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Тема номера

Колись у школі учні збирали ма-
кулатуру. Вони шукали її, де тільки 
могли. Іноді туди потрапляли навіть 
доволі корисні книги. Тепер ситуа-
ція змінилася. Ні, макулатуру зби-
рати не перестали. Але дітям дають 
завдання: «Скажіть батькам, хай пе-
редають макулатуру». І от в остан-
ні дні перед здачею використаного 
паперу відповідальні батьки почи-
нають бігати по магазинах і випро-
шувати в продавців  паперову тару, 
щоб виконати завдання вчителів.

Та справжньої суті цього дійства 
ми так і не зрозуміли.

Бачачи, що троє моїх дітей, які 
ходять у школу, щоразу здають по 
5-8 кілограмів макулатури, одна ма-
ма підійшла до мене й здивовано 
запитала: «А де ви її берете?» Моя 
відповідь її неймовірно здивувала. 
«Та, — кажу, — я не викидаю папе-
ру в сміття. У нас стоїть спеціальний 
ящик, у який ми його збираємо. По-
моєму, саме в цьому й суть цього 
збору: ми не забруднюємо навко-
лишнього середовища своїми папе-
ровими відходами, а їхня перероб-
ка дає можливість зберегти деревну 
сировину». Як не дивно, тридцяти-
річна жінка вперше з моїх уст почу-
ла таке тлумачення, і нарешті зрозу-
міла суть того, що вважала якоюсь 
черговою забаганкою школи.

Я не знаю, чому в нашого народу 
є така неймовірна звичка — не збаг-
нувши суті, ставити все з ніг на го-
лову. Ми часто, не запитавши себе: 
«Для чого це?», починаємо робити 
щось тільки тому, що так роблять ін-
ші або так прийнято. Це вже стало, 
так би мовити, своєрідною особли-
вістю менталітету.

Думаю, багато хто, отримуючи 
субсидію (чесно кажучи, не знаю, 
як з цим тепер), стикнувся з пробле-
мою недостатньої витрати води чи 
електроенергії. Бувало, люди про-
сто відкривали кран, щоб норми ви-
трати води відповідали встановле-
ним, бо тільки тоді їм давали право 
на субсидію. Це явище видавалося 

мені парадоксальним. Я й дотепер 
вважаю, що це хтось неправильно 
витлумачив відповідний закон, але 
сумнів викликає інше: як усі решта 
чиновників різних рангів погодили-
ся з цим? Невже ні в кого ніколи не 
виникало такого ж питання, як у ме-
не?

Але яке відношення, скажете ви, 
це має до християнського журналу? 
Як не дивно, пряме. Подібний спо-
сіб мислення властивий, на жаль, і 
нам, християнам. Особливо чітко 
він простежується в питаннях освя-
чення.

Щоб не бути голослівною й не 
вдаватися до якоїсь релігійної дема-
гогії, наводитиму конкретні життєві 
приклади. Тому що говорити в цьо-
му номері журналу ми хочемо саме 
про святість у практичному вимірі.

Ні, я аж ніяк не хочу зруйнувати 
своїми прикладами чітко сформова-
ну систему правил, якою ми керує-
мося для підтримки порядку в церк-
ві. Хочу просто, щоб ми замислили-
ся над тим, як доносимо ці правила 
своїм дітям або ж новонаверненим 
людям і чим керуємося самі в пи-
таннях повсякденної святості?

Як не дивно, часто ми дотриму-
ємося певної форми, навіть не ро-
зуміючи суті того, що робимо. Ві-
зьмімо, наприклад, хустинку, якою 
жінки вкривають голову на богослу-
жіннях. Якось я насмілилася запита-
ти в однієї сестри: «А що значить ця 
хустинка на голові твоєї доньки?» — 
«Хай звикає». — відповіла вона так 
сердито, ніби я похитнула всі осно-
ви її віри. Чесно кажучи, я й сама не 
можу відповісти на запитання, яке 
поставила їй, але це злісне «хай зви-
кає» і є саме тією часткою менталі-
тету, який я називаю «з ніг на голо-
ву».

А ще, не знаю яким чином (на-
певно ж таки, через нас самих), 
сформований нами образ святості 
стає відомим і невіруючим людям. 
Пригадую, як років з п’ятнадцять 
тому гуляла з подругою по парку. За 

нами йшли два хлопці й сперечали-
ся між собою: «Штунди, я атвєчяю!» 
— запевняв один. — «Та нє, в одної 
он юбка не довга, а в другої волос-
ся не заплетене», — відповів інший. 
Не знаю, як би відреагували ви, але 
мені стало дуже прикро, що мою ві-
ру чи мою святість оцінюють через 
призму зовнішніх стереотипів. І так 
роблять не лише світські люди, а й 
віруючі. Ти відповідаєш певному, 
окресленому тою чи іншою грома-
дою зразку — отже, ти святий. Ні — 
будь добрий, підлаштовуйся.

І ми, як із тією макулатурою, ро-
бимо певні дії, аби тільки від нас 
відчепилися й не ставили нам за-
йвих запитань. Я зробив це, я від-
повідаю певним вимогам, а отже, 
я— святий.

Тому й виникають такі ситуації, 
коли хлопчик-розбишака з віруючої 
сім’ї, якого вчителька картає за те, 
що він грубо обізвав однокласни-
цю, зверхньо каже їй: «А ви не по-
трапите на небо, бо ви сережки но-
сите!» Ось так діють нав’язані нами 
стандарти без пояснення їх істинної 
суті. Ми ставимо все з ніг на голову 
й зрештою уподібнюємося тим фа-
рисеям, до яких Христос сказав: «Го-
ре вам… найважливіше в Законі ви 
покинули: суд, милосердя та віру» 
(Мт. 23:23).

Ми бачимо тих, хто не відпові-
дає нашим стандартам і поспішно 
прирікаємо їх на вічну загибель, не 
розібравшись у їхніх мотивах та по-
чуттях. І це природна реакція люди-
ни, яку категоричним «хай звикає» 
прирекли на бездумне слідування 
за постановами. Така людина не 
зможе прийняти іншого, хто дозво-
лив собі вчинити так, як їй колись, 
можливо, дуже хотілося, але їй ав-
торитетно заборонили, не розтлу-
мачивши, чому ж саме так чинити 
не можна.

Звичайно, легше людині сказа-
ти: «Цього не можна вдягати — і 
крапка», аніж щодня, всупереч тен-
денціям моди, вподобанням друзів 

Про макулатуру та 
перевернуті цінності



формувати в неї почуття смаку. А ще 
так важко дати людині (особливо 
власній дитині) право на помилку, 
зробивши яку, вона зможе відчути 
дискомфорт через надто коротку 
спідницю, глибоке декольте, недо-
речний макіяж чи прикраси.

Іноді через безліч «не можна» 
християнам вдавалося створити 
такий образ святості, який навіть 
відштовхував невіруючих людей і 
ставав перешкодою для їхнього на-
вернення. Звичайно, можна виправ-
дати себе категоричним: «Той, хто 
має спастися, спасеться». Проте не 
дуже хочеться, щоб наша «святість» 
стала спокусою «для одного з малих 
цих», що готові прийняти Христа, 
але ніколи не зроблять цього, тому 
що ми їм завадили.

Одна жінку до навернення була 
завжди доглянутою, як то кажуть, 
усе в міру: і зачіска, і макіяж, і одяг. 
І ось вона покаялася. Будучи рев-
ною та слухняною, за декілька років 
перетворилася на сивочолу, бліду 
«сіру мишу» з «гулькою» на голові. 
Пробачте за таку характеристику, 
але саме такою її побачила давня 
подруга, із якою вона не зустрічала-
ся кілька років. «Чого ти така? Що з 
тобою сталося?» — подруга від не-
сподіванки аж заніміла. Уявіть, як 
би урочисто на фоні цього подиву 
зазвучала відповідь: «Я стала хрис-
тиянкою. І тебе теж запрошую на 
зібрання (що, відповідно, передба-
чає: і ти станеш такою, як я)».

Звичайно, остерігаючись надмір-
ності в прикрасах і косметиці, про-
стіше заборонити все. А от навчити, 
як правильно користуватися цим, 
— то вже праця і, звісно, відпові-
дальність, бо ж не всі й не завжди 
тебе зрозуміють правильно — і бу-
де надмірність, і буде недоречність, 
і будуть помилки. Але це питання 
не духовності чи святості, а скорі-
ше — загальнолюдської культури. 
Навіть світська етика ставить чіткі 
обмеження на використання косме-
тики, чітко поділяючи її на денну й 
вечірню. Те ж саме й з одягом. Дехто 
ставить собі таку «благородну» мету 
— «не зливатися з цим світом», за-
бувши, що передусім це стосується 
не лише зовнішності. І досягає ці-
єї мети, бо вечірня сукня в церкві, 
на лінійці чи на батьківських збо-
рах у школі аж ніяк не доречна. Але 

оскільки вона відповідає нашим 
нормам «святості», ми спокійно 
одягаємо її вдень, чим іноді шокує-
мо «культурних грішників». А вузька 
спідничка з колготками в сіточку й 
високими ботфортами, що створює 
стандартний образ жінки легкої по-
ведінки, у домі молитви шокує на-
віть мене, яка дуже рідко помічає, 
хто в що одягнений, як підфарбова-
ний і чим прикрашений. І в ту мить 
так хочеться наші «не можна» пе-
ренести в іншу площину — площи-
ну логічного міркування й чітких та 
зрозумілих обґрунтувань.

Набагато легше виконувати ті чи 
інші закони, коли вони стають тво-
їм переконанням. А переконанням 
вони можуть стати лише тоді, коли 
ти розумієш, для чого це потрібно 
робити або ж навпаки — не робити. 
Часто найвагомішим аргументом є: 
«Наші батьки так робили й нас так 
навчили». Та цей аргумент мені ви-
дається смішним. Ні, не тому, що я 
вважаю чиїхось батьків неправими, 
а тому, що саме на нього я опира-
лася у свій час, роблячи спробу за-
хистити свою «прабатьківську віру». 
Бог спростував цей мій аргумент, і 
чомусь я впевнена, що Він спростує 
й ваш.

Наш Бог неймовірно оригіналь-
ний і до кожної людини має свій 
підхід. Іноді Він, зважаючи на стан 
серця людини, забороняє одним те, 
що всім іншим дозволено. Щось по-
дібне ми бачимо у зверненні Ісуса 
до багатого юнака. Більше нікого Іс-
ус не просив розпродати свого ма-
єтку й роздати вбогим, хоча з-поміж 

людей, із якими Він спілкувався, бу-
ло немало заможних. А тому юнако-
ві Він дав таке повеління, бо бачив, 
наскільки його серце прив’язане до 
багатства.

Та коли ми беремо те відкриття, 
яке Бог дав певній людині, як осо-
бисте, і робимо його загальним, 
— виникає небезпека потрапити в 
пастку «лжесвятості» й переверну-
ти істинні цінності з ніг на голову. І, 
що найстрашніше, стати тими, кому 
Христос адресував ось ці слова: «Го-
ре вам… лицеміри, що чистите зо-
внішність… а всередині повні здир-
ства й кривди... ви, назовні здаєтеся 
людям за праведних, а всередині 
повні лицемірства та беззаконня!» 
(Мт. 23:28).

Зрозуміло, що менталітет сус-
пільства чи навіть окремої громади 
змінити дуже складно. Це поступо-
вий та багатогранний процес. Але 
для того, щоб він був успішним, ми 
повинні перемінитися «відновою 
свого розуму» (Рим. 12:2), чи, якщо 
триматися аналогії, використаної 
вище, повернутися з голови на ноги 
і твердо обпертися на Слово Боже, 
яке відкриває нам істинну дорогу 
святості. Ні, не шлях беззаконня, а 
дорогу Нового Закону, написаного 
в  серці, завдяки Якому Бог стає на-
шим Богом, а ми — Його народом 
(див. Єр. 31:33).

Ольга МІЦЕВСЬКА



Культура впливової меншості
Михайло МОКІЄНКО

Християнин у суспільстві



Чому меншість в історії впливала 
на більшість? Чому меншість була 
спроможна настільки вплинути на 
суспільство, що більшість ставала на 
коліна перед меншістю? І, зрештою, 
чому сіль, яка займає такий невели-
кий об’єм у тій чи іншій страві, віді-
грає таку важливу роль у ній?

Спробуємо відповісти на ці пи-
тання.

Коли ми розгортаємо Старий За-
повіт, то читаємо, що Бог обрав Ав-
раама, обрав Ізраїль. Але це обран-
ня не було виокремленням Ізраїлю 
та ігноруванням інших народів. Бог 
обрав одного, щоб благословити 
усіх. Коли Він покликав Авраама, то 
в ньому хотів благословити всі наро-
ди. Коли покликав Ізраїль, то хотів, 
щоб це був народ священиків і світ-
ло для народів. І він в певні періоди 
виконував цю роль. Та коли євреї 
досягнули певного цивілізаційного 
розквіту в добу Соломона, замість 
того, щоб поширювати принципи 
Яхве, почали запозичувати інші цін-
ності. І кінець правління Соломона 
був недобрим. Оця культура впли-
вовості замінилася запозиченням 
чужих цінностей. Подібні моменти 
ми не раз можемо прослідкувати в 
біблійній історії.

Та коли Біблія описує полон, то 
він постає як щось дуже впливове. 
Коли Йосип потрапив у полон, він 
вплинув на всю єгипетську цивілі-
зацію. Коли маленька дівчинка-по-
лонянка лише згадала про пророка 
з Самарії, то ізраїльсько-сирійські 
стосунки вийшли на зовсім новий 
рівень. І коли чотири підлітки потра-
пили у вавилонський полон, то вони 
вплинули на Вавилон потужніше, 
ніж весь Ізраїль у добу свого найви-
щого цивілізаційного розквіту.

Тому спинюся на історії цих чоти-
рьох юнаків і проаналізую, що ж бу-
ло в них такого особливого, що вони 
вплинули на суспільство, у якому пе-
ребували. А потім спробуємо пере-
нести ситуацію в наш час. 

Книга пророка Даниїла оповідає: 
«За третього року царювання Йо-
якима, Юдиного царя, прийшов 
Навуходоносор, цар вавилонський, 
до Єрусалиму, та й обліг його. І 
дав Господь в його руку Йоякима, 
Юдиного царя, та частину посуду 
Божого дому, і він відправив їх до 
краю вавилонського, до дому свого 

бога, а посуд відправив до скарб-
ничного дому свого бога. І сказав 
цар до Ашпеназа, начальника йо-
го євнухів, щоб привести з Ізраїле-
вих синів, і з царського, і з шляхет-
ського роду, юнаків, що нема в них 
жодної вади, і вони вродливого ви-
гляду та розумні в усякій мудрос-
ті, і здібні до знання, і розуміють 
науку, і щоб у них була моторність 
служити в царському палаці, і щоб 
навчати їх книг та мови халдеїв. 
І призначив їм цар щоденну пожи-
ву, з царської їжі та з вина, що сам 
його пив, а на їхнє виховання три 
роки, а по закінченні їх стануть 
вони перед царським обличчям. І 
були серед них з Юдиних синів Да-
ниїл, Ананія, Мисаїл та Азарія. А 
начальник євнухів дав їм інші іме-
на, і дав Даниїлові ім’я Валтасар, а 
Ананії Шадрах, а Мисаїлові Мешах, 
а Азарії Авед-Неґо. І поклав Дани-
їл собі на серце, що він не осквер-
ниться їжею царя та питвом, що 
той сам його пив, і просив від на-
чальника євнухів, щоб не оскверни-
тися. І дав Бог Даниїлові ласку та 
милість перед начальником євну-
хів» (Дан. 1:1-9).

Згадані події датують 605 роком 
до народження Христа. Юдея в кін-
ці свого розвитку не служила Богові 
повною мірою й не проповідувала 
цінностей Яхве. І Бог посилає Наву-
ходоносора, який тричі приходить 
на юдейські землі. 

Жителі тодішнього сходу вважа-
ли, що бог Навуходоносора Мардук 
був сильнішим від ізраїльського Ях-
ве, Який не дав своєму народу сили 
для перемоги. Та насправді у Писан-
ні сказано, що коли Навуходоносор 
воював з юдеями, то «дав Господь в 
його руку Йоякима, Юдиного царя». 
Саме Бог допустив те, щоб Його ви-
брана нація понесла втрати від На-
вуходоносора. В давні часи, коли ві-
йни велися в ім’я богів, перше, що 
було захоплено, а це були посудини 
з дому Божого, віддавалося богам. 
Так вчинив і Навуходоносор. Але він 
забрав не лише посудини з Дому Бо-
жого, а й юнаків. Це були не прості 
хлопці. Вони мали особливий статус 
—були з шляхетного роду. По-друге, 
вони була гарні на вроду. І, зрештою, 
вони були схильні до навчання.

Навіщо ж ці підлітки були потріб-
ні Навуходоносорові? Він діяв як 

стратег. І стратегія його полягала в 
тому, щоб позбавити Юдею майбут-
нього покоління керівників. І якщо в 
народу не буде еліти, він дуже скоро 
загине як цивілізація. Так і сталося в 
Юдеї через 19 років.

Чи це не є нині тактикою дияво-
ла? Він сьогодні шукає серед хрис-
тиян статусних, гарних видом, чут-
ливих до всякої науки й намагається 
будь-якими способами виманити їх 
із церкви. Він розуміє, що якщо їх 
забрати, то завтрашній день церкви 
буде під сумнівом. Тому ми повинні 
бути особливо пильними й молити-
ся, щоб Бог зберіг наших дітей. Ни-
нішнє і майбутнє церкви залежить 
від того, чи будуть ці люди серед 
нас.

