ніби нічого не 
бувало, користуватися їхніми досяг-
неннями, які дісталися ціною крові?

Так само не вкладається у мою 
свідомість позиція людей, які різко 
критикують «розпусну» американ-
ську спільноту, та при першій мож-
ливості втікають туди на ПМЖ... Або 
людей, які кажуть, що із загниваю-
чою Європою нам «не по дорозі», 
та чомусь не гидують їздити в ту са-
му загниваючу Європу на заробіт-

ки, ганяти звідти автомобілі... Тобто 
заробляти на них можна, а от жити 
разом — ні? Ну, добре, а проповід-
увати їм хоч можна, га?

Один мій друг мав цікавий діа-
лог із непримиренним противником 
майдану. Він запитав: «Ти вважаєш, 
що всяка влада від Бога?» — «Так!» 
— «А якщо в результаті протестів 
президент зміниться, це теж буде 
влада від Бога?» — «Так, звичайно!» 
— «Тоді, виходить, що й сам про-
цес зміни влади через майдан був 
від Бога? В такому разі моя участь у 
протестах може розглядатися як ви-
конання Божої волі?» На останні два 
запитання опонент не зміг відпові-
сти... 

Протиріччя №3. Позиція христи-
янського милосердя та справедли-
вості — і в той же час згода із жор-
стокістю та свавіллям.

Ще один болючий момент, який 
я помітив під час розмов про політи-
ку в християнських колах, — це теза: 
«Навіщо нам та Європа, ми й так до-
бре живемо?!» Коли вперше почув 
цю фразу, я раптом усвідомив вра-
жаючий факт. Так, справді, більшість 
християн живуть досить заможно. 
Мабуть, це наслідок сукупності фак-
торів: і, безперечно, Божого благо-
словення, і мережі християнських 
вигідних зв’язків з багатими країна-
ми, і, власне, здорової особистості 
віруючої людини, вільної від усіля-
ких залежностей і пороків. От тіль-
ки таке враження, що при достатку 
у власних домах багато протестан-
тів, повторюючи помилку левита і 
священика з відомої притчі, просто 
забули, що Україна займає перше 
місце в Європі та Центральній Азії 
за темпами вимирання! Невже ми 
просто не помічаємо мільйонів пен-
сіонерів, які живуть в таких умовах, 
що мусять віддавати одну полови-
ну злиденної пенсії за квартплату, а 
другу — за дорогущі ліки? А сироти, 
а малозабезпечені, а бездомні? Хіба 
не є правдивим благочестям «згля-
нутися над сиротами та вдовицями 
в утисках їхніх»?

А тепер скажіть, чи не дорівнює 
позиція «не пхати носа у політику» 
мовчазній згоді з тим, що безсові-
сні злодії та корупціонери безпере-
шкодно багатіють, обкрадаючи і так 
вбогих, соціально незахищених лю-

дей? Практично — будують вілли на 
костях ветеранів і пенсіонерів. Тоб-
то ви вважаєте, що християнин має 
мовчки за цим спостерігати, радію-
чи власній успішності? Чи не пови-
нен він докорити, заступитися, зупи-
нити беззаконня?

І подібних прикладів — безліч... 
Під час останніх подій взагалі на по-
верхню сплило багато протиріч, які 
спокійно дрімали десь у підсвідо-
мості вже довгі роки і, можливо, дрі-
мали б собі далі на задвірках нашого 
сумління...

Ці речі складні й неоднозначні? 
Згідний. Я більше поставив запи-
тань, ніж дав відповідей? Це прав-
да. І хоча я знайшов певні відповіді 
особисто для себе, та зовсім не пре-
тендую на позицію людини, яка мо-
же щось радити іншим. Кажу тільки, 
що всі ці питання вимагають наших 
серйозних роздумів і відповідаль-
них рішень. Ми повинні, як мінімум, 
визнати, що проблема є, і засудити, 
перш за все, щось у самому собі, а 
не тільки — в інших. Інакше — на-
зивайте як хочете — ми будемо або 
страусами, або лицемірами...

Вибір
На завершення хочу сказати, що 

бути страусом, як спочатку здається, 
простіше. Тому що легше уникнути 
прямих запитань, ніж, прийнявши 
на себе відповідальність, зробити 
зусилля волі й думки, щоб знайти 
мудре рішення, вихід, варіант.

Та згодом таким людям стає жити 
все важче. Адже совість є і у страу-
сів. І вона, як це властиво совісті, — 
мучить!

То чи не варто обрати той шлях, 
на якому спочатку буде важко? Та 
зайнята впевнена позиція, забето-
нована часом і прозорими рішення-
ми, зрештою стане візитною карт-
кою, обличчям, брендом, що вселяє 
довіру багатьом послідовникам. А 
тернистий шлях окупиться насам-
перед збереженою гідністю, честю і 
щирістю.

А страусам, безперечно, можна 
тільки поспівчувати. Непросто їм…

Може, тому «гарант» і носив туф-
лі зі страусиної шкіри?..
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Бачити людину

Точка зору

Юрій ВАВРИНЮК



Поштовхом до написання цієї 
статті стало бурхливе обговорен-
ня у протестантському інтернет-
середовищі на початку цього ро-
ку однієї інформаційної замітки. 
У ній йшлося про те, що в одній з 
євангельських церков Москви на 
різдвяні свята було показано ди-
тячий спектакль. Дуже гострої і 
навіть обурливої критики ця новина 
«удостоїлася» тому, що спектакль був 
не на біблійну чи євангелізаційну те-
му, а розповідав про хлопчика, «ко-
торому, в Рождественскую ночь, во 
сне, было показано то, каким он был, 
как он выглядит со стороны сейчас 
и какое будущее его ждет. Проснув-
шись, мальчик решил полностью из-
мениться и стать добрым, отзывчи-
вым и любящим сыном и братом...»

Я не збираюся обговорювати пи-
тання щодо того, чи доречні в церкві 
спектаклі. Це інша тема. Мене «за-
чепив» один коментар. «Зритель 
воспринял суть спектакля следую-
щим образом: мальчик был плохим, 
увидел со стороны свое настоящее 
и будущее, решил стать хорошим. 
Но дело в том, что суть спектакля не 
должна быть такой! Ни у автора ре-
портажа, ни у детей, ни у их родите-
лей не должна была остаться в голо-
ве такая идея. Потому что это анти-
Евангелие. Суть Евангелия не в том, 
чтобы человек, увидев свое настоя-
щее и будущее, «решил полностью 
измениться и стать добрым…» Ін-
шими словами, автор хоче сказати, 
що все, у чому немає розповіді про 
Христа як Спасителя і заклику до по-
каяння — це єресь, і християнин не 
повинен цього пропагувати.

Поки що залишмо спектакль та 
духовні баталії, які розгорілися на-
вколо нього. Гнівні коментарі під-
штовхнули мене до роздумів над 
проблемою, яка, на жаль, є в єван-
гельських християн і яку чітко висло-
вив згаданий автор. Багато християн 
недовірливо  ставляться до всього, у 
чому немає прямої згадки про Ісуса 
та Його вчення про спасіння. Будь-
яка книга, пісня, фільм, спектакль, 
картина, вірш автоматично стають 
«мирськими» та «диявольськими», 
якщо там немає таких слів, як Бог, 
спасіння, покайтеся, жертва Христа і 
т. ін. Твір може стверджувати хороші 
речі, закликати до чогось високого, 

доброго, будівного, може допомог-
ти людині змінитися на краще, але 
без отих євангельських слів він не 
вартий уваги. 

Безперечно, ніхто не ставить під 
сумнів твердження, що для христи-
янина основне завдання — розказа-
ти людям про Христа та дорогу спа-
сіння. За будь-яких обставин, будь-
якими засобами віруючий повинен 
говорити про Спасителя. Але чи по-
винне оте головне завдання ігнору-
вати менш важливі, але хороші та 
благородні за суттю речі? Поверні-
мося до коментаря щодо спектаклю. 
Автор правильно визначив його те-
му: хлопчик побачив свої недоліки 
й вирішив їх виправити. Хіба в цьо-
му є щось погане? Хіба погано, коли 
людина через ту чи іншу обставину 
стає кращою, добрішою, виховані-
шою? Ах, тут немає Христа й пока-
яння! І це є величезною проблемою 
для деяких християн. Вони настіль-
ки захопилися євангелізацією та 
свідченням про Бога, що забули про 
елементарну людяність. Вони в лю-
дях навколо бачать лише ГРІШНИКА, 
а не ПРОСТО ЛЮДИНУ. 

Звичайно, мені теж хочеться, щоб 
якомога більше людей прийшли до 
Бога, залишили гріховне життя і ста-
ли жити по-новому. І Бог цього хоче. 
Але, на жаль, ще є багато неспасен-
них. Ми серед них живемо, з ними 
працюємо, спілкуємося. Скажіть, чи 
хотіли б ви, щоб оті «невіруючі» усі 
були злочинцями, злими, жорстоки-
ми, невихованими? На щастя, серед 
грішників є чимало хороших людей, 
законослухняних громадян, зразко-
вих сім’янинів, чемних сусідів і чес-
них працівників. Хіба це погано? 

Одна віруюча жінка розповідала 
про свої враження від розмови в ко-
лі віруючих. Вона прийшла в церкву 
в дорослому віці, коли діти були по-
внолітніми. Розповідаючи про своє 
«невіруюче» життя, вона сказала, 
що її доньки виростали чемні, ви-
ховані, ніколи не були на дискоте-
ці, натомість багато читали хороших 
книг. «Як, були в світі й ніколи не бу-
ли на дискотеці?» — з величезним 
здивуванням запитали співрозмов-
ники. «Знаєте, — пізніше ділилася 
ця жінка, — з подібною ситуацією 
я стикалася не раз. Чомусь багато 
євангельських віруючих вважають, 

що усі, хто поза церквою, — розбе-
щені, блудники, п’яниці, ну, словом, 
неповноцінні люди. В моїй родинні 
будо гарне виховання і діти виросли 
хорошими людьми, навіть не зна-
ючи Бога».

Так, ще є такі помилкові стерео-
типи, коли християни вважають, що 
всі, хто не вірить в Бога, аморальні, 
зіпсовані й тільки покаяння може їх 
зробити людьми. Часто можна чути 
проповіді про те, що покаяння від-
разу робить людину хорошою, ви-
хованою, чемною. Це далеко не так. 
Нерідко можна бачити віруючих, які 
своєю поведінкою гірші за невірую-
чих. І спасенна людина може бути 
грубою та невихованою. Тому так 
важливо в церкві не тільки говори-
ти про спасіння, але й вчити елемен-
тарній порядності, виховувати не 
лише громадянина Божого царства, 
але й виховувати ЛЮДИНУ.

Головною місією Христа було 
спасти людей від гріхів. Він виконав 
це завдання. Але ця висока та благо-
родна мета не завадила Йому в лю-
дях, із якими Він зустрічався на зем-
них дорогах, бачити просто людей. 
Пам’ятаючи про головне, розповіда-
ючи їм про дорогу до спасіння, Він 
не забував і про їхні проблеми, які 
не мали прямого стосунку до спа-
сіння. Він бачив їхні хвороби, бачив, 
коли вони були голодні, бачив їхні 
сльози — і допомагав, не вимагаючи 
за це каятися. А в нас іноді бувають 
ситуації, коли дехто з «євангелістів» 
жаліється: «От невдячні які: ми їм 
стільки допомогли і гуманітаркою, і 
фінансово, і від наркозалежності до-
помогли звільнитися, від п’янства, а 
вони так і не покаялися…» Так, бо-
ляче, що не зустрілися з Богом, але 
хіба ці зусилля зовсім намарно? Хі-
ба те, що людина стала просто кра-
щою, добрішою, успішнішою, стала 
врешті-решт ЛЮДИНОЮ, не варте, 
щоб їй допомагати?

Якось їхав своїм автомобілем зі 
знайомим віруючим. По дорозі нас 
зупиняють дві жінки. «Зупинися, — 
звертається до мене, — гарна наго-
да про Бога сказати». Хороший мо-
тив? Звичайно! Але мені подумало-
ся: «А якщо б не сказали про Бога, а 
просто хорошу справу зробили, про-
сто підвезли, це хіба погано?» Так, 
іноді буває що віруючий робить до-



бру справу невіруючому тільки для 
того щоб його покаяти, а не просто 
заради доброї справи. 

У 25 розділі Євангелії від Матвія 
Христос промовляє цікаві слова, які 
іноді ставлять віруючих в тупик, бо, 
на перший погляд, суперечать єван-
гельському вченню про спасіння 
виключно через віру. Бог говорить 
грізні слова на адресу тих, які нічим 
не допомагали ближнім: «Ідіть ви 
від Мене, прокляті, у вічний огонь… 
Я голодував був — і не нагодували 
Мене, прагнув — і ви не напоїли 
Мене, мандрівником Я був — і не 
прийняли ви Мене, був нагий — і не 
зодягли ви Мене, слабий і у в’язниці 
— і Мене не відвідали ви. Тоді від-
повідять і вони, промовляючи: Гос-
поди, коли то Тебе ми голодного 
бачили, або спрагненого, або ман-
дрівником, чи нагого, чи недужого, 
чи у в’язниці і не послужили Тобі? 
Тоді Він відповість їм і скаже: По-
правді кажу вам: чого тільки одно-
му з найменших цих ви не вчинили, 
Мені не вчинили!» (Мт.25:31-46). 

Тут немає жодного слова про єван-
гелізацію, про спасіння душі, вирок 
виноситься на основі того, що віру-
ючий не бачив простих життєвих по-
треб свого ближнього. Чи не занад-
то вимогливо? Зовсім ні, саме так 
випробовується наша віра й наша 
любов до ближнього. Наше покли-
кання як християн не тільки в тому, 
щоб спасти душу, але й просто ста-
ти добрим самарянином для того, 
хто має якусь тимчасову проблему. 
Просто нагодувати. Просто одяг-
нути. Просто сказати добре слово. 
Просто поставитися до нього як до 
людини. 

У кожній людині, незалежно від 
освіти, соціального стану чи ступеня 
гріховності, є душа, успадкована від 
Самого Творця. У кожного є совість, 
яка підсвідомо підказує, що добре, 
що погано. І якщо навіть у найзапе-
клішого злочинця, п’яниці, грубіяна 
зачепити чимось добрим та добро-
зичливим струни душі — ця душа 
може відгукнутися добром та ба-
жанням виправитися. Може, небо 

й не здобуде нового громадянина, 
але на землі все-таки однією хоро-
шою (з людського погляду) люди-
ною стане більше.

Так що я не погоджуюся з авто-
ром гнівного коментаря щодо «не-
євангельського» спектаклю. Зви-
чайно, усьому свій час і всьому своє 
місце. Наші євангельські церкви ма-
ють свої традиції проведення бого-
служінь, і це потрібно враховувати. 
Певна річ, за краще, коли на Різдво 
говорять про Різдво. Але навіть як-
що наші дії та зусилля не приводять 
грішника до покаяння, а роблять 
його кращим, чимось реально до-
поможуть йому — це також Єванге-
лія. Якщо так звані «неєвангельські» 
засоби змусять людину зупинитися, 
задуматися над своїм життям та по-
ведінкою, змусять щось змінити на 
краще, хіба це не результат? І хіба 
це не може бути першим кроком до 
найважливішого та найгероїчнішого 
вчинку в житті — до покаяння перед 
Богом?

Усе велике колись починалося з малого. Якщо, звичайно, це мале хтось колись 
помітив. Як колишньому шахтареві, мені було цікаво дізнатися, що одного разу 
дуже давно люди помітили в багатті, біля полін, палаючий камінь. Зацікавлені цим 
«дивом», вони пошукали ще таких каменів — і знайшли цілі жили, що виходили 
на поверхню. Ніхто ще нічого не знав про такі поняття як копер, зумпф, квершлаг, 
бремсберг або маркшейдер. Люди просто помітили горючий камінь, щось зроби-
ли, щоб використати його для діла, і... І на тепер це вилилося у величезну окрему 
галузь промисловості, названу вугільною.

Одного разу Бог помітив палаюче серце молодого фарисея Савла. Не все пра-
вильним було тоді в його релігійних уявленнях. Але було очевидним одне — ця 
людина пристрасно шукає істину й бажає присвятити їй все своє життя. Ніхто ще ні-
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«Горючий» камінь

чого не знав про такі послання, як до римлян, коринтян, галатів, ефе-
сян, филип’ян, колосян, солунян, до Тимофія, Тита, Филимона і, мож-
ливо, до євреїв. Господь просто взяв це палаюче серце і використав 
його для побудови Царства Божого. І це згодом вилилося в місію та-
кого грандіозного масштабу, наслідки якої ми відчуваємо на собі досі.

Я звертаю до тебе своє слово, дорога душе: «Озирнись навколо! 
Чи немає біля тебе палаючих очей і зацікавленого погляду? Чи не 
пошукати тобі таких «каменів», які б можна було «підкинути» в «ба-
гаття» вражаючого життя церкви, від служіння якої зможе зігрітися 
багато сердець. Чи не сказав нам Господь через автора Послання до 
євреїв, 10:24: «Будьмо уважні один до одного, заохочуючи до любові 
й добрих справ». Пам’ятай, усе велике колись починалося з малого. 
Якщо, звичайно, це мале хтось колись помітив... 

Михайло ЮНАКОВСЬКИЙ



Потрапила на очі новина з трохи 
несподіваним заголовком: «Власник 
пекарні з Колорадо через свої по-
гляди відмовився спекти торт для 
гей-весілля». Ну й відмовився, то й 
відмовився — що вже тут город го-
родити? А ні!

Виявляється, дійшло до суду, тяг-
нулося більше року і завершилося 
тим, що пекар-християнин був ви-
знаний винним в порушенні зако-
ну, що забороняє дискримінацію в 
громадських місцях за статевою чи 
расовою ознакою. І, звичайно ж, за 
ознакою сексуальної орієнтації. Те-
пер він повинен спекти торт для гей-
весілля чи заплатити немаленький 
штраф. Правда, Джек Філіпс (саме 
так його звати) вже заявив, що кра-
ще піде у в’язницю, ніж поступиться 

своїми принципами.
Цей випадок насправді виявив 

дуже серйозну етичну проблему: чи 
повинні зовнішні прояви толерант-
ності мати пріоритет перед внутріш-
німи переконаннями і совістю люди-
ни? Американський суд вважає, що 
повинні.

Судячи з того, що каже мати од-
ного з тих, хто «бере шлюб», яка бу-
ла присутня в магазині при інциден-
ті, кондитер відмовився робити саме 
весільний торт, мотивувавши це сво-
їми релігійними переконаннями. Він 
був готовий зробити торт до дня на-
родження чи до якогось іншого свя-
та, але тільки не для того, що супер-
ечить його віруванням. Ображеній 
парі було на це наплювати. Чи було 
це дискримінацією? На моє глибоке 

переконання — ні. Особливо з ура-
хуванням того, що офіційно односта-
теві весілля в Колорадо не дозволені 
— дозволяються лише громадянські 
шлюби, і пара офіційно реєструвала 
стосунки в іншому штаті.

У режимі всепереможної толе-
рантності суд фактично визнав пра-
во одної людини зневажити совість 
та переконання іншої.

І йдеться тут взагалі не про одно-
статеві пари і те, що з цим по в’язано. 
Тут ідеться про те, що під видом за-
хисту прав меншин нині нав’язується 
обов’язок відмовитися від своїх 
принципів ради свободи вираження 
чиєїсь іншої точки зору. При цьому 
на бік «принижених та ображених» 
одразу ж стають натовпи найрізно-
манітніших «правозахисників» (лап-
ки тут поставлені зумисне, оскільки 
більшість з цих борців за праве діло 
до подвигу справжніх правозахисни-
ків жодного стосунку не мають).

Так, не завжди ситуація є одно-
значною. Безумовно, на боці тих, хто 
не хоче поступатися своїми принци-
пами, помітно більше різного роду 
маргіналів, яких дуже зручно при-
водити як приклад середньостатис-
тичних громадян, котрі противлять-
ся ідеям всезагальної толерантності.

В результаті складається ситуація 
зворотна, але водночас дуже схожа 
на ту, в якій перебували борці за сво-
боду слова та совісті ще 50-60 років 
тому. Варто простій людині публіч-
но висловитися про свої принципи, 
що йдуть у розріз з ідеологією все-
загальної толерантності, на неї обру-
шується вся сила апарату юридично-
го та психологічного тиску, створена 
борцями за права меншин. І це на-
справді те, що більше всього насто-
рожує: ми, самі того не помічаючи, 
опинилися всередині тоталітарного 
кокона, який намагається під вигля-
дом поширення свободи слова при-
душити свободу совісті.

І тут ні до чого питання расової, 
статевої чи сексуальної рівності. Це 
тільки інструмент, який вдало зна-
добився і до часу, і до місця.

Кирило САВИЦЬКИЙ

Право вибору на грані свободи
Часто у стосунках Церкви та суспільства виникають питання, про які 

наші попередники навіть і подумати не могли. Двадцять перше століття 
випробовує ці стосунки так званою толерантністю. В останні десятиліття 
розвинені суспільства активно говорять про «політкоректність» і впрова-
джують її, змінюючи стандартні формулювання на зовсім незвичні. Не 
знаю, правда, чи легше стає глухій людині, яку, щоб не образити назива-
ють «інакочуючою», але слово «індивід» чи «особа», як на мене, аж ніяк 
не є адекватним замінником традиційного «чоловік» та «жінка». Отже, 
якщо ви прихильник «політкоректності», не називайте мене «індивідом».

Та це не найстрашніше. Часто прихильники політкоректності, захища-
ючи права меншин, не дають права більшості поводитися відповідно до 
своїх переконань. 

Оцініть абсурдність ситуації. 96% американців святкують Різдво. Але 
на вітальних листівках в останні роки цього слова не побачиш. Людей віта-
ють із «зимовими святами» — щоб не образити нехристиянське населен-
ня. До речі, Великдень в Америці також вже не називають Великоднем, 
а «весняним святом». Подібна ситуація і в Британії, де навіть перестали 
друкувати на марках різдвяну символіку, щоб не ображати релігійних по-
чуттів мусульман. До речі, у відповідь лідери британської мусульманської 
общини попросили не позбавляти Різдво християнської символіки.