Цар Навуходоносор не послав 
цих юнаків у каменоломні. Він ви-
явив до них прихильність, щоб вони, 
відірвані від звичного середовища, 
забули свого Бога, свою культуру, 
свою релігію, відчувши, що такого 
прийняття, як тут, вони більше ніде 
не матимуть. Він мав на меті «ваві-
лонізувати» цих юнаків, щоб вихова-
ти носіїв нової культури, апологетів 
вавилонської системи, яку вони по-
винні були впровадити у свій народ, 
ставши рупором іншої системи цін-
ностей, яку він культивував у той час 
на Стародавньому Сході.

Першим кроком, який мав за-
свідчити, що світоглядний стержень 
цих юнаків змінився, стала зміна 
їхніх імен. Ім’я Даниїл у перекладі 
значить «Бог — мій Суддя». Тепер 
його стали звати Валтасар, що в пе-
рекладі значило «Бел (місцеве бо-
жество, у яке вірили вавилоняни), 
збережи царя!» Богоцентричне ім’я 
перетворилося на язичницьке. Осо-
бливо страшні зміни відбулися з іме-
нем Мисаїл, яке означало «хто такий 
Бог?» або «подібний до Бога». Його 
змінили на ім’я Мешах, що означало 
«баран». Але питання тут стояло не 
в імені, а в новому світогляді, який 
культивувався в цих юнаках.

Коли більшовики встановили 
свою владу, то почали світоглядні 
зміни з перейменувань населених 
пунктів, вулиць, установ і т. ін. Навіть 
імена дітям почали давати інші. І це 
було не просто так. Це було для того, 
щоб пропагувати свою систему цін-
ностей.

Коли начальник євнухів пере-



йменував хлопців, Даниїл відчув 
небезпеку і, як сказано в Писанні, 
«поклав собі на серце, що він не 
оскверниться їжею царя та питвом, 
що той сам його пив…» Вавилоняни 
споживали конину, верблюже м’ясо 
та свинину. Та, відповідно до Зако-
ну, ці види м’яса вважалися в євреїв 
нечистими. Крім того, воно варило-
ся в крові, а потім підносилося вави-
лонським богам, які мали його бла-
гословити. Тому ця їжа вважалася 
ідоложертовною, і Даниїл знав про 
це. І коли він щось вирішував, одра-
зу ж йде згадка про Бога: «І дав Бог 
Даниїлові ласку та милість перед 
начальником євнухів». Десять днів 
ці четверо юнаків їли тільки те, що 
вважали чистим, і їхні обличчя були 
ще гарніші, як обличчя всіх інших 
юнаків. І коли «цар розмовляв з ни-
ми, і зо всіх них жоден не був зна-
йдений таким, як Даниїл, Ананія, 
Мисаїл та Азарія» (Дан. 1:19). 

Згодом цар побачив у цих людях 
щось велике. І Бог благословив їхнє 
служіння особливою мірою.

Як ми можемо застосувати цей 
текст у нинішніх умовах? Як ця опо-
відь може допомогти тій людині, 
яка хоче стати частиною культури 
впливової меншості? Я хочу зроби-
ти чотири висновки з цього тексту, 
які можуть бути корисними для нас.

Висновок перший: покарання — 
це частина Божого процесу виправ-
лення. 

Коли євреї потрапили в полон 
на сімдесят років, то їм від того ідо-
лопоклонства, яке панувало там, 
стало погано. І коли вони поверну-
лися, то вже більше ніколи як нація 
не поклонялися чужим богам. Це 
покарання мало результат у їхньо-
му житті й, справді, стало частиною 
Божого процесу виправлення. Тому 
ми повинні сприймати покарання з 
вдячністю, бо, як не прикро, люди-
на не завжди готова приймати Бо-
жу волю добровільно. Часто її треба 
підштовхнути до цього.

Ще в XVII столітті Джордж Фокс 
створив певну теологію зцілення, 
яка полягала в тому, що Бог може 
зцілити людину. Але він висловив 
дуже цікаву думку: «Коли я чую, що 
хтось заслаб, то не одразу беру оли-
ву й біжу мазати цю людину. Я ро-
зумію, що для Бога христоподібний 

характер важливіший від здорово-
го тіла». І в цьому є сенс. Бо скіль-
ки людей, які отримали зцілення, й 
далі залишалися з незміненим ха-
рактером. А Писання каже, що «той, 
хто страждає тілом, перестає гріши-
ти». Тому Джордж Фокс, перш ніж 
молитися за зцілення людини, роз-
мовляв з нею, щоб виявити, чому та 
чи інша хвороба прийшла в її життя 
і чого Бог хоче навчити її через це.

Одна сестра розповідала, що пів-

Коли у вашій медичній картці 
з’являється страшний діагноз, то як 
християнин чи християнка ви пови-
нні передусім подумати: «Ситуацію 
контролює Бог». Коли у вас пробле-
ми чи труднощі в сім’ї, і здається, що 
виходу немає, але пам’ятайте — Бог 
контролює ситуацію. І я знаю бага-
тьох людей, які твердо вірили в це 
й отримали перемогу в житті. Саме 
такими були й ці четверо юнаків, 
про яких ми згадували.

Третій висновок: вірність Богові 
важливіша від кар’єри. 

Ті, хто спостерігав за цими юна-
ками, могли б сказати їм: «Корис-
туйтеся тими перевагами, які вам 
дано. Вам повезло. Станьте части-
ною нової дійсності». Але для цих 
юнаків вірність Богу була важли-
вішою від їхньої кар’єри. Та чи по-
страждала їхня кар’єра від того, що 
вони були вірні Богові? Я скажу біль-
ше: не те що не постраждала, а їхня 
кар’єра стала набагато величнішою, 
ніж кар’єра підлітків, які не прийня-
ли рішення бути вірними Богові й 
злилися з системою, ставши части-
ною номінальної більшості. 

Моєму другові Тарасу, хорошому 
перекладачеві з англійської мови, 
одного разу запропонували дуже 
вигідний контракт на переклад кни-
ги. Тоді він ще не мав житла й мріяв, 
що за ці гроші зможе його придба-
ти. Та раптом йому спало на думку 
попросити переглянути текст, який 
треба буде перекладати. Це була 
книга, яка містила філософсько-ре-
лігійні трактати Реріхів та Блават-
ської. Порадившись із дружиною, 
Тарас відповів, що відмовляється 
від контракту, бо розумів, що ця 
книга, яка мала видаватися вели-
ким тиражем, негативно вплине на 
свідомість багатьох людей. Ті, хто 
пропонував цей контракт, здивува-
лися відмовою, бо сума гонорару 
була дуже високою. У ту мить Тарас 
втратив мрію на власне житло, але 
буквально за півроку Бог дав йому 
те, чого він потребував. Бо вірність 
Богові важливіша від грошей, і коли 
ми довіряємо Йому, Він спромож-
ний нас благословити.  

І ще один дуже важливий ви-
сновок. Чи помітили ви, що в цьо-
му тексті тричі згадується число де-
сять? Десять днів просив Даниїл для 

року лежала в лікарні й мала змогу 
весь цей час читати Біблію, бо до то-
го вже три роки через життєві кло-
поти зовсім не читала Слова Божо-
го.

Що важливіше для Бога: христо-
подібний характер чи здорове тіло? 
Звичайно, Бог хоче, щоб ми були 
здорові. Але проблема в нас: іноді 
ми не можемо по-доброму зрозумі-
ти, чого Він хоче від нас. І Він мусить 
карати нас, щоб виправити.

Другий висновок: незважаючи 
на програшну ситуацію, не забу-
ваймо, що її контролює Бог. 

Починається книга Даниїла тим, 
що Навуходоносор перемагає із-
раїльтян, але закінчується тим, що 
приходить до влади Кір. Змінюється 
епоха — і Божий народ, а також по-
суд із Божого дому повертаються в 
Єрусалим. 

Коли ми бачимо події, які зараз 
відбуваються в Україні, найперше, 
що має прийти нам, християнам, у 
серце: ситуацію контролює Бог. Як-
що ми упустимо цю істину, ми втра-
тимо стержень.



експерименту з їжею. Через десять 
днів ці юнаки, які були вірні Богові, 
виявилися гарнішими й круглішими 
лицем від інших. А коли вони поста-
ли перед Навуходоносором, то ска-
зано, що вони були в десять разів 
мудрішими від інших.

Яким чином було виміряно рі-
вень їхньої мудрості? Ще й доте-
пер немає такого пристрою, яким 
можна було це виміряти. Але тут ми 
бачимо чіткий духовний закон: по-
внота Божого благословення при-
ходить на повноту вірності, прояв-
леної в повноті випробувань.

Коли ми бачимо успішного хрис-
тиянина, то задумуємося: «Господи, 
за що Ти його благословляєш? Чому 

у собі й не шукати каналів соціаліза-
ції та впливу), прийдуть зміни. Нині 
церква численна. Вона має багато 
кадрів, які здатні чинити вплив на 
суспільство. Але ми не бачимо тако-
го впливу, який бачимо у Вавилоні. 
То ж, мабуть, питання не в кількості 
представництва. Питання, мабуть, 
у тому, ЩО ми кладемо у своє сер-
це? Чи спроможні ми плисти проти 
течії? Чи ми бажаємо цього диском-
форту на певному етапі? Чи розу-
міємо, що покарання — це частина 
Божого процесу виправлення? Чи 
просто хочемо гарного тихого жит-
тя, щоб нас ніхто не чіпав. Щоб при-
йшла така влада, яка б навела поря-
док, дала економічний благоустрій, 

політичну стабільність та культурну 
гармонію. І ми, як Європа чи Амери-
ка, поступово заснемо. Але історія 
свідчить про те, що саме ті країни, 
у яких ситуація турбулентна, неста-
більна, по-особливому шукають Бо-
га. Там по-особливому моляться.

Я хочу, щоб Бог нас благослов-
ляв. Але перш, ніж Він нас благосло-
вить, ми повинні проявити повноту 
вірності в повноті випробувань. Ми 
маємо сформувати культуру впли-
вової меншості, яка, як сіль, обсо-
лює суспільство й змінює його.

Михайло Мокієнко,
історик, викладач, докторант 

інститут філософії
він більш благословенний, ніж я?» 
Але питання в тому, що ми бачи-
мо лише благословення. Ми не 
бачимо випробувань, які пройшла 
та людина. Ми не бачимо тих тяж-
ких умов, у яких була проявлена 
вірність.

Але я впевнений на всі сто від-
сотків, що Бог спроможний благо-
словити нас, якщо ми будемо ві-
рними Йому в тих випробуваннях, 
які Він допустив у наше життя як 
засіб для нашого виправлення.

І якщо ми поглянемо глибше, 
то зауважимо, що культура впли-
вової меншості тісно пов’язана з 
одним словом — «поклав». Да-
ниїл поклав собі на серце. І по-
кладене в його серце визначило 
його майбутнє. Він став впливо-
вою фігурою в царстві. Згодом На-
вуходоносор видасть указ: «В усіх 
країнах, які підпорядковані Вави-
лону, кожен, хто буде хулити Бога 
Валтасара і його друзів, буде кон-
че розрубаним на частини». Чо-
тири безправні полонені підлітки 
щось поклали собі на серце. Але 
покладене в їхнє серце змінило 
Вавилон. 

Що нині може змінити Украї-
ну? Як Церква може стати впли-
вовою? Очевидно, нам треба 
культивувати якусь культуру. А 
для цього треба щось покласти у 
своє серце. Такі явні проблеми в 
суспільстві — це лакмусовий папі-
рець не лише стану влади, а й ста-
ну Церкви. І якщо Церква покладе 
у своє серце вірність Богові (це не 
означає, що вона має замкнутися 
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Улюблені, роблячи всяке старання, щоб писати вам 
про наше спільне спасіння, я визнав за необхідне написа-

ти вам, благаючи, щоб ви боролися за віру, раз передану 
святим.

Юди 1:3, переклад Р. Турконяка

Краще й приємніше писати про спасіння, але ситуація 
іноді вимагає писати й про те, що є небезпекою для кожно-
го віруючого особисто й церкви загалом.

У цій статті хочу порушити болюче питання, яке вже сто-
сується не тільки поліського регіону, але й усієї України. Мо-
ва йтиме про нелегальний видобуток бурштину.

 Звичайно, що в межах однієї статті неможливо все об-
говорити ґрунтовно, це буде спробою осмислення цієї про-
блеми й шляхів її вирішення в  суспільстві та євангельських 
церквах. Не вийде написати й так, щоб і вовки були ситі, і 
вівці цілі. 

Добувати бурштин  розпочали на Поліссі ще в 1990-х, 
але перед євангельськими церквами це постало як пробле-
ма в 2014 році. Чому? Упритул до 2014 року в євангельських 
церквах на Поліссі була нібито одна тверда позиція —  забо-
рона на видобуток бурштину. Його добували люди з кримі-
нальним минулим або, скажімо, ті, які не пов’язували свого 
життя з євангельським ученням.

 У 2014 році, після «майдану»,  у період  становлення 
нової влади ніби відкрилися шлюзи. У селах на  Поліссі роз-

Бурштинова лихоманка

Проблема

«Україна посідає друге місце у світі за запа-
сами бурштину, при цьому вирізняється найви-

щим у світі відсотком бурштину ювелірної якості 
в покладах», — про це йдеться у Пояснювальній 

записці до Закону України «Про видобування 
та реалізацію бурштину», який був прийнятий у 

квітні цього року.
Оскільки раніше ця діяльність не була чітко 

обумовлена жодним законодавчим актом Укра-
їни, ситуація в поліських районах набула небува-
лої гостроти. За швидкою наживою туди ринула 
сила-силенна людей, так що в ЗМІ активно заго-

ворили про «бурштинову лихоманку».
Мрія знайти «сонячний камінь», як поетично 

називають бурштин, охопила й серця місцевих 
жителів, яких, безумовно, обурило, що на скар-
бах їхньої землі злочинно багатіють різні кримі-

нальні структури та корумповані чиновники.
Думка Церкви щодо видобування бурштину 

розділилися надвоє: одні підтримують, інші кате-
горично засуджують. Щоб не робити висновків, 

конкретно не знаючи ситуації, ми попросили 
прокоментувати те, що відбувається, служителя 

церкви с. Немовичі, що на Рівненщині, 
Олександра ГРОЦА.



почалася гонитва за дорогоцінним 
каменем, яка принесла для церков 
лише ганьбу. Які ж причини призве-
ли до такого явища? Перша причи-
на — відсутність принципової пози-
ції, розмиті переконання, усунення 
моральних принципів. Світське мис-
лення змінило християнський спо-
сіб життя й поведінку.

Друга причина — духовна незрі-
лість. Духовно незріла людина не 
орієнтується, де гріх, а де не гріх; 
що є Божим, а що не Божим (див. 
Іс.5:20; Рим.14: 1-2).

Третя причина — зажерливість 
(рос. любостяжание). Бажання швид-
кого й легкого збагачення. Втрата ду-
ховних цінностей.

Стикаючись із трагічними обста-
винами, які ми  не можемо контро-
лювати, нам слід знати, як вибира-
ти більшу цінність, вибирати те, що 
правильне в Божих очах.

Причетність до видобування 
«сонячного камінця» — явище грі-
ховне, яке через свою приховану 
природу не сприймається як гріх, 
хіба що ми вкажемо на ознаки його 
гріховності.

Ми маємо пам’ятати, що Біблія 
існує для всіх культур, усіх часів і всіх 
соціальних класів. Біблія — це закон 
над законом.

Чому добувати бурштин таким 
способом, як це робиться на Поліссі 
тепер, для християнина — гріх?

1. Це злодійство (див. 1 Кор. 6:9-
10). Цей текст Нового Заповіту гово-
рить, що злодії Царства Божого не 
успадкують. Порушувати законо-
давство, наприклад  ККУ, ч. 2, ст. 240 
— порушення правил охорони або 
використання надр, — для христия-
нина гріх. Я розумію, що в державі 
не працює закон, що ті, хто покли-
каний берегти закон, самі ж його і 
порушують, намагаючись «кришу-
вати» цей бізнес, але християнин не 
зможе виправдати свою неправиль-
ну поведінку неправильною пове-
дінкою інших. Християнин підкоря-
ється подвійній дисципліні — Божій 
і державній. 

2.  Це  вандалізм, руйнує полісь-

ку екосистему, з якої живиться при-
рода: ліс, земля, вода. Текст Божого 
слова «Господня земля і що напо-
внює її» (Пс. 23:1) буде не оправдан-
ням для багатьох, як дехто думає, а 
вироком. Бог дав нам землю, щоб її 
впорядковувати, обробляти й охо-
роняти, а не знищувати. «Гнів Твій 
прийшов, щоб знищити тих, хто ни-
щить землю» (Об. 11:18).

3. Це спокуса для людей (див. 
Лк. 17:1-2). Христос сказав, що ми 
маємо бути світлом і сіллю. В усі ча-
си благочестивий спосіб життя хрис-
тиян, їхня безкорисна любов, готов-
ність власною кров’ю підтвердити 
істинність свої віри діяли надзви-
чайно у світі, сповненому злоби й 
ненависті. Чому щось має змінитися 
для християн у ХХI  столітті?

4. Це посягання на чужу терито-
рію (див. Ос. 5:10; Пр. 22:8; 23:10).

Буде кричущою несправедливіс-
тю з мого боку як пастора мовчати 
про лояльність, байдужість і безді-
яльність багатьох служителів що-
до цього питання. Хтось розцінить 
мої слова як дискредитування слу-
жителів в очах суспільства. Але, як 
любить казати єпископ Віктор Бо-
ришкевич, «факти річ вперта». Одні 
лояльні тому, що самі так чи інакше 
причетні до добування бурштину 
чи до схожих справ (незаконна ви-
возка лісу, ловитва риби заборо-
неними методами, заробітчанство 
з елементами обману). Інші безді-
яльні, бо виявились незрілими, не 
готовими до викликів сьогодення. 
Ви, мабуть, хочете сказати мені: «Не 
судіть, щоб і ви не були осуджені». 
Але краще мені й вам почути «суд» 
сьогодні, ніж у Судний день (див. 1 
Кор. 11:31-32).

5. Це падіння моралі. У гонитві 
за швидким збагаченням христия-
нин втрачає те цінне, що є його  сут-
ністю, — людяність. Один чоловік у 
своїй молитві до Бога сказав: «Бо-
же, зроби, щоб усі люди стали хрис-
тиянами, а християни залишилися 
людьми». Постійні конфлікти з пра-
воохоронними органами, міжусо-
биці серед «старателів», формуван-

ня так званої еліти, яка «вміє жити» 
— ось далеко неповна картина, яка 
зображає «бурштиновий бізнес».

Один з аргументів на захист 
бурштину  звучить так: «Дайте мож-
ливість людям заробити на хліб, бо 
ж є такі, хто не має навіть хліба». У 
мене тоді постає питання до міс-
цевої церкви: «А що ж тоді робить 
церква, якщо в її рядах є людина, 
яка не має кусня хліба? А якби не 
було бурштину, що тоді?» 

Ми молимось за мир у країні! 
Але Біблія нам каже, що є умови для 
отримання миру від Бога. Перш ніж 
молитися за мир, щоб була резуль-
тативна молитва, треба вести святе 
богобійне життя (див. Іс. 57:21; Іс. 
48:18). Друга умова — це справед-
ливість (Пс. 84: 11-12). В Україні має 
запанувати закон. Люди мають від-
вернутися від своїх злих доріг, тоді 
буде мир. 

Парламент намагається відре-
гулювати законодавчу базу з видо-
бутку бурштину (законопроект від 
23.04.2015, реєстраційний номер 
1351-1).

Але чи не буде для нас це за-
повідями як для жорстокосердих 
(див. Мк. 10: 1-6).  Заповідь, яку дав 
Мойсей, не була Божим волевияв-
ленням, а вимушеною реакцією на 
жорстокосердість. Так було з Ізраї-
лем, коли він просив царя. 

Нам треба берегти себе й слід-
кувати за собою, щоб не виявилося 
в нас серця черствого й впертого, 
схильного виконувати свою волю, 
ще й оправдовувати її Божим дозво-
лом. Хай нашим бажання буде вико-
нувати Господню волю.

Від редакції. Коли писалася стат-
тя, Закон «Про видобування та реа-
лізацію бурштину» ще не був при-
йнятий, тому автор аналізував ту 
ситуацію, яка склалася на той час. 
Оскільки відповідний Закон уже на-
був чинності, перед кожним стоїть 
чіткий вибір: або виконувати його, 
або ж порушувати — і стати злочин-
цем.

Усе мені можна, та не все на пожиток. Усе мені можна, 
але мною ніщо володіти не повинно.

1 Послання до коринтян, 6:12



Теорія розбитих вікон
Цю теорію сформулювали 

Джеймс Вілсон і Джордж Келлінг у 
1982 році. Відповідно до неї, якщо 
хтось розбив скло в будинку й ніхто 
не вставив нове, то незабаром жод-
ного цілого вікна в будинку не зали-
шиться, а потім почнеться мародер-
ство. Іншими словами, явні ознаки 
безладу й недотримання людьми 
прийнятих норм поведінки прово-
кують оточення теж забути про пра-
вила. Якщо на стіні з’явився якийсь 
напис чи графіті, і його не замалю-
вали, згодом вся стіна буде розма-

Територія розбитих вікон
«Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе» 

(Матвія 25:21).

Кожного разу, йдучи на роботу, я проходив мимо закинутого примі-
щення ще радянської їдальні. Воно знаходилося в центрі житлового маси-
ву впритул до багатоповерхівки. Хтось його, видно, викупив, бо була зро-
блена спроба сучасного ремонту: поставлені нові пластикові вікна. На то-
му все й закінчилося, приміщення довго стояло без господаря. І от якось 
бачу — одне вікно розбите. Хоча не моє, але аж шкода стало — вікна ве-
личезного розміру, коштують недешево. А далі почалися дива: розбиті 
шиби з’являлися чи не щотижня. Через два-три місяці приміщення диви-
лося на людей лише порожніми рамами з жалюгідними уламками скла…

Мимоволі згадав відому «теорію розбитих вікон» — я став свідком ре-
альної дії цього цікавого феномену. У чому ж він полягає?

льована. Якщо хтось безкарно про-
йдеться по газону, через короткий 
час там з’явиться нова стежка. До-
статньо не прибрати кілька папірців 
чи порожніх пляшок — чекай там 
ближчим часом купу сміття. Якщо 
ж вести послідовну боротьбу з ци-
ми дрібними правопорушеннями, 
можна попередити більш серйозні 
порушення та злочини.

Класичним і яскравим прикла-
дом реальної дії теорії розбитих ві-
кон є історія з нью-йоркським ме-
тро. Рудольф Джуліані, який став 
мером Нью-Йорка в 1994 році, і но-

вий комісар нью-йоркської поліції 
Вільям Браттон оголосили боротьбу 
з такими дрібними порушеннями, 
як графіті й безбілетники в метро, 
жебрацтво, бійки гумовими кийка-
ми й т. ін. Те, на що раніше не звер-
тали особливої уваги, стало непри-
йнятним. Незважаючи на критику 
й насмішки, Джуліані послідовно 
боровся з «розбитими вікнами», у 
результаті кількість злочинів у місті 
скоротилося з 2200 до 1000 на рік, а 
жителі міста отримали чисте й без-
печне місто, а також впевненість 
у здатності поліції справлятися не 
тільки з дрібними правопорушення-
ми, а й з важкими злочинами.

Українські вікна
А тепер дозвольте сказати не-

приємну річ: Україна — територія 
розбитих вікон.

Як це неприємно, але потріб-
но визнати, що це так. Ми звикли 
до сміття на вулицях та скверах, до 
розбитих доріг, до матюків на кож-
ному кроці, до молодих людей з 
пляшками пива в руці, до нехтуван-
ня правилами дорожнього руху як 
з боку водіїв, так і пішоходів… Пе-



ну, навіть там, де ніхто не бачить і де 
немає потреби прибирати. Робота, 
яку наша радянська прибиральниця 
робить за десять хвилин, тут роби-
лася півтори години. Він пригадав, 
що й раніше ніколи не бачив жод-
ного сміття, бруду чи поломки в бу-
динку, і тепер зрозумів чому. Порів-
нюючи це з нашими радянськими 
під’їздами, він закінчив свою розпо-
відь словами, які я пам’ятаю й досі: 
«Тепер я зрозумів, чому Швеція од-
на з найбільш розвинутих, багатих 
та соціально привабливих країн — 
тому, що там дуже ретельно миють 
підлогу в під’їздах». 

Тепер я розумію, в чому пробле-
ма України — українці не вміють 
мити підлоги. Як і не вміють не смі-
тити на вулиці, не їздити машинами 
по газонах, дотримуватися правил 
дорожнього руху, добросовісно та 
правильно будувати будинки, клас-
ти асфальт, лікувати хворих, вчити в 
школі дітей. Не вміють не давати з 
будь-якої нагоди хабарі, вирішувати 
справи не «по блату».

Тепер я розумію, чому чинов-
ники та й держава загалом такі ко-
румповані та нерідко злочинні. Бо 
ми, прості та, на перший погляд, до-
бропорядні люди, дозволяємо собі 
дрібні правопорушення та байду-
же ставлення до дрібних недоліків. 
Байдужість до сміття під ногами чи 
до лайки в автобусі породжує бай-
дужість до більш серйозних злочи-
нів. «Ну, всі ж так роблять, усі так 
живуть…»

Що ж, теорія розбитих вікон пра-
цює.

Розбиті вікна та святість
Коли ж говорити про цю про-

блему з християнської точки зору, 
варто зауважити, що саме з таких 
«дрібниць», як нам іноді здається, 
починається наша особиста свя-
тість. Ми ведемо серйозні розмови 
про біблійну святість, слухаємо пра-
вильні проповіді з правильно піді-
браними місцями Святого Писання 
щодо святості. Ми можемо поясни-
ти з богословської точки зору, що та-
ке святість. Більше того, ми можемо 
навішувати власні ярлики щодо ото-
чуючих: «Отой чоловік — святий, а 
отой — ні». Ми знаємо, як повинна 
одягатися, що носити, що не носити 

«свята» людина, що читати, що ди-
витися, куди ходити. І в той же час 
у житті віруючих людей є величезна 
кількість «дрібниць», на які ніхто не 
звертає уваги, з якими звиклися, які 
сприймаються як належне. Христи-
яни спокійно можуть обманювати 
державу та оточуючих, приховуючи 
власні доходи, не декларуючи їх, і 
ще й вимагати державну допомогу. 
Спокійно дають хабарі, розрахову-
ються за півціни з ДАІшниками за 
порушення правил дорожнього ру-
ху. Можуть не дотримуватися обі-
цянки, хитрувати в бізнесі, «кинути» 
при розрахунках. 

Але навіть не це страшне. Страш-
не те, що подібні речі сприймають-
ся як норма: «Ну, то ж усі так ро-
блять, усі так живуть». Страшне те, 
що навіть у церквах ніхто на це не 
звертає уваги. Ви чули коли-небудь, 
щоб у євангельській громаді когось 
вилучили, скажімо, за плітку, за по-
рушення правил дорожнього руху, 
за жуйки на богослужінні, за непо-
вагу до старших, за хабар чиновни-
ку? Та що там вилучили — про це 
навіть не говориться, це не вважа-
ється чимось крамольним. Ну, ніхто 
не оправдує подібних речей, але й 
карати також ніхто не спішить. На 
жаль, часто, крім одягу та щонеділь-
ного відвідування церкви, віруючі в 
звичайному, щоденному житті мало 
чим відрізняються від невіруючих. 
Такі ж малокультурні, неввічливі, 
звиклі до дрібних правопорушень, 
байдужі до «розбитих вікон» навко-
ло, та й самі не проти кинути туди 
свій камінець…

Усе складається з дрібниць. Од-
не розбите й вчасно не засклене 
вікно провокує на подальші проти-
правні дії. Безкарність за дрібни-
ці породжує більш серйозні пору-
шення. Нехтування елементарними 
нормами поведінки в суспільстві 
опоганює святість віруючої людини. 
Християнин повинен бути зразком в 
усьому: як щодо дотримання запо-
віді «не вбий», так і щодо правил: 
«не сміти», «не ходи по газонах», 
«не давай хабара», «не перевищуй 
швидкості», «не обманюй покуп-
ця», «будь добросовісним праців-
ником», «не халтур», «не пліткуй». 

Дрібниці, скажете? Ні! За-
пам’ятайте: за першим розбитим і 

релік можна продовжувати до без-
кінечності. Так, ми можемо вголос 
обурюватися цим, але ніхто не зби-
рається реально щось змінювати. 
Більше того, ми, обурюючись, самі 
робимо те, за що критикуємо інших. 
Серед українців популярною є фра-
за-виправдання: «А я що, біла воро-
на? Та всі ж так роблять!» Ще одним 
виправданням є: «А чого-то я маю 
цим перейматися? Є міліція, є від-
повідні служби, нехай слідкують за 
порядком». У нас, як правило, винні 
президент, прем’єр, депутати, чи-
новники, але не ми. Так, їхня вина 
є, але ніхто не знімав з нас особис-
то відповідальності за дотримання 
елементарних правил громадської 
поведінки.

Іншими словами, ми особисто 
причетні до цього хаосу та безладу 
в країні. Але ми не визнаємо цього 
з однієї причини: нам здається, що 
наш один камінчик, який ми кинули 
в бік уже раніше кимось побитого 
вікна, — це дрібниця, яка не варта 
того, щоб її обговорювати. Але як-
що сотні людей кинуть по одному 
камінчику? І якщо сьогодні ми зали-
шимося безкарні за маленький ка-
мінчик, на що наважимося завтра? 
Може, комусь здатися дивним, але 
часто причиною того, що хтось по-
трапляє у в’язницю за вбивство чи 
розбій, є те, що колись ніхто не при-
тяг потенційного злочинця до відпо-
відальності за цигарку, кинуту про-
сто під ноги, чи папірець, викинутий 
з вікна автомобіля, чи за витоптані 
газони.

Що спільного з економікою країни 
та підлогою в під’їзді?

На початку 1990-х років, коли 
відкрилися залізні двері в західне 
суспільство, для нас багато чого в 
ньому було незвичним та дивним. 
Пригадую замітку одного журна-
ліста, який, проживаючи в одному 
з багатоквартирних будинків Сток-
гольма, звернув увагу на те, як там 
мили сходи. Прибиральниці як та-
кої не було, мешканці самі по черзі, 
а то й без черги, прибирали площу 
загального користування. Якось він 
побачив, як миє сходи його сусідка. 
Він ніколи ще не бачив, щоб хтось 
так ретельно «видраював» кожен 
квадратний сантиметр, кожну щіли-



вчасно не заскленим вікном святості 
буде друге, третє… А в кінці — роз-
грабована й знищена душа та опога-
нена особиста святість. 

Закон совісті
Апостол Павло каже до Тимофія: 

«Будь зразком для вірних у слові, у 
житті, у любові, у дусі, у вірі, у чи-
стості!» (1Тим.4:12). Святість хрис-
тиянина, попри її богословські ви-
значення, має чисто практичний ви-
мір. Вона повинна проявлятися без 
винятку в усьому: як у недопущенні 
«великих» гріхів, так і в дрібницях, 
із яких складається щоденне життя 
людини. Чому німці вважаються од-
ними з найбільш законослухняних 
громадян? Бо там велику увагу при-
ділять недопущенню дрібних право-
порушень. Іноді ми глузуємо з їхніх 
«дрібних» законів, але вони є запо-
рукою дотримання законів серйоз-
них. 

Про це казав Ісус. Передаю сво-
їми словами суть Нагірної пропові-
ді. Хочеш не чинити перелюбу? Не 
допускай хтивих думок. Хочеш не 
стати вбивцею? Не думай про бра-

та погано. Хочеш не стати злодієм? 
Заплати за проїзд в маршрутці, на-
віть коли ніхто й не контролює. Ісус 
учить віруючих не просто дотриму-
ватися певних офіційних правил, а й 
керуватися законом совісті. Христи-
янин повинен жити й чинити згідно 
з чистим та святим сумлінням, яке 
ми отримали в момент народжен-
ня згори. Святість, навіть у дрібни-
цях, повинна стати нашою суттю, 
нашим внутрішнім вказівником. Як-
що ми живемо в суспільстві, у яко-
му не працюють державні закони, 
усе просякло корупцією, брехнею 
та насильством, — це не значить, 
що ми повинні підлаштовуватися 
під це беззаконня. Ми своїм чистим 
сумлінням повинні стати вище тих 
проблем. Тут повинна працювати 
наша совість. Але якщо ми йдемо на 
дрібні поступки, на компроміс, коли 
легковажно ставимося до дрібних 
«грішків» — спрацьовує «теорія роз-
битих вікон». 

«Майте добре сумління, щоб 
тим, за що вас обмовляють, немов 
би злочинців, були посоромлені ли-
хословники вашого поводження в 

Христі» (1Пет.3:16). 
Стати світлом і сіллю для сус-

пільства — першочергове завдан-
ня церкви. Прості люди не в змозі 
перемогти монстра державної ко-
рупції, беззаконня й загального мо-
рального та духовного розладу. Але 
це можна зробити, змінюючи себе 
та своє ставлення до ракових пух-
лин суспільства. У сучасних умовах 
Україні може допомогти правильна 
позиція віруючих — тих, хто люстра-
цію та зміни на краще розпочали з 
себе. Розпочали з дрібниць, при-
бравши свою вулицю, переставши 
обманювати один одного, навчив-
шись ввічливості, добросовісному 
ставленню до своїх обов’язків. Коли 
ми будемо чорне називати чорним. 
Коли не будемо байдуже проходити 
мимо розбитих вікон. Коли відмови-
мося пристосовуватися до комфорту 
ціною компромісів. І тоді наше сло-
во про спасіння в Ісусі Христі знайде 
відгук у серцях посоромлених гріш-
ників, які бачитимуть наше святе по-
водження у Христі.

Юрій ВАВРИНЮК



У непрості для людей часи Церква, як світильник у 
темряві, має світити яскравіше. «Сьогодні той час, коли 
любов Христова через віруючих має стати відомою усім 
людям. Проект «День служіння» покликаний саме для 
того», — розповідає один з його координаторів, служи-
тель київської Церкви ХВЄ «Філадельфія» Валерій Вер-
нер.

З одного боку, мета проекту — замінити традиційне, 

егідою «Дня служіння» з початку місяця. А це і приби-
рання території біля будинків, і допомога міським лікар-
ням, і відправка 1000 тонн продуктів на Схід України.

31 травня — м. Луцьк.  На площі Лесі Українки відбу-
деться презентація благодійної роботи церков. Також у 
цей день пройдуть акції  з прибирання міста.

«Дні служіння» у більшості районних міст Рівнен-
ської та Волинської областей заплановані на 1 червня. 

1 червня — м. Чернівці. Містом пройде хода «За жит-
тя», яка завершиться на Соборній площі концертом.

6 червня — м. Запоріжжя.  У міському парку з 15:00 
до 19:00 пройде ярмарок волонтерських ініціатив, твор-
чі флешмоби, майстер-класи для дітей. Крім того, на за-
ході будуть виступати християнські виконавці з патріо-
тичними піснями. Буде презентовано результати волон-
терської діяльності серед військових у зоні АТО.

7 червня — м. Полтава. Акції пройдуть у різних міс-
цях міста. Будуть розставлені палатки, у яких роздавати-
муть інформаційні листівки. Для маленьких полтавчан 
орендують дитяче містечко, а  дорослим розповідати-
муть про соціальну роботу церкви, проведуть євангелі-
зації.