Ситуація, яка подана далі, вкотре підтверджує, що «політкоректність» 
з її так званою «толерантністю» є нічим іншим, як диявольською зброєю, 
яка спрямована на руйнування християнських цінностей. Вона позбавляє 
християн права мати власну думку й висловлювати її вголос, забороняє 
гріх називати гріхом і формує якщо не схвальне, то щонайменш нейтраль-
не (хоча нейтральність — це зазвичай байдужість) ставлення до того, що 
Бог називає «мерзотою». Саме таке ставлення, Бог охарактеризував, як 
«тепле» у словах: «Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. А 
що ти літеплий, і ні гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з Своїх уст» 
(Об.3:15-16).

Чи зможемо ми простояти цьому? Чи зможемо залишитися вірними 
істині? Чи ж намагатимемося підтасувати її під себе чи під суспільну дум-
ку, особливо якщо це стосуватиметься нашої свободи або ж вмісту нашо-
го гаманця? Час покаже… А поки що набираймося досвіду у своїх амери-
канських братів.



Єпископ
Микола СИНЮК:

«Церква ХВЄ 
була і буде 
відкритою 

до діалогу»

Інтерв’ю до теми 



У головному – єдність, у друго-
рядному – свобода, у всьому — 

любов.
Блаженний Августин

Ми як громадяни країни і як 
християнська спільнота, живемо у 
відкритому суспільстві. Багато ви-
кликів цього суспільства вимагають 
особливого реагування з боку релі-
гійного середовища.

Відверте ігнорування або й зне-
вага основних принципів абсолют-
ної Божої моралі, закладених у 10 
заповідях, засилля розпусти в ме-
діа, нав’язування чужих християн-
ській традиції та світогляду «цін-
ностей» — ось неповний перелік 
викликів 21 сторіччя, на які потріб-
но реагувати. Ці та багато інших 
проблем, на які потрібно давати 
відповідь з біблійної точки зору, 
стали причиною того, що Церква 
християн віри євангельської як ав-
торитетна християнська спільнота 
України бере участь у деяких між-
конфесійних інституціях. Серед них 
— Всеукраїнська Рада Церков і ре-
лігійних організацій, Рада євангель-
ських протестантських церков, На-
рада представників християнських 
церков України. Крім того, служи-
телі та представники ЦХВЄУ беруть 
участь у багатьох громадських комі-
сіях при різних Міністерствах нашої 
держави.

Основна мета участі п’ятиде-
сятницьких церков у таких об’єд-
наннях — це консолідація зусиль 
усіх християн для затвердження й 
захисту принципів свободи совісті, 
рівності всіх релігійних організацій 
у своїх правах. Це — поширення 
християнських цінностей і моралі 
перед наступом ювенальної юсти-
ції, пропаганди одностатевих відно-

син, боротьба з абортами, наркоти-
ками та корупцією, якими вражене 
суспільство.

Які питання ставляться і обго-
ворюються на подібних заходах? 
Насамперед — це питання, які 
стосуються усіх релігійних спіль-
нот України. Серед них — церков-
но-державні стосунки, питання ре-
структуризації (повернення) майна 
церквам і релігійним організаціям, 
земельні питання, моніторинг за-
конодавчих актів, які можуть ма-
ти вплив  на релігійне середовище 
України, та багато інших питань.

У недалекому минулому на рівні 
ВРЦіРО неодноразово порушували-
ся питання заборони реклами цига-
рок і алкоголю, що дало свій пози-
тивний результат на законодавчому 
рівні. Багато звернень, заяв до чи-
новників різних рівнів, у тому чис-
лі до Президента, Голови Верховної 
Ради, прем’єр-міністра у питаннях, 
що стосується оплати за газ, елек-
троенергію принесли позитивні ре-
зультати для церков.

Поза сумнівом, багатьох чле-
нів наших церков хвилює питан-
ня: а чи не несе участь у подібних 
організаціях до стирання кордо-
нів між конфесіями або так звану 
«екуменію»? Чи не стане подібна 
діяльність кроком до втрати нашої 
п’ятидесятницької ідентичності?

Найперше, варто зауважити, що 
догматичні, доктринальні, теологіч-
ні питання, які регламентують ді-
яльність та самобутність конфесій, 
ніколи не обговорюються і не мо-
жуть бути предметом для обгово-
рення.

Кожна релігійна спільнота має 
свої конфесійні принципи, визначе-
ні відповідним віровченням та бо-
гослужбовою практикою, і дотри-

мується їх, не нав’язуючи іншим. То-
му, не ігноруючи своїх відмінностей 
і не збираючись іти на доктринальні 
компроміси, християни різних на-
прямків мають намір спільно захи-
щати те, у чому вони мають згоду, 
— віру в Господа нашого Ісуса Хрис-
та та Його заповіді.

Слід підкреслити, що міжкон-
фесійна співпраця має визнання 
не тільки в Україні, але й за її меж-
ами. Понад 60 % українців довіря-
ють Церкві як духовній інституції у 
державі. Такий рівень довіри — це 
визнання впливу Церков України 
на духовні запити народу. Перебу-
ваючи в складі делегації ВРЦіРО в 
Єрусалимі, я особисто був свідком 
високої оцінки діяльності Ради мі-
ністром закордонних справ Ізраїлю 
паном Ліберманом. Ось його сло-
ва: «Ваша діяльність в Україні — це 
те, чого немає в жодній країні світу. 
Україна показує приклад міжконфе-
сійної співпраці, який ми можемо 
запозичити і втілювати…» 

Підводячи підсумок, доречним 
буде сказати: Церква християн ві-
ри євангельської України, стоячи 
на чітких позиціях євангельського 
вчення, була і буде відкритою для 
діалогу з християнами інших конфе-
сій, громадськими та державними 
структурами заради утвердження і 
розширення Царства Господа нашо-
го Ісуса Христа.

Принцип, винесений в епіграф 
цієї статті, є для нас концепцією, на 
основі якої співпрацюємо з усіма 
зацікавленими в ній.

У головному — єдність, у дру-
горядному — свобода, у всьому — 
Любов!

ЦХВЄУ входить до низки релігійних об’єднань, серед яких Всеукраїн-
ська Рада Церков і релігійних організацій, Рада євангельських протестант-
ських церков, Нарада представників християнських церков України, до 
інших громадських організацій. Служителів Церкви запрошують на засі-
дання, круглі столи, радіо- та телепередачі, присвяченні різним питанням 
суспільного життя. 

Ми звернулися із запитанням до єпископа Миколи СИНЮКА, заступни-
ка старшого єпископа ЦХВЄУ. 

— Ви, як один із старших служителів ЦХВЄУ, часто берете участь у різ-
них міжконфесійних радах та заходах. Скажіть, наскільки доречна така 
співпраця? Чи мають християни вплив через цю діяльність на суспільне 
життя України?



Рустам ФАТУЛЛАЄВ:
«Соціальне служіння — ворота 

для проповіді Євангелії»

Практичне християнство  

Піднявши тему про вплив Церкви 
на суспільство, неможливо обми-
нути увагою такий важливий вид 
служіння, як соціальне: допо-
мога малозабезпеченим, нарко- 
та алкоголезалежним, праця у 
місцях позбавлення волі. Про це 
розповідає завідувач відділу со-
ціального служіння Церкви ХВЄ 
України, пастор київської церкви 
«Скинія» Рустам ФАТУЛЛАЄВ. 



— У церкви є немало можливос-
тей заявити світу про себе: участь в 
суспільних заходах, доброчинність, 
соціальне служіння, ЗМІ, масові 
євангелізації чи особисте свідчен-
ня. Яка діяльність, за вашими спо-
стереженнями, має найбільший 
вплив?

— Може, мої слова звучатимуть 
банально, але, на мою думку, найу-
спішнішою є та справа, яка натхнена 
Богом, якою керує Бог. І не має зна-
чення, як вона буде проводитися чи 
називатися. У кожній справі велике 
значення має людина чи група лю-
дей, яких Господь покликав на те чи 
інше служіння. 

— В чому полягає, на ваш по-
гляд, соціальне служіння Церкви? 
Які його ключові напрямки у даний 
час?

— Соціальне служіння не може 
існувати саме по собі. Я називаю йо-
го воротами для проповіді Євангелії. 
Якщо ми маємо на меті просто на-
годувати всіх голодних чи звільнити 
всіх залежних від алкоголю чи нар-
котиків від їхньої залежності, або ж 
змінити всіх ув’язнених, — то ми не 
до кінця розуміємо істинну суть со-
ціального служіння. Такою може бу-
ти мета соціального служіння дер-
жави. Справжня мета соціального 
служіння Церкви є проповідь Єван-
гелії. Ми повинні привести людей 
до Христа і спрямовувати їх так, щоб 
вони навернулися до Бога, прийшли 
до Нього з покаянням. Тобто соці-
альне служіння — це один з засобів 
євангелізації, який має на меті при-
вести людину до Бога.

Якщо говорити про напрямки со-
ціального служіння, то вони можуть 
бути найрізноманітнішими. Переду-
сім вони визначаються викликами 
суспільства. Якщо в американсько-
му суспільстві немає дітей-сиріт, то й 
немає потреби у служінні цим дітям. 
У нашій країні така необхідність є, то-
му ми працюємо з дітьми-сиротами. 
Гострою на даний час є проблема 
наркотичної та алкогольної залеж-
ності, тому ми працюємо в цьому 
напрямку як у центрах реабілітації, 
так і проводячи профілактичні захо-
ди у навчальних закладах. Тобто ми 
намагаємося стежити за тим, чим 
хворіє суспільство в даний момент, 
і бути відповіддю на ці суспільні ви-

клики. Часто ці люди вже не можуть 
отримати відповіді на свої запитан-
ня чи потреби з боку суспільства, бо 
бувають відкинені ним. Ми ж розу-
міємо, що для Христа ці люди також 
цінні, тому й беремо їх до себе і пра-
цюємо з ними. І якщо вони зверта-
ються до Бога, Він їх змінює.

— З чого починалася ваша ро-
бота у сфері соціального служіння і 
чому саме цей напрямок ви обра-
ли?

годійна опіка в місцях позбавлення 
волі».  Ця організація створена Всеу-
країнською радою церков для робо-
ти в пенітенціарних закладах. Тому 
ми маємо можливість працювати в 
колоніях разом з іншими церквами. 
Також ми є одним із засновників гро-
мадської організації християнських 
центрів реабілітації. Це проекти на-
шого братства. Також ми співпрацю-
ємо з альянсом «Україна без сиріт», 
реалізуючи певні проекти і в цьому 
напрямку, а також з місією «Агапе», 

— Я сам був ко-
лись наркозалеж-
ним, і Бог звільнив 
мене. Я почав свід-
чити людям, які ма-
ли проблеми подібні 
до тих, які я мав. І 
люди почали прихо-
дити в церкву. Були 
серед них такі, які не 
мали куди йти піс-
ля служіння, і я вів їх 
до себе додому, хоча 
тоді ми з сім’єю жи-
ли в однокімнатній 
квартирі. Відчувши 
нагальну потребу до-
помагати цим людям 
влаштувати їхнє життя, зрозумів, що 
потрібно робити щось більше, ніж 
просто запросити їх на служіння і 
привести до Бога. 

Тобто це служіння стало відпо-
віддю на те, чого потребували люди. 
Я не відчував якогось особливого го-
лосу згори чи якогось неймовірного 
втручання Божого, але бачив потре-
бу людей і не міг залишатися бай-
дужим до цього. Роблячи ту чи іншу 
справу, критерієм того, чи вона бла-
гословенна Богом, вважаю певний 
успіх, плоди, які зрештою ми згодом 
можемо й повинні бачити. Якщо все 
це є у нашому служінні, ми зацікав-
лені в тому, щоб його виконувати й 
далі.

— Розкажіть про діяльність Від-
ділу соціального служіння Церкви 
ХВЄ. Які соціальні проекти він реа-
лізує? Чи співпрацюєте ви з іншими 
організаціями і в яких сферах?

— Ми співпрацюємо з церквами 
нашого об’єднання. Більшість з них 
працює автономно, виконуючи те чи 
інше служіння. Ми виступаємо за-
сновниками місії «Духовна та бла-

яка служить дітям-сиротам, котрі 
живуть в інтернатах.

— Чи є у вас інформація про те, 
скільки церков нашого об’єднання 
в Україні бере участь у соціальному 
служінні? Яким чином координу-
ються їхні дії? 

— Не всі церкви, які займаються 
соціальним служіння, говорять про 
це. Але, як мені відомо, при  нашо-
му об’єднанні діє близько 70-ти ре-
абілітаційних центрів, відвідується 
близько 100 колоній, діє близько 30-
ти різного плану дитячих притулків.

Час від часу ми плануємо й про-
водимо певні конференції праців-
ників соціального служіння, також 
окремо збираємо людей, які пра-
цюють у тій чи іншій сфері служіння, 
щоб підбадьорити один одного та 
поділитися досвідом.

На базі Теологічної семінарії у нас 
діє соціальний факультет, де наші 
працівники мають змогу навчатися і 
отримати певний документ, що під-
тверджує їхню кваліфікацію як со-
ціальних працівників. Цей диплом 
підтверджує отримання теологічної 



освіти, а також дає право проводити 
відповідні заходи, зокрема в тюрмах 
і у школах.

— З якими проблемами стика-
ється Відділ соціального служіння? 

— Найбільша проблема — то 
байдужість. А ще люди чекають, що 
ти прийдеш, усьому їх навчиш, усе 
організуєш, даси їм у руки фінанси. 
І тільки тоді, вони, можливо, будуть 
готові щось робити. Але такий підхід 
не виправдовує себе. Передусім має 
бути бажання і готовність служити, 
жертвувати, співчувати.

— Як заохотити якомога більше 
церков чи окремих людей до соці-
ального служіння?

— Я вважаю, що це неможливо 
зробити певними лозунгами. Бажан-
ня служити виникає тоді, коли люди-
на перебуває у близьких стосунках 
з Богом і не може стояти осторонь 
тоді, коли інші люди не мають таких 
стосунків і страждають від цього. І 
не важливо, який напрямок обере 
людина — чи то будуть реабілітацій-
ні центри, чи це похід в інтернат, чи 
відвідування тюрми, або ж годуван-
ня голодних, головне, щоб був плід 
у цій праці. А плід буде тільки то-
ді, коли є близькі стосунки з Богом. 
Можна запустити різні проекти, але 
якщо немає плоду, то втрачається 
інтерес, людина починає розуміти, 
що її праця не має сенсу. Коли люди 
єднаються з Христом і перебувають 
близько з Ним, то вони починають 
рухатися у певному напрямку.

— А якщо взяти у відсотковому 
співвідношенні, то скільки людей з 
церкви «Скинія», де ви є пастором, 
беруть активну участь у служінні?

— Думаю, відсотків з вісімдесят.

— Як вам це вдалося?
— Тут значення має єдність ба-

гатьох факторів. Люди чують слова 
про те, що потрібно служити іншим. 
Бачать, що в церкву приходять но-
ві люди. Зауважують, як змінюється 
їхнє життя. Разом з тим Бог певним 
чином впливає на них, спонукуючи 
до дії. Перед очима — приклад слу-
жителів, які зацікавлені в розвитку 
різних форм служіння і самі беруть 
активну участь у цьому. І ось так у 
комплексі народжується бажання 

знайти себе у тому чи іншому виді 
служіння. Це має відбуватися при-
родно, тоді це гарно. Те, що наса-
джене штучно, не діє.

Але основою всього є глибоке 
смирення служителя перед Богом, 
розуміння того, що без Бога ми ні-
чого зробити не зможемо. Виражен-
ням нашого смирення є молитва до 
Бога, яка і є рушійною силою нашого 
успіху. Раніше я думав, що для того, 
щоб розпочати, наприклад, служін-
ня реабілітації, передусім потрібні 
кошти, приміщення і т. ін. Це абсо-
лютно не так. Передусім повинне 
бути розуміння, що у цій справі нас 
провадить Бог, що Він зацікавлений 
у цьому. І це спонукує людину до 
смирення, до щирої молитви і бла-
гання перед Богом. Бо ж як ми мо-
жемо змінити людину, яка двадцять 
років була залежна від алкоголю 
чи наркотиків? Як підняти того, хто 
впав на саме дно? Без Бога ніяк. І 
коли ти смиренно приходиш з цією 
потребою до Бога, Він починає ді-
яти. Відбувається нове народження 
людини, і відбувається воно природ-
ньо, а ти навіть не можеш контролю-
вати цим процесом. Ти можеш бути 
лише спостерігачем — і це спонукує 
постійно шукати Божої волі, Божої 
присутності й постійно пробувати в 
такій повній залежності від Господа. 

— Як Церква може сприяти інте-
грації колишніх ув’язнених, людей, 
звільнених від алкогольної чи нар-
котичної залежності в сучасне сус-
пільство?

— Зрозуміло, що три місяці без 

наркотиків чи навіть рік перебуван-
ня в реабілітаційному  центрі — це 
ще не звільнення від наркотиків. 
Найголовнішим у цьому служін-
ні, як ми зрозуміли за роки праці, є 
батьківство служителів. Ми повинні 
сприймати тих людей, яким служи-
мо, як своїх дітей. Ти не просто пас-
тор, місіонер, волонтер. Ти батько. І, 
дивлячись на людей з такої позиції, 
ти будеш бачити їхні потреби зовсім 
по-іншому. Звичайно, реалізувати 
це батьківство в особі однієї люди-
ни неможливо. Я говорю про те, що 
батьківство має стати суттю соціаль-
ного служіння. Піклуючись про своїх 
дітей, ми думатимемо не лише про 
те, що їм треба звільнитися від пев-
ної залежності, а й про житло для 
них, про роботу і про інші моменти, 
від яких залежить як духовне, так і 
фізичне життя людини. Людина має 
відчувати не просто свою гріхов-
ність, не лише звільнення від тої чи 
іншої залежності чи гріха, а те, що її 
люблять, цінують і вірять у неї.

Ми самі вчимося цьому, бачимо 
в цьому плід і вчимо цьому інших 
людей, які виконують служіння, по-
дібне до нашого.  

— Що б ви побажали церквам у 
плані соціального служіння?

— Мужності, пошуку Божого бла-
гословення та милості в служінні, 
яке вони виконують, усвідомлення 
того, що ця праця не марна у Госпо-
да, бо вона спонукує людей прихо-
дити до Бога.

Розмовляла Ольга МІЦЕВСЬКА



Ці фотографії облетіли цілий світ. 
Вони увійшли у золоту фотоскарбни-
цю новітньої української історії. Во-
ни стали символом київського Май-
дану. А ще — стали символом прак-
тичного християнського милосердя. 
І коли говорити про вплив церкви на 
суспільство, неможливо знайти для 
цього більш значущої та красномов-
ної ілюстрації.

Київський Михайлівський собор 
під час бойових дій у центрі укра-
їнської столиці перетворився на лі-
карню. Там, де ще вчора в тиші та 
благоговінні люди схиляли коліна, 
сьогодні схиляються лікарі над по-
раненими.

Комусь це може видатися блюз-
нірством чи оскверненням святого 
місця. Аж ніяк! Навпаки, саме такою 
повинна бути Церква!

Даруйте, але ми, віруючі, не за-
вжди розуміємо для чого потрібна 
Церква. Здається, радянські ідео-
логи таки зуміли переконати нас у 
тому, що церковні приміщення (як і 
зібрання віруючих) мають одну «ве-
лику» і «святу» ціль — «совершение 
религиозных обрядов». Ми в пере-
важній більшості приходимо в наші 
церкви і доми молитви саме для то-
го, щоб задовольнити наші особисті 
духовні потреби. Частково це так. Це 
добре та правильно. Але неправиль-
но обмежуватися лише цим. І — зло-

чинно перетворювати їх у такі собі 
«закриті зони», «клуби за інтере-
сами», куди стороннім вхід заборо-
нено, або де їм незатишно, лячно, 
де вони себе відчувають чужими й 
непотрібними.

Пригадую, як шипіли на мене, 
протестанта, побожні бабусі біля 
входу в собор, коли я при вході не 
перехрестився. І пригадую, як сто-
рож протестантського дому молитви 

виганяв жінку «не по-християнськи 
одягнуту» (в штанах), яка на свою бі-
ду зайшла на територію церкви…

Церква — це не лише місце для 
поклоніння, духовного навчання чи 
спілкування, це — лікарня, притулок 
для обездолених та відкинутих сус-
пільством, це духовна консультація. 
Це — служба порятунку. Це — буди-
нок доброго самарянина для пора-
нених. І вона повинна працювати ці-
лодобово. Без вихідних. Без поділу 
на «наших» і «не наших». 

В українському суспільстві, згід-
но зі статистикою, люди найбільше 
довіряють церкві. Це добре. Це по-
хвально. Виправдаймо це довір’я. 
Відчинімо церковні двері для усіх 
без винятку: для щирого христия-
нина, який прийшов у благоговінні 
подякувати Богові, для поранено-
го тілом та душею, якому потрібне 
лікування, і для закоренілого зло-
чинця, який несподівано для себе 
відчув потаємне бажання зайти до 
церкви. Не біймося відчинити двері 
для світу: якщо ми насправді вірую-
чі, насправді святі, світ не зашкодить 
нам, а, навпаки, зцілиться від нашої 
любові, милосердя та відкритості. 

Юрій ВАВРИНЮК

Яке ж призначення Церкви?

Фотопроповідь  



Євангелізм і переміна суспільства 
— уроки великих пробуджень

Сторінки історії

Джон СТОТТ



кість, яка процвітала у XVIII столітті» 
і характеризувалася «збоченими 
знущаннями над тваринами ради 
спортивних забав, сильним захо-
пленням алкоголем, нелюдською 
торгівлею африканськими негра-
ми, викраданням співвітчизників 
для експорту та продажу як рабси-
ли, смертністю дітей в округах, по-
вальним захопленням азартними 
іграми, жорстокістю тюремної сис-
теми, зростаючим переважанням 
беззаконня, упереджень та розпут-
ства; політичним хабарництвом і 
корупцією, невіглаством і грубістю 
проповіді, поверхневими домаган-
нями деїзму, зверхністю та зміщен-
ням устоїв на різних рівнях Церкви 
та держави. Такі прояви дають пра-
во заявляти, що британці в той час 
були так само дуже деградовані й 
розпущені, як і будь-які інші нації в 
християнському світі».