7 червня — м. Київ. Відкриття соціального центру на 
базі церкви «Філадельфія». Сьогодні у новому чотирьох-
поверховому приміщенні уже мешкають кілька сімей 
переселенців зі Сходу, а в майбутньому тут буде ліку-
вальний  центр для літніх людей.

Загалом, подібні соціальні акції проведуть 22 області 
України.

Якщо ви член помісної церкви, вболіваєте за долю 
своєї країни, міста, то поставте собі запитання: «Який 
внесок у цей проект можу зробити я?» — пропонують 
організатори.

На їхнє переконання, «День служіння» — це кожен 
Божий день, коли ви робите добро.

«Отож, хто знає, як чинити добро, та не чинить, той 
має гріх!» (Як. 4:17).

Робити добро може кожен
30 травня стартував проект «День служіння»

з комуністичним присмаком поняття «суботник» (так 
би мовити, добровільно-примусова праця) новим тер-
міном — «День служіння» (це — цілком добровільна  
ініціатива християн). З іншого боку — наша мета засвід-
чити суспільству благодійну роботу церкви. Тобто пока-
зати людям приклад, гідний наслідування. Посприяти 
формуванню в українському суспільстві культури благо-
дійності як такої.

У рамках проекту, що триватиме протягом літніх мі-
сяців (терміни можуть переглядатися), у сотнях насе-
лених пунктів України євангельські церкви проведуть 
різноманітні соціальні акції: презентації власних благо-
дійних проектів, волонтерські ярмарки, концерти-єван-
гелізації тощо.

Зокрема на найближчий тиждень заплановано такі 
заходи:

30 травня — м. Київ. У парку «Перемоги» з 14:00 до 
17:00 євангельські церкви проведуть благодійний кон-
церт та ярмарок соціальних служінь.

30 травня — м. Харків. У парку ім. В. Юр’єва з 12.00 
до 18.00 на гостей буде чекати насичена програма — 
три хорові колективи, проповіді, а також, розваги для 
найменших (діти будуватимуть маленький Ноїв ковчег, 
робитимуть декоративні вироби для благодійного яр-
марку, кошти від якого підуть на потреби військових).

31 травня — м. Рівне. У парку ім. Т. Шевченка відбу-
деться  презентація роботи, яку церкви вже провели під 

День служіння у Харкові

День служіння у Києві

Церква у суспільстві



У Писанні ми читаємо: «І все, що 
тільки чините, робіть від душі, не-
мов Господеві, а не людям!» (Кол.3: 
23). Цей вірш містить дуже важли-
вий урок, який полягає в тому, що 
робота, навіть якщо вона найпрості-
ша, повинна робитися, як для Госпо-
да. Тобто будь-яка робота вимагає 
особливого ставлення й певного по-
свячення.

Або, наприклад, у Посланні апос-
тола Павла до Тита, у 2 розділі, ми 
читаємо такі слова: «Раби щоб кори-
лися панам своїм, щоб догоджали, 
не перечили, не крали, але виявля-
ли всяку добру вірність, щоб у всьо-
му вони прикрашали науку Спасите-
ля нашого Бога» (9-10).

Не думайте, що ці вірші звернені 
тільки до рабів і не актуальні сьогод-
ні. Так, дійсно, сьогодні немає рабів і 

Християнин на робочому місці

панів. Та настанови, дані рабам, сто-
суються всіх працівників тепер.

Чи розглядали ви свою працю як 
можливість служіння Господу? За-
думайтеся про свою роботу. Чи вка-
зує ваше ставлення до роботи ва-
шим колегам, товаришам по служ-
бі, співробітникам, начальникам на 
красу Ісуса Христа і Його Євангелії? 
Ви можете дуже красиво виклада-
ти богослов’я, вчення Нового Завіту, 
але якщо на своєму робочому місці 
ви не будете працювати дуже до-
бре, ви викличете осуд на істину.

Зверніть увагу на дев’ятий вірш 
і першу частину 10-го вірша: «Раби 
щоб корилися панам своїм, щоб до-
годжали, не перечили, не крали, але 
виявляли всяку добру вірність». На 
підставі цих слів Павла ми можемо 
побачити, яким має бути ставлення 

християнина до роботи.
Що має відрізняти християнина 

в роботі?

1. Послух
«Раби щоб корилися панам сво-

їм...» (9 вірш). Християнин пови-
нен бути слухняним працівником, 
незалежно від того, хто його робо-
тодавець: жорстока й вимоглива 
людина, невіруюча чи милосердна 
віруюча. Християнин має трудити-
ся якісно. Покірний, слухняний пра-
цівник-християнин буде яскравим 
свідком благої вісті Ісуса Христа. А 
непокірний, що не слухається, буде 
не прикрасою, а джерелом паплю-
ження вчення, яке сповідує.

2. Старанність
«...щоб догоджали...» (9 вірш).
Слово, перекладене як «дого-

джати», буквально означає «прино-
сить задоволення». Віруюча людина 
повинна прагнути  догодити началь-
нику, трудитися так, щоб його праця 
приносила керівнику задоволення. 

Робота, праця — це те, з чим ми стикаємося майже кожного дня  в на-
шому житті. Кожен з нас працює, щоб мати прожиток, одяг, житло й ін. 
І що цікаво, коли ми заглянемо в Біблію, то побачимо, що Слово Боже 
однозначно й досить часто вчить, що християнин повинен мати особливе 
ставлення до своєї праці.



Віруюча людина має бути послуж-
ливою, тобто не просто виконати за-
вдання, а намагатися зробити біль-
ше, ніж від неї вимагають.

Завдання не лише в тому, щоб 
виконувати свій обов’язок, а й у то-
му, щоб бути готовим робити біль-
ше, ніж від тебе вимагається. Але 
важливо пам’ятати: догоджання на-
чальнику не має стати вищою ме-
тою. Вища мета — догодити Богу. 
Тому догоджання начальнику —це 
лише засіб для досягнення вищої 
мети — догодити Богові.

3. Згода
«...не перечили...» (9 вірш).
Працівник-християнин не має 

права  агресивно сперечатися зі сво-
їм начальником заради того, щоб 
продемонструвати свою незгоду. 
Навпаки, він повинен мати посту-
пливий характер і погоджуватися в 
усьому, крім того, що загрожує його 
фізичному та духовному здоров’ю, 
що суперечить істині й здоровому 
глузду.

Звичайно, якщо начальник 
пред’являє до вас вимоги, що супе-
ре чать вченню Слова Божого або 
порушують закони держави, ви 
можете виявити своє ставлення до 
цього на відповідних зборах пра-
цівників або навіть звернутися до 
представників влади відповідно до 
закону. Але якщо керівник не схиляє 
вас до гріха й порушення закону, ви 
повинні бути поступливим праців-
ником, демонструвати згоду.

4. Чесність
«...не красти...» (10 вірш).
Добросовісний працівник-хрис-

тиянин не може мати нічого спіль-
ного з крадіжкою й обманом. Його 
має відрізняти від інших абсолютна 
чесність. Тільки чесна праця може 
стати свідченням нашої віри в Хрис-
та.

5. Вірність
«...але виявляли всяку добру ві-

рність...» ( 10 вірш).
Працівник-християнин повинен 

зарекомендувати себе в очах на-
чальника як вірна, надійна люди-
на, на яку можна покластися. Йому 
можна довірити матеріальні цін-
ності — і все буде збережене. Йому 

можна довірити виконання відпові-
дальної роботи — і він виконає все 
своєчасно і не підведе ні за часом, 
ні за якістю.

Недобросовісна праця людей, 
які сповідують вчення Євангелії, ве-
де до того, що з цього вчення будуть 
глузувати й насміхатися люди світу.

Отже, послух, старанність, зго-
да, сумлінність і вірність — ось що 
має відрізняти працю справжнього 
християнина.

Остання частина 10-го вірша опи-
сує результат такої праці. Праця, яка 
відповідає здоровій науці, приведе 
до приголомшливих результатів, то-
му що зробить віруючого «прикра-
сою науки Спасителя нашого Бога». 

Праця, яка відповідає вченню Біблії, 
робить Євангелію прекраснішою, 
привабливішою, красивішою і несе 
яскраве свідчення про Ісуса Христа.

На завершення хотів би про-
цитувати слова Джона Пайпера: 
«Оскільки Бог посилає нас на робочі 
місця як носіїв Його образу, то наші 
траншеї мають бути викопані пря-
мо, з’єднання труб не протікати, хі-
рургічні розрізи бути бездоганними, 
текст має форматуватися ретельно, 
страви, які готуються, мають бути 
поживними й красиво поданими, 
тому що Бог — це Бог порядку й кра-
си».

Антон ІВАНОВ

* * *

Нехай святий освячується ще
Через нелегке іспиту горнило,
Через удачі, що рясним дощем
Оросять, та не згасять його сили,

Через принаду, що вогнем пече
Й нашіптує зректися первородства.
Святий нехай освячується ще
Високим духом, повним благородства.

Святити треба Бога у душі,
В оселях храму, серцем що зоветься,
Хто прагне до освяти, не грішить,
Бо Господа побачать чисті серцем,

Без вади тіла, духа і душі —
Й обійми теплі голубого неба…
Нехай святий до святості спішить —
І, певно, щастя більшого не треба.

Крізь радість днів і через сум ночей,
Пісні і плач, і молитви гарячі.
Нехай святий освячується ще —
Без святості ми Бога не побачим.

Володимир САД



Корупція  і церква — на перший 
погляд поняття несумісні. Бо ж в 
основі корупції лежить жадоба ви-
годи, збагачення, корисливість, а де 
корисливість — там несправедли-
вість, всяка неправда, шахрайство, 
приховане й неприховане грабіж-
ництво. Якщо взяти до уваги саме 
значення слова «корупція», що по-
ходить із латинського «псувати», то 
вона — зіпсуте розуміння справед-
ливості морально зіпсованих лю-
дей. Корупціонер вважає, що гроші 
він бере справедливо, за роботу, за 
послугу, а вже що то за робота й по-
слуга і хто за неї платить — багач, 
бідняк, удова чи сирота, — це вже 
деталі, які йому не цікаві. А церк-
ва — то підвалина правди,  в ідеа-
лі — це збір безкорисливих дітей 
Божих, здатних пожертвувати со-
бою для інших ради свого Спасите-
ля Ісу са Христа. Саме так. Апостол 
Павло навіть не допускає, щоб хрис-
тиянин мав щось спільне з корис-
ливою людиною. «…Не єднатися з 
тим, хто зветься братом, та є… ко-
ристолюбець… із такими навіть не 
їсти!» (1Кор.5:11) — каже він. Біль-

Корупція і Церква
ше того, попереджає, що «користо-
любці… Царства Божого не вспад-
кують» (1Кор.6:10). Тож церква має 
бути абсолютно вільною від корис-
ливих стосунків, від визискування 
один одного, від корупції. Це слово 
мало б у ній навіть не згадуватися. 
Якщо вже й говорити про корупцію 
в контексті церкви, то тільки церк-
ви, яка балансує на межі відступни-
цтва, стає тепленькою стосовно сво-
го Спасителя і задивляється у світ із 
його пожадливостями. 

Що ж до світу, то він хитрий і без-
совісний корупціонер, що своїм ба-
гатством, тілесними насолодами та 
людською славою дуже вабить тих 
членів церкви, які ще не зовсім зре-
клися самих себе і керуються влас-
ною похіттю. Кого він зведе, той 
заплатить надто дорого за свою ці-
кавість, а навіть і душею. Щоб про-
тистояти світові, потрібно бути напо-
легливим у своєму самовідреченні. 

Чи ж є приклади корупції у Свя-
тому Писанні? Є, і то чимало, до 
того ж вони стосуються народу Бо-
жого — Ізраїлю. Уся його корумпо-
ваність, моральне падіння стали 

наслідком боговідступництва. Ось 
до чого скотився Ізраїль за слова-
ми пророків Ісаї, Софонії та Михея: 
«Князі твої вперті і друзі злодіям во-
ни, хабара вони люблять усі та же-
нуться за дачкою, не судять вони си-
роти, удовина справа до них не до-
ходить...» (Iс.1:23); «Його зверхники 
посеред нього то леви ревучі, його 
судді вечірні вовки, які не лиша-
ють до ранку нічого. Пророки його 
чванькуваті, зрадливі, його свяще-
ники зневажають святиню, ламають 
Закона» (Соф.3:3,4); «Почуйте ж це, 
голови дому Якового та начальники 
дому Ізраїля, які нехтують справед-
ливість, а все просте викривлюють, 
вони кров’ю будують Сіона, а крив-
дою Єрусалима. Його голови судять 
за хабара, і навчають за плату його 
ті священики, і за срібло ворожать 
пророки його, хоч на Господа вони 
опираються, кажучи: Хіба не Гос-
подь серед нас? Зло не прийде на 
нас!» (Мих.3:9-11). 

Але, звичайно, Бог не може ми-
ритися зі злом, навіть якщо його чи-
нить вибраний народ, тому Він уста-
ми пророка Ісаї проголошує: «Горе 



тим, що зло називають добром, а добро злом, 
що ставлять темноту за світло, а світло за тем-
ряву, що ставлять гірке за солодке, а солодке 
за гірке! Горе мудрим у власних очах та розум-
ним перед собою самим! Горе тим, що хоробрі 
винце попивати, і силачі на мішання п’янкого 
напою, що несправедливого чинять в суді за 
хабар справедливим, а праведність праведно-
го усувають від нього...» (Iс.5:20-23). Проголо-
шений Богом присуд обов’язково виконуєть-
ся. Тому великого горя зазнав Ізраїль зі своїми 
царями, князями, священиками, пророками й 
суддями: міста  пограбовано й спалено аси-
рійцями, а потім вавилонянами й римлянами, 
безліч убито й немало взято в полон і розсіяно 
по всіх народах. І то не на рік, не на десять, а 
на багато століть, і навіть на тисячоліття. 

Знайдемо приклади, можна сказати, коруп-
ції й у Новому Заповіті Біблії. Згадаймо притчу 
Ісуса Христа про те, що треба молитися і не за-
непадати духом. Той неправедний суддя, який 
Бога не боїться і людей не соромиться, — ти-
повий корупціонер, що ради своєї вигоди не 
жаліє навіть удови. А якщо і зробить щось до-
бре — то й те з корисливою метою — щоб не 
докучали, не морочили голову. Ми можемо на 
прикладі ось того судді зрозуміти всю міру мо-
ральної зіпсованості корупціонера та всю міру 
зла корупції для суспільства й держави.

Корупціонером можна назвати ворожбита 
Симона, який хотів придбати за гроші владу 
подавати Духа Святого. Фактично, намагався 
купити право керувати Тим, Кому належить 
Усесвіт разом із ним самим. На щастя, Дух Свя-
тий не купується, як, на превеликий жаль, со-
вість людей, не кажучи вже про різні посади. 
Щодо совісті, то від її купівлі-продажу не за-
страховані й християни. . 

Оскільки, як уже було сказано, світ може 
звабити багатьох у церкві й нав’язати їм свої 
закони й смаки, то світське себе виявляє в ній. 

Що ж корупційне може проявитися в гро-
маді святих людей? 

По-перше, подвійні стандарти. Це коли по-
карання не однакові для всіх членів церкви, є 
серед них виняткові щодо стягнень і винаго-
род. 

По-друге, так зване «кумівство», коли всі 
служіння в церкві належать переважно одній 
родині. 

Подвійні стандарти та «кумівство» — це 
ознаки так званої внутрішньої корупції, тобто 
корупції в середині певного органу, організації 
чи громади. Варто зазначити, що вони ділять 
церкву на групи задоволених і незадоволе-
них, вносять у неї неспокій, недовіру й навіть 
приводять до зневіри багатьох її членів. Бо ж 
церква має бути стовпом правди, а тут замість 
справедливості бачать відверту кривду. Тож 
коли ознаки внутрішньої корупції є в церкві 

Звернення членів Ради євангельських про-
тестантських церков України про боротьбу з 

корупцією

Кожного дня разом із новинами про війну із зовнішнім во-
рогом  ми  чуємо й про ворога внутрішнього. Прикро констату-
вати, але втрати від корупції неймовірно великі. Гріх злодійства 
немилосердно руйнує нашу націю.

Святе Письмо безкомпромісно оцінює наслідки цієї смер-
тоносної епідемії: «Цар утримує край правосуддям, а людина 
хабарна руйнує його» (Пр.29:4), «Безбожний таємно бере ха-
бара, щоб викривити путі правосуддя» (Пр.17:23).

Брак здорових духовних орієнтирів та злочинна байдужість 
довели наш народ до того, що «голови судять за хабара, і на-
вчають за плату його ті священики, і за срібло ворожать про-
роки його, хоч на Господа вони опираються, кажучи: «Хіба не 
Господь посеред нас? Зло не прийде на нас!» (Мих.3:11, 7:3-7 
та ін.).

Усвідомлюючи нашу спільну відповідальність за долю нації 
та держави, наполегливо закликаємо всіх молитися до Господа 
за богошукання в нашому народі. Досвід інших націй засвід-
чує, що зі світоглядних змін починаються всі добрі зміни в жит-
ті особи та цілого народу. Просимо всіх небайдужих християн 
щиро молитися до Бога й просити в Нього захисту та оздоров-
лення нашої влади й народу. Ми закликаємо всіх до загаль-
ноукраїнського посту та молитви  за збереження України від 
зовнішньої та внутрішньої небезпеки 9-11 квітня згідно з вну-
трішніми настановами кожної Церкви. Пам’ятаймо про осо-
бисту відповідальність перед  Богом та власною совістю: «Від 
несправедливої справи віддалишся, а чистого й справедливого 
не забий, бо Я не оправдаю несправедливого. А хабара не ві-
зьмеш, бо хабар осліплює зрячих і викривляє слова справед-
ливих» (Вих.23.7-8). Пам’ятаймо, що кожному треба заплатити 
ціну за добробут та процвітання нації.