Але потім все стало змінюва-
тися. У XIX столітті рабство й рабо-
торгівля були відмінені, система 
тюрем була гуманізована, умови 
праці на заводах і шахтах були по-
кращені, навчання стало доступ-
ним і для нижчих прошарків на-
селення, з’явилися профсоюзи й т. 
ін. «Звідки ж виникла тоді ця пре-
словута людяність? Ця спрага соці-
альної справедливості та чутливість 
до прогріхів людини? Є лише одна 
відповідь згідно з упертою історич-
ною правдою, і походить вона з но-
вої соціальної свідомості. І якщо, 
припустимо, ця свідомість була на-
щадком більше ніж одного праро-
дителя, однак вона була виплека-
на євангельським пробудженням 
живого практичного християнства 
— пробудженням, яке осяяло цен-
тральні постулати етики Нового За-
повіту, зробило реальністю бать-
ківство Бога і братерство людини, 
вказавши на перевагу особистості 
над власністю і спрямувавши сер-
це, душу та розум на встановлення 
Царства праведності на землі».

Євангельське пробудження 
«зробило більше в перетворенні 
морального характеру всього на-
селення, ніж будь-який інший рух в 
історії Англії». Оскільки Веслі був як 
проповідником Євангелії, так і про-
роком соціальної справедливості, 
то він був і людиною, «яка поверну-

ла душу нації».
Євангельські лідери наступного 

покоління були з однаковим ентузі-
азмом посвячені проповіді Єванге-
лії та соціальній діяльності. Найві-
доміші серед них — Гренвіл Шарп, 
Томас Кларксон, Джеймс Стефен, 
Захарій Маколі, Чарльз Грант, Джон 
Шор (лорд Тейнмаус), Томас Бе-
бінгтон, Генрі Торнтон і, звичайно 
ж, провідна особистість Вільям Віл-
берфорс. Оскільки декілька з них 
жили в Клефемі (на той час селі за 
три милі на південь від Лондона) і 
належали до місцевої церкви Кле-
фема, яку очолював Джон Венн, 
один із них, вони стали відомі як 
«секта Клефема», хоча в парламен-
ті та в пресі їх глузливо називали 
«святими».

Уперше їх об’єднала турбота за 
становище африканських рабів. За 
три дні до своєї смерті в 1791 році 
Джон Веслі написав Вілберфорсу, 
підбадьорюючи його, що Бог під-
вищив його для звершення Свого 
«славного діяння», і попереджав 
про небезпеку впасти в задово-
лення багатством. Завдяки «секті 
Клефема» було організовано пер-
ше поселення звільнених рабів в 
Сьєрра-Леоне (1787), відмінено 
работоргівлю (1807), розпочато 
реєстрацію колоній рабів (1820), 
що стало кінцем контрабанди ра-
бів і зрештою привело до їхнього 
звільнення (1833). «Святі» були на-
справді багатими аристократами, 
які хоча й мирилися з певними со-
ціальними проблемами свого часу, 
та були напрочуд щедрі у своєму 
людинолюбстві, а спектр їхньої тур-
ботливості був просто вражаючим. 
Окрім вирішення проблеми раб-
ства, вони брали участь у вирішен-
ні таких питань, як реформа кри-
мінального кодексу й парламенту, 
доступна освіта (недільні школи, 
брошури та видання газети «Хрис-
тиянський оглядач»), обов’язки Ан-
глії щодо її колоній, особливо до 
Індії, розповсюдження Євангелії 
(вони сприяли заснуванню Англій-
ського біблійного товариства і Цер-
ковного місіонерського товариства) 
і впровадження трудового законо-
давства на фабриках. Вони також 
виступали проти дуелей, азартних 
ігор, п’янства, аморальності та жор-

Дуже дивним виглядає те, що 
хтось з послідовників Ісуса Христа 
взагалі поставив собі питання про 
свою участь у соціальному житті. 
Дивно також і те, що виникло саме 
протиріччя між євангелізмом і соці-
альною відповідальністю. Очевид-
ний той факт, що у Своєму служінні 
суспільству Ісус як «ходив... навча-
ючи та проповідуючи» (Мт.4:23; 
9:35), так і «ходив благовістячи і 
зцілюючи» (Дії10:38). У подаль-
шому «євангелізм та участь в соці-
альному житті бути тісно пов’язані 
один з одним протягом усієї історії 
Церкви... Християни часто брали 
участь в обох видах діяльності не 
усвідомлено, не відчуваючи потре-
би давати визначення тому, що во-
ни робили і чому».

В Європі та Америці XVIII століт-
тя ми знаходимо дивовижні при-
клади цього. Євангельське про-
будження, яке зворушило обидва 
континенти, було пов’язане не 
лише з проповіддю Євангелії і на-
верненням грішників до Христа, 
але й також привело до великого 
поширення філантропії (людино-
любства) й сильно вплинуло на сус-
пільства по обидва боки Атланти-
ки. Найбільш вражаючою фігурою є 
Джон Веслі. Він передусім відомий 
як мандрівний євангеліст і пропо-
відник. Він дійсно цим і займався. 
Але Євангелія, яку він проповіду-
вав, надихала людей вирішувати 
соціальні проблеми в ім’я Христа. 
Історики стверджують, що завдяки 
впливу Веслі Англія змогла уникну-
ти жахів кривавої революції, схожої 
на революцію у Франції.

Зміни, що відбулись у Британії в 
той період, документально викла-
дені в чудовій книзі Д. Веслі Бреді 
«Англія до та після Веслі», яка міс-
тить підзаголовок «Євангельське 
пробудження і соціальна рефор-
ма». Дослідження автора привело 
його до висновку, що «істинною 
турботливою матір’ю духу і харак-
теру цінностей, які створювали й 
підтримували вільні постанови у 
всьому англомовному світі, а на-
справді моральним «водорозді-
лом» історії англосаксів було ду-
же зневажуване й часто висміяне 
Євангельське пробудження».

Бреді описав «жахливу жорсто-



стокості спортивних забав із твари-
нами. І в усьому їх спрямовувала 
та мотивувала сильна євангельська 
віра. Ернст Маршал Хаузе так на-
писав про них: «Ця група друзів із 
Клефема була нерозривною кожно-
го з них один з одним, відзначалася 
дивовижною близькістю стосунків 
та солідарністю. Вони планували і 
працювали як комітет, який ніколи 
не розпускався. В особняках Кле-
фема вони збиралися за покликом 
спільного імпульсу на названі ними 
самими «ради за зачиненими две-
рима», де вони обговорювали не-
справедливість та беззаконня, що 
були соромом для їхньої країни, а 
також битви, які потрібно було про-
вести, щоб встановити праведність. 
А потім, в парламенті й поза його 
стінами вони діяли як одне тіло, до-
віряючи кожному роботу, яку він 
зможе виконати найкраще, щоб їхні 
спільні принципи були встановлені, 
а загальні цілі — реалізовані».

У біографії Вілберфорса Реджи-
нальд Коупленд справедливо про-
коментував: «Це братство христи-
ян-політиків було справді унікаль-
ним феноменом. У суспільному 
житті Британії ніколи ще не було 
нічого подібного».

Ентоні Ешлі Купер був обраний 
в англійський парламент у 1826 ро-
ці у віці 25 років. Спочатку в пала-
ті общин, а потім в палаті лордів, 
як сьомий граф Шефтсбері, він по-
слідовно цікавився становищем 
божевільних у країні, дітьми, які 
працюють на заводах та млинах, 
«хлопчиками-верхолазами» чи са-
жотрусами, працею жінок та дітей 
в шахтах, дітьми з бідних районів, 
понад 3 тис. з яких лише в Лондоні 
були бездомними і понад 1 млн з 
яких не мали освіти. 

Георгіна Беттискомб, яка написа-
ла його біографію, часто критикува-
ла його діяльність, але завершила 
оповідь про його життя щедрими 
похвалами: «Жодна людина не зро-
била більшого для того, щоб змен-
шити людське горе і збільшити кіль-
кість людей в категорії щасливих». І 
він сам зміг підтвердити, що «най-
потужніший філантропічний рух на-
шого століття народився завдяки 
євангельським християнам».

Схожу історію можна розповісти 

і про Сполучені Штати XIX століття. 
Участь у соціальному житті була як 
дитям євангельської віри, так і се-
строю-близнючкою євангелізму. 
Це чітко прослідковується в житті 
Чарльза Д. Фіннея, який більш ві-
домий як адвокат, що став єванге-
лістом і автором книги «Лекції про 
релігійне пробудження» (1835). 
Через його проповіді величезна 
кількість людей повірила в Христа. 
Менш відома та частина його жит-
тя, у якій він турбувався про «ре-
форми» не менш, ніж про «пробу-
дження». Він був переконаний, що 
Євангелія «звільняє потужну силу 
для соціальних реформ» і що бай-
дужість церкви до соціальних ре-
форм ображає Святого Духа і пере-
шкоджає пробудженню. Вражає за-
ява Фіннея в його 23-ій лекції про 
пробудження, що «великою спра-
вою Церкви є реформація світу… 
Церква Христа була первоначально 
сформована як тіло реформаторів. 
Віросповідання християнства вклю-
чає в себе безпосередньо віроспо-
відання і фактично клятву зробити 
все можливе для всезагальної ре-
формації світу».

Не дивує той факт, що через 
євангелізм Фіннея Бог підняв «ар-
мію молодих християн, яка стала 
частиною руху реформації його ча-
су». Зокрема, «ряди руху, що ви-
ступає проти рабства, формувалися 
переважно з навернених у віру в 
Христа після проповідей Фіннея». 
Головним у цьому русі був Теодор 
Уельд, який все своє життя присвя-
тив боротьбі проти рабства. Він став 
християнином завдяки служінню 
Фіннея і працював певний час його 
помічником. Але той Уельд не став 
американським еквівалентом Віл-
берфорса, оскільки не був членом 
парламенту. Фактично, заворушен-
ня в Америці щодо відміни рабства 
досягли позитивних результатів не 
стільки завдяки героям реформ, 
скільки завдяки численним невідо-
мим людям, спонукуваним імпуль-
сом релігійного характеру і єван-
гельського духу, який і почав Вели-
ке Пробудження в 1830 році».

XIX століття знаменне великим 
поширенням діяльності християн-
ських місій. І неможливо уявити, 
щоб місіонери займалися винят-

ково проповіддю Євангелії, а їхня 
соціальна участь зводилася лише 
до першої допомоги та підбадьо-
рення і завершувалася ігноруван-
ням розвитку і соціально-політич-
ної діяльності. Я сумніваюся, що ці 
обмеження були будь-коли дотри-
мані на практиці.  Американський 
місіолог доктор Р. Пірс Бівер писав: 
«Соціальна діяльність в місії про-
слідковується ще з часів апосто-
лів… Соціальна турбота ніколи не 
обмежувалася лише підбадьорен-
ням. Мандрівний місіонер завжди 
носив з собою аптечку, нове най-
краще насіння чи саджанці, і водив 
із собою найкращих домашніх тва-
рин. Невіус започаткував сучасну 
садову промисловість у Шантунгу. 
Місіонери Базеля здійснили рево-
люцію в економіці Гани, запропо-
нувавши сім’ям та окремим людям 
вирощувати каву й какао на своїй 
землі. Джеймс Мак-Кін змінив жит-
тя північного Таїланду, допомігши 
людям позбутися трьох головних 
проклять країни — віспи, малярії 
та прокази. Колодязі та чиста во-
да з’явилися також завдяки місіо-
нерам. У XIX столітті велику увагу 
приділяли організації промисло-
вих шкіл, що повело за собою за-
снування нових підприємств. Крім 
того, місіонери завжди ставали на 
захист місцевих жителів і виступа-
ли проти експлуатації та неспра-
ведливості з боку влади і комерцій-
них компаній... Місіонери зіграли 
головну роль у відміні примусової 
праці в Конго. Вони виступали про-
ти ущемлення темношкірих в пів-
денних тихоокеанських країнах. 
Вони ревно боролися за права лю-
дини в боротьбі проти розповсю-
дження опію, жорстокого звичаю 
зв’язування ніг та залишення на-
призволяще маленьких дівчаток 
у Китаї. Вони розв’язували війни 
проти спалювання вдів, вбивства 
немовлят і храмової проституції в 
Індії, але найбільша їхня заслуга 
в тому, що вони розбили соціаль-
не та економічне рабство кастової 
системи для некастових людей та 
людей нижчого класу».

З книги
 «Нові проблеми сучасних 

християн»



Під час підготовки до одного церковного заходу я 
дещо спостеріг, що допомогло мені зробити дуже важ-
ливий висновок. Ми робили деякі перестановки в залі, 
де планували проводити захід. Я керував «процесом», 
а один із братів був, так би мовити, виконавцем. «Цей 
стілець, — сказав я йому, — віднеси туди, в кінець за-
лу, і постав там-то». Той узяв стілець і з гідністю поніс 
його в зазначеному напрямку. «А цей столик, — сказав 
я йому після повернення, — прибери за ширму сце-
ни». Він взяв столик, і з такою ж гідністю відніс його за 
ширму.

Я зовсім мимоволі спостерігав за його поведінкою, 
і це наштовхнуло мене на такі думки. Багатьом людям 
було б простіше, якби хтось, кому вони довіряють, ось 
так само керував їхнім життям. Людині неважко зро-
бити якусь справу, якщо вона розуміє, що саме від неї 
вимагають, — і їй залишається тільки зробити. Ясність 
інструкції, як з пункту «А» потрапити до пункту «Б», 
надає людині самоповаги від виконання усвідомленої 
місії, робить її поведінку осмисленою і цілеспрямова-
ною.

Іншими словами, проблема розгубленості деяких 
людей в житті — це  проблема неусвідомлення мети 
або, як хочете, завдання. Люди здатні й готові зробити 
щось правильне й важливе. Вони тільки не знають що. 
Якби знали! О, якби вони тільки знали! Тоді практич-
ний людський розум став би працювати над втіленням 
цього завдання. Але задача не ясна... і людина стоїть 

на місці, збентежена, розгублена і зніяковіла.
На мить мені здалося, що я торкнувся якоїсь таємни-

ці, пізнавши яку, нам стане відомий практичний сенс на-
шого існування і те завдання, яке перед нами стоїть. І в 
ту ж саму мить я несподівано сказав сам собі: «Але ж це 
вже відомо з Божого Слова! Адже в ньому все написано, 
що робити і як робити! Насправді проблема не в неві-
домості, а в тому, що ми перестали серйозно ставитися 
до Біблії як до керівництва в житті. Ми не заперечуємо 
написане в ній, але й не приймаємо всерйоз, будучи 
впевненими, що там все правильно і ми вже це знаємо. 
Проблема в невиконанні очевидного завдання, яке Бог 
дав людству у вигляді Своїх законів. Ми ознайомилися 
з ними, але не прийняли їх як Божественне доручення. 
Звідси така безліч тих, хто називає себе християнином, 
роками стоять на місці, не в силах визначитися, чим їм 
зайняти себе в житті.

А треба лише ось що: «Бережіть і виконуйте їх (закони 
й постанови Божі), бо це мудрість ваша та ваш розум... І 
хто інший такий великий народ, що має постанови й за-
кони такі справедливі, як увесь той Закон, що я даю вам 
сьогодні?» (5М.4 :6-8). Це змінило мій погляд на багато 
що. З тих пір моя найчастіша відповідь, яку я даю на чи-
єсь прохання допомогти якось визначитися в житті, така: 
«Читай Біблію!»

Михайло ЮНАКОВСЬКИЙ

Уже відомо…



Корейський феномен

Вплив християнства на суспільство

Північну та Південну Корею населяють люди однієї націо-
нальності, які мають одне коріння, спільну історію, однакову 
ментальність.  Їх лише розділяє кордон, який виник півсто-
ліття тому. В Північній Кореї, за приблизними оцінками, ва-
ловий національний продукт становить близько 900 доларів 
на душу населення, в Південній Кореї — близько 16000 до-
ларів.  У чому ж причина такої разючої відмінності? Відпо-
відь проста: в першій комуністична ідеологія забороняє віру 
в Бога, тому християн майже немає (або вони у глибокому 
підпіллі), у другій їх налічується до 40% від загальної кількос-
ті населення. Неймовірний економічний вибух у Південній 
Кореї називають «корейським чудом» і однією з ключових 
причин такого чуда є глибока християнська віра корейців.



За кілька десятиліть Південна Ко-
рея (Республіка Корея) переродила-
ся з відсталої аграрної країни в пе-
редову промислову державу. І все 
це відбувалося на тлі перетворення 
цієї країни з нехристиянської — в 
християнську. Тепер, за даними ста-
тистики, у Південній Кореї налічу-
ється до 40% християн від загальної 
кількості населення (а його майже 
50 млн), а в Північній Кореї (КНДР), 
за тією ж статистикою, християн 
майже немає. У результаті, що сто-
сується економіки, то, за приблиз-
ними оцінками, в Північній Кореї 
валовий національний продукт ста-
новить близько 900 доларів на душу 
населення, а в Південній Кореї — 
близько 16000 доларів. Як бачимо, 
брат-християнин багатший за брата-
атеїста майже у 18 разів! Отже, з до-
свіду Південної Кореї можна зроби-
ти висновок, що християнство може 
забезпечити відродження економі-
ки й привести її до процвітання.

Християнізація язичницької Ко-
реї — це історичний феномен, який 
не має аналогів у світі. Корея стала 
християнською буквально за кілька 
десятиліть, причому корінне насе-
лення завжди толерувало християн-
ству, а тепер сприймає як національ-
ну релігію. Нині, як уже згадувалося, 
християн у Південній Кореї близько 
40%. З них протестантів майже 28%. 
Крім того, християнські церкви дуже 
активні — і тенденція до збільшен-
ня відсотка християн зберігається.  

Перші безпосередні зв’язки між 
корейцями та християнами поча-
лися наприкінці XVIII століття. У той 
період Корея перебувала в стані 
важкої моральної кризи. Прагнення 
знайти якісь нові ідеї призвело до 
того, що деякі представники конфу-
ціанської інтелігенції стали зверта-
ти увагу на християнські католицькі 
твори китайською мовою, які потра-
пляли в Корею з Китаю.

Наприкінці 1770-х рр. в Сеулі ви-
ник гурток молодих дворян, які ви-
вчали християнство за тими неба-
гатьма книгами, що мали. У 1784 р. 
один з членів цього гуртка, Лі Син 
Хун, добився права відвідати Китай 
у складі корейської дипломатичної 
місії. Він зустрівся в Пекіні з інозем-
ними місіонерами, прийняв хре-
щення і повернувся на батьківщину 
з численними католицькими твора-

ми. Лі Син Хун і його однодумці роз-
почали активну місіонерську робо-
ту, і кількість прихильників нового 
віровчення серед корейських дво-
рян стала швидко зростати. Стурбо-
ваний проникненням чужого і див-
ного вчення, корейський уряд, який 
зазвичай вирізнявся віротерпиміс-
тю, вирішив ужити рішучих заходів 
і під страхом смерті заборонив про-
паганду християнства. Однак забо-
рона не зупинила прихильників но-
вої віри, і в 1791 р. у Кореї з’явилися 
перші мученики. З цього моменту 
корейський уряд протягом майже 
століття вів відчайдушну боротьбу з 
католиками, організувавши в 1785–
1876 рр. десять великомасштабних 
кампаній з викорінення «західної 
єресі». Безліч корейських христи-
ян загинуло на пласі та в тюрмах. 
Проте католицька громада існува-
ла й росла. Як бачимо, католиць-
ке християнство проникло в Корею 
без безпосередньої участі західних 
місіонерів, через книги. По-друге, 
його поширення було досить швид-
ким, успішним і, знову-таки, не було 
результатом діяльності іноземних 
представників.

Перший протестантський місіо-
нер приїхав в Корею з китайськими 
Бібліями. Це був преподобний Ро-
берт Томас. Він також став мучени-
ком, а корабель «Генерал Шерман», 
на якому він приплив, був спалений 
(1866). Прямо перед смертю він дав 
Біблію людині, що вбивала його. Та 
людина прочитала її і пізніше стала 
християнином. У 1882 році  амери-
канський уряд уклав з Кореєю дого-
вір, що відкрив двері для місіонерів. 
Вирішальну роль у масовому поши-
ренні протестантського християн-
ства зіграли американці, першим 
з яких був пресвітеріанин Горацій 
Аллен, який прибув у Корею в 1884 
році. Доктор Горацій Аллен — не-
професійний місіонер, він забез-
печував себе матеріально, служачи 
лікарем королівської сім’ї. Він ши-
роко відкрив двері для навернення 
корейців. За ним приїхали в Корею 
пресвітеріанські та методистські мі-
сіонери — Горацій Андервуд, містер 
Апензеллер, Семюель Моффат, У. 
Дж. Рейнольдс та інші. Життю пер-
шої Церкви в Кореї були притаманні 
вивчення Біблії, молитва (особли-
во молитовні зібрання о 4-й годині 

ранку), самозабезпечення, єван-
гелізування за принципом: кожен 
християнин — свідок Ісуса.

Протестантські місіонери з само-
го початку використовували Біблію 
корейською мовою, яку перекла-
ли і друкували за кордоном. Вони 
заповзялися поширювати Біблії, а 
значить і свою віру серед корейців, 
але цю місію поклали на самих же 
корейців, які називалися квонсо, що 
означає «розповсюджувач Біблії». 
Квонсо займалися не просто поши-
ренням Святого Писання, але і його 
справжньою пропагандою, яка по-
єднувалася з ліквідацією неграмот-
ності серед корейського населення і 
навчанням багатьох простих людей 
національному письму — хангиль. 
Місіонери відкрили в Кореї перші 
лікарні й школи західного зразка, 
сприяли поширенню сучасних на-
укових і технічних знань. Христия-
нами (в основному протестантами) 
була значна частина перших корей-
ських політиків-«західників», ак-
тивною була участь протестантів і в 
національно-визвольному русі в пе-
ріод колоніального панування япон-
ців 1910–1945 рр. Тож хоча на по-
чатку століття християни становили 
порівняно невелику частину всього 
населення країни (1,5% в 1911 р.), 
вони відіграли особливу роль у тих 
численних перетвореннях, що тоді 
відбувалися в Кореї.

Таким способом у 20–30-ті роки 
ХХ століття з християнством в Кореї 
сталася важлива метаморфоза, яка 
багато в чому визначила його по-
дальшу долю: воно стало сприйма-
тися як національна релігія, повніс-
тю втративши відтінок «західності» 
й чужоземності. У цьому полягає 
докорінна відмінність між долями 
християнства в Кореї з більшістю 
країн Азії. Можливо, це пов’язано 
і з тим, що в Кореї колонізаторами 
були не європейці, які дуже люби-
ли підкреслювати свою християн-
ськість, а японці-язичники. Вони 
переслідували місіонерів-християн,  
і таким способом посприяли тому, 
щоб народ сприймав їх як борців 
за їхнє визволення. Практично вся 
нова корейська інтелігенція разом 
з більшістю лідерів антиколоніаль-
ного руху складалася з людей, які 
отримали освіту в християнських 
навчальних закладах і були відда-



ними цьому віровченню. До того ж 
у колоніальний період церква була 
тим місцем, де звучала корейська 
мова, де друкували періодику та 
книги корейською мовою.

У Південній Кореї в 1945 році до 
влади прийшли колишні націоналіс-
ти-модернізатори, а серед цієї групи 
протестантство вже з самого початку 
XX століття користувалося величез-

церкву в самому Сеулі відвідує по-
над 830 тисяч людей. Християни Ко-
реї відкрито сповідують свою віру. 
Кожен з них — місіонер. Вони вва-
жають своїм завданням нести вістку 
про Христа й в інші країни. Тому Пів-
денна Корея є однією з найактив-
ніших місіонерських країн і займає 
третє місце у світі за кількістю місіо-
нерів, які працюють за межами своєї 

(ВНП) Республіки Кореї збільшився з 
2,3 до 294,5 млрд. доларів США, і од-
ночасно ВНП на душу населення ви-
ріс з 87 до 6749 доларів в поточних 
цінах. Ключем до подібного успіху 
стало ухвалення стратегії розвитку, 
орієнтованої на зовнішні зв’язки, 
яка зробила експорт основною ру-
шійною силою економічного зрос-
тання. Така стратегія виходила з 
особливостей країни, яка хоч і ма-
ла мізерні природні ресурси і вузь-
кий внутрішній ринок, зате могла 
використати могутні трудові ресур-
си. Важливу роль зіграли природна 
працьовитість і високий рівень осві-
ти корейців. 

У Республіці Корея найбільш 
розвинуті такі основні галузі інду-
стрії: електроніка, автомобільна, 
нафтохімічна, виробництво сталі та 
стальних виробів, суднобудування, 
текстильна промисловість та інші. 
Валовий національний продукт Рес-
публіки Кореї за 2005 рік становив 
787,5 млрд доларів. А валовий наці-
ональний продукт на душу населен-
ня — 16291 долар. Тепер Республіка 
Корея займає 10-те місце в світі за 
масштабами економіки. 

Думка, що історія Південної Ко-
реї — це історія молитовної вірнос-
ті християн, дуже правдива. У хрис-
тиян Кореї палає вогонь «першого 
кохання». Вони люблять молитися. 
Тому саме в Кореї виник феномен 
«молитовної гори» — місця, куди 
корейці-християни приїжджають 
для ревної непублічної молитви, за-
крившись у невеликій кімнатці. Ко-
рейці люблять збиратися для молит-
ви удосвіта перед початком робочо-
го дня. Так що о п’ятій годині ранку 
в молитовних будинках Республіки 
Кореї піднімаються до Бога молит-
ви за країну та за поширення Хрис-
тового вчення. Приклад Південної 
Кореї довів, що до економічного до-
бробуту та індустріального прориву 
можна дійти не тільки ціною сотень 
тисяч життів, як за часів індустріалі-
зації в СРСР, але через піст, молитву 
і ревну працю. «Ora et labora» (мо-
лися і працюй) — ось справжній ре-
цепт економічного прориву нації. 
Прориву, досягнутого не жорстокіс-
тю диктатора, але Господом!

За матеріалами інтернету

ним впливом. Показово, що в 1952–
1962 рр. частка християн серед ко-
рейської еліти (вище чиновництво 
і генералітет) досягла 41 % (32,5 % 
— протестанти, 8,5 % — католики), 
у той час як частка християн у за-
гальній чисельності населення в кін-
ці 1950-х рр. становила лише 5,3%. 
Зрештою, після Корейської війни 
1950–1953 рр. кількість християн в 
Кореї стала швидко зростати. Якщо 
в 1940 р. християни становили лише 
2,2 % населення країни, то в 1962 — 
12,8%, а в 1990 — 23 %. У цілому ж, 
у 1970–1980-ті роки християнство в 
Кореї перетворилося на домінуючу 
релігію не тільки серед міської інте-
лігенції, а й серед населення країни 
в цілому. 

Найбільша церква світу розташо-
вана в Сеулі — столиці Республіки 
Кореї. Це Церква повної Євангелії 
Йоийдо, яку заснував Йонги Чо. Во-
на об’єднує понад мільйон вірних 
у 587 місцевих церквах. А базову 

країни. 
Щодо Північної Кореї 

(тепер Корейська Народ-
но-Демократична Респу-
бліка), то традиційно го-
ловним центром корей-
ського протестантизму 
був Пхеньян та північні 
провінції. Після 1945 року 
деякі радикально нала-
штовані священики під-
тримали комуністів, але 
переважна більшість клі-
ру виступило проти нової 
влади. До кінця Корей-
ської війни (1953 рік) вла-
да КНДР дозволяла ді-
яльність кількох парафій, 
але в кінці п’ятдесятих 
років, із зміцненням ре-
жиму одноосібної влади 
Кім Ір Сена (який сам був 
вихідцем з родини про-
тестантських активістів), 

християнство на Півночі було повніс-
тю заборонено. Тільки в середині ві-
сімдесятих років влада КНДР знову 
відкрила кілька церков, діяльність 
яких жорстко контролюється спец-
службами і служить в першу чергу 
пропагандистським завданням для 
закордону.

Те, чого Республіка Корея доби-
лася в економіці, тепер відоме як 
«економічне диво на річці Ханган». 
Після того, як в 1962 р. Корея вступи-
ла на шлях радикальних економіч-
них реформ, темпи її економічного 
зростання стали одними з найвищих 
у світі. У результаті в Кореї, яка була 
такою бідною аграрною країною, 
що не могла забезпечити свій народ 
продуктами харчування та найнеоб-
хіднішими побутовими товарами, 
стала бурхливо розвиватися про-
мисловість і значно виросли доходи 
населення.

За три десятиліття, з 1962 по 1992 
рік, валовий національний продукт 

Нічне супутникове фото. Північна Корея 
повністю занурена в темряву (кордони 
країн обведено контуром)



«Людина закута в свою само-
тність і засуджена до смерті».

Л.Н. Толстой

САМОТНІСТЬ... Що тут скажеш? 
Особисто я її відчула, ледь народив-
шись. Ночі лякали, а дні нервували... 
От не мій він був, цей світ, і все тут! 
Чужий, страхітливий і незрозумі-
лий...

Як я з цим справлялася?
Спочатку все було не так вже й 

складно. Ночами я забиралася в ліж-
ко до своєї бабусі, міцно намотувала 
на вказівний палець її довге волос-
ся — і тільки так могла заснути, ча-
туючи, щоб вона від мене нікуди не 
втекла! Як вона потім виплутувалася 
— було загадкою. Їсти на самоті мені 
теж ніколи не подобалося, і терпля-
ча бабуся частенько годувала мене з 
ложечки... до класу  3-го, не менше. 
Мама завжди працювала, а бабуся 
цілодобово була в рабстві моїх роз-
поряджень.

Але діло було, звичайно, не в мо-
їй примхливості, а в тому, що, одер-
жавши чергову порцію любові та 
уваги, я переставала відчувати са-
мотність.

Однак, трохи подорослішавши, я 
зрозуміла, що уважної любові, добу-
тої способом «вампіризму» від ба-
бусі, мені вже мало... Захотілося ще 

й любові суспільства. Але, на жаль, у 
всіх інших людей мої страхи й шкід-
ливості аж ніяк не викликали бажан-
ня мене любити й леліяти. Вони самі 
не в тім’я биті й шукали того ж, що я. 
Компанію собі я знаходила завжди, 
а от безкорисливу, безумовну лю-
бов і розуміння — ні. Уже до 16 ро-
ків я кожною своєю молекулою була 
просякнута ненавистю й бажанням 
ізолюватися від мерзенного това-
риства десь на Місяці! Брехливої та 
хиткої людської любові більше не 
хотілося... Ось тоді я й прийшла до 
Бога. Злетіла навіть вище Місяця, чо-
го вже!

У психології зараз модно зако-
хувати людей самих в себе. Думаю, 
так людство намагається впоратися 
саме з проблемою самотності. На-
певно, в цьому щось є. Зілбург не-
дарма писав, що в основі самотності 
лежить тріада — нарцисизм, манія 
величі та ворожість. 

Але що в результаті? Чим більше 
в суспільстві налаштовані любити 
самих себе, тим менше шансів від 
цього суспільства отримати любов! 
І клоновані укріплені міста з назвою 
«Самотність» перенаселяються все 
більше та більше. Хтось навіть при-
стосовується в них до життя, замі-
нюючи людське суспільство улюбле-
ною справою, хобі чи вихованцем...

Чи шлюб вибавляє від самотнос-
ті? Якщо судити по цитаті Зілбурга, 
то не зовсім. Навіть дуже любляче 
подружжя час від часу завдає ТАКИ-
И-ИХ нищівних ударів по манії вели-
чі один одного! Що вже казати про ті 
пари, у яких любов охолола... 

Чи вибавляє нас Бог від цього? 
Звичайно! Але тільки не через роз-
дування нашого ЕГО! Тому навіть ве-
ликі мужі Божі частенько самотність 
переживали.

І де ж вихід?
Для себе особисто я його зна-

йшла...

Але навряд чи він сподобається 
всім. Ні, не в тім, щоб жити, ТІЛЬКИ 
віддаючи любов іншим (хоча якщо 
вона до них є, то й віддавати її не 
важко).

А в тому, щоб змиритися... з не-
приємним! Чому всякого диском-
фортного почуття треба неодмінно 
позбутися? Чому будь-який біль тре-
ба вгасити? Чому з кожної ямки тре-
ба обов’язково зробити гірку? Адже 
і в неприємному є стільки корисного 
для нашої душі!

Відчуваю самотність і нерозумін-
ня? Славно! Це ж чудове нагадуван-
ня моїй душі, що в цьому світі я лише 
на певний час! І як по-особливому 
приємно в такі хвилини відчути до-
тик любові Божої. Остогиднули лю-
ди навколо? Чудово! Щонайкращий 
привід замкнутися в таємній кімнаті 
й згадати оточуючих «злиднів» у за-
ступницькій молитві! Відчуваю за-
грозу від когось? Ах! Мої найкращі 
вчинки віри були здійснені саме в 
такі складні моменти! У благодатні 
часи я б ніколи на них не зважилася.

Я потрапила в засідку й оточена 
з усіх боків безвихідними обстави-
нами? Ура! Значить, прийшов час 
побачити чергове чудо Боже своїми 
очима!

Якби ми тільки частіше розплю-
щували очі нашої віри... То знали б, 
як багато тих, хто з нами! Хто нас 
уважно любить і все розуміє...

«А слуга Божого чоловіка встав 
рано і вийшов, аж ось військо оточує 
місто, і коні, і колісниці! І сказав йо-
го слуга до нього: Ох, пане мій, що 
будемо робити? А той відказав: Не 
бійся, бо ті, що з нами, численніші 
від тих, що з ними. І молився Єлисей 
і говорив: Господи, розкрий йому 
очі, і нехай він побачить! І відкрив 
Господь очі того слуги, і він побачив, 
аж ось гора повна коней та огня-
них колісниць навколо Єлисея!..» 
(2Цар.6:15-17).

Ну, а навіщо нам все-таки треба 
суспільство людей і спілкування з 
ними — окрема тема. Вельми важ-
лива.

Світлана АНДРЕЙЧЕНКО

«Недобре, щоб бути чоловіку самотнім»



Віктор Ярощук: 
СМЕРТІ НЕ ІСНУЄ!

Свідчення 



— Розкажіть, будь ласка, про се-
бе, зокрема: коли у вас проявилися 
здібності до лікування людей.

— Ще мій дід лікував людей, 
був знаменитим костоправом. І я з 
дитинства бачив як він працює, ці-
кавився, мав потяг до медицини. 
Ще не умів читати, а вже знав усю 
анатомію людини. Я завжди мріяв 
здобути медичну освіту, але так і не 
вдалося цього зробити. У школі ме-
не чотири роки протримали в чет-
вертому класі. Хоча я добре вчився, 
не мав ні двійок, ні трійок. Усе тому, 
що наша сім’я вірила в Бога. 

Довелося всякого в житті поба-
чити. Сім’я велика, у мене семеро 
братів і семеро сестер. Подеколи й 
не було чого їсти вдома... Так скла-
далося життя, але Бог не залишав 
нас. Я вірив Божому Слову і наста-
новам батьків. Зрештою, закінчив 8 
класів, і то заледве. Так і пішов в ар-
мію. А потім вже навчатися не було 
можливості...

— Розкажіть про вашу працю. 
Скільки людей вам доводиться 
приймати за день?

— Дуже багато людей їдуть. На-
правляють пацієнтів з лікарень. Осо-
бливо дуже тяжких хворих, яким 
медицина вже не може допомогти. 
За день приймаю в середньому 40 
людей.

— Мабуть, це нелегко.
— Так. Кожного потрібно вислу-

хати. В кожного різні проблеми. Я 
лікую внутрішні органи, хребет і 
опорну систему. І Бог цьому сприяє. 
Найголовніше, що я говорю людям: 
те, що неможливе лікарю, можливе 
Богові!

— Ви зараз говорите про над-
природне?

— Так. Я говорю про надприрод-
ну Божу силу. Часто приїжджають 
люди з онкологічними захворюван-
нями та іншими, від яких ліків не-
має. Ситуація безвихідна для меди-
цини. Але в Біблії записані Божі сло-
ва: «Коли попросите у Мене, Я вам 
відповім!» Я, як пастор, приймаю 
сповіді, люди каються у своїх гріхах. 
Потім звершую молитву за зцілен-
ня, іноді роблю оливопомазання. І 
Бог являє милість, навіть чудуються 
лікарі: «Чим ви лікувалися? Що ви 
пили?» Нічого не пили, то Бог зці-
лив!

— Ви вважаєте, що хвороба — 
це прямий наслідок гріха?

— Багато хвороб — саме так. Хо-
ча й багато хвороб — наслідки не-
правильного ставлення до власного 
тіла. Або просто — від нестачі знань. 
Наприклад, людині не можна піді-
ймати більше 10 кг. А вона бере 100 
кг — і рвуться внутрішні органи.

У Біблії написано, що гріх спри-
чиняє смерть. Внаслідок гріха люди 
стали помирати. Буває, що діти хво-
ріють внаслідок батьківських пере-
ступів. Але коли люди звертаються 
до Бога, визнають свої провини, то 
навіть без ніякого медичного втру-
чання, без ліків, отримують звіль-
нення від тяжкої хвороби.

— Ви, мабуть, не раз бачили 
надприродне в житті інших людей?

— Багато моїх пацієнтів і через 
надання медичної допомоги отри-
мали зцілення. А багато — через 
молитву одержали допомогу від Бо-
га.

Раз приїхав чоловік із Костопо-
ля — рак мозку... Він уже до кого 
тільки не звертався. Аж до екстра-
сенсів дійшов. Подивився я знімки, 
кажу: «Нема помочі... Але є милість 
від Бога!» І він погодився, прийняв 
те слово, яке я прочитав із Євангелії. 
Покаявся. Я помолився з оливопо-
мазанням. У той же момент раптово 
зникла хвороба. Вдома його обсте-
жили і не виявили ніякої пухлини. 
До сьогодні цей чоловік служить Бо-
гові.

Що людині неможливо, те мож-
ливо Богові. Ісус сказав: «Що попро-
сите в ім’я Моє, дасть вам Отець». 
Господь відкритим людям посилає 
Свою милість. 

— Нам відомо, що ви самі були 
на межі життя і смерті. Розкажіть, 
будь ласка, про це.

— Уже майже п’ять років мину-
ло відтоді. У житті взагалі було бага-
то випробувань. Бог кожну людину 
якось випробовує. Хоча я завжди вів 
здоровий спосіб життя, не знав нія-
ких хвороб...

Це трапилося, коли я приймав 
людей. Якраз у мене лікарі були, те-
рапевти, невропатолог, пацієнти... 
І в мене раптом стався інфаркт. За-
везли в лікарню, ніби відійшов, усе 
нормально. Але з того часу почав 
хворіти. Поїхав у Німеччину на опе-
рацію, тільки приїхав — отримав по-
вторний інфаркт. Провів добу в ре-
анімації, зробили операцію, дістали 
тромби. Від смерті відділяли лічені 
хвилини. Та після того здоров’я не 
повернулося. Все докучала аритмія, 
перебої з тиском, біль у серці. Ле-
жав по лікарнях. Приступи за при-
ступами... А до того ще й виявили в 
мене гепатит B і C.

І дали мені 2-3 місяці, максимум 
півроку життя. Сказали, якщо щомі-
сяця платити за лікування 30 000 $, 
то «до року протягнеш». Я сам, як 
лікар, чудово розумів, що з такими 
хворобами люди не живуть. Надіяв-
ся тільки на Божу милість. Якось за-
питав своїх знайомих лікарів, чи ви-
лікували вони хоча б одного такого 
ж хворого, як я. Вони сказали, що ні. 
Тоді я відмовився від лікування і по-
клався на Господа. Моя старша се-
стра приїхала: «Я віддам тобі свою 
печінку, щоб ти жив, ти потрібний!» 
Але я відповів: «Тоді ти помреш і я 
помру. Я на це не згідний!»

Віктор Ярощук — відома людина не тільки на рідній Рівненщині, а й в 
усій Україні й навіть за її межами. Йому 54 роки, разом із дружиною Тетя-
ною Володимирівною виховали троє синів і п’ятеро дочок. Уже протягом 
15 років Віктор Іванович служить пастором у с. Гаї-Сетенські. Та люди біль-
ше знають його як народного лікаря.

Дитяча зацікавленість Віктора Ярощука народною медициною пере-
росла в професію та спосіб життя. Багатьом хворим він допоміг повернути 
здоров’я, навіть таким, від яких відмовилися лікарі. Адже в його арсеналі 
крім ґрунтовних знань і вродженого хисту — щира віра в Господа, Який 
долає навіть невиліковні хвороби. Напевно, тому сьогодні дуже багато 
охочих потрапити на прийом до лікаря і служителя. «Коли до мене звер-
таються журналісти, я тільки одного прошу: напишіть, будь ласка, щоб 
люди більше не їхали...» — каже Віктор Іванович.

Він багато разів дивився в очі смертельно хворим людям. А у 50-річно-
му віці самому лікарю довелося зустрітися віч-на-віч зі смертю. Про це та 
інше Віктор Іванович розповів в інтерв’ю.
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Я пастор, проповідник Божого 
слова. Я вірив й інших людей на-
вчав, що на тому боці є вічне життя. 
Колись я всім серцем довірився Гос-
поду та Біблії і тому був упевнений у 
власному спасінні. Адже в Першому 
посланні апостола Івана написано: 
«Хто вірує в Божого Сина, той свід-
чення має в собі... А це свідчення, 
що Бог життя вічне нам дав, а життя 
це у Сині Його» (5:10,11).

— Вам не страшно було? Адже 
смерть заглядала в очі.

— Страшно мені не було. Для ме-
не смерті не існує! Як і для кожної 
віруючої людини. Я знав, що маю 
вічне життя. Коли повідомили той 
діагноз, я тільки сказав: «Господи, я 
зрозумів, що Ти вже будеш мене за-
бирати. Я готовий залишити цю зем-
лю і ввійти у славу неба!»

Часто я сам спостерігав, як люди 
в таких випадках плачуть, хвилюють-
ся. Лікарі переживали, як я сприйму 
цю новину, пропонували заспокій-
ливе. Та я був спокійний. Бо ця хво-
роба, хоч була в тілі, не мала жодної 
влади над моєю душею!

Я відразу передзвонив додому, 
до дружини і дітей, і сказав: «Я вже 
скоро вас залишу, тому що в мене 
хвороба, яка не лікується. Якщо тіль-
ки Бог не втрутиться...»

— Ви так спокійно про це гово-
рите, що аж не віриться, що 5 років 
тому були на волосину від смерті. 
Що б ви порадили людям, як ви-
тримати, коли всяку надію на жит-
тя втрачено?

— До мене в лікарню приїжджа-
ли багато друзів із різних конфесій. 
У тому числі священики, вони мене 
знають як пастора і наставника (бо 
я багато наставляю і православних, 
і католицьких людей на дорогу спа-
сіння, навчаю, як правильно прова-
дити своє життя, щоб мати і здорове 
тіло, і здоровий дух). Вони мене під-
тримували. Але я відповідав, що під-
тримка більше потрібна моїй сім’ї, 
бо мені, власне, було дуже спокійно 
на серці.

Я знав, куди йде моя душа. Пра-
ведна людина все може перенести 
в мирі й радості. Христос казав: «Я 
Свій мир даю вам!» Це діє, коли Він 
у нас, а ми в Ньому. Цей спокій мені 
дав Ісус. Це результат глибокої віри 
та спілкування з Богом.