Радіючи змінам, що прийшли в життя митника Закхея за-
вдяки його зустрічі з Ісусом Христом, молімося за всіх службов-
ців України. Закликаємо вас, шановні «служителі Божі» ( згідно 
з Рим.13), пам’ятати про присягу держслужбовця та, що більш 
важливо, про відповідальність перед Всемогутнім Творцем і 
Господом.

Шановний пане Президенте, зважаючи на повноту влади, 
покладену на Вас, просимо  словами Святого Письма: «Вибери 
собі людей, здібних, богобійних, мужів справедливих, які не-
навидять користь» (Вих.18.21). Нинішнє і майбутні покоління 
українців високо оцінять політичну волю та прозорі дії у рефор-
муванні судів, дозвільної системи, місцевого самоврядування 
та інших важливих інститутів держави. Запевняємо Вас, що на-
ша молитва та душпастирське служіння й далі слугуватимуть 
на благо України.

Члени Ради Євангельських Протестантських Церков: Василь 
Райчинець, Михайло Паночко, Валерій Антонюк, Сергій Дацко, 
Анатолій Гаврилюк, Анатолій Калюжний, Сергій Шаптала, Лео-
нід Падун, В’ячеслав Горпинчук, Пилип Савочка, Максим Тихо-
нов.
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Наше сьогоднішнє уявлення про 
хабарі дещо відрізняється від того 
поняття хабара, яке дає Господь Бог 
у Своєму Слові. Саме цим і поясню-
ються розбіжності в ставленні до ха-
бара та хабарництва в наші дні.

Що в Біблії називається хабаром?
Старозавітні іменники «kopher» 

(хабар, викуп) і «shachad» (хабар, 
подарунок, винагорода, плата) пе-
рекладаються в Біблії словами: ха-
бар, мзда (хабарництво), дар чи дар 
в пазуху, подарунок або таємний по-
дарунок, підкуп і продажність .

Біблійне визначення «хабар» 
має два аспекти, які описуються 
нижче:

1. По-перше, у біблійному розу-
мінні хабар — підкуп судді (суду) з 
метою перекрутити істину й право-

— то це свідчення її глибокого зане-
паду. 

Частіше буває таке, що члени 
церкви задіяні у зовнішній позацер-
ковній корупції, хоча сама церква не 
схвалює таких дій. Зрештою, у ко-
румпованому суспільстві всі так чи 
інакше беруть участь у корупційних 
діях: одні справжні слуги корупції, 
які від неї отримують прибутки, інші 
– її жертви, які змушені щось робити 
для неї ради того, щоб якось жити. 
Найбільший ризик чинити корупцій-
ні дії мають ті християни, які «хочуть 
багатіти» і стають бізнесменами. Це 
вже не секрет, що в Україні важко 
вести чесний  бізнес, не даючи ха-
барів чиновникам наглядових орга-
нів і не занижуючи розмірів прибут-
ку. Бути чесним підприємцем — це 
майже все одно, що бути банкрутом. 
Звичайно, така соціальна обставина 
не повинна стати оправданням не-
чесності християнина. Вона його ні в 
якому разі не оправдує, а тільки ста-
вить перед нелегким вибором: жити 
скромно, але чесно, чи жити замож-
но, грішачи перед законом і людь-
ми. За свої будинки, машини й інші 
багатства більшості наших християн 
довелося багато кривити душею: 
це і давати хабарі, і не декларувати 
прибутків, і вести нелегальний біз-
нес, і мати неофіційних робітників, а 

офіційним доплачувати в конверті, і 
займатися посередництвом, за що 
стягувати великий відсоток та ще й 
зі своїх братів і сестер, і ще багато 
що робити, чого справжній христи-
янин не дозволить собі перед об-
личчям свого Господа Ісуса Христа. 
Зрештою, і чесно зароблені гроші не 
дадуть християнинові розкошувати, 
коли навкруг стільки біди, стільки 
людей потребують допомоги. При-
таманна йому співчутливість скоро 
спустошить його гаманець. 

А наші дороги? Їх також уподоба-
ла корупція. Порушнику правил до-
рожнього руху простіше й дешевше 
дати хабар міліціонерові, ніж тра-
тити час на складання протоколу й 
оплату накладеного штрафу в якісь 
банківській установі. Цим грішать, 
нажаль, і деякі християни.

Коли ще члени церкви вдаються 
до «корупційних» дій? Коли хворі-
ють. Тоді вони просто змушені за-
платити лікареві ще до того, як він 
їх лікуватиме, бо інакше ризикують, 
що на них просто не звертатимуть 
уваги. А оскільки той лікар на дер-
жавній роботі й отримує зарплату, 
хоч і невелику, то ваші гроші ніде 
не декларуються і є звичайним ха-
баром. Це стало настільки звичним, 
що вже й ніхто не дивується, — як 
норма українського життя. 

Ми, християни, часто стаємо 
учасниками корупції, навіть не пі-
дозрюючи цього. Наприклад, коли 
виробляємо певні документи, коли 
платимо за довідки, коли сплачуємо 
внески за виділену земельну ділян-
ку чи за будь-що інше під шапкою 
«добровільні». Це елементи такого 
собі «державного шахрайства», ко-
ли чиновники беруть гроші з людей 
за те, за що вже заплачено з їхніх по-
датків і що вони мають право отри-
мати безоплатно. Але заковика в 
тім, що якщо ви не сплатите «добро-
вільних» внесків, то не отримаєте 
потрібного, а судові витрати і тяга-
нина, щоб добитися справедливос-
ті, стануть надто дорогими, виснаж-
ливими й навіть безрезультатними. 

Як би там не було, корумпова-
на несправедлива система кидає 
виклик кожному християнинові: 
втратити сіль, зіпсуватися, присто-
сувавшись до неї, — і в свій час бу-
ти покараним разом із нею; чи бути 
солоним, не псуватися, опираючись 
неправді, нехтуючи вигодами «зі-
псутого» життя ради Господа Ісуса 
Христа, — й отримати від Нього на-
городу.

Василь МАРТИНЮК

суддя (див. Пр.17:23). Дар, пода-
рунок, принесений судді як викуп 
з метою уникнути заслуженого по-
карання, з метою підштовхнути або 
змусити його засудити невинного, з 
метою підкупити його, щоб він за-
крив очі на його справу й судив на 
користь того, хто дає (див. Іс.1:23, 
Іс.5:22-23, Мих.3:11, Мих.7:3

2. По-друге, в Біблійному розу-
мінні хабар — це й підкуп людини, з 
метою підштовхнути її до гріха (див. 
Єз.16:33).

Сини пророка Самуїла брали 
хабарі й неправедно судили (див. 
1Цар.8:1-3). Правитель Фелікс спо-
дівався, що апостол Павло дасть йо-
му хабар (див. Дії 24:26). Волхв Си-
мон пропонував апостолам хабар за 
дар Святого Духа (див. Дії 8:18-20). 
Юда Іскаріот зрадив Ісуса Христа за 

хабар, розміром у 30 срібняків.

Господь — непідкупний суддя.
1. Господа підкупити неможли-

во, бо ж Він хабарів не бере (див. 
5М.10:17, 2Хр.19:7, Пр.6:35).

2. Господу потрібні не хабарі, а 
наші жертви. Господь хабарів не бе-
ре, Він хоче жертви смиренного ду-
хом (див. Пс.4:6, Рим.12:1).

Ставлення Бога до хабарників:
Господь називає хабарництво 

злочином (див. Ам.5:12, Ам.2: 6).
Господь проклинає людину, яка 

за хабарі перекручує правосуддя 
(див. 5М.27:25).

Господь карає хабарників, які 
спотворюють  правосуддя (див. 
Йов.15:34, Пс.25: 9-10).

Господь не допустить у Свої осе-

Хабар з точки зору Бібілії



лі (в Царство Небесне) тих, хто пе-
рекручує істину й правосуддя (див. 
Пс.14: 5, Іс.33:15-16).

Отже, Закон Божий забороняє 
брати й давати хабарі з метою пе-
рекрутити справедливість і право-
суддя. Господу ненависний той, хто 
і бере, і дає хабарі з такою низькою 
метою.

   
Хабарі та сьогодення

1. Що в нашому світі вважається 
хабаром?

У нашому світі хабаром назива-
ється будь-який подарунок посадо-
вій особі. Якщо порівняти це визна-
чення з біблійним визначенням тер-
міну «хабар», то ми побачимо, що 
не всякий хабар є підкупом з метою 
перекрутити істину й правосуддя.

Сьогодні дуже часто чиновники 
вимагають хабарі не для того, щоб 
перекрутити істину, а для того, щоб 
виконати роботу, яку вони й так по-
винні зробити, перебуваючи на тій 
чи іншій посаді. Іншими словами, 
люди дають хабар службовцям для 
того, щоб вони швидше та якісніше 
зробили свою роботу. На наш по-
гляд, це має розцінюватися не як 
хабар у біблійному розумінні, а як 
дар, подарунок, чайові й т. ін.

Однак ми проти того, щоб хрис-
тияни брали будь-які хабарі.

Якщо християнин бере хабар-
підкуп з метою перекрутити істину 
й правосуддя, то він — не христия-
нин, а, за визначенням Біблії, «не-
честивий, грішник і кровожерний 
лиходій».

Якщо християнин бере хабар-по-
дарунок, щоб швидше й краще зро-
бити роботу, яку він зобов’язаний 
виконати згідно зі службовим 
обов’язком, то він — лицемір. Бо 
Господь Бог заповів нам у Своєму 
слові: «І все, що тільки чините, ро-
біть від душі, немов Господеві, а не 
людям! Знайте, що від Господа в 
нагороду приймете спадщину, бо 
служите ви Господеві Христові. А 
хто кривдить, той одержить за свою 
кривду. Бо не дивиться Бог на осо-
бу» (див. Кол.3: 23-25).

2. Давати хабара чи не давати?
Що ж до питання про те, чи мож-

на давати хабарі, то відразу скаже-
мо, що давати хабар-підкуп з метою 
перекрутити істину й правосуддя — 
це злочин. По-перше, тому що така 

людина не просто дає хабар, а під-
штовхує хабарника до гріха проти 
Бога й людини. По-друге, така лю-
дина стає співучасником цього грі-
ха. І, по-третє, така людина підпадає 
під таке ж прокляття, що й хабар-
ник (див. 5М.27:25). Господь не хо-
че, щоб ми мали щось спільне з не-
правдою й несправедливістю (див. 
2М.23: 7).

Що стосується хабара-подарун-
ка, дару, чайових, подяки, заохочен-
ня тощо, то, у принципі, давати та-
кого роду хабар — не злочин. Однак 
необхідно пам’ятати про можливі 
наслідки подібних дарів

Позитивна сторона хабарництва
Позитивна сторона давання ха-

барів полягає в тому, що подару-
нок пом’якшує серце того, хто його 
отримує, і прихиляє його серце до 
подавця дару (див. Пр.21:14, Пр.17: 
8).

Негативна сторона хабарництва
Негативна сторона брання хаба-

рів полягає в тому, що, по-перше, 
подарунки псують серце людини й 
зрячих роблять сліпими. А по-друге, 
дари «викривляють слова справед-
ливих»: «А хабара не візьмеш, бо 
хабар осліплює зрячих і викрив-
ляє слова справедливих» (2М.23:8) 
(див. також: 5М.16:19, Ек.7:7).

Тому-то Господь попереджає нас 
у Своєму Слові, щоб ми не брали 
хабарів:  «А хабара не візьмеш...» 
(2М.23:8) і «... не візьмеш підкупу» 
(2М.16:19).

Приклад апостола Павла (див. 
Дії 24:26), від якого правитель Фе-
лікс чекав і так і не дочекався ха-
бара, повинен надихнути кожного 
християнина пропонувати хабарни-
кам не грошовий дар, а дар вічно-
го життя через віру в Господа Ісуса 
Христа і Його святу жертву на хресті.

Не помиляйтеся у термінах

Одного разу поставивши неправильний діагноз 
своєї проблеми, ризикуєш приректи себе на руй-
нівне «лікування» завдовжки в життя...

— Є пояснення, а є оправдання;
— є викриття, а є звинувачення;
— є подарунок, а є хабар;
— є запрошення в гості, а є комерційний розра-

хунок;
— є комплімент, а є лестощі;
— є прохання, а є вимога;
— є самоповага, а є самозвеличення;
— є міркування, а є обговорення;
— є оцінка, а є осуд;
— є рішучість, а є безвідповідальність;
— є нерішучість, а є надмірна відповідальність;
— є турбота, а є маніпуляція;
— є знання, а є мудрість;
— є вік, а є зрілість;
— є бажання, а є заздрість;
— є потреба, а є примха;
— є любов, а є закоханість;
— є любов, а є пристрасть;
— є ефективність, а є ефектність;
— є сутність, а є імідж;
— є скромність, а є пригніченість;
— є м’якість, а є безхарактерність;
— є служіння, а є догідництво людям.

           Сергій ВІТЮКОВ
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Витрати порядності

Ніби це щойно сталося, пам’ятаю 
один момент із дитинства. Я без-
цільно броджу в одному з парків 
нашого міста. Просто гуляю. Поряд 
з парком автобусна зупинка. Там, 
як завжди, багато народу. Раніше 
автобуси ходили не так часто, як те-
пер. А про існування маршруток ми 
не знали в той час абсолютно нічо-
го. Кожен черговий рейс автобуса 
в нашому маленькому містечку був 
своєрідною подією. Дотепер не ро-
зумію, чому тоді було не пустити до-
даткові рейси, якщо людей завжди 
було багато й вони з готовністю по-
годжувалися платити? Але… не про 
це зараз мова.

Мені запам’ятався один чоловік, 
який біг до автобуса. Разом з ним 
у ту мить бігли ще декілька людей. 
Але, думаю, були вони не разом. На 
їхньому шляху красувалася вели-
чезна клумба, засаджена квітами. 
Тоді розумілися в парковому квіт-
никарстві, бо клумба була справді 
чудовою. Проблема ж у тому, що 
якщо оббігати клумбу по асфальту 
— це значно подовжувало шлях, а 
автобус вже газував, готуючись зру-
шити з місця. Було б це тепер, біль-
ше половини з нас сказали б: «Ну 
й що, наступна маршрутка через 

п’ятнадцять хвилин!» Але я саме 
для того й розповідаю цю історію 
з розтягнутим вступом, щоб ви від-
чули всю, так би мовити, драматич-
ність тодішнього становища.

Словом, встигнути на автобус 
можна було лише за однієї умови: 
пробігти через клумбу по діагона-
лі. У радянські часи за це могли й 
оштрафувати, але в таких ситуаціях 
були поблажки, оскільки ніхто не 
застрахований від чогось подібного. 
Отож, частина людей стрімголов по-
мчала через клумбу, заодно махаю-
чи руками невідомо кому в спробі 
притримати автобус.

Але мою увагу привернув уже 
згаданий чоловік. Він різко зупинив-
ся на тому місці, де його попутники 
повернули на клумбу, і якусь мить, 
мабуть, роздумував, що робити. Це 
я тепер розумію, що внутрішня по-
рядність не дозволила йому пробіг-
ти через клумбу, хоча я певен, що 
всі, хто міг це бачити, поставилися 
до цього, як мінімум, із розумін-
ням. Але він не побіг. Поборовши 
своє вагання, він з усіх сил побіг по 
асфальту, намагаючись-таки наздо-
гнати автобус, який уже вирушив у 
путь. Але… все було марно. Автобус 
пішов.

Мені так стало його жаль! Я од-
разу ж наповнився до нього такою 

повагою! Я також був так вихова-
ний, і тому чудово розумів, що міг 
відчувати в той момент незнайомий 
мені чоловік. Імовірно, це сильне 
співпереживання й відклалося в мо-
їй пам’яті, що я так добре запам’ятав 
цей епізод.

Це нагадало мені ряд ситуацій, 
коли знайомі мені християни пе-
реживали певні проблеми, не ба-
жаючи поступитися своїми новими 
принципами. Образно кажучи, вони 
також оббігали свої духовні «клум-
би», не в силах переступити через 
свою внутрішню порядність у Хрис-
ті, і… незмінно терпіли життєві не-
зручності, викликаючи, можливо, 
криву посмішку на чиємусь «прак-
тичному» обличчі. Такі люди лише 
підтверджували те, що сказав у свій 
час апостол Петро у своєму Першо-
му посланні: «Бо ліпше страждати 
за добрі діла, — коли хоче того воля 
Божа, — аніж за лихі» (3:17).

Так і спізнюються ці добрі люди 
туди, куди світські діловито встига-
ють. А як у вас щодо клумб?

Шоковані німці

Цю кумедну ситуацію розповів 
мені багато років тому мій знайо-
мий пастор. Це було ще в той час, 
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коли на хвилі свободи, яка прийшла 
в нашу країну, до нас їхав увесь ци-
вілізований світ. У ту пору хорошим 
тоном вважалося мати дружню 
церкву на Заході.  Тому наші церкви 
з радістю приймали в себе гостей. 
Відповідно, приймали з усією широ-
тою слов’янської душі.

Так ось, тоді в їхню церкву при-
їхала делегація з Німеччини. Наші 
брати, як належить, зустріли, роз-
селили, а потім вирішили показати 
місцевість. Наш район стоїть на вер-
шині Донецького кряжу, тому де-
кілька місцин, з яких відкривається 
дивовижна панорама, у нас є. Туди 
й вирішили відвезти гостей.

Їхати довелося різними путівця-
ми, малолюдними місцями та по-
садками. В одній такій глухій міс-
цині й сталася ця ситуація. Я забув 
сказати, що їхали ми бусом гостей, і 
за кермом сидів німець. Доїхали до 
одного наполовину покинутого пе-
реїзду, після якого дорога роздвою-
валася, і ця, друга, значно скорочу-
вала шлях. Водій під’їхав до розвил-
ки і, ледь повернувши у вказаний 

«Носіть тягарі один одного...» 
(Гал. 6:2).

Заповідь не з легких, що й каза-
ти... Від своїх «тягарів» не знаєш, 
як вибавитися, а тут ще й чужі… За-
вантажені власними невичерпними 
турботами, ми не завжди знаходи-
мо час та силу вирватися з-під вла-
ди агресивного повсякдення, щоб 
незамуленим поглядом озирнутися 
довкола. Але раптом лунає дзвінок: 
хтось благає про допомогу, і ти, важ-
ко зітхнувши, виринаєш зі свого по-
буту й починаєш думати. І після не-
легких роздумів допомагаєш, чим 
можеш.

Сьогодні наша країна привалена, 
наче бетонною плитою, величезним 
тягарем війни. Щось робить Прези-
дент, щось впроваджує Кабмін та 
Парламент, — кожен у міру своїх 
здібностей та сил. Народ, впавши 
у відчай, волає про допомогу, де-

бік, зупинився.
Йому кажуть: «Чого стоїмо?» А 

він: «Тож знак «Проїзд забороне-
но». А йому брати: «Шо?! Який ше 
знак? Поїхали!» А той їм: «Але ж ту-
ди заборонено їхати!» Та брати за-
махали йому руками: «Поїхали, по-
їхали, сюдою найближче. Тут всі їз-
дять! То якийсь не дуже розумний 
чоловік знака поставив! Поїхали, тут 
поліцаїв зроду-віку не було». А ні-
мець їм: «Брати, я не поїду! Це не-
законно!» А наша братія перегляда-
ється та усміхається. Той же збагну-
ти не може, чого вони сміються.

Думаю, слід зауважити, що в та-
ких напівсільських місцевостях, як 
наша, на деякі речі справді дивлять-
ся трохи простіше. Знаки знаками, а 
їздять, як зручніше та швидше. Тут 
панує всезагальна поблажливість 
до практичної корисності порушен-
ня, а якщо й зупиняють когось  за 
щось, то зазвичай не дуже сильно 
сварять. Переважно, як свояки, для 
порядку.

Історія закінчилася тим, що ні-
мецький гість здався, але до само-

го міста їхав напружений і схвильо-
ваний. Я дотепер посміхаюся, коли 
згадую цей випадок. 

Однак, якщо без жартів, правда 
життя така: який ти, коли тебе ніх-
то не бачить, такий ти справжній! У 
німця законність у крові, тому в них 
і порядок. А наша проблема не в по-
ганих законах. Закони в нас хоча й 
недосконалі, але справа не в них са-
мих, а в тому, що їх не завжди до-
тримуються. І це, здається, у нас на-
ціональне. Але найбільш печальне в 
усьому цьому, кажу в загальнолюд-
ському  сенсі, що подібне ставлення 
до життя ми часто переносимо й на 
Божі закони. А це вже набагато сер-
йозніше, ніж проїхати на знак, який 
часто, справді, поставлений, що й 
не зрозуміло для чого…

«Ви виконуватимете устави Мої, 
і будете додержувати постанови 
Мої, щоб ними ходити. Я Господь, 
Бог ваш!» (3 М. 18:4).

Михайло ЮНАКОВСЬКИЙ

далі частіше звертаючи свій погляд 
до небес, але тягар не стає легшим. 
Не стає… Можливо, тому що над-
то багато ще тих, хто відмежувався, 
сподіваючись якось перечекати за 
міцними стінами свого дому невти-
хаючу бурю; немало тих, хто, ослі-
плений диявольською пропаган-
дою, ніяк не може прозріти; тих, хто, 
будучи віруючим, вважає, що земні 
справи його вже не стосуються.

Церква відділена від держави, 
це правда, але не відділена від на-
роду, від його бід та страждань. Як-
що б ми всі, незалежно від глибини 
нашої віри, взяли на себе хоча б ма-
леньку частину загальнонародного 
тягаря, справи наші значно швидше 
пішли б на поправку. Місць, де ти 
міг би задовольнити свої благочес-
тиві бажання, більше, ніж достат-
ньо. Якщо тобі не під силу очистити 
країну від корупції та злочинності, 
то звільнити скверик неподалік від 

Свого дому від порожніх пляшок та 
паперових обгорток ти можеш, осо-
бливо не перетрудившись. Можеш 
попрацювати дві-три години у своє-
му домі молитви? Піди — й запро-
понуй свої послуги.  Зараз у багатьох 
містах уже стоять молитовні намети, 
і кожен віруючий зможе не лише 
явити свої духовні здібності, але й 
реально допомогти тим, хто ще пе-
ребуває в темряві.

Кожен прибраний папірець ро-
бить нашу спільну Батьківщину чис-
тішою, а значить кращою. Кожна 
гривня, пожертвувана на справи 
милосердя, допомагає поповнити 
чиюсь велику потребу, зміцнюючи 
тим самим дух любові та вдячності у 
всьому народі. Кожен грішник, який 
покаявся, — це не лише спасенне 
життя, але й чималий вклад у нашу 
спільну всенародну духовність.

Це прості речі, але прийняти їх 
до серця й почати щось робити не 
так вже й просто. Часто для цього 
Бог проводить нас через вогонь.

Віктор КОТОВСЬКИЙ

Важкий тягар війни



Щодо християнства, то Фредерік 
був звичайним прихожанином своєї 
церкви, хоча намагався не слухати 
тих проповідників, які промовляли 
«надто емоційно» чи «торкалися 
особистості», тому що в сім’ї до та-
ких проповідей ставилися зі знева-
гою. Проповіді, які він слухав, були 
витончені, вишколені, побудовані з 
хорошим світським смаком, що ха-
рактерно для приходських церков, 
які складалися зі знатних людей. 

Фред вважав, що пропуск на 
небо повинні виписати для нього 
священики, бо ж це їхній прямий 
обов’язок, а його справа — володі-
ти майном і радіти життю. Так одно-
го разу, шукаючи розваг, він поїхав 
відпочивати на південь Франції. 
Там, прогулюючись по Каннах, він 
познайомився з іншим багатим ан-

глійцем, на ім’я Вільям Рейнсфорд. 
Поки вони разом відпочивали, між 
ними встановилася тісна дружба. 

Після повернення в Лондон Шер-
рингтон запросив свого нового дру-
га погостювати в батьківському ма-
єтку в Уїмблдоні. Коли вони відпо-
чивали в глибоких шкіряних кріслах, 
ділячись спогадами, Рейнсфорд не-
сподівано сказав: «Я почуваюся ви-
нним, Фреде. Ми багато подорожу-
вали разом по континенту й отри-
мали багато задоволення, але я так і 
не побалакав з тобою про стан твоєї 
душі. Справа в тому, що я христия-
нин, але провів зиму у Франції, щоб 
поправити здоров’я, і тому мені до-
велося бути в дуже світському това-
ристві».

Шеррингтона це вразило. «Да-
ремно ти так вважаєш, Рейнсфор-

де, — заперечив він, — ми чудово 
провели час на континенті. Мені не-
приємно казати тобі про це, але, по-
моєму, така недоречна розмова про 
спірні питання — це ознака  дуже 
поганого смаку».

Рейнсфорд відчув себе розча-
рованим і винним. Звичайно ж, не 
було сенсу далі говорити про це. «Я 
прошу тебе лише про одне, — ска-
зав він нерішуче. — Коли я піду до-
дому, обіцяй, що ти прочитаєш спо-
чатку й до кінця третій розділ Єван-
гелії від Івана».

Шеррингтон пообіцяв, і в той 
же вечір з почуттям цікавості та не-
терпіння дотримав свого слова. Чи-
таючи обіцяний розділ, особливо 
слова: «Той, хто вірить у Мене, має 
життя вічне», він раптом зрозумів, 
що істинне християнство — це не 
зовнішній фасад респектабельності 
та відвідування церкви задля мо-
рального задоволення, але це живе 
спілкування з Господом. В одну мить 
молодий пивовар зненавидів свою 
гріховність та егоїзм та прямо в сво-
їй спальні схилився в молитві, увіру-
вавши в Христа як свого Спасителя. 
Тоді йому було 20 років.

Погляди Фреда на життя почали 
докорінно змінюватися. Йому захо-

Лондон рідко бачив таке яскраве світло життя, при-
свяченого для Євангелії, і таке безкорисливе служіння 

милосердя, як те, що було звершене колишнім пивова-
ром, який знайшов Христа і відмовився від свого стану 

заради служіння Йому.
Пітер Мастерс

Величезних розмірів пивоварний завод Шеррингтона та Хеда здіймав-
ся над лондонським Іст-Ендом часів королеви Вікторії. Глава сім’ї Шер-
рингтонів, високий худорлявий чоловік, що мав вигляд гвардійського 
полковника, був до того ж відомий як старанний відвідувач англіканської 
церкви. Він дуже гордився розмахом, успіхом та продуктивністю свого 
бізнесу, але був абсолютно байдужим до зубожіння, що охопило найбід-
ніші верстви населення вікторіанських часів. Його старший син Фредерік 
готувався піти батьковою стежкою й стати главою фірми. Він отримав хо-
рошу освіту, пройшов стажування на королівському заводі пивоваріння 
як менеджер. 

Історичні постаті

Пивовар, який 
відмовився від 

багатства



тілося зробити щось вартісне і ко-
рисне, і він став допомагати своєму 
другові, який вів заняття у вечірній 
школі для хлопчиків з сімей робіт-
ників. У той же час одна думка му-
чила його совість, яка стала дуже 
чутливою. Бізнес пивоваріння вів за 
собою багато бід і різних небажаних 
наслідків. Чи правильно він робить, 
що займається цим ремеслом?

Одного разу ввечері, йдучи в 
школу, Шеррингтон проходив мимо 
брудної корчми. Несподівано його 
увагу привернув вигляд бідно одяг-
неної жінки з двома маленькими ді-
тьми, які вхопилися за її спідницю й 
плакали від голоду. Вона підійшла 
до дверей тієї корчми й покликала 
чоловіка. У пам’яті Шеррингтона за-
карбувалася її мольба, щоб чоловік 
дав грошей. Він якусь мить дивився 
на неї виряченими очима, а потім 
люто кинувся вперед і одним уда-
ром повалив свою дружину та дітей 
на землю. 

«Що я мав робити в цьому ви-
падку? — згадував згодом Шер-
рингтон. — Так, я був боягузом, 
тому що гріх робить усіх нас боягу-
зами. Я подивився на вивіску над 
дверима корчми й побачив герб, на 
якому золотистими буквами було 
написане моє ім’я. Чим я міг допо-
могти нещасній жінці, якщо я сам 
був винен у всьому цьому? В моє-
му розумі спалахнула думка, що це 
був лише один приклад вбогості та 
жорстокості в одному з сотень каба-
ків, які належали нашій фірмі. Я був 
пригнічений цією думкою. І тут же, 
не вагаючись, сказав сам собі, звер-
таючись подумки до п’яного чолові-
ка: «Ти одним ударом звалив свою 
дружину, але тим же самим ударом 
ти вибив мене з пивного бізнесу!»

Це рішення коштувало Шерринг-
тону тисячу фунтів щотижневого до-
ходу, що було на ті часи величезною 
сумою, а також великої долі капіта-
лу в найкрупнішому в Лондоні пиво-
варному заводі. Коли Шеррингтон-
старший почув про рішення сина, 
він був вражений та глибоко обуре-
ний. Під час тривалої та бурхливої 
суперечки батько дорікав синові, 
що він піддався миттєвим емоціям 
під час відвідування бідних районів 
міста, стверджуючи, що не вважає, 
що повинен нести відповідальність 

за безглуздя тих людей, яких ніхто 
не змушує пити більше, ніж вони 
самі хочуть того. Крім того, на йо-
го думку, безглуздо засуджувати 
релігію за те, що на світі є релігій-
ні маніяки. Та Фред на піддавався 
вмовлянням, і батько змирився з 
рішенням сина й викреслив його з 
сімейного заповіту. Можливість за-
володіти величезним спадком була 
втрачена назавжди.

Невдовзі після цього Шерринг-
тон-старший під час верхової їзди 

то побачив жахливу бідність й од-
разу вирішив розширити свою ді-
яльність. Він купив старий склад для 
склотари, обладнав у ньому житло 
для хлопчиків і назвав його «Загін 
рубальників дров та чистильників 
чобіт при місії на Тауер-Гамлет». 
Кожен хлопчик, якого приймав до 
себе Шеррингтон, брав участь в ор-
ганізованій роботі, і багато хто з них 
заробляв гроші не лише для утри-
мання самих себе, але й для своїх 
убогих сімей.

впав із коня й отримав 
невиліковне каліцтво. 
Перед своєю смертю, ко-
ли були зібрані всі домо-
чадці, він попросив, щоб 
всі вийшли, а залишився 
лише Фред. 

«Ти правий, Фреде, — 
сказав батько, коли вони 
залишилися наодинці, — 
Ти обрав собі найкращу 
долю, яка ніколи від те-
бе не відніметься». Після 
цього батько й син помо-
лилися.

У той час, коли по-
мер батько, Шеррингтон 
вже був задіяний у єван-
гельських зібраннях, які 
проводилися у великому 
сіннику. Щовечора серед 
тижня натовп хлопчаків 
піднімався хисткими схо-
динками й займав місце 
на грубо збитих лавках. 
Там вони мали змогу по-
чути вістку Євангелії. Вже тоді Фред 
зрозумів, що спасіння людей — це 
його життєве покликання. І коли че-
рез декілька років для хлопчиків по-
чали проводити зібрання в хорошій 
шкільній кімнаті, її заповнювали по-
над три сотні дітей. 

Одного вечора, коли біль-
шість хлопчаків уже пішли додо-
му, проповідник помітив у кутку 
дев’ятирічного хлопчика, який не-
втішно ридав. Він підійшов до ньо-
го — і хлопчик розповів, що сам з 
великої сім’ї і живе з мамою-вдо-
вою на горищі. У них немає ні ро-
боти, ні грошей, вони продали все, 
що могли продати. Хлопчик прий-
шов на зібрання лише для того, щоб 
хоч трохи поїсти та погрітися. Коли 
Шеррингтон відвів його до матері, 

Згодом один багатий христия-
нин, глибоко зворушений цією ро-
ботою, пожертвував кошти на при-
дбання для місії залу, який з 1872 
року став використовуватися як зал 
для зібрань. 

До Фреда Шеррингтона приєд-
нався студент Кембриджа Хон Йон 
Кейт-Фолкнер, син графа Кінтор-
ського. Разом із Шеррингтоном він 
проповідував і в залі, і на вулиці, у 
результаті чого їхні зібрання стали 
дуже багатолюдними, так що дове-
лося орендувати земельну ділянку 
й поставити великий намет, який 
був майже завжди переповнений. 
Аудиторія на 1 400 людей слухала 
проповіді Шеррингтона, а також ба-
гатьох інших відомих проповідни-
ків. 

Йон Фолкнер та Фред Шерінгстон



Бажаючи збільшити кількість 
слухачів, проповідник кожного не-
дільного вечора орендував примі-
щення в мюзик-холах, завдяки чому 
на євангельські проповіді приходи-
ло в цілому п’ять тисяч слухачів.

Саме через ці зібрання в мюзик-
холах ім’я Шеррингтона стало ши-
роко відомим. Одного разу до ньо-
го підійшов чоловік, який у розмові 
сказав: «Ці гади з мюзик-холу Ласбі 
занапастили мою дружину». Шер-
рингтон вже давно знав про широ-
комасштабну проституцію, органі-
зовану при мюзик-холах. Але це був 
для нього знак почати якісь дії, щоб 
припинити це зло.

Хоча закон забороняв проститу-
цію, він ніколи не виконувався. Спів-
робітники місії на Тауер-Гамлет по-
чали широку кампанію проти цього. 
Вони невтомно роздавали трактати 
біля входу в мюзик-холи, особисто 
бесідували з відомими проститут-
ками, попереджували молодих лю-
дей, які заходили й виходили з за-
лу. Їх висміювала преса. Шерринг-
тон був зображений на карикатурі з 
«моральним мікроскопом» в руках, 
а власники мюзик-холів платили 
найманим бандитам, щоб ті погро-

жували його співробітникам. Без-
успішно спробувавши привернути 
до цього увагу поліції, Шеррингтон 
виставив свою кандидатуру на пост 
окружного радника в Майл-Енд, і 
переміг на виборах. На посту рад-
ника він зміг завдати нищівний удар 
по головних опорах цього пороку, і 
знищив найгірші публічні доми в Іст-
Енді.

Недільні зібрання Шеррингтона 
стали такі багатолюдні, що побу-
дова Великого залу для зібрань на 
Майл-Енд-Роуд стала першочерго-
вою необхідністю. Чарльз Сперджен 
радив поспішати в цій справі. Р. Бе-
вен, глава банку Барклі, пожертву-
вав дуже велику суму, а лорд Шафт-
сбері та Семюел Морлі — обидва 
члени парламенту — приєдналися 
до здійснення цього плану. Великий 
зал для зібрань було побудовано 
всього за десять місяців і відкрито у 
1886 році. Він був розрахований на 
п’ять тисяч місць і став другим за ве-
личиною місцем для богослужінь у 
Лондоні. Його справедливо почали 
називати «Залом хвилюючих спога-
дів». Після відкриття залу протягом 
наступних п’ятдесяти років тут що-
вечора проводилися зібрання…

Через деякий час відкрилася но-
ва сторінка в роботі місії — роздача 
їжі. Під час важкого економічного 
спаду в 1920-ті роки сотні голодних 
бідняків могли розраховувати на 
допомогу у великому залі місії на 
Тауер-Гамлет. Професор Фолкнер 
писав: «Під час важкої зими тільки 
за січень та лютий ми змогли вида-
ти людям не менше 20 тис. порцій 
їжі». У цій акції взяли участь багато 
людей, включаючи й самого короля. 