Коли лежав у лікарні, багато хто 

з хворих і медперсоналу приходили 
до мене поспілкуватися. Я хоч і сам 
був хворий, та іншим служив і вті-
шав.

— Але сьогодні ви сидите пе-
ред нами. Що трапилося після того 
страшного діагнозу? Коли відбувся 
переломний момент?

— Я вже прощався з друзями, у 
церквах говорив прощальні слова... 
Кожного дня, кожної години чекав, 
що душа залишить тіло. Я з цим 
змирився. Щоб хоч трохи полегши-
ти свій стан, мусив уже приймати по 
три дози ліків за раз...

Я просив у Бога тільки одну річ. 
Більшість моїх прохань до Бога були 
за інших людей. Молився: «Боже, я 
ніколи нічого для себе не просив. А 
зараз прошу тільки одного: дай ме-
ні дожити до Пасхи!» Я дуже хотів 
як пастор востаннє провести Вечерю 
Господню, самому прийняти причас-
тя, — і тоді відійти до Господа.

— А чому ви не хотіли просити в 
Бога повного зцілення?

— Я переживав багато Божих від-
криттів і знаю, що на небі — краще! 
Усе життя, відколи повністю дові-
рився Ісусу Христу, я хотів туди. Як 
дитя, відлучене від батьків; усе його 
прагнення — до мами і тата!

І ось я дожив до Пасхи. Побув на 
ранковому служінні. На вечірні я не 
їздив, бо на той час уже був у дуже 
тяжкому стані. Та була одна церква, 
яка дуже багато за мене молилася, 
постилася. Хотілося подякувати їм. І 
поїхав я в Підзамче на вечірнє бого-
служіння. Це було 5 травня 2013 ро-
ку. 

Пам’ятаю, було 17:00. Церква 
стала молитися за мене. Це була са-
ме така молитва, яка описана в Ді-
ях святих апостолів: «Церква ревно 
молилася Богові...» Раптом я від-
чув, що зі мною відбувається щось 
надзвичайне! Я стояв на ногах, хоча 
мені це давалося дуже тяжко. Рап-
том, дивлюся — не стає наді мною 
стелі, бачу ясну голубінь неба. Тоді 
я подумав, що ось — душа моя за-
раз піднесеться туди. Я чекав, що 
небо відкриється і прийме мене. 
Але з неба опустився вогонь, як ме-
ні здавалося — метр завширшки і 
три метри заввишки. Він сходив усе 
нижче і огорнув мене. Я стояв у то-
му вогні. Я сказав: «Господи, Ти щось 
робиш зі мною. Нехай буде Твоя во-

ля!» Раптом відчув сильний біль в 
животі (таким болем печінка не раз 
давала про себе знати). Цей при-
ступ болю змусив мене зігнутися. 
Я схопився руками за живіт і відчув 
щось неймовірне: з мого живота ви-
повзла істота, подібна до ящірки, як 
мені здавалося, завдовжки з 20 см, 
тільки мала замість передніх лап дві 
клешні, як у рака. Я злякався. Стра-
ховисько впало на землю, скрутило-
ся в клубок і стало мертве. І я почув 
голос з неба: «Це хвороба, яка була 
в твоєму тілі! Оскільки ти не боявся 
смерті, то я тобі даю життя!» У цей 
момент Я відчув себе повністю здо-
ровим! Моє серце, яке постійно пе-
кло і збивалося з ритму, враз ожило, 
перестало боліти.

Під час хвороби я не міг нічого їс-
ти, тільки раз на день вживав щось 
рідке. Так я втратив 20 кг ваги. Дру-
зям важко було впізнати мене... А у 
момент зцілення мені раптом силь-
но захотілося їсти. Ніколи в житті так 
не хотілося їсти, як у той момент!

Ще я побачив, як до мене пі-
дійшов ангел і дав ліки. Бо хоч біль 
зник, але в мені не було сили. А коли 
випив ті ліки, у моє тіло ніби влилася 
фізична сила. Я зміцнився. Бог пока-
зав мені ящик, наповнений подібни-
ми ліками, і сказав: «Ці ліки будеш 
давати Моєму народові! Коли поба-
чиш хмару, що зійде над народом, 
будеш давати їм ці ліки!» І я поди-
вився — ця хмара якраз стояла над 
церквою.

Тоді я заплакав: «Господи, я че-
кав, що сьогодні закінчиться моє 
життя на цьому пасхальному слу-
жінні. А Ти повернув мені здоров’я!» 
Слава Богу! І з того дня я не прийняв 
жодної пігулки, жодних ліків. Я по-
вністю став здоровий!

Коли це видіння закінчилося, я 
подивився — було 18:00. Все це про-
довжувалося цілу годину. Така була 
ревна молитва! Цього видіння біль-
ше ніхто не бачив, крім пресвітера 
церкви. Він піднявся і розказав те, 
що я теж бачив — про той ящик з лі-
ками і про хмару. А я почав розпо-
відати, що мене Бог зцілив. Тоді ми 
почали молитися за людей, маза-
ти оливою, і Бог зціляв, навіть двоє 
хворих, які лежали вдома, отримали 
зцілення.

— Як відреагували на це ваші 
знайомі, колеги? 



— Мої лікарі, медсестри часто те-
лефонували, переживали, питалися, 
як моє здоров’я, пропонували допо-
могу. І от, коли черговий раз подзво-
нили, кажу: «Я здоровий!» — «Як? І 
нічого не приймаєш?» — «Нічого!» 
Вони усі визнали, що Бог, Якому я 
вірю і служу, є вірний! Деякі з них 
просто плакали, казали: «Хай Бог те-
бе благословить і надалі, тримайся 
Його!»

Я і їздив до них, і обстежували. 
Вони взагалі чудувалися, коли мене 
побачили, бо я дуже змінився. Піс-
ля того, як почав їсти, я набирав по 
одному кілограму щодня. Не впізна-
вали... Одна завідувачка в лікарні, 
де я свідчив, підійшла і спитала, чи 
можна мене оглянути. Вона дивила-
ся на руки, ноги, прощупувала печін-
ку, слухала серце... І каже: «Не можу 
зрозуміти, все одно якийсь слід мав 
би лишитися!» Я відповів: «Бог, коли 
робить, Він сліду не лишає!»

А деяким лікарям я давав свою 
історію хвороби і запитував: «Що бу-
де з тим чоловіком?» Вони дивили-
ся і питали: «Він ще живий?» Кажу: 
«Живий!» — «Скажіть, хай молить-
ся «Отче наш», може, ще хоч трохи 
протягне!» Тоді я признавався: «Це 
ж моя історія хвороби!» Дивували-
ся...

А дехто мене «поховав»... Бува-
ло, що підходили, висловлювали 

співчуття моїй дружині, вибачалися, 
що на похорон не встигли приїхати... 
Тут я підходжу і кажу: «Слава Богу!»

— Ви цю хворобу сприйняли як 
Божу волю. Як ви вважаєте, для чо-
го Бог це допустив у вашому житті?

— Ну, смерть же без причини не 
буває. Якщо Бог захотів забрати, то 
мусила бути якась причина, щоб від-
няти душу від тіла. Наприклад, хво-
роба.

Хоча й було мені перед тим про-
роче слово про те, що Бог проведе 
через велике випробування...

Брати, які мене відвідували, бу-
вало, казали: «Може, був якийсь 
гріх, може, у чомусь покаятися по-
трібно?» Я відповідав: «Браття, як-
що підкажете в чому, то я покаюся! 
Але сам не знаходжу!»

Правда, я допускав ще таку при-
чину. Багато людей, які до мене при-
ходили на прийом, казали: «Ми до 
вас прийшли як до Бога!» Я цього 
дуже боявся. І думав, що, можливо, 
саме тому Бог хоче мене забрати...

— У вашому характері, вашій 
особистості щось змінилося після 
цієї хвороби?

— Звичайно, я можу більше спів-
чувати своїм пацієнтам, бо пережив 
те, що багато з них переживають. І 
до того ж я можу кожному з них ска-
зати: «Перед вами живий факт. Лю-
дина, якій не дали шансу на життя. 

Але я живий! Надійтеся на Бога, по-
кладайтеся на Його милість!» Багато 
людей уже покаялося і примирило-
ся із Богом через це свідчення.

— Ви не раз бували за кордо-
ном, в Європі, Америці, щодня 
спілкуєтеся з десятками людей. У 
вас багатий життєвий досвід. Що 
б ви побажали нашим читачам, як 
проводити життя, щоб, озираючись 
назад, не шкодувати?

— Душа людини постійно потре-
бує Божої підтримки. Христос ска-
зав: «Хто прийде до Мене, той буде 
мати життя!» Якщо хтось із вас втра-
тив надію на життя, вам сказали, що 
немає шансу на одужання, що немає 
шансу на спасіння — не вірте! Довір-
теся Божому слову! Христос сказав: 
«Я буду з вами до кінця віку!» Вже 
після мого зцілення, недавно, на мо-
їх очах Бог зцілив чоловіка, у якого 
був рак кишечника. Чуда Божі про-
довжуються!

Та найстрашніше для людини 
— не хвороба. Найстрашніше — це 
гріх. Бо в небо ми можемо ввійти і з 
хворобою, а з гріхом — не ввійдемо. 
Гріх — це розлука з Богом, гріх веде 
до пекла.

Бажаю вам всього найкращого! А 
найбільше — з’єднатися з Богом!

Розмовляв 
Ігор СКОЦЬ

«Вона добрий учинок зробила Мені» 
(Мр.14:6).

Якщо людська любов не штовхає 
людину на вчинки, для неї незвичні, 
то це не любов. Якщо любов завжди 
обережна, якщо любов поводиться 
розумно, з чітким розрахунком, ніко-
ли не втрачає голови і ніколи вище го-
лови не стрибає — не любов це. Мо-
же, це симпатія, може, теплі почуття, 
але ознак любові тут просто немає.

Чи ставалося зі мною таке, що я 
втрачав голову й робив щось для Бога 
не з обов’язку, не з міркувань здоро-
вого глузду й узагалі з жодних інших 
міркувань, крім одного-єдиного — 

тому що я Його люблю? Чи розумів 
я взагалі хоч коли-небудь, що можу 
зробити щось цінне для Бога, чи я 
просто сплю на ходу, твердячи собі за-
вчені слова про велич Його викупу, в 
той час, як мені можна було б зробити 
безліч невідкладних справ? І йдеться 
не про вчинки Божественні, грандіоз-
ні, які залишаться в анналах історії, а 
про вчинки прості, звичайні, людські, 
які всього лиш будуть свідченням для 
Бога, що я впокорився Йому в усьому. 
Чи народжували мої вчинки в серці 
Господа Ісуса коли-небудь такий від-
гук, як вчинок Марії з Віфанії?

Іноді здається, що Бог за нами 
спостерігає, чекаючи побачити хоч 

якісь докази нашої до Нього любові. 
Покірність Богу вартує більшого, ніж 
особиста святість. Особиста святість 
притягує наші погляди до власної не-
заплямованої білизни, нас дуже хви-
лює, як ми ходимо, як говоримо, як 
дивимося; ми боїмося хоч чимось 
образити Бога. Але як тільки ми під-
коряємося Богові, досконала любов 
від усього цього не залишає й сліду. 
Нам потрібно взагалі звільнитися від 
думки-питання: «Може, я хоч на щось 
пригоджуся?» і прийняти думку, що ні 
на що путнє ми не знадобимося. Це 
буде ближче до істини. Питання не 
втому, на що ми знадобимося, питан-
ня в тому, що ми просто дуже потрібні 
Самому Богові. І якщо ми підкоряємо-
ся Йому, Він  діє через нас безпере-
станку.

Освальд Чемберс

Чи втрачали ви голову від 
любові до Бога?



Коли ми на операційному 
столі

Віктор КОТОВСЬКИЙ

Віра та життя



Один брат на консультації розпо-
відав… Недалеко від їхнього дому 
був затишний скверик, де наш брат 
в хорошу погоду любив посидіти на 
лавочці. «Розливайку», яка була на 
шляху, він завжди оминав з поміт-
ною гидливістю, прискорюючи крок, 
але того разу, підходячи до обідра-
ного, брудного павільйончика, рап-
том відчув дивне бажання туди за-
йти. Брат, звичайно, стримався, але 
був немало здивований: «Звідки це 
в мене? Навіть коли був невіруючим, 
я не мав пристрасті до спиртного».

Знайома сестра, готуючись до 
дня народження доньки, спекла 
торт. Вклала в нього всю свою лю-
бов, усе старання. І от, коли «ше-
девр» був уже готовий і треба було 
поставити його на святковий стіл, 
сестра за щось зачепилася рукавом 
— і торт полетів на підлогу, впавши 
за відомим законом кремом дони-
зу. «У той момент у мене таке слово 
зірвалося з язика, такі слова, яких я у 
своєму житті ніколи не промовляла! 
І звідки це в мене взялося?»

Думаю, багато хто з нас хоч раз у 
житті ставив собі таке питання. Май-
же всі, з ким доводилося розмов-
ляти на цю тему, стверджували, що 
робили неблаговидні вчинки ніби 
не по своїй волі, буквально за напи-
саним: «чого не хочу, те роблю». А й 
справді, звідки ж воно береться?

Чи все ми знаємо про себе?
Людський організм — дуже 

складна духовно-фізична система. 
Найголовніше в ній — це розум, але, 
якщо вдуматися, навіть він не є аб-
солютним господарем свого тіла. 
Чи можемо ми за своїм бажанням 
керувати, наприклад, діяльністю 
серця? Воно чудово справляється зі 
своїми обов’язками і без втручання 
нашого розуму. Чи можемо ми нака-
зати шлунку виділяти менше шлун-
кового соку, коли, скажімо, нас му-
чить печія? Ні, звичайно. Очевидно, 
і в духовній складовій нашого тіла 
є певні ділянки, які не залежать від 
наших бажань.

Те, що я бачу безпосередньо в 
дзеркалі Слова, це, очевидно, ще 
не все моє «Я». Якщо в мене іноді 
проявляється роздратованість, чи я 
схильний осуджувати братів, чи за-
здрю комусь, чи щось інше не дуже 
привабливе є у моїй поведінці, — я 

можу з цим боротися, просячи Гос-
пода в молитвах про звільнення. Але 
як можна перемогти ворога, якого 
не бачиш? «Хто бо з людей знає речі 
людські, окрім людського духа, що в 
нім проживає?» (1Кор.2:11). Дух ві-
дає наше таємне, душа ж може ба-
гато чого й не знати. «Ти поклав без-
законня наші перед Собою і таємне 
наше перед світлом обличчя Свого» 
(Пс.89:8). Беззаконня (оце: неспра-
ведливість, неправда, невірність, 
зло) і таємне. Тут немає знаку рівно-
сті. Беззаконня завжди на поверхні, 
йому не властиво ховатися, таємне 
ж ховається глибоко в нашому єстві 
й показує свої ріжки тільки в особли-
вих обставинах.

Повністю очевидно, що навіть 
великий муж Божий Давид у сво-
єму житті стикався з цим явищем. 
Згадаймо красуню Вірсавію і безви-
нно загиблого від руки царя Урію. 
Звідки така підступність у мужа «за 
серцем Божим»? Коли таке неспо-
дівано виявлялося в його душі, він, 
як і будь-хто з нас, доходив до від-
чаю. Господи, що там ще є на дні мо-
го колодязя! «А помилки хто зрозу-
міє? Від таємних очисти Ти мене…» 
(Пс.18:13).

Апостол Павло також був непо-
гано поінформований про це явище. 
«Бо що я виконую, не розумію; я бо 
чиню не те, що хочу, але що ненави-
джу, те я роблю» (Рим.7:15). На щас-
тя, апостол не обмежився подивом, 
як багато хто з нас, але глибоко розі-
брався в цьому складному питанні. 
«Знаю бо, що не живе в мені, цебто 
в тілі моїм, добре; бо бажання ле-
жить у мені, але щоб виконати до-
бре, того не знаходжу. Бо не роблю 
я доброго, що хочу, але зле, чого не 
хочу, це чиню» (Рим.7:18,19). Апос-
тол говорить про плоть, маючи на 
увазі, звичайно ж, не кості й м’язи, 
а певну духовну сутність, яка фор-
мувалася в людей з часів Адама 
під сильним впливом споконвічної 
схильності людини до гріха.

Рани від Бога
Думаю, це й добре, що ми багато 

чого про себе не знаємо. А якби зна-
ли, то що б з цим робили? До того ж 
далеко не всі ми схильні по своїй во-
лі виносити на Боже світло все таєм-
не. Стара наша людина  не така вже 
й потворна, і нерідко робить нам 

приємні дарунки. Ось нас похвали-
ли за хорошу роботу, ось вручили 
подарунок, додали до зарплати… 
Хто там в нашому тілі радіє, якось 
ми не спішимо розбиратися. Ось ви 
дізналися, що бандит, який погра-
бував вас колись, нарешті опинився 
на лаві підсудних, видно, нарвався 
на когось, хто не захотів віддавати 
йому ні верхню сорочку, ні нижню. 
«Старий чоловік», якими б духовни-
ми ви не були, безумовно, принесе 
вам кілька хвилин глибокого задо-
волення.

Наше «таємне» нерідко виявля-
ється в складних ситуаціях, у випро-
буваннях. Так було завжди. Те, що 
Бог у свій час сказав Ізраїлю, який 
не раз оплакував свою долю, ман-
друючи безлюдними просторами 
Сінаю, повністю підходить і нам: «І 
будеш пам’ятати всю ту дорогу, що 
Господь, Бог твій, вів тебе нею по 
пустині ось уже сорок літ, щоб упо-
корити тебе, щоб випробувати тебе, 
щоб пізнати те, що в серці твоїм...» 
(5М.8:2). Коли приходить біда, пер-
ше, що спадає на розум страждаль-
цеві: «Господи, за що?» Ми почи-
наємо шукати причину, волати до 
Бога. Але відповіді не чутно. Тому 
що гріха відповідної важкості у нас 
просто немає. Але є наше «таємне», 
яке корениться дуже глибоко в на-
шій плоті, і видаляється воно лише 
способом, подібним до хірургічного, 
з великим стражданням і болем. «І 
впокорював Він тебе, і морив тебе 
голодом…»

Одна знайома сестра декілька 
років тому потрапила в смугу не-
щасть. Хороша людина, старанна 
християнка, мати великої родини. І 
ось вона приходить на нашу моли-
товну групу і розповідає про своє го-
ре: у чоловіка виявили пухлину… Ми 
щось белькотали про випробування, 
про те, що Бог не допустить чергової 
трагедії в її сім’ю, згадували Йова, 
обіцяли день і ніч молитися за зці-
лення її чоловіка… Вона мовчала й 
слухала, дивлячись у Біблію сухими 
почервонілими очима, потім сказа-
ла: «Ви кажете про випробування… 
Але скільки ж мене можна випро-
бовувати? Я почуваюся як дошка, на 
яку кладуть цеглини, одну за іншою, 
щоб подивитися, коли ж вона злама-
ється. Так от: я вже зламалася…»

Тоді ми боялися, щоб, образив-



шись на Господа, сестра не відійшла, не пе-
режила катастрофу у вірі. Слава Богу, цьо-
го не сталося. Похоронивши чоловіка, вона 
поступово відновлювалася. Що змінили в 
ній її великі страждання? Вона була така ж 
ретельна в ходженні перед Богом, розсуд-
лива, доброзичлива, готова помогти кож-
ному, хто потребує допомоги. Вона ніби 
та ж, що була й у минулі роки. То невже ж 
вона марно проходила через вогонь? Зга-
даймо про багатостраждального Йова. Що 
змінилося в його поведінці після неймовір-
них випробувань? Навряд чи можна гово-
рити про якісь зміни. Він був праведником, 
справедливим суддею, надійною турбо-
тою бідних і пригнічених, утішителем тих, 
хто плаче, — й інше та інше в тому ж дусі; 
таким, очевидно, і залишився, однак в со-
кровенному його сталася корінна зміна, яку 
не так вже й легко висловити доступними 
поняттями: «Тільки послухом уха я чув був 
про Тебе, а тепер моє око ось бачить Тебе» 
(Йов.42:5). Змінилося й ставлення Бога до 
цієї людини: Бог виявив йому велику дові-
ру, довірив йому відповідальну працю за-
ступника (Йов.42:5). Друзі його, в цілому, 
чудові люди, не пройшовши подібних ви-
пробувань, не зросли духовно, Йов же під-
нявся на голову вище від них.

Щось дивне відбувалося і з царем На-
вуходоносором! Побачивши великі чудеса, 
які створив перед ним Бог, цей язичник від-
дав хвалу Творцю (Дан.3:33). Але визнати 
могутність Бога й навіть прославити Його 
— ще не означає по-справжньому впокори-
тися перед Ним. І Бог повергає цього воло-
даря світу в глибоке приниження. Навухо-
доносор втрачає глузд і стає як дика твари-
на. У такому стані він не може ні допомогти 
Духу Божому, ні перешкодити Йому в Йо-
го праці над своєю духовною сутністю. Ця 
праця триває сім років у повній таємниці. 
Коли до царя повернувся розум, він був 
уже іншою людиною. Бог провів його серце 
сокровенними, відомими лише Йому стеж-
ками від великої гордості (Дан.4:27) до по-
вного смирення: «Тепер я, Навуходоносор, 
хвалю й звеличую та славлю Небесного Ца-
ря, що всі чини Його правда, а дорога Його 
правосуддя, а тих, хто ходить у гордощах, 
Він може понизити» (Дан.4:34).

Наче хірург, Бог завдає нам ран, краще 
від нас знаючи, на що ми хворі, щоб ви-
далити вражене недугою місце в нашому 
нутрі, «бо Він рану завдасть і перев’яже…» 
(Йов.5:18). Від хворого вимагається лише 
одне: смиренно лежати на операційному 
столі, глибоко вірячи, що все, що походить 
від Бога, слугує людині на благо.

1

Олівець

Скільки ж разів я ламався,
Розкришувався графітом,
Затуплювався, помилявся,
Плутав порядок літер...