Обшир діяльності Шеррингтона 
та його вплив на життя лондонсько-
го Іст-Енду були надто великими, 
щоб вмістити їх у короткий життє-
пис. Але найбільш важливою спра-
вою в усіх його трудах була пропо-
відь Євангелії, приведення грішних 
людей до особистого пізнання Хрис-
та та вічного спадку на небесах.

Фред Шеррингтон помер у 1936 
році, до останнього подиху перебу-
ваючи в діючому строю армії Царя 
над царями, у якому він протягом 
шістдесяти восьми років очолював 
почату колись роботу. 

За книгою Пітера Мастерса 
«Люди великої мети»

Великий зал місії для зібрань



— Віра!
— Майна!
— Харош!
Ці слова на будмайданчику — з ранку до вечора, як і матюки у стройба-

ті. Матюкаються ж усі, крім Христосика. Ніхто й не пам’ятає, як його звати, 
— Христосик та й Христосик. Хто в чомусь винен? — Христосик. Кого куди 
послати? — Христосика! Усі на перекур — а Христосик вкалуй.

Бувало, спитають для сміху:
— Ану-ка, Христосик, расскажи нам че-ньть из Библии.
Той попервах було й казав:
— Вот мы строим военный городок. А придет время — и все города в мире рассыплются 

в прах. Да и храмы рассыплются. А на Небе — Божий град, его-то и надо строить. Сказано в 
Писании: каждый, кто верует, — это живой камешек того храма, что во веки веков.

Говорить — а ті лише регочуться. То згодом став одмовчуватися: що метати бісер перед 
свинями. Відійде та й молиться собі подумки, бо тихенько не дають: як запримітили було, 
що молиться, то тільки й чути — «подай то», «подай это», «да побыстрее, что ты там копа-
ешься!». Як же стали помічати, що почав молитися мовчки, то й тоді спокою не давали, тож 
мусив говорити з Господом, сидячи з ними трохи збоку на перекурі.

Бо ж бували дні, що переважно перекурювали. Немає розчину, нема цегли, цвяхів катма, 
струму не стало, того бракує, сього... То вже всі анекдоти на світі розкажуть, у карти награють-
ся. Ну а Христосик хоч намолиться.

Сьогодні треба наздогнати план. Кілька днів працювали «спустя рукава», тепер же треба 
наздогнати. Аврал! Під кінець місяця повинні ж відрапортувати начальству про виконання 
плану, та й саме начальство має звичку нагрянути десь ближче до кінця місяця, обов’язково 
чуба нам’яти, навіть якщо все йде нормально. А чим цього разу відрапортувати, що показа-
ти? Аврал!

Заметушилися, забігали, закричали, заматюжилися не триповерховими, а цілими хмаро-
чосами! А поміж тим, що «для связки слов», раз по раз чути:

— Віра! Віра!
«Була б наша віра хоч би такою, як цей кран», — промайнуло в думці Христосику.
Та часу на думання нема:
— Давай, братва, побыстрее. Да побольше, побольше кладите.
— Так не выдержит же, товарищ старшина... — хтось всмілився засумніватись цього разу.
— Выдержит, ни хрена не будет, хрен с ним. Христосик, побольше ложи! Вира!
Важконавантажений піддон із цеглою, жалібно скрипнувши, поволеньки пішов угору. 

Троси, натягнуті, мов струни, здавалося, аж бриніли. Помалу, помалу, потихеньку. Поскрипу-
вав, наче нарікаючи на нещасливу долю, та все ж угору, вгору.

— Пошло, пошло. Говорил же, ни черта не будет, — трохи не пошепки промовив старши-
на, ніби гучним словом боявся різонути по тросах.

Усією бригадою вони стояли під краном і наче заворожені дивилися, як поволеньки пли-
ве у вишину перевантажений піддон. Закинувши голови, стояли й дивилися. Піддон їм за-
ймав трохи не всеньке небо.

Та раптом те небо зірвалося і стрімко рушилось на них! Грюкіт піддона, що обірвався, кри-
ки солдатиків і гуркіт розсипаної цегли злилися водно!!!

Христосик підвівся, обтрусився, оглянув себе — і зчудовано подивився навкруж. І товариш 
старшина, і кожен із їхньої бригади лежали навсібіч, 
побиті, поранені, покалічені злощасним піддоном.

Мерщій узявся витягати співслуживців із-під 
уламків, бо ж один-єдиний зі взводу лишився не-
ушкодженим.

Віктор ГРЕБЕНЮК

Град Божий



Консервована правда

Точка зору

Дмитро ДОВБУШ



Консерватор — це людина, яка 
з надією дивиться в минуле і шко-

дує про майбутнє.
Леонард Левінсон

Інформаційна доба
Кажуть, тепер — інформацій-

на доба… Інформація нас оточує, 
наповнює нашу свідомість, впли-
ває на наші рішення. Інформа-
ція — найбільш ходовий товар: усі 
прагнуть отримати найсвіжіші но-
вини, найновіші технології, найточ-
ніші результати досліджень. І чим 
об’єктивніше, правдивіше джерело 
інформації, яким користуємося, тим 
більші шанси на успіх нашої справи. 
Це правда, хіба ж ні?

В епоху підробок усі говорять 
про натуральне, свіже, якісне. Нарі-
кають на ГМО, консерванти, арома-
тизатори, барвники…

Чим менше замінників у про-
дуктах, які споживаємо, тим менше 
проблем зі здоров’ям (хочеться ві-
рити) буде в кінцевому результаті.

І все ж у погоні за новішим, су-
часнішим — не забуваємо й про 
древні перевірені істини та досвід 
минулих поколінь. А в бажанні спо-
живати найсвіжіше — не перестає-
мо робити консервовані запаси ово-
чів та фруктів на зиму.

Як знайти баланс між невпинно 
зростаючим світом інновацій і не-
старіючими біблійними принципа-
ми, між прогресивними богослов-
ськими поглядами й непорушними 
церковними традиціями? Невже в 
цьому вічному конфлікті ніколи не 
знайти «золотої середини»?

Навколо нас — безліч термінів 
і ярликів: консерватори та лібера-
ли, праві та ліві, любителі давнини 
й шукачі новизни… Я б не хотів об-
межувати своїх роздумів подібни-
ми кліше. Також невдячна справа 
— у цьому протистоянні ставати на 
чийсь бік. Це завжди необ’єктивно. 
Усе доволі складніше, ніж «добро» і 
«зло». Світ значно більш строкатий, 
ніж «чорне» і «біле».

Моя стаття — не богословський 
трактат. Я не цитуватиму терміноло-
гічних словників і не розглядатиму 
протистояння консерватизму та лі-
бералізму в історичному зрізі. Тому, 
можливо, мої роздуми видадуться 
дещо поверхневими. Просто в мене 
впродовж служіння й спостережень 

визріла думка, якою хочу поділити-
ся. Сподіваюся, вона наштовхне вас 
на корисні ідеї.

Консервовані огірки
Почну роздуми з випадку, який 

змусив мене замислитися над сло-
вом «консервативний». На бесіді в 
одній церкві пастор сказав такі сло-
ва: «Дехто називає нас консерватив-
ними! Та консерви — це ж добре! 
Вони не пропускають шкідливого 
зовнішнього впливу. В них овочі за-
хищені й добре зберігаються!» Важ-
ко не погодитися. Це дійсно так.

Приходжу додому, приношу з 
підвалу банку з солоними огірка-
ми. Актуально, авжеж! А чому? Бо 
надворі зима. Навряд чи мене за-
цікавлять підвальні запаси влітку, 
коли теплиця наповниться свіжими 
хрумкими плодами. Дивлюся на 
банку… Справді, захищена від шкід-
ливого впливу, дбайливо герметич-
но закручена кришка. Усе зроблено 
для того, щоб зберегти продукт від 
псування. Це і є пряме призначен-
ня консерви. Хоча… Мимоволі на 
пам’ять приходить момент, коли я 
відкрив одну з таких банок, яка про-
стояла кілька років, і її вміст виявися 
непридатним для споживання.

Дозвольте поділитися деякими 
висновками, які випливають із цих 
роздумів. 

Консерватизм — дуже корисна 
річ. Більше того, за несприятливих 
часів — це чи не єдиний спосіб для 
церкви вижити, зберегти власне 
вчення. Консервація — це стабіль-
ність. Та лише на певний час. Потім 
починаються незворотні процеси 
гниття. Консерватизм — це захище-
ність, але ні в якому разі не розви-
ток. Шанс на розвиток і позитивні 
зміни має лише огірок, прикріпле-
ний до стебла, з якого він черпає 
життєдайний сік. У банці огірки по-
мирають. На гілці — ростуть. У банці 
— безпечно. Ні тобі палючих соняч-
них променів, ні кислотних дощів… 
На гілці — завжди певний ризик. 
Саме ризик і є тією ціною, яку дово-
диться платити за можливість роз-
витку й росту.

Червива манна
А згадаймо манну небесну! Чого 

б ото Богові було не сипнути добря-
че, щоб усі набрали собі по кілька 

мішків (законсервували) — і спокій? 
Але ж ні — щодня потрібно було 
збирати свіжу. Хоча запасати дозво-
лялося, але тільки на День спокою. 
І що ви думаєте, не було людей, які 
спробували-таки відкласти на «чор-
ний день»? Ага, не були б то євреї! 
Тільки даремно, бо ж вона, цебто 
манна, зчервивіла… Отаке.

Історія з манною наштовхує на 
кілька думок. По-перше, людина не 
могла, зробивши запас на місяць 
наперед, заспокоїтися й забути про 
Творця до наступної кризи. Вона му-
сила щодня, образно кажучи, шука-
ти Бога, очікувати на Його піклуван-
ня. Друга думка: очевидно, Господь 
не хотів, щоб люди харчувалися чер-
ствим, учорашнім. Він давав щодня 
свіже. Мабуть, те ж саме можемо 
сказати й про поживу для душі. Ви-
словимося більш глобально: біблій-
на істина — не консерва, вона по-
кликана по-новому ожити для кож-
ного часу. Важко не помітити, що 
Божі повеління — динамічні, збері-
гаючи ключову суть, вони набува-
ють нових проявів у кожній епосі. 
Ви помітили, що Ісус практично не 
цитував Старого Заповіту? Хіба тоді, 
коли дискутував із фарисеями й му-
сив оперувати їхніми категоріями. 
Навіть ключові, основоположні за-
повіді Тори набули в Його вустах сві-
жого, актуального прочитання! 

Прикладів цього сповнений, зо-
крема, п’ятий розділ Євангелії від 
Матвія:

«Ви чули, що було стародавнім 
наказане: Не вбивай, а хто вб’є, під-
падає він судові. А Я вам кажу, що 
кожен, хто гнівається на брата свого, 
підпадає вже судові».

«Ви чули, що сказано: Не чини 
перелюбу. А Я вам кажу, що кожен, 
хто на жінку подивиться із пожадли-
вістю, той уже вчинив із нею пере-
люб у серці своїм».

«Також сказано: Хто дружину 
свою відпускає, нехай дасть їй листа 
розводового. А Я вам кажу, що ко-
жен, хто пускає дружину свою, крім 
провини розпусти, той доводить її 
до перелюбу».

«Ще ви чули, що було стародав-
нім наказане: Не клянись неправди-
во, але виконуй клятви свої перед 
Господом. А Я вам кажу не клястися 
зовсім».

«Ви чули, що сказано: Око за око, 



і зуб за зуба. А Я вам кажу не проти-
витись злому».

«Ви чули, що сказано: Люби сво-
го ближнього і ненавидь свого во-
рога. А Я вам кажу: Любіть ворогів 
своїх».

Ісус ні в якому разі не перекрес-
лював Закону. Просто його вимо-
ги зросли у зв’язку зі збільшенням 
благодаті. Людство розвивається, 
знання накопичується. Вимоги, які 
висувалися дітям, зростають із їхнім 
дорослішанням.

Старі бурдюки
І саме тут криється небезпека. 

Небезпека в тому, що нове вино 
не можна вливати в старі бурдюки. 
Інакше бурдюки розірвуться. Латки 
із нового сукна ще більше зіпсують 
стару одежу. А світильник, накритий 
посудиною, врешті-решт згасне.

Хтось сказав, що консерватизм 
— це спалювання мостів перед со-
бою. Протилежна крайність, яку теж 
можна спостерігати, — спалювати 
їх позаду себе. Але не варто спалю-
вати жодних мостів ні попереду, ні 
позаду. Досвід минулих поколінь 
надзвичайно цінний. І не менш важ-
ливо — продовжувати розпочате 
ними.

Апостол Павло писав: «Дослі-
джуючи все, тримайтеся доброго!» 
Очевидно, він розумів, що не мож-
на закриватися від розвитку, вдо-
сконалення, пізнання, навчання. Ав-
жеж, хто, як не колишній Савл, міг 
це усвідомити в усій повноті! Той, 
хто не лише категорично засуджу-
вав «нову науку», яку проповідува-
ли апостоли Ісуса Христа, а й без-
компромісно знищував її послідов-
ників, свято вірячи, що служить тим 
Богу. Старі бурдюки відмовлялися 
сприйняти Месію і Його учнів як ви-
конавців Божої волі. Старі бурдюки 
— це розум, який втратив еластич-
ність, здатність розширюватися й 
вміщати нове вино Божого відкрит-
тя. Сам Божий Син мусив зупинити 
Савла, давши йому новий розум (і 
навіть нове ім’я). Зрештою, Павло 
закликає інших: «Перемініться від-
новою вашого розуму, щоб пізнати 
вам, що то є воля Божа…»

Тільки оновлений розум може 
сприйняти, розрізнити шлях, яким 
Бог веде церкву й кожного христи-

янина зокрема. Запитайте себе: чо-
му саме книжники й священики, які 
найкраще знали Писання і розказу-
вали людям про Бога, не впізнали 
Бога, коли Він прийшов на землю?

Не все нове — погане, не все ста-
ре — хороше. І навпаки. До всього 
потрібен критичний підхід. Пастор 
Сергій Вітюков називає здатність 
змінювати мислення і переконання 
однією з основних характеристик 
зрілої людини. І найгірше, — про-
довження його думки, — коли саме 
релігія робить наш розум непово-
ротким щодо змін.

Багато біблійних істин сьогодні 
повинні прозвучати в актуальному, 
відповідному сучасності світлі. Та 
для цього спершу розум християн 
має обновитися.

Хай живуть цибуля і часник!
Консерватизм виникає на ґрун-

ті зручностей. Цю думку висловив 
Максим Горький. Пам’ятаєте, як із-
раїльський народ у пустелі тужив за 
Єгиптом? За Єгиптом, де їх гнітили! 
За Єгиптом, де вони були безправ-
ними рабами! Але як там смакував 
часник і цибуля… 

Бог дав їм подих свободи, віль-
ний політ, право боротися за свою 
незалежність! А вони…

Стабільність заколисує. Ми почи-
наємо триматися за наші зручності, 
які іноді не варті навіть ламаного 
гроша. Розвиток — це завжди ризик, 
напруга, важка праця, втрати, падін-
ня… Сумно, проте більшість людей, 
що приросли до звичних єгипет-
ських буднів, злякавшись боротьби, 
скажуть: «Ми не зможемо ввійти 
до того народу, бо він сильніший за 
нас...» І тільки одиниці, яких «діс-
тали» глина й солома, заперечать: 
«Конче ввійдемо ми й заволодіємо 
ним, бо ми справді переможемо йо-
го!» Страх змін — не менш сильний 
аргумент на користь консерватизму.

Якось я читав про населення яко-
гось тропічного острова, яке прак-
тично жило за рахунок туристів. 
Кліматичні умови дозволяли їм не 
хвилюватися про житло. Навіть про 
їжу вони мало думали — вона рос-
ла на деревах. Таким чином місцеві 
жителі не мали особливої мотивації 
навчатися, працювати й т. ін. Вони 
цілими днями нічого не робили. Ли-

ше фотографувалися з туристами, 
грали в карти й пиячили. Люди зу-
пинилися в розвитку й деградували.

Очевидно, така сама доля чекає 
й тих, хто зупиняється на досягнуто-
му, тримається за минуле, лінується 
розвиватися й боїться змін.

І все-таки вона крутиться!
1632 року побачила світ відома 

праця італійського астронома Галі-
лео Галілея «Діалоги». І треба ска-
зати, що світу вона не сподобалася, 
зокрема світу релігійному. Нагадаю, 
книга досить однозначно натякала 
на те, що не Сонце обертається на-
вколо Землі (як тоді вважали, зокре-
ма — під впливом церкви), а Земля 
навколо Сонця. Вже через кілька мі-
сяців книгу було заборонено й ви-
лучено з продажу, а самого Галілея 
викликано до Риму на суд Інквізиції. 
Це вам щось нагадує?

Нам сьогодні майже смішно чи-
тати про те, що така елементарна й 
очевидна сучасній людині річ, як ге-
ліоцентрична система світу, підда-
валася сумніву й притому — церк-
вою! Однак Галілею за своє «вільно-
думство» у 68-річному віці довелося 
побувати під арештом і, зрештою, 
відректися (принаймні на словах) 
від своїх «єретичних» поглядів. Уче-
ному суворо заборонили «захища-
ти й видавати за ймовірне вчення, 
яке визнано помилковим і проти-
вним Святому Письму», і наказали 
під страхом покарання навіть «не 
розмірковувати більше (письмово 
чи усно) про рух Землі й про неру-
хомість Сонця». Після оголошення 
вироку Галілей на колінах виголо-
сив зречення, що врятувало його від 
вогнища. Решту життя він прожив 
під домашнім арештом і постійним 
наглядом інквізиції.

Залишається тільки подякувати 
Богу, що нам випало жити в час, ко-
ли за власні погляди хоча б не спа-
люють на вогнищі. А тепер уявімо, 
що було б, якби ніхто так і не на-
важився поставити під сумнів по-
милкову консервативну позицію 
церкви? Ми б і досі вважали Землю 
центром Всесвіту? На жаль, людині 
властиво тішити себе ілюзіями, згід-
но з якими все обертається навколо 
неї…

Цей промовистий історичний 



приклад нагадує нам про те, яким 
небезпечним може бути крайній 
консерватизм і як сильно він може 
дискредитувати своїх представни-
ків.