Ти торкався мене металом ―
Обережно, але глибоко.
І на чистий папір лягали
Нові вірші, як перші кроки.

І хоча у полоні сталі
Виживати було непросто,
Я погодився на печалі,
Щоб осердя зробити гострим!

Я бажав цього, я не плакав,
Не просив, щоби Ти спинився.
Я хотів написати знаки
Для яких народився.

Я шукав, де моя стежинка,
Невідома tabula rasa…
Та не раз у кінці сторінки
Перекреслював учорашнє.

І коли опускався вечір,
Починалось усе спочатку.
Та в кінці розпочатих речень
Залишались трикрапки...

Шматував непотрібні вірші
І казав собі: досить муки!
Але раптом Ти взяв мій відчай
У Свої досконалі руки!

Проникав у нутро вогненно
Крізь тонке дерев’яне тіло.
І, здавалось, саме натхнення
У моєму єстві горіло.

Я творити не міг без Тебе!
Ось у чому моя посвята ―
Я народжений Словом неба
До пергаменту душ торкатись!

Від тертя стане серцю жарко,
І слова потечуть рікою!
І останню болючу крапку
Ти — як Автор — поставиш мною.

Дмитро ДОВБУШ



Перш ніж покласти олівець у коробку Майстер відклав його 
вбік.

«Є п’ять істин, які ти повинен знати до того, як я відправлю 
тебе у світ, — сказав Він олівцю. – Завжди пам’ятай про них, і 
тоді ти станеш найкращим олівцем.

По-перше, ти зможеш зробити багато великих справ, але ли-
ше в тому разі, якщо дозволиш Іншому тримати себе в Його руці.

По-друге, ти час від часу будеш переживати болюче обточу-
вання, але це потрібно, щоб стати добрим олівцем.

По-третє, ти будеш здатним виправляти свої помилки.
По-четверте, твоя найбільш важлива частина буде завжди 

всередині тебе.
І по-п’яте, на якій би поверхні тобою не писали, ти завжди 

залишатимеш свій слід. Незалежно від свого стану, ти повинен 
писати».

Олівець зрозумів і пообіцяв пам’ятати про це. Його поклали 
в коробку з надією в серці чекати свого часу.

І тепер, поставивши себе на місце олівця, почуй ці слова: за-
вжди пам’ятай ці п’ять істин ніколи не забувай їх, і ти станеш на-
стільки доброю людиною, наскільки можна бути.

По-перше, ти будеш здатний робити багато великих справ, 
але лише в тому разі, якщо дозволиш Богові тримати себе в Його 
руці та дозволиш іншим людям мати доступ до багатьох дарів, 
якими володієш.

По-друге, ти будеш час від часу переживати болюче обточу-
вання, проходячи через різні проблеми. Але ти потребуватимеш 
цього, щоб стати більш сильною людиною.

По-третє, ти зможеш виправляти помилки, які зробив, або 
зможеш «вирости» з них.

По-четверте, твоя найбільш важлива частина буде завжди 
всередині тебе. З глибини серця твого будуть виходити твої 
вчинки.

І по-п’яте, скрізь, де б ти не ходив, маєш залишити свій слід. 
Незалежно від ситуації, ти повинен служити Богові всюди й у 
всьому.

Притча про олів ець



Віктор Боришкевич:
«Все моє життя — то дія 

Святого Духа»

Зустріч з цікавою людиною



— Як це — народитися в багато-
дітній сім’ї? Які найяскравіші спога-
ди лишилися у вас з дитячих років?

— Я народився в сім’ї, де тато був 
інвалідом з дитинства. Мама пра-
цювала в колгоспі. Я був четвертою 
дитиною. Не можу собі навіть уяви-
ти маленької сім’ї, для мене при-
родно, коли є багато дітей. Головне 
— навчитися правильно розподіля-
ти обов’язки між усіма. Коли багато 
дітей, має бути і багато городу, бага-
то домашньої живності, а отже, від-
повідно й багато роботи. Нас було 
дванадцятеро, ще одна дитинка по-
мерла маленькою. Важко працюва-
ли. Ніколи не забуду, як нас будили о 
п’ятій, щоб іти пасти колгоспних ко-
рів. Мама прокидалася ще раніше, 
запалювала піч — і співала й співа-
ла... Їли ми по черзі, бо за стіл вмі-
щалося лише шестеро. Важко було, 
але разом з тим і весело. 

Тато був кравцем, оскільки за 
станом здоров’я не міг нічим іншим 
займатися. Все робив по господар-
ству і, що важливо, ніколи не на-
рікав на свою долю. Він покаявся у 
1939 році, коли йому було 19. Бог, 
напевно, спеціально допустив йому 
хворобу, бо коли всіх забирали на 
фронт, він залишився і міг служити в 
церкві. Він став активним проповід-
ником Євангелії. Тато в нас говорив 
небагато, але ми всі відчували його 
присутність, яку я можу порівняти з 
присутністю Бога. Тато був служите-
лем церкви. І ніколи в нас навіть і не 
йшлося про те, щоб хтось із дітей не 
йшов на зібрання. Це було не зако-
ном, а нормою життя. Тепер всі мої 
брати і сестри — християни.

— Ви народилися під час гонінь 
на християн. Через що довелося 
пройти особисто вам, вашій сім’ї? 

— Богослужіння проводилися 
і в нашому домі. За це тоді часто 
штрафували. Хоча у нас нікого не 
ув’язнили. Пам’ятаю, змушували 
здавати в сільраду молоко, оскільки 
в нас була корова. Але нам самим 
не завжди вистачало молока. Мама, 
варячи молочний суп, розводила 
його водою аж до синюватого від-
тінку. Коли тато відмовився здавати 
молоко, його принижували, назива-
ли американським шпигуном і за-
проданцем.

Освіту також було здобути важ-
ко. Я вчився в школі на відмінно, 
але вчителі попереджували, що ме-
ні не бачити майбутнього, якщо не 
залишу віри батьків і не вступлю в 
комсомол. Нелегко було віруючому 
вивчитися на шофера. Ще на трак-
ториста — то так. А шофер — то це 
була омріяна межа, яку мало хто міг 
досягти. З колгоспу дали мені на-
правлення в сільськогосподарський 
технікум, оскільки в мене були висо-
кі оцінки. І, правда, мене прийняли в 
цей технікум. Я закінчив два курси, а 
потім у навчальній програмі виявив-
ся курс «Основи наукового атеїзму». 
Я думаю, робили це навмисно, щоб 
відсіяти віруючих. Коли мені стави-
ли запитання, я відповідав: «У під-
ручнику сказано так і так». Коли в 
мене запитували про власну думку, 
я відповідав, що вірю в Бога. Все — 
двійка і недопущення до державних 
екзаменів. Я написав дев’ять листів 
у різні державні установи Радян-
ського Союзу, шість у Москву і три в 
Київ з випискою оцінок (там була од-
на четвірка й одна двійка, а решта — 
п’ятірки). І тоді дозволили перездати 
атеїзм, але поставили мені два вель-
ми підступні запитання. Перше: «Як 
ви ставитеся до такого пережитку 
минулого в СРСР, як релігія», а друге: 
«Доведіть безпідставність міфу про 
створення світу Богом». Я знову «по 
книжці» відповів... Зрештою, поста-
вили трійку. Далі — служба в армії і 
погрози, залякування. Там я здобув 
спеціальність машиніста баштових 

кранів, що стало мені в пригоді. Хоча 
на роботу потім все одно було важко 
влаштуватися.

Що мені допомогло? Не можу 
похвалитися якоюсь надзвичайною 
вірою. Але є люди, які мають, образ-
но кажучи, міцний хребет. Напевно, 
я до таких відношуся...

— Як відбулося ваше навернен-
ня до Бога? Чи був певний пере-
ломний момент у пізнанні Бога?

— Бог взагалі повів мене якоюсь 
особливою дорогою і в питанні на-
родження згори, і щодо хрещення 
Духом Святим. Я співав у хорі, почи-
нав проповідувати. У той час, якщо 
ти, дитина віруючих батьків, відпо-
відав певним правилам, був слухня-
ним, то ставили просто два питання: 
що таке віра і що таке хрещення — і 
хрестили.

Я прийняв хрещення у віці 23 ро-
ків, бо дуже хотів приймати його в 
своїй церкві. А коли прийшов з ар-
мії, хрещень у нашій церкві не про-
водили. Тоді я вже серйозно замис-
лювався про одруження, мав певні 
плани... Але раптом всі мої плани 
зруйнувалися — прийшла хвороба, і 
я потрапив у лікарню. Коли лежав у 
лікарні, то відчув, що Бог щось осо-
бливе робить у моєму житті. Я від-
чув, що в Бога для мене є особливе 
завдання. Думаю, що до кожного з 
нас у певний момент Бог звертаєть-
ся з таким посланням. Відтоді я став 
по-особливому прагнути Бога. Не 
скажу, що до того був далеким від 
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У Рівненське об’єднання церков ХВЄ входить 287 церков, у яких 
налічується більше 30 тис. членів.



Бога. І спілкувався з Богом, і служив 
Йому, але то було загальне навер-
нення, а це — особливий момент 
близького єднання.

Я почав благати про хрещення 
Святим Духом, майже щомиті мо-
лився: «Боже, хрести Святим Ду-
хом». І вранці, й увечері, і з висоти 
двадцятиметрового крану, і в час 
обідньої перерви звучало моє бла-
гання до Бога. Через місяць під час 
молитви я відчув неймовірну силу. А 
ще через кілька місяців на зібранні я 

родичів: «Їдьмо, помолимося!» Він 
питає: «Ти що, може, вже якісь да-
ри маєш?» Це мене дуже вразило, 
адже я керувався просто дитячою 
щирістю й довірою Богові.

А далі були будні, коли починаєш 
розуміти, що не завжди будеш літа-
ти на крилах, що часто треба ходити 
й ногами по землі. Став доросліша-
ти, з’явилася сім’я. Вона була, зви-
чайно, благословенням для мене, 
але разом із тим розширилося коло 
моїх обов’язків.

Але все ж ми залишаємося просто 
людьми.

— Чи могли б ви проілюструвати 
кількома яскравими прикладами 
дію Святого Духа у вашому житті?

— Я вважаю, що все життя — то 
дія Святого Духа. От я ніколи не ду-
мав, що буду служителем, навіть ди-
яконом. Але через одну сестру якось 
було слово до мене: «Хочу вдягнути 
тебе в священицькі одежі, і допомо-
жу в будівництві». Я, роздумуючи 
над цими словами, вирішив, що се-
стра, як кажуть, не попильнувала, бо 
я ні служителем не мав наміру бути, 
ні будуватися не планував (стояв у 
черзі на квартиру). Потім були й інші 
пророцтва, які я складав у серці, але 
не міг збагнути, чому вони сказані 
саме мені.

Передусім дією Духа Святого у 
своєму житті вважаю відкриття че-
рез дари Святого Духа, по-друге, 
слова, проказані особисто до мого 
серця. Я із тих людей, які схильні до 
хвилювань. Коли став служителем, 
то дуже хвилювався за кожну склад-
ну ситуацію в церкві. І одного разу 
почув у своєму серці Божий голос: 
«Чого ти розхвилювався над міру? 
Ти гадаєш, що це твоя церква і твої 
проблеми? Ні, це Моя Церква і Мої 
проблеми. І Я їх розв’яжу!» Це при-
несло в моє серце неймовірний мир. 
А з іншого боку, я чув подібні слова і 
з уст недбалого служителя. Коли за-
питав у нього: «Чому в тебе церква 
не зростає вже багато років?» — він 
відповів: «А хіба то моя церква? То 
Божа Церква, хай Він і поповнює її». 
Я злякався від тих слів і з того часу 
навчаю інших і себе, що хвилювати-
ся над міру не варто, але й не мож-
на бути настільки байдужим. Тут має 
бути баланс. Коли ми боїмося Бога, 
Він каже: «Не бійся, Павле!» Але ко-
ли не боїмося, то: «Тріпочіть, наро-
ди!»

Я вже говорив, що не раз поми-
рав і чудом по молитві Церкви Бог 
вертав мене до життя. Вважаю, що 
це особлива Божа дія. В одного з 
наших синів з п’яти років була хво-
роба Пертеса (у стегні яблучко стер-
лося). Нам сказали, що потрібно їха-
ти в Одесу в спеціальний санаторій, 
де тривалий час (аж до двох років) 
треба лежати в гіпсі. Ми молилися. 
Одного разу він кинув милиці й по-

Є такі люди, які все життя здорові 
й хворіють дуже рідко. Мене ж Бог 
провів таким шляхом, що декілька 
разів був між життям і смертю. То 
мікроінсульт, то виявили онкохворо-
бу. Не раз лікарі розводили руками, 
а Бог казав: «Ще рано, живи!»

Це мене загартовувало й зміц-
нювало у вірі, бо ж є дві основи для 
зростання нашої віри: Слово Боже й 
особистий досвід. Якщо оглянемо-
ся назад: скільки Бог явив чуд! Але 
тільки-но знову зустрінемося з труд-
нощами — хвилюємося. Коли все 
позаду, думаємо: чого було так хви-
люватися? І от нова хвиля труднощів 
— і знову хвилювання. Але кожна 
така хвиля додає нам впевненості, 
шліфує нас, готує до вічності.

Зазвичай я спілкуюся з Богом як 
із Батьком. Він ніколи не говорить зі 
мною як Господар. Він знає мої не-
мочі, мої слабкості. Іноді ми каже-
мо, що духовно виростаємо. Це так. 

відчув, як мій язик ніби переламав-
ся, і я почав молитися іншими мова-
ми… І тоді мені дуже захотілося про-
повідувати Євангелію. 

Мені вже йде шістдесятий рік. 
Але навіть коли буду помирати, не 
забуду того надзвичайного відчуття, 
яке супроводжувало навернення до 
Бога, хрещення Святим Духом. Це 
неймовірне відчуття — особисто по-
чути від Бога, що «ти маєш бути Мо-
їм, а Я твоїм». Це назавжди.

— Що змінилося у ваших стосун-
ках з Богом протягом життя? Ким є 
Бог для вас тепер?

— То були перші кроки в пізнанні 
Бога, перша ревність. Потім був пері-
од зростання і зміцнення цих стосун-
ків з Богом. Якраз відбулося Таллін-
ське пробудження, і ми з молоддю 
їздили туди. Після повернення додо-
му я почув, що моя тітка дуже захво-
ріла, і запропонував одному зі своїх 



біг. Я став кричати: «Спинися, що ти 
робиш?» Але він відповів: «Мені не 
болить і я більше з ними ходити не 
буду!» Для мене це був дуже склад-
ний момент: а раптом стане гірше! 
Але, з іншого боку, якщо змусити 
його знову взяти милиці, то про яку 
тут віру можна казати, ми ж стіль-
ки молилися і благали Господа. В ту 
мить промайнули мільйони думок, 
але я думаю, що тільки Господь, 
Який промовляє до серця, допома-
гає зробити правильний крок. Я тоді 
відповів: «Візьми їх і занеси на го-
рище», і відтоді вони ні разу нам не 
знадобилися.

Якось я працював на монтажі 
крана, мені в око потрапив шмато-
чок скла й проник дуже глибоко. 
Біль був нестерпним, і я дуже хви-
лювався, щоб не зачепило якогось 
нерва і я не осліп. Та в той день на 
молитві Бог сказав до мене через 
пророче Слово: «Я не хочу навести 
на Своє дитя ні глухоти, ні сліпоти». 
Я заспокоївся, через певний час бо-
літи перестало. Через вісім років я 
був на огляді в окуліста і сказав, що 
колись скло потрапило в око, але 
мені відповіли: його там нема, бо 
Бог так створив, що людські сльози 
мають здатність з часом розчиняти 
сторонні предмети.

— Який вірш Біблії вам най-
ближчий тепер?

— Цей уривок є моєю метою, якої 
я ще не досягнув: «Але я ні про що 
не турбуюсь, і свого життя не вва-
жаю для себе цінним, аби-но скін-
чити дорогу свою та служіння, яке я 
одержав від Господа Ісуса, щоб за-
свідчити Євангелію благодаті Божої» 
(Дії 20:24).

— Як би ви оцінили стан сучас-
них церков? Чи близькими є стосун-
ки людей із Богом. Що найбільше 
віддаляє християн від Бога?

— Аналізуючи проповіді й слова 
наших братів, а також власні думки, 
можна вивести діаметрально проти-
лежні висновки. Дехто любить іде-
алізувати, дехто каже, що церкви 
звелися нанівець. Думаю, що відбу-
вається щось середнє. Більшість лю-
дей любить Господа, прагне спілку-
ватися з Ним і жити святим життям. 
Є люди розслаблені, і передусім у 
цьому недопрацьовуємо ми, служи-

телі. Є люди, які противляться Бого-
ві, і тут вже, думаю, не допоможуть 
ні Бог, ні служителі. Але в цілому лю-
ди усвідомлюють, за ким вони йдуть 
і куди.

Гадаю, стан церкви передусім за-
лежить від стану служителів, які ма-
ють дбати про глибину богослужін-
ня, про навчання людей. Звичайно, 
нам хочеться чудес, хочеться, щоб 
мертві воскресали, щоб хворі оздо-
ровлювалися, щоб грішники каяли-
ся. Це хороші бажання. Але ніде в 
Божому Слові ми не читаємо, що все 
це має бути масовим. Тому я стан 
церкви тепер оцінюю так: добре, 
але можна краще.

— Розкажіть про ваше покли-
кання. Як ви відчули поклик до слу-
жіння? Що б ви порадили молоді, 
як їй шукати своє місце в церкві?

— Я чув дві думки щодо цього. 
Перша: потрібно пробувати себе в 
різних сферах. Братися за одне, як-

бути, але чим більше старався слу-
жити Богові, тим більше мене по-
мічали, додавали відповідальності. 
Бог покликав Савла, коли той ішов 
проти Нього. Бо він мав своє пере-
конання і був ревним у цьому. Богу 
потрібні такі люди. Він буде їх зупи-
няти, змінювати, але ревність їхня 
Богові дуже подобається. Єлисея 
Бог покликав тоді, коли він орав во-
лами. Нікого Бог не взяв з пляжу, де 
він відпочивав, і не довірив йому 
чогось серйозного. Тому я гадаю, 
що кожна молода людина повинна 
бути активною в служінні. І коли їй 
хочеться цього, коли вона живе цим, 
Богу простіше спрямувати її туди, де 
вона найбільш потрібна.

— Ви пройшли шлях від керівни-
ка молоді до пастора, а згодом — 
до старшого служителя Рівненської 
області. Що означає для вас слово 
«служитель»?

— Зразу бачу перед собою від-

що серце не лежить або не вихо-
дить, братися за інше, щоб відчути, 
що є твоїм. Іншу я почув від одного 
старшого брата: «Якщо якась справа 
увійде у твоє єство, то як би не опи-
рався, не зможеш втекти від неї». 
Мені дуже подобається ось ця друга 
думка.

Я, мабуть, вдався у свого батька: 
маю бути завжди там, де робиться 
щось Боже. Десять років був реген-
том, любив співати в хорі. Любив 
молитися, проповідувати. Групою 
ми їздили по області, проповідува-
ли, співали. Я не шукав, щоб кимось 

дану людину. Віддану Богові та Йо-
го народові. Це означає постійність, 
це жертва. Ти маєш бути там, де ти 
потрібен, у погоду чи негоду, здоро-
вим чи не дуже, коли тобі зручно чи 
коли некомфортно. Ти маєш прихо-
дити першим, а йти останнім. Ти не 
запитуєш: хочу чи не хочу, можу чи 
не можу. Через «не хочу» і «не мо-
жу» ти йдеш. Ти впевнено, ти радіс-
но йдеш. 

— Крім близьких стосунків з Бо-
гом, від чого, на вашу думку, най-
більше залежить успіх служіння?



— На мою думку, передусім від 
порядку в сім’ї. Бо що ти зможеш 
казати, коли безлад у сім’ї, коли з 
дружиною постійні незгоди, коли 
діти неслухняні або ж взагалі від-
ходять від Бога. Буває, щось не вда-
ється в служінні, я приходжу додому 
з опущеною головою. Але дружина 
втішає. Голос дітей радує. Буває на-
впаки: я думаю, що все пройшло чу-
дово, а жінка підкаже, що було не 
так. Я втішений, що в моєму житті є 
люди, які можуть щиро підтримати 
й сказати правду, якщо ти десь не-
правий.

— Яку роль у вашому житті віді-
грала біблійна освіта? Чи потрібне 
навчання для усіх членів церкви?

— Найкращий варіант — мати 
єднання з Богом і робити те, що Він 
каже, цебто мати пряме Боже керів-
ництво. Це в ідеалі. Але ми повинні 
й розвиватися, вчитися. Якщо чита-
ємо Біблію, вивчаємо її, то це вже 
освіта. Особливо для служителів 
важливо багато читати, це розвиває 
мовлення. 

Навчання в учбових закладах, на 
мою думку, систематизує знання. Я 

можу багато знати, але ці знання не 
впорядковані. Іноді в наших головах 
робиться те, що в декого на горищі. 
І щоб знайти щось потрібне, треба 
викинути купу непотребу. Навіть по-
рядок у нашому домі чи в шафі по-
чинається з порядку в голові.

— У Рівненському об’єднанні 
287 церков чисельністю понад 30 
тис. членів. Чи важко працювати з 
такою великою кількістю церков?

— Наша область поділена на чо-
тири регіони, за кожен із яких від-
повідає один із чотирьох моїх за-
ступників, які стежать за роботою 
церков та позацерковним служін-
ням. Є також завідувачі відділів, 
які відповідають за той чи інший 
напрямок роботи. Не можу сказа-
ти, що ніколи не буває збоїв, але 
така система діє зазвичай злаго-
джено й допомагає нам скоорди-
нувати роботу. Це полегшує роботу 
з церквами. Завдяки регіональним 
та районним служителям ми ді-
знаємося про проблеми в церквах 
та разом вирішуємо їх. Дізнаємося 
також про приємні моменти, як от 
рукопокладення чи посвячення до-

му молитви, і можемо відвідати ці 
заходи. Тепер у нашій області буду-
ється 31 дім молитви. Багато фінан-
сів потрібно для цього. Ми разом 
молимося за це, боремося, вишу-
куємо, де тільки можна. І таким чи-
ном справа просувається.

Так, це величезна праця, вели-
чезна напруга, але завдяки діяль-
ності злагодженої команди справа 
рухається. Наші стосунки будуються 
на довірі та щирості, а це вкрай важ-
ливо.

— Що для вас найважче в слу-
жінні старшого пресвітера?

— Коли мене тільки обирали на 
це служіння, то найважчим мені 
здавалася зустріч з представниками 
влади й вирішення непорозумінь у 
церквах. І це, напевно, й дотепер 
залишилося найскладнішим. Хоча я 
розумію, що Бог поставив мене і для 
цього, тому й виконую цю роботу.

— Які особливості церков Рів-
ненської області вирізняють їх се-
ред українського братерства? Що 
ви вважаєте перевагами й недолі-
ками?



— Щоб порівнювати, потрібно 
добре знати те, що порівнюєш. Я не 
настільки добре знаю, що відбува-
ється в інших церквах та областях.

Розповім про те, що мені подо-
бається в Рівненській області. У нас 
є чіткі береги, і ми намагаємося, 
щоб вони збереглися, щоб церква 
не зливалася зі світом. Якщо втра-
чається берег, починається болото. 
Човен має бути у воді, але вода не 
має бути в човні. Це моє бачення, і я 
радий, що наша область має чіткий 
напрямок і наші береги не розмиті. 
Видно, де віруюча людина, а де ні. 

Але мені хотілося б, щоб наші 
церкви і наші служителі були більш 
відкритими для людей. Хочу, щоб 
ми йшли у світ, але щоб світ не вхо-
див у церкву. Тепер нелегко знайти 
такого служителя, який би міг сказа-
ти проповідь у радіоефірі. Люди по-
чуваються несміливими, невідкри-
тими, і в цьому наша слабкість. Ми 
боїмося, що нас неправильно зро-
зуміють, що нас критикуватимуть. 
Надто хвилюємося про те, що про 
нас скажуть люди. І в цьому програ-
ємо.

— Яке ваше бачення служіння 
щодо найближчого майбутнього?

— Щороку в нас додається понад 
тисяча членів. У нас є просто фено-
менальні села, де в школах більше 
половини дітей з віруючих сімей. 
Одного разу служителя одної з цер-
ков запросили провести випускний 
вечір, бо в класі було, можливо, 29 
учнів з віруючих сімей з усіх 30-ти. 
І я мрію, щоб через десять-двад-
цять років таке було в усіх селах на-
шої області. Важливим для мене є 
освячення Божого народу, ревність 
Божого народу, бажання приводити 
інших людей до пізнання Бога.

— Які напрямки служіння, на 
вашу думку, варто найбільше роз-
вивати сучасним церквам?

— Передусім ми повинні дбати 
про освячення Божого народу і про-
славлення Господа. Далі йде єван-
гелізм та місіонерство. Можливо, 
через те, що християни сиділи на 
місці, Бог допустив гоніння на них 
в Єрусалимі. І вони розпорошилися 
по всій землі. Якби християн нашої 
Рівненської області розпорошити і 
хоча б по три сім’ї поселити по різ-

них селах України, де мало знають 
про Бога, то євангельська вістка на-
багато б швидше поширилася!

— У вас велика сім’я. Як вам 
вдається розподілити свій час, щоб 
не страждали стосунки в сім’ї? На 
що сьогодні варто звернути увагу у 
вихованні дітей?

— Колись в одного служителя 
запитали, як йому вдається вихову-
вати таку велику сім’ю, і він відпо-
вів: «Я й сам не знаю. Я на зібрання 
— вони на зібрання, я жертвую — 
вони зі мною. І якось виховуються 
самі собою». Тому особистий при-
клад — це передусім. Діти бачать, 
що роблять мама (моя дружина хо-
ристка, сестринське служіння орга-
нізовує по області, хворих відвідує) 
і тато (теж постійно в служінні). 

Я знаю, що є такі сім’ї, де щове-
чора проводять богослужіння. Мені 
це дуже подобається, але в нас так 
не виходить. У нас є чудова тради-
ція: пізно увечері ми збираємося на 
спілкування за чаєм. І говоримо про 
все підряд (крім, звичайно, обгово-
рювання чиїхось недоліків). Я нама-
гаюся не нав’язувати чогось дітям, 
бо розумію, що не тільки про Бога 
можна говорити! Хороший батько, 
як і хороший служитель, знає, як 
кожну тему використати для збуду-
вання.

— Що для вас є джерелом на-

тхнення у важкі хвилини?
— Звичайно, передусім Бог. У 

важкі хвилини намагаюся усаміт-
нитися з Богом, помовчати, попла-
кати перед Ним, розповісти про те, 
що хвилює і болить. Це єднання для 
мене важливіше навіть за спільні 
молитви. Бо лише Бог може втіши-
ти, витерти сльози й дати наснаги. 
І Богом дарована сім’я, яка чутли-
ва до стану батька, стану чоловіка, 
стану служителя. І це міцна опора в 
житті. Важливо також мати хороших 
друзів, які розуміють тебе й гото-
ві прийти на допомогу. І, звичайно, 
молитви церкви за мене.

— Чи бувають у єпископів важкі 
хвилини?

— Звичайно.

— Яку рису характеру ви най-
більше цінуєте в людях? 

— Вірність.

— Яку найбільше не любите?
— Підступ.

— Яка ваша найбільша мрія, 
ціль на цій землі? Досягнувши чого 
ви могли б сказати: я задоволений 
результатом власного життя?

— Залишитися вірним Богові до 
кінця в тому, що Він мені довірив.

Розмовляв 
Дмитро ДОВБУШ



Любов ОМЕЛЬЧУК

Люблю життя…

Люблю життя. Хоч бурі, грози
Не раз гіркі приносять сльози,
На серці часто сум лежить,
Встають проблеми і задачі,
Приходять успіхи й невдачі,
Та все ж я дуже хочу жить.

Поля врожайні, ліс зелений,
Барвисті квіти біля мене,
В легені чистий мед тече.
Милуюсь травами-лугами,
Ріки крутими берегами,
Красою місячних ночей.

Приємно чути спів пташиний,
Пухнасті бачити сніжини,
Прекрасний світ Господь створив.
Люблю свою я церкву рідну,
Молитви час і працю плідну,
Веселий гомін дітвори.

Радію з того, що до Бога
В хвилини, сповнені тривоги,
Я маю право поспішать.
Коли мої ослабнуть крила,
У Ньому захист, мудрість, силу
Черпає змучена душа.

Світ запевняє: Бог – міфічний, 
Душі нема, ніхто не вічний,
А цвинтар – це  кінець доріг.
І хоч життя для мене миле,
Та не страшна з Творцем могила,
Вона – до  вічності поріг.

Не можу навіть уявити,
Яким же смутком той сповитий,
Хто в смерті бачить рубежі.
А Бог дає мені надію,
Що я безсмертям володію
І буду в царстві світла жить.

У тебе виникли питання –
Іди до Спаса без вагання,
Пізнаєш істину буття,
Відкинь усі свої сумніви,
Лиш віра творить неможливе,
По вірі Бог дає життя.
    

Прости, Всевишній

Прости, Всевишній, що так мало
Здіймається молитви з вуст
За край, в якому я зростала,
За край, в якому я живу.

Прости, що мало я просила
За свій народ, за тих людей,
Яких в дорозі я зустріла,
За покоління молоде.

Хвороб немає дефіциту,
І я забула за батьків,
Які своїх лишають діток
І гинуть в п’янстві «залюбки».

Навколо стільки зла й страждання,
Облич зажурених, сумних…
Приклала мало я старання,
Аби молитися за них.

Я визнаю свою провину,
Ти ж дай мені в молитві сил.
Мою прекрасну Україну
Прости, помилуй і спаси.

Зробіть, що скаже Господь 

А мати Його до слуг каже: «Зробіть усе те,
що Він вам скаже!» 

Івана 2:5

Коли в житті жорстока буря змусить
Сухим листком тремтіти вашу плоть,
Покличте ви, не гаючись, Ісуса,
І все зробіть, що скаже вам Господь.



Чи славне чудо відбулося б в Кані,
Створив би із води вино Ісус,
Якби там слуги не були слухняні
І не корились слову Божих вуст?

Якби Петро, що цілу ніч трудився,
Смішною раду Господа знайшов,
І сіть ще раз закинуть не згодився,
Чи мав би він небачений улов?

Якби сліпий, почувши Спаса слово:
«Піди, умийсь в купальні Сілоам» –
Зігнорував поставлену умову,
Хіба б отримав зцілення очам?

А жінка, скорчена багато років,
Коли Господь покликав: «Підійди!» – 
До Нього не ступила б кілька кроків,
Напевно б не звільнилась від біди?

Якщо ви хочете, щоб сталось чудо,
То вам невір’я треба побороть,
Можливо, це й не зовсім легко буде,
Та все ж зробіть, що скаже вам Господь.

Царство Боже

Царство Боже всередині вас.
Луки 17:21

Царство Боже не в Луцьку й не в Римі,
Не в далекім куточку якомусь,
Царство Боже приходить незримо
Й поселяється в серці людському.

Царство Боже не в суперкраїнах,
Не в палацах комфортних, розкішних,
А в смиренному серці людини,
Що зреклася доріг своїх грішних.

Царство Боже у лагідних душах,
Де панують любов і терпіння,

Де за правду стоять непорушно
І живуть за Господнім велінням.

Царство Боже в серцях милостивих,
Що наповнені вщерть добротою.
Душі ті уже нині щасливі,
Бо їх Царства Господь удостоїв.

І вони так, як піддані неба,
На опіку Царя мають право,
Бо коли виникає потреба,
Громадян захищає держава.

Хоч кругом катастрофи, циклони,
Їхнє серце спокійне і тихе,
Бо надійний у них Охоронець,
Він зарадить усякому лиху.

Царство Боже очам непомітне,
Але тих, хто в душі його має,
Хто на стежку ступив заповітну,
Світ навколишній швидко впізнає.

Царство Боже не силою зброї
Розширяє свої володіння,
А любов’ю своєю святою,
Подарованим людству спасінням.

І надбати його може кожен,
Хто для цього зусилля вживає.
Той блажен, хто здобув Царство Боже,
Бо це – посвідка жителя раю.

Поетичне слово



Видіння пекла і раю: 
10 порад для роздумів 

Обережно: загробні подорожі 

Денис ПОДОРОЖНИЙ



«Як Мойсея й Пророків не слуха-
ють, то коли хто й із мертвих 

воскресне, не йнятимуть віри!»
Лк.16:31

Якось наприкінці вісімдесятих у 
кіоску «Союздруку» я побачив газе-
ту, на першій сторінці якої красува-
лася фотографія, а під нею підпис: 
«Нарешті, вчені змогли сфотографу-
вати Царство Небесне!» Це був са-
мий пік горбачовської гласності, ко-
ли стали писати й говорити про все.

Ажіотажу з приводу статті у лю-
дей було чимало. Але мене це не 
сильно турбувало, тому що в той рік 
я вже навернувся до Господа, уже 
був навчений, що ніякі земні при-
лади не можуть зафіксувати ні Бога, 
ні Його Царства. Я знав, що все це 
підробка. Мене не дивував вогонь 
в очах людей, які ще недавно нази-
вали себе атеїстами, а нині, захлина-
ючись, ділилися зі своїми колегами 
гарячою «новиною» про сфотогра-
фований рай.

Повідомлення «з того світу» на 
цьому не припинилися: виявилося, 
у середовищі християн ще більшою 
мірою популярні історії про видіння 
людей, які побували на небесах або 
в пеклі.

У дев’яності роки скрізь гуляла 
книга одного американського про-
повідника, який розповідав, як він 
бачив небеса у своєму дитинстві, як 
плескався в річці з Ісусом, і як Той 
показував йому, маленькому хлоп-
чику, магазин із частинами люд-
ських тіл (неприємне, мені здається, 
видовище). Ісус пояснив йому, що 
всі ці людські органи було б дано 
тим, хто за них молився, але вони не 
дочекалися, і тому руки, ноги, очі та 
нирки так і залишилися на небесах 
незатребуваними.

Я пам’ятаю, як багато обговорю-
вали цю книгу. Одні її визнавали за 
істинне слово з небес, інші вважали 
заблудженням та дитячим сновидін-
ням, піднесеним до рангу одкровен-
ня.

Сьогодні історій стало більше. 
Християнський інтернет-простір  і 
церковні спілкування повні пере-
казуваних снів і одкровень. Народ 
дізнається все більше та більше де-
талей про життя праведників на не-
бесах і проведення часу грішниками 
в пеклі.

Усе б добре, якби не низка про-
блем, які, на мій погляд, очевидні:

— Деякі церкви й християни на-
дають надто багато значення снам 
і видінням, а інші, навпаки, взагалі 
відкидають їх.

— Деякі історії про подорож у 
світ вічного блаженства та мук, на 
жаль, суперечать одна одній.

— Видіння іноді підносяться не 
як видіння, а як реальні переміщен-
ня у світ невидимої реальності, і ті, 
хто отримав ці одкровення, ствер-
джують, що у вічності так воно й бу-
де.

Християнське телебачення та ін-
тернет поширюють чергові видіння 
відвідувань пекла й раю з дивовиж-
ною швидкістю. Може, тому в деко-
го й виникає відчуття, що видінь, як 
ніколи, збільшилося.

Але насправді, церковна історія 
доносить до нас велику кількість за-
писаних відвідувань небес і пекла. 
Вони є й у вигляді апокрифічних ска-
зань, і у вигляді оповідань про житіє 
святих, і як особливий жанр серед-
ньовічної літератури.

Коли говорять про небеса і рай, 
то одні згадають видіння семи ко-
лумбійських підлітків, історії Тетяни 
Білоус та Анжеліки Забрано, інші — 
книгу Робертса Ліардона, свідчен-
ня Чу Томас, видіння Джерока Лі та 
Тодда Бентлі; комусь прийдуть на 
пам’ять преподобна мучениця Євдо-
кія, святі мученики Тимофій і Мавр, 
преподобна Матрона, преподобна 
Єфросинія, воїн Таксіот та інші.

Історій, видінь і сновидінь на-
справді безліч! І будувати свої уяв-
лення про вічність на їхній підставі 
дуже й дуже ризиковано.

Не вдаючись у есхатологію, хотів 
би дати кілька порад щодо оцінки 
видінь пекла і раю:

1) Видіння духовного світу дійсно 
бувають, заперечувати цього не по-
трібно.

Писання каже: «І буде останніми 
днями, говорить Господь: Я виллю 
від Духа Свого на всяке тіло, і будуть 
пророкувати сини ваші та ваші донь-
ки, юнаки ж ваші бачити будуть ви-
діння, а старим вашим сни будуть 
снитися» (Дії.2:17).

Писання дає нам приклади, коли 
Бог відкривав завісу невідання і по-
казував людям духовний світ. Павло 
пише про це в 2Кор.12, а апостол 

Іван докладно описує своє видіння 
останніх часів. Таке можна знайти і в 
Старому Заповіті.

Духовні переживання людей, що 
бачили у видінні небеса або пекло, 
когось протвережували духовно, ко-
мусь допомагали утвердитися у вірі, 
а хтось долав страх смерті або пе-
чаль втрати.

2) Бог не ставить в основу свід-
чення про духовні переживання та 
видіння.

Деякі християни вважають, що 
ці історії можуть суттєво вплинути 
на навернення людини до Бога. На 
одних вони дійсно справляють вра-
ження, на інших — ніякого.

При цьому Біблія стверджує, що 
свідчення «з того світу» не допо-
можуть тим, хто нехтує Словом. І як 
сказано в Євангелії: «Як Мойсея й 
Пророків не слухають, то коли хто й 
із мертвих воскресне, не повірять» 
(Лк.16:31).

Видіння духовного світу, що дає 
Бог, можуть бути дуже творчими, ко-
ли вони надихають, втішають люди-
ну і допомагають їй переосмислити 
свій життєвий шлях у світлі Божої іс-
тини. Але вони стають небезпечни-
ми, якщо замінюють Слово Боже.

3) Авторитетність людини не мо-
же бути підставою для прийняття 
видіння пекла або раю, яке вона ба-
чила. Отримані одкровення, у свою 
чергу, не додають авторитетності 
людині.

Помилитися може кожен, навіть 
дуже шанована людина. У Старо-
му Заповіті Господь не раз викривав 
лжепророків, але ними часто були 
не які-небудь служителі Ваала або 
Астарти, а ті, хто був покликаний 
Богом служити даром пророка. На-
віть Божі пророки часом промов-
ляли брехню. Одні просто насліду-
ють інших (Єр.23:30); інші видають 
бажане за дійсне і свої думки — за 
Божі (Єр.23:31); інші ж свої снови-
діння подають як Божі одкровення 
(Єр.23:32).

Навіть апостол Петро у спілкуван-
ні з Христом спочатку відкрився для 
одкровень від Бога (Мт.16:16,17), а 
незабаром дав місце думкам від ди-
явола (Мт.16:22,23).

Тому апостол Павло суворо каже, 
щоб з розбірливістю сприймали од-
кровення: «...якби навіть ми чи Ан-
гел з неба став благовістити вам не 



те, що ми вам благовістили, нехай 
буде проклятий» (Гал.1:8).

4) Яскравість, запам’ятовуваність 
пережитого духовного досвіду не є 
ознакою істинності.

Фрази «я чітко це бачив», «я сам 
свідок того, що відбувалося на не-
бі (в пеклі)», «Ісус стояв так поряд, 
як ти зараз» та інші висловлювання 
не можуть бути підставою для безу-
мовного прийняття. Видіння викли-
каного духа Самуїла не несло в собі 
Божої правди, хоча, можливо, і було 
яскравим духовним досвідом для 
Саула (1Сам.28).

Деякі сновидіння, наприклад, 
можуть дуже запам’ятовуватися, 
але при цьому виходити не від Бога, 
а від заклопотаного розуму (Екк.5:2).

5) Сон або видіння від Бога не 
обов’язково є справжнім описом ду-
ховного світу. Він може бути симво-
лічним, а не буквальним. Не завжди 
видіння є реальним відвідуванням.

На жаль, багато з тих, хто мав ду-
ховне видіння місця вічних мук або 
вічного блаженства, сприймають по-
бачене буквально: «Я був на небі, і 
сам бачив…» Але видіння варто ви-
значати, як видіння (не реальне від-
відування, а образне, символічне), 
а сон — як сон. У Біблії багато при-
кладів видінь, які мали пророки, і 
часто побачене згодом потребувало 
інтерпретації: Єремія бачив кипля-
чий котел (Єр.1:13), але там йшлося 
про народ, який мав був прийти ві-
йною з півночі; апостол Іван розгле-
дів у золотих чашах (Об.5:8) молитви 
святих.

Іноді видіння або сон даються, 
щоб надихнути людину йти за Бо-
гом, а не для того, щоб передати 
будь-яку інформацію про вічність. 
Не раз християни помиляються, по-
чинаючи розповідати сни як реаль-
ні події свого життя. Але «пророк, 
що йому снився сон, нехай і розпо-
відає про сон, а з яким Моє слово, 
хай каже про слово правдиве Моє» 
(Єр.23:28).

6) Усе треба випробовувати, і в 
першу чергу — за Словом.

Ніякі сни, видіння, одкровення та 
історії не можна приймати на віру. 
Господь повелів нам, щоб ми не кож-
ному духові вірили, але випробову-
вали духів, чи від Бога вони, «тому 
що багато лжепророків з’явилося у 

світі» (1Ів.4:1). Павло також пише: 
«Усе досліджуючи, тримайтеся до-
брого» (1Сол.5:21).

Піддавати критичній перевірці 
почутя і навіть побачені одкровен-
ня не тільки можна, але й навіть 
необхідно. Ісус казав саддукеям, які 
помилково уявляли життя після во-
скресіння з мертвих: «Помиляєтесь 
ви, не знаючи Писання, ні Божої си-
ли» (Мт.22:29).

7) Якщо одна частина видіння 
підтверджується Писанням, це не 
означає, що інша частина видіння 
обов’язково істинна.

Наприклад, усі люди, що ма-
ли духовний досвід бачення пекла, 
розповідають про муки грішників, і 
це має своє підтвердження в Біблії 
(Мт.13:49,50 ; Об.14:10,11). Але при 
цьому в деяких видіннях (я недавно 
читав такі свідчення) показується, 
що муки чинять демони над людь-
ми. Це дуже відповідає середньо-
вічному уявленню про пекло, але не 
має підтвердження в Писанні.

Усе виглядає так, ніби грішники 
мучаться, а демони їх мучать, що 
покарання над людиною здійснює 
бісівська сила. Але Біблія каже про 
те, що диявол і його поплічники са-
мі будуть мучитися: «Тоді скаже й 
тим, хто ліворуч: Ідіть від Мене, про-
кляті, у вогонь вічний, приготова-
ний дияволові та його посланцям…» 
(Мт.25:41). Про це ж говорить і апос-
тол Іван у Книзі Об’явлення: «А ди-
явол, що зводив їх, був укинений в 
озеро огняне та сірчане, де звірина 
й пророк неправдивий. І мучені бу-
дуть вони день і ніч на вічні віки» 
(Об.20:10).

8 ) Якщо в розказаній історії «від-
відування» небес або пекла є мо-
менти, які явно суперечать Біблії, то 
істинність видіння можна сміливо 
ставити під сумнів. Керуватися та-
ким видінням не можна.

Завжди є ризик, що людина мо-
же побачити сновидіння на духовну 
тему і, запам’ятавши його, розпові-
дати про нього як про видіння від 
Бога. Можливо, у неї немає злого 
умислу принести неправду, але від 
цього видіння не стає істиною.

Не треба думати, що помилко-
ве видіння має виглядати повністю 
єретичним. Помилковість пізнається 
в деталях. Ми ж не вважаємо фаль-

шивими тільки ті купюри доларів, де 
замість американських президентів 
зображений Міккі Маус, а під ним 
підпис по-російськи: «Стольник бак-
сів». Підробки бувають настільки 
майстерними, що лише кілька дета-
лей відрізняють їх від оригіналів.

9 ) Якщо у видінні (сновидінні ) є 
моменти, які Біблія не підтверджує, 
але і не спростовує, то ґрунтуватися 
на них не можна. Можна допусти-
ти, що це особистий погляд або до-

свід певної людини, і не обов’язково 
приймати його усім.

Людей іноді цікавлять деталі 
життя у вічності. Так вже влаштована 
людська душа. Саме тому історії, у 
яких описуються подробиці устрою 
пекла або небес, мають таку попу-
лярність.

Різні проповідники розповідають 
у подробицях, як виглядатимуть лю-
ди у вічності, якого вони будуть зрос-
ту, чим займатимуться, у які спор-
тивні ігри грати. Нам повідомляють  
до дрібниць, кого там зустріли, кого 
не бачили; за які гріхи хто яке поніс 
покарання; який транспорт на небе-
сах і на чиїх будинках там будуть вка-
зівні таблички, а на чиїх ні.

Можливо, так і буде, а може, й 
ні. Особисто в мене подібна деталі-
зація породжує безліч питань. Я пе-
реконаний, що брати ці історії від-
відувань небес або пекла як доказ 
правоти певних поглядів не можна. 
Апостол Павло мав смиренність ка-
зати: «Отож, тепер бачимо ми ніби у 
дзеркалі, у загадці, але потім облич-
чям в обличчя; тепер розумію час-
тинно, а потім пізнаю, як і пізнаний 
я» (1Кор.13:12).

10) Зашкалений інтерес до дета-
лей духовного світу, що не описані 
в Біблії, збільшує ризик опинитися в 

Коли людина прагне до над-
природного досвіду більше, 
ніж до Самого Бога, то саме 
час згадати слова Христові: 
«Рід лукавий і перелюбний 

шукає ознаки, та ознаки йому 
не дадуть, окрім ознаки про-

рока Йони» (Мт.16:4).



омані. Важливо залишатися стрима-
ним у сприйнятті видінь, коли вони 
більш детальні ніж те, що відкрито в 
Писанні.

Дуже часто я натрапляю на пев-
ний ажіотаж навколо нових історій 
про пережиту смерть або видіння ві-
чних обителей людини. Такі свідчен-
ня передаються з вуст в уста, їх копі-
юють у Facebook, цитують у пропо-
відях. Коли при цьому зберігається 
тверезе мислення і критичний під-
хід — це не біда, але часто все відбу-
вається з точністю до навпаки.

Думаю, слова апостола Павла 
сьогодні як ніколи актуальні: «Нехай 

вас не зводить ніхто удаваною поко-
рою та службою Анголам, вдаючися 
до того, чого не бачив, нерозважно 
надимаючись своїм тілесним розу-
мом…» (Кол.2:18). А в Законі Мой-
сея було сказано: «Закрите те, що є 
Господа, Бога нашого, а відкрите — 
наше та наших синів аж навіки, щоб 
виконувати всі слова цього Закону» 
(5М.29:28).

Коли людина прагне до надпри-
родного досвіду більше, ніж до са-
мого Бога, то саме час згадати слова 
Христові: «Рід лукавий і перелюбний 
шукає ознаки, та ознаки йому не да-
дуть, окрім ознаки пророка Йони» 

(Мт.16:4).
Якщо ви побачили сон або виді-

ння про рай і пекло або прочитали 
про них, то не поспішайте зарахову-
вати це до Божих одкровень. Пере-
віряйте, чи не розходяться вони зі 
Святим Письмом.

Не будемо ставати недовірли-
вим Хомою і відкидати все надпри-
родне, але в той же час збережімо 
глузд і розсудливість. Нехай віра на-
ша будується на Слові, а не на снах, 
і серце буде спрямоване найбільше 
до Бога.

«Як Павло ж назбирав купу хмизу та й поклав на огонь, змія вискочила 
через жар, і почепилась на руку йому... Як тубільці ж угледіли, що змія по-
чепилась на руку йому, зачали говорити один одному: Либонь цей чоловік 
душогуб, що йому, від моря врятованому, помста жити не дозволила! Він 
струснув ту звірюку в огонь, і ніякої шкоди не зазнав! А вони сподівалися, 
що він спухне або впаде мертвий умить. Коли ж довго чекали того та по-
бачили, що ніякого лиха не сталося з ним, думку змінили й казали, що він 
бог...» (Дiї28:3-6).

Надзвичайно яскрава ілюстрація того, як працюють забобони. Інопле-
мінники ніколи в житті не бачили Павла, не знали, як його звуть і що він із 
себе представляє.

Абсолютно випадкова подія, що не має ніякого стосунку до справи, ста-
ла підставою остаточного умовиводу. «СПРАВДІ, цей чоловік убивця». Люди 
вузького складу розуму особливо схильні до забобонів. Вони, як правило, 
різко коливаються як в один, так і в інший бік, і через кілька хвилин здатні 
поміняти свою думку на протилежну. Чому? Бо не міркують, а користують-
ся забобонами, тобто випереджають міркування. Такими людьми легко ма-
ніпулювати, і страшно опинитися в їхній владі, бо вони непередбачувані й 
дуже фанатичні.

Коли вас відвідує думка, не поспішайте з нею погоджуватися. Право на 
згоду ми повинні давати лише Істині! Коли тубільці погодилися з думкою, 
що змія на руці в’язня є Божою карою за вбивство, вони ЧЕКАЛИ видимих 
проявів Божого суду, тобто смерті Павла. У міру того, як відбувається нести-
ковка забобону з дійсністю, люди змушені змінювати свою думку. Так і було 
на острові Меліт: «Коли ж довго чекали того та побачили, що ніякого лиха 
не сталося з ним, думку змінили й казали, що він бог». З однієї крайності в 
іншу. На перший погляд, можна вважати, що тепер для проповіді Євангелії 
куди більш підходяща ситуація, якщо Павла приймають за Бога. Але чи так 
це? Ні, не так! Люди залишилися колишніми. Дух не здатний приймати од-
кровення до тих пір, поки забобони заповнюють розум.

Усяке напоумлення від Бога, пройшовши крізь дух, повинно осісти саме 
в розумі людини. Свідомість має зрозуміти подану істину. Повинно прийти 
«розуміння духовне» або, як свідчить перша заповідь, потрібно «полюбити 
Бога всім розумінням».

Олександр ШЕВЧЕНКО

Переміна думок і 
ставлення

1



Розповідають про одне маленьке 
містечко. Протягом багатьох років у 
ньому панував «сухий» закон, тож 
спиртного в ньому не можна було ні 
купити в магазині, ні замовити в рес-
торані. Але одного разу один бізнес-
мен вирішив відкрити в цьому міс-
течку пивну. Її відкриття стурбувало 
християн місцевої церкви, і вони зі-
бралися на нічну молитву, щоб про-
сити Бога втрутитися в цю справу. 
Незабаром після тієї нічної молитви 
в пивну вдарила блискавка — і та 
згоріла дотла.

Після пожежі власник пивної по-
дав до суду на церкву, стверджую-
чи, що причиною заподіяної йому 
шкоди стали молитви віруючих. Але 
церква найняла адвоката, щоб той 
спростував у суді всі звинувачен-
ня на її адресу. Ознайомившись зі 
справою, головуючий суддя розпо-
чав процес з офіційної заяви, у якій 
сказав: «Немає значення, як це ста-
лося, але ясно одне: власник пивної 
вірить у молитву, а християни — ні».

Дуже легко відкинути силу мо-
литви, правда ж? Дуже легко ду-
мати, що молитва — це лише ми-
ле сентиментальне почуття, бо ж в 
будь-якому випадку молитва нічого 
реально не змінює. Деякі люди мір-
кують так просто через невір’я або 
сумніви, що Бог дійсно може відпо-
відати на молитви. А в інших моли-
товне життя паралізоване таким пи-
танням: «Якщо Бог суверенний, то 
навіщо молитися?» Іншими слова-
ми, якщо Бог завжди робить тільки 
те, що Сам хоче, то навіщо підносити 
Йому молитви з проханнями та кло-
потаннями, якщо все було визначе-
но Ним заздалегідь? Якщо молитва 
полягає в тому, щоб ублагати Бога 
змінити Свої вічні плани, то чи не 
буде це заняття в кращому разі мар-
ним, а в гіршому — зарозумілим?

Навіщо молитися, якщо Бог суверенний?
Бог повелів молитися

Найбільш очевидна причина мо-
литися полягає в тому, що Бог на-
казав нам молитися. Це видно з ба-
гатьох повчань як Ісуса Христа, так 
і апостола Павла (див. Мт.6:9-13, 
Лк.11:5-13; 18:2-8; 22:40; 1Сол.5:17; 
Кол.4:2; Еф.6:18-19; 1Тим.2:1).

Висновок зрозумілий: Бог нака-
зав нам молитися, і нашою відповід-
дю на це веління, перш за все, має 
бути послух. Навіть якщо ми ніко-
ли не зможемо ясно зрозуміти, як 
пов’язані Божа суверенність і люд-
ські молитви, того факту, що Бог це 
повелів, має бути достатньо, щоб 
спонукати нас молитися.

Ісус показав приклад молитовного 
життя

З євангельських оповідань ясно 
видно приклад Ісуса, Який постійно 
підносив гарячі молитви Отцю (див. 
Мр.1:35; Мт.14:23; Лк.6:12;9:18,28). 
Як можна забути Його молитву в Гет-
симанському саду або Його «перво-
священицьку молитву»? І який віру-
ючий не оцінить гідно той факт, що 
Ісус і нині живий, щоб заступатися 
за нас (див. Євр.7:25)? Підносячи 
молитви прохання й клопотання за 
людей, Ісус не ігнорував і не відки-
дав суверенність Свого Батька. На-
віть знаючи, що Бог призначив Йому 
смерть на Голгофі, Ісус все ж вважав 
доречним просити Свого Отця, щоб 
ця чаша минула Його. Послідовники 
Христа покликані наслідувати Йо-
го і «чинити так, як поводився Він» 
(1Ів.2:6).

Бог здатний відповідати на наші 
молитви

Молитва випливає з упевненості 
в Божій всемогутності та суверен-
ності. Якщо ж Бог не царює над Сво-
їм творінням як суверенний прави-

тель і не здатний вчинити в ньому й 
через нього все, що хоче, то навіщо 
докучати Йому проханнями про те, 
чого Він не може зробити?

Так що перш ніж казати: «Навіщо 
молитися, якщо Бог суверенний?» 
— варто поставити запитання: «На-
віщо молитися, якщо Бог не суверен-
ний?» Віруючі повинні звертатися до 
Бога з проханнями саме тому, що в 
Нього є як влада, так і здатність дати 
їм те, за що вони моляться або кло-
почуться.

Бог дійсно відповідає на молитви
Бог не тільки може змінити, а 

й справді змінює хід подій у відпо-
відь на молитву. У Писанні є безліч 
прикладів того, як Бог дарує Сво-
їм людям те, за що вони молили-
ся або клопоталися (див. 1Хр.4:10; 
2М.32:10-14; Як.5:17-18; Дан.10:12; 
Ам.7:1-6; Дії4:29-31;10:31;12:5-11 ).

Відразу після відповіді на питан-
ня учнів про те, як потрібно моли-
тися (див. Лк.11:2-4), Ісус відповідає 
на питання, чому потрібно моли-
тися, і наводить дві причини: тому 
що Бог винагороджує старанність у 
молитві, даючи те, що просять (див. 
Лк.11:5-10), і тому що Богу приємно 
давати благі дари Своїм дітям (див. 
Лк.11:11-13).

Тому очевидно, що не потрібно 
відкидати Божу суверенність, щоб 
присвятити життя полум’яній молит-
ві. Бо молитовне життя починається 
з покірності Божому велінню й на-
слідування прикладу Христа; воно 
спирається на визнання того, що Бог 
здатний і готовий відповідати на мо-
литви Своїх дітей; і воно твердо сто-
їть у впевненості, що Бог суверенно 
встановив молитву як засіб для до-
сягнення Своїх цілей.

Метт Уеймайєр



«Любов — це коли тобі ніколи не доводиться вибачатися», — заявив герой одного з сентиментальних любовних 
романів 1970-х років. Я ж прийшов до прямо протилежного висновку. Любов — це якраз необхідність вибачатися. 
Почуття провини, яке вищою мірою недооцінюють, заслуговує нашої вдячності, оскільки тільки ця могутня сила 
може змусити нас покаятися й примиритися з тими, кому ми заподіяли зло.

І все-таки почуття провини таїть в собі й небезпеку. Я знаю християн, які йдуть по життю з загостреною уважніс-
тю до своїх недоліків. Вони постійно бояться, що так чи інакше переступають один з Божих законів. Зрілий христи-
янин вчиться розрізняти помилкове відчуття провини, успадковане від батьків, церкви або суспільства, і істинне як 
реакцію на порушення Божих законів, ясно представлених в Біблії.

Хай живе почуття вини!

ди, яких ми зараз називаємо святими, були дуже чутливими до 
гріха. Знаючи Божий ідеал, прагнучи до святості та будучи віль-
ними від марнославства й бажання захистити себе, що заслі-
плюють більшість людей, вони жили, повністю 
усвідомлюючи свої недоліки.

Справжні святі не впадають у відчай через 
свої проступки, оскільки вони знають, що лю-
дина, яка не відчуває провини, ніколи не зможе 
зцілитися. Парадокс, але цього не зможе і той, 
хто тішиться почуттям провини. Це почуття слу-
жить своєму призначенню тільки в тому разі, 
якщо воно спрямовує нас до Бога, Який обіцяє 
прощення та відновлення.

Філіп ЯНСІ

Друга небезпека виникає безпосередньо з першої. Є люди, які тішать себе по-
чуттям провини, ніби не знають, що вона, як і фізичний біль, має спрямований ха-
рактер. Так само, як фізичне тіло повідомляє нам мовою болю про пошкодження, 
душа звертається до нас мовою провини, щоб ми застосували необхідні заходи 
для зцілення. В обох випадках мета — поправити здоров’я.

У своїй книзі «Легенди нашого часу» Елі Візель описує візит в своє рідне місто 
Сігет в Угорщині. Двадцятьма роками раніше він разом з іншими євреями Сігета 
був заарештований і відправлений до концтабору. На свій жах, Візель ви-
явив, що сучасні жителі міста просто викреслили тих євреїв зі своєї пам’яті. 
Його раптом вразила думка, що, віддаючи забуттю чиїсь гріхи, ми чинимо 
не менше зло ніж ті, хто згрішив, тому що забуте не може бути зціленим.

Читаючи про великих духовних особистостей, я звернув увагу, що лю-



З 28 лютого по 1 березня з позаплановим візитом 
Україну відвідав старший єпископ п’ятидесятницьких 
церков Польщі Марек Камінськи. Він засвідчив україн-
ським християнам про підтримку від польського наро-
ду в цей надзвичайно складний час. Єпископ розповів, 
що 28 лютого, весь народ Польщі мав піст і молитву за 
Україну.

У Києві єпископ Камінски відвідав Головний офіс 
ЦХВЄУ, де мав зустрічі зі старшим єпископом ЦХВЄУ Ми-
хайлом Паночком та його першим заступником єписко-
пом Миколою Синюком.

Аналізуючи нинішні події в Україні, служитель заува-
жив: «Те, що відбувається у вашій країні, викликає дві 
думки, якими б хотів поділитися. По-перше, будьте єди-
ні! Завжди: чи то в часи боротьби, чи то в часи миру та 
спокою. Лише єдність може принести велику перемогу. 
Не потрібно Церкві Христа сперечатися стосовно дріб-
ниць та другорядних питань у богослов’ї. Будьте єдині в 
молитві, пості, благовісті, любові та повазі один до од-
ного. По-друге, у польських церквах у вас є родина, є 
брати. І ми хочемо мати з вами близькі стосунки в май-
бутньому».

11-17 січня старший єпископ ЦХВЄУ Михайло Па-
ночко здійснив робочий візит до Узбекистану. Він від-
відав церкви в Ташкенті та Бухарі, провів ряд зустрічей 
з керівниками церков і державних установ. 

Під час зустрічі з головою Центру християн Повної 
Євангелії Узбекистану єпископом Сергієм Нечитайло 
було обговорено цілу низку питань, що стосуються 
життя та діяльності Церкви Христової в цій азійській 
країні. Зокрема, були обговорені теми, ініційовані 
керівництвом Міжнародної Асамблеї Християн Ві-
ри Євангельської. Єпископи Ніколай Гриб (президент 
МАХВЄ, Латвія), Йоган Прайзель та Валентин Ботте 
(Німеччина) долучилися до зустрічей з місцевими свя-
щеннослужителями 16-17 січня.

«Ще однією метою поїздки була підтримка та 

Марек Камінськи, старший єпископ 
п’ятидесятницьких церков Польщі:

 «Ми тут, щоб ділитися любов’ю 
та втіхою від Господа» 

Візит до серця Азії: 
старший єпископ ЦХВЄУ

Михайло Паночко
відвідав Узбекистан

сприяння розвитку Біблійного товариства Узбекиста-
ну, — каже Михайло Паночко. —  Нині його очолює 
п’ятидесятницький пастор Халмат Ашаров». Разом з 
главою БТУ та іншими пасторами Михайло Степано-
вич відвідав старовинне місто Бухару, розташоване за 
650 км від столиці Узбекистану. Там він мав нагоду по-
служити проповіддю у місцевій церкві християн віри 
євангельської  та оцінити неповторний колорит місце-
вої архітектури і, звичайно, славновідому східну гос-
тинність.

Крім того, старший єпископ провів зустріч із Голо-
вою Комітету у справах релігій Кабінету Міністрів Рес-
публіки Узбекистан Ортикбеком Юсуповим, обгово-
ривши державно-релігійну ситуацію в країні. 

Зустрівся також з Надзвичайним і Повноважним 
Послом України в Республіці Узбекистан Юрієм Сав-
ченком.



Починаючи з грудня минулого року і аж до ниніш-
нього березня у церквах християн віри євангельської 
відбуваються звітно-виборні конференції. Майже в усіх 
регіонах очільниками обласних об’єднань залишилися 
ті ж самі служителі. На прохання членів конференції у 
Хмельницькій і Закарпатській областях старші служите-
лі братерства рукопоклали Ростислава Мураха (старший 
пресвітер Хмельницького об’єднання церков) та Віктора 
Хрипту (старший пресвітер Закарпатської області) в сан 
єпископа.

Вибори 
в обласних об’єднаннях церков ХВЄ

Зміна старших служителів відбулася лише у Львів-
ській та Тернопільській областях. Старшим пресвітером 
Львівської області більшістю голосів було обрано пасто-
ра Володимира Якиміва. Його заступниками — пасторів 
Павла Кожу (церква м. Червонограда) та Володимира 
Бурду (церква «Воскресіння» м. Львова). 

Очільником Тернопільського обласного об’єднання 
став Віталій Олексійович Яцюк.

Віталій Яцюк Володимир Якимів

Віктор Хрипта (другий зліва)

Ростислав Мурах



Хоча християнську місію під назвою «Добрий сама-
рянин» офіційно вдалося зареєструвати лише в 1990 
році, повноцінно функціонувати вона стала в 1989. А от-
же, цього року місіонери «Доброго самарянина» свят-
кують 25-річчя діяльності місії. Перші місіонери з тепло-
тою згадують палкі богослужіння та масові євангеліза-
ції, коли на стадіонах, у парках, на площах, у будинках 
культури, у місцях позбавлення волі, у військових части-
нах, школах, по радіо та телебаченню вперше зазвучала 
проповідь Слова Божого.

Першим директором місії був Ростислав Радчук, він 
очолював «Добрий самарянин» з 1991 року, згодом ке-
рівництво місією перейняв Павло Радчук, далі — Ярос-

На Волині з’явилася 
нова християнська телепередача

«Крок назустріч» жителям Волині зробило Волин-
ське об’єднання церков ХВЄ. Уже тривалий час відді-
лом євангелізації об’єднання спільно з відділом єван-
гелізації місії «Голос надії» виношувалася ідея про 
створення телестудії. І зрештою ця ідея втілилася в 
життя. З нового 2014 року на місцевому каналі «Нова 
Волинь» почалася трансляція телевізійної програми 
«Крок назустріч». Щотижневі півгодинні передачі на 
актуальні суспільні та релігійні теми жителі Волині мо-
жуть переглядати в суботу о 18 год., а також у повторі 

Місія «Добрий самарянин» 
відзначає 25-річний ювілей

лав Кулініч; а з 2003 року і до цього часу директором 
місії є Ростислав Боришкевич.

Із самого початку функціонування місії для більш 
ефективного досягнення поставленої мети було ство-
рено шість відділів, які охоплюють основні напрямки 
євангелізації: місіонерський відділ, відділ благовістя, 
тюремне братство, відділ милосердя, відділ служіння 
дітям та християнська телерадіомовна компанія, яка 
ось уже понад 20 років транслює духовно-просвітниць-
ку програму «Добра Новина». 

Відносно новим проектом місії є семиквартирний 
будинок сімейного типу «Щаслива родина», що був від-
критий у вересні 2007 року в селі Новоукраїнка Рівнен-
ського району. Невдовзі після відкриття в будинку тра-
пилася пожежа, та його повністю відновили, і ще добу-
дували. Тепер тут проживає три сім’ї, які виховують 31 
дитину; більшість із цих дітей є прийомними.

в понеділок о 8 год.
«Донести людям істину про те, що Боже Слово 

здатне й у наш час відповідати на запити людських 
сердець; що Господь і тепер діє в житті людей, зцілює 
фізично, відновлює зруйновані долі, дає надію у житті 
— ось мета цього проекту», — розповів завідувач від-
ділів євангелізації Волинського об’єднання церков ХВЄ 
та місії «Голос надії» Ігор Скоць і водночас закликав 
усіх небайдужих християн приєднатися до реалізації 
даного проекту молитовно або ж узяти безпосередню 
участь у підготовці та зйомках телепрограми.