Досліджуючи все, тримайтеся до-
брого

Хочу ще раз підкреслити, що 
зовсім не мав за мету сказати, що 
консерватизм — це погано. Він, як і 
будь-яка інша система поглядів, має 
свої плюси й мінуси. Тому кожна лю-
дина має збалансувати в собі різні 
позиції (як би там їх не називали), 
взяти на озброєння позитивні ідеї, 
які б сприяли становленню характе-
ру й успішному розвитку.

Я духовно зростав у досить кон-
сервативному протестантському 
середовищі. Воно по-особливому 
цінне для мене з усіма його перева-

гами й недоліками. Ніхто мене так 
не надихав і ніхто так не ранив, як 
воно. Однак цілком віддаю собі звіт, 
що мої погляди консервативними 
назвати важко. Та ліберальними во-
ни теж не є. Вони визначаються тією 
самою порадою апостола: «Усе до-
сліджуючи, тримайтеся доброго!»

Нам важко звільнитися від яр-
ликів, навішаних суспільством, гро-
мадою, оточенням. Часто люди із 
закритими, глухими до Божого го-
лосу серцями називають лібераль-
ним усе, що відрізняється від їхніх 
правил і традицій — добре воно чи 
погане. Розумієте, консерватори й 
ліберали — представники двох про-
тилежних крайностей. А ми не має-
мо права займати якоїсь крайності. 
Нам потрібна твереза зважена по-
зиція.

Важливо бути відкритим до но-

вого, не забуваючи ставитися до 
нього критично. Якщо певна ідея 
сприятиме моєму розвитку і з погля-
ду здорового глузду не виглядатиме 
шкідливою, я не відмовлюся від неї 
лише тому, що вона не відповідає 
чиїмось традиціям.

Ми ж не обмежуємося гужовим 
транспортом в часи автомобілів  і не 
користуємося рахівницями в епоху 
комп’ютерів. Безглуздо в сезон роз-
кішних плодів сидіти на консерво-
ваних овочах. Не будьмо подібними 
до Савла, що кидається з кулаками 
на все нове та мислить фарисей-
ськими шаблонами. Нехай наші 
серця та розум будуть відкриті для 
Святого Духа, щоб Він їх оновлював 
та розширював. 

Недавно я прочитав цікаве опо-
відання про голландського служите-
ля шістнадцятого століття Дірка Ві-
льямса. Дірк належав до нового на-
прямку в протестантизмі, який мав 
зневажливу назву «анабаптизм», 
що буквально означає «перехреще-
ні». Після реформації Мартіна Люте-
ра та Жана Кальвіна в реформатор-
ських колах виникла полеміка — у 
якому віці треба приймати хрещен-
ня? Такі лідери, як Якоб Аманн (від 
якого пішли аміші) та Мено Сименс 
(від якого пішли меноніти), наполя-
гали на тому, що хрещення повинне 
бути тільки в зрілому віці. Більше 
того, вони вважали, що всі, хто був 
«охрещений» в дитинстві, повинні 
прийняти водне хрещення, досяг-
нувши повноліття. Новий рух відки-
дав дане їм прізвисько «анабаптис-
ти», оскільки вони вважали, що не 
перехрещують людей. Вони заявля-
ли, що хрещення в дитинстві — не 
хрещення як таке.

Що цікаво, не тільки католицька 
церква, але й усі головні протестант-
ські рухи того часу оголосили нове 

вчення єрессю. Але, незважаючи на 
це, водне хрещення у зрілому віці 
набувало все більшої популярності.

Офіційна церква стала боротися 
з цією «заразною єрессю». Було ого-
лошено, що кожного, хто перехре-
щуватиметься, буде взято під варту, 
а лідерів та пасторів, які пропові-
дують це вчення, буде страчено. 
Але, незважаючи на всі заборони та 
залякування, тисячі людей, «охре-
щених» у дитинстві, знову входили 
у воду й приймали водне хрещення 
з повним зануренням. Інквізиція не 
змусила довго чекати себе. Служи-
телів та простих людей стали масо-
во ув’язнювати як відступників від 
християнської віри. Багатьох лідерів 
спалювали на вогнищах або ж, час-
тіше, топили у воді.

За свої переконання був засудже-
ний і пастор Дірк Вільямс. Він очіку-
вав смертної кари в тюрмі. Тюремне 
приміщення стояло на березі озера. 
Коли настала зима й озеро стало за-
мерзати, йому вдалося вистрибнути 
з вікна й утекти з в’язниці. Істори-
ки стверджують, що через тривале 

перебування у в’язниці він важив 
40-50 кг, тому, незважаючи навіть 
на те, що лід був неміцним, він зміг 
акуратно перейти через нього. По-
бачивши це, один із наглядачів за-
повзявся переслідувати його, але, 
маючи на собі важку металеву коль-
чугу, провалився під лід і став тону-
ти. Втікаючи, Дірк побачив, як його 
переслідувач, борсаючись, іде під 
воду. Тому він прийняв рішення по-
вернутися й допомогти своєму пе-
реслідувачеві…

Поки в’язень діставав свого на-
глядача, на допомогу підійшла гвар-
дія — і  його знову кинули у в’язницю. 
Через декілька днів, 16 травня 1569 
року, над ним був звершений суд, 
його оголосили єретиком і спалили 
на багатті.

Прочитавши життєву історію Дір-
ка Вільямса, я подумав, як важко 
християнству давалася реформація 
і яка велика ціна була заплачена за 
кожну доктрину, яку ми сьогодні 
сповідуємо. На жаль, часто цією ці-
ною ставало людське життя. Скіль-
ки було сміливців, таких, як Дірк 
Вільямс, завдяки яким ми сьогодні 
можемо вільно, опираючись на Бо-
же Слово (1 Петра 3:21), укладати 
Заповіт з Господом!

Роман САВОЧКА

1

Невдала втеча пастора з 
тюрми



Україна покарана 
чи помилувана Богом?

Фото: Ілля Варламов

Роздуми з приводу



— Нині в Україні склалася дуже 
складна ситуація. Чи ми можемо 
знайти в Біблії відповіді, як нам ді-
яти?

— Коли все це прийшло в нашу 
країну, я трохи по-іншому став ди-
витися на Біблію. Я ще глибше від-
чув, наскільки ця книга актуальна 
та сучасна. Її принципи не старіють 
ніколи. Фактично, те, що було в ізра-
їльського народу, в інших народах та 
імперіях, відбувається й тепер. Про-
сто звучать інші імена, інші місця. А 
суть та ж сама.

Раніше Старий Заповіт ми зде-
більшого сприймали в переносному 
значенні, як образи. Але, дивлячись 
на історію ізраїльського народу, ми 
можемо взяти безліч уроків і для 
свого народу.

Я нещодавно ще більше переко-
нався в одній істині: все залежить 
від того, як вирішив Усевишній. Ми, 
люди, часто керуємося власними 
відчуттями та розуміннями, які мо-
жуть змінюватися. Ми здатні вага-
тися, сумніватися. Запитувати себе: 
«Хто нам допоможе? Звідки чекати 
підтримки?» Але все буде так, як ви-
рішив Бог. От єдине: аби ж то нам 
знати, що вирішив Всевишній щодо 
нашого українського народу.

Я бачу два варіанти, над якими 
важливо пороздумувати. Або Бог 
виявляє до нас прихильність  — і са-
ме тому Він викрив усякий негатив. 
Багато проблем прийшло в нашу 
країну як реакція на те, що Бог хо-
че виявити милість до України. Або 
другий варіант (це також не виклю-
чено) — Бог карає наш народ за на-
ші гріхи й беззаконня. Бо якщо бути 
відвертими та чесними, все ж таки 
Богу є за що судитися з українським 
народом.

— А чи могли б ви провести 
більш чіткі паралелі зі Старим За-
повітом та тим, що відбувається в 
Україні? Чи можемо ми якісь при-
клади знайти, які можна було б на-
класти на нинішні проблеми в на-
шій державі?

— Прикладів можна навести 
безліч. Візьмімо, наприклад, пер-

ший варіант, що Бог прихилився до 
України. Коли Бог вирішив послати 
Мойсея вивести євреїв з Єгипту, Він 
зустрівся з ним, назвав Своє ім’я, по-
казав чуда, які він повинен був явити 
єврейському народу. Мойсей прий-
шов до народу, зібрав старшин, по-
казав їм чуда, назвав ім’я Бога і пе-
редав їм Його повеління. Якою була 
реакція євреїв? Звичайно, радість! 
Бог почув їхню молитву, бо напи-
сано, що вони волали до Бога че-
рез важку працю та знущання. І тут 
прийшов визволитель, щоб вивес-
ти їх із рабства. Напевно, ця новина 
дуже швидко поширилася серед єв-
рейського народу. І вони стали, так 
би мовити, збирати чемодани. Вони 
чекали, що от Мойсей піде до фара-
она, вони підпишуть асоціацію — і їх 
відпустять у той обіцяний край, про 
який Бог казав Аврааму, Ісаку та Яко-
ву.

Мойсей пішов до фараона, але 
асоціація підписана не була. Фара-
он підписав інший указ, який ствер-
джував, що євреям, напевно, дуже 
легко живеться. Тому їм більше не 
будуть постачати соломи для цегли, 
але обсяг роботи потрібно виконати 
той самий. Євреї стали самі збирати 
солому, і, звичайно, це вплинуло на 
технологічний процес. Їх стали бити 
за те, що вони не дають визначеної 
норми.

Як євреї зреагували на це? Сказа-
ли: «Мойсею, навіщо ти прийшов?» 
Вони очікували чогось зовсім іншо-
го. Та й сам Мойсей почав запитува-
ти: «Боже, а для чого ж Ти мене по-
слав?»

Коли стає не краще, а навіть гір-
ше, тоді починаємо думати: «А мо-
же, краще хай би вже було, як було. 
І не варто нічого змінювати. Ми вже 
так звикли: робота, їсти дають, час-
ничку, цибульки, м’ясця трохи. Уже 
змирилися зі своїм статусом, звикли 
до цього. А тут ніби й надія була на 
те, що прийде свобода, — а стало 
гірше.

Щось подібне і в нас. Уже, здаєть-
ся, була якась і стабільність, хоча ми 
нею й не були задоволені. Та все ж 
долар був по вісім гривень стабільно 

тривалий час. А тут почався Майдан 
і спричинив такі події, про які ми й 
подумати не могли. Війна, падіння 
економіки. І виникає думка: а може, 
не треба було цього всього.

Але хотів би зауважити тут один 
момент (це дуже важливо для на-
шого українського народу): якщо Бог 
схилився до нас, як Він схилився до 
євреїв, і якщо це Він допустив усі ці 
події для того,  щоб допомогти нам, 
як Він колись допоміг єврейському 
народу, ми не повинні ставати поді-
бними до них. Євреї стали нарікати 
— і це привело їх до пагуби.

Що потрібно було єврейському 
народу? Якщо його веде Бог, зна-
чить треба довіряти Богові й терпе-
ливо очікувати, коли прийде оце ло-
гічне гарне завершення. Але євреям 
було важко це зробити. От дійшли 
вони до кордонів ханаанської землі 
й пішли розвідати її. Вони не могли 
переглянути відео чи фото, як ми 
робимо тепер. Тому змушені були 
послати розвідників. Ті пройшлися, 
оглянули землю, і щоб щось показа-
ти іншим людям, взяли галузку ви-
нограду, яка була настільки рясною, 
що двоє людей несли її. І що ж во-
ни розповіли людям, які їх чекали. А 
ось що: «Земля, яку ми розвідували, 
хороша. Вона тече молоком та ме-
дом». Але десять із них ще додали 
до цих слів: «То ще не все. Земля то 
хороша, але там великі міста, у яких 
живуть велетні. Нам їх не здолати».

І що тепер — знову повертатися 
в Єгипет і перепрошувати фараона? 
Бог дав їм шанс, дав неймовірну 
можливість, ведучи їх та супрово-
джуючи неймовірними чудами. А 
вони все одно нарікають на Нього і 
не довіряють Йому. Їм не вистачило 
мудрості трохи потерпіти, поки при-
йде перемога в їхнє життя. Те ж саме 
й у нас. Так, ми не могли й допусти-
ти, що стикнемося з такими трудно-
щами. Але якщо все це допустив Бог 
у наше життя і в остаточному резуль-
таті це принесе благо нашому наро-
дові, то те, що ми проходимо тепер, 
не дає нам права нарікати й вислов-
лювати недовіру Богові. Покладай-
мося на Бога, очікуймо від Нього до-
помоги та милості. А Бог, Який роз-
почав певний процес, обов’язково 
його закінчить. 

Я не виправдовую цим нашу вла-

Роздумами про нинішню суспільно-духовну ситуацію в Україні ділить-
ся вчитель Церкви ХВЄ України, адміністратор відділу освіти ЦХВЄУ Ва-
силь ПОПУДНИК



ду, але закликаю людей поглянути 
глибше, далі: якщо за цим стоїть Бог, 
і Він вирішив благословити Україну, 
то нам на Нього треба покладатися, 
від Нього чекати допомоги. А якщо 
чиновники наші не будуть робити 
того, що служить на благо народу, 
то будуть там, де наш минулий пре-
зидент і його команда.

— А що говорить Біблія про вла-
ду і про ставлення народу до вла-
ди?

— Біблія дає чіткі критерії для ви-
значення влади. Написано, що вся-
ка влада від Бога. Але там є одна 
чітка умова, яку ми часто упускаємо, 
а беремо лише першу частину, яку 
я процитував вище. І з цього випли-
ває, що й Гітлер від Бога, і Сталін від 
Бога. Але там є зазначено, що від 
Бога та влада, яка служить народові 
на добро. Тобто та влада — справ-
жня влада і влада від Бога, яка чи-
нить добро тому народу, над яким 
вона поставлена. Якщо влада пере-
стає виконувати ту функцію, яку во-
на має виконувати щодо народу, ця 
влада йде проти керівництва Божо-
го. І Сам Бог стає проти такої влади. 
Це не раз ми можемо простежити 
в історії Ізраїлю. Бог виступав і про-
ти царів, і проти суддів, і проти свя-
щеників, яких же Сам і настановив. 
В Ізраїлі були також повстання лю-
дей, коли народ йшов проти влади, 
як і в нас в Україні це відбулося, то-
му що творилося свавілля. Тому як-
що влада чинить неправильні речі, 
на це не можна закривати очі. Але 
тут треба бути обережним, щоб не 
зациклитися на людях, на особах, 
на партіях, на програмах. Основне 
— Боже схвалення. Якщо Бог при-
хилиться до нас, то нікуди влада не 
дінеться від руки Божої. Він їх поста-
вить на місце в одну мить.

І якби ми, українці, та і євреї у 
свій час, зрозуміли, що нас веде не 
Мойсей, а Бог, ми б мали успіх. Ми 
нарікаємо на мойсеїв. А треба слу-

хати Бога. І хай навіть дії влади не 
такі, як нам хочеться, але якщо Бог 
прихилився до нас, ми маємо дові-
ряти Йому, триматися Божих поста-
нов.

— Як ви вже зазначали, ці події 
можуть бути також і покаранням 
від Бога. Як нам діяти в цій ситуа-
ції?

— От парадоксальна все ж таки 
наша країна. Чи не найбагатші зем-
лі в ній. А більшість людей живе за 
межею бідності. Україна одна з пе-
редових країн у Європі щодо віри 
в Бога та поширення християнства. 
І разом з тим ми одні з перших за 
негативними явищами: алкоголізм, 
СНІД, торгівля людьми, розлучен-
ня, аборти. Здавалося б, де логіка? 
Якщо ми християнська країна, то це 
мало б бути винятком.

Я не раз думав над тим, що над 
нашою країною висить якесь про-
кляття. Що таке прокляття? Це ко-
ли немає логічного пояснення тому 
злу, яке приходить у наше життя. 
Здавалося б, мало бути добре, а ста-
ється навпаки.

Та якщо глибше копнути, то укра-
їнський народ, який дуже релігій-
ний і називає себе християнським, 
далеко від Христа, від істини, від 
Слова Божого. Оце наша проблема: 
ми релігійні, але нам треба бути щи-
ро віруючими. І тому не виключено, 
що Бог має за що й гніватися на наш 
народ, і судитися з нашим народом. 
Але навіть якщо все, що відбуваєть-
ся в нашій країні, — Божий суд, тут 
також є вихід. У книзі пророка Єзекі-
їля сказано так: «І шукав Я між ними 
чоловіка, що поставив би загороду, і 
став би в виломі перед Моїм облич-
чям за цей Край, щоб Я не знищив 
його, та Я не знайшов!» (Єз. 22:30). 
Бог через пророка тут показує воєн-
ну ситуацію. На той час міста були 
обнесені мурами. І коли вороги під-
ступали до міста, вони намагалися 
пробити мур. Якщо їм це вдавалося, 

то місто захоплене. Таким способом 
Єрусалим і був узятий. І Бог, взявши 
за основу цю ситуацію, каже, що по-
требує того, хто став би у виломі. Але 
тут йдеться не про фізичну ситуацію. 
Тут йдеться про духовне. Якщо взяти 
з контексту, то євреї своїми гріхами 
зробили той вилом і стали беззахис-
ними перед своїми ворогами. Не 
халдеї, з якими воював Ізраїль, були 
їхньою загрозою. Господь каже, що 
шукав людину, яка б постала перед 
Його обличчям. Тобто виходить, що 
Бог через халдеїв карав Свій неві-
рний народ. Та попри те, що Бог су-
дився зі Своїм народом, попри те, 
що карав їх, Він шукав людину, яка б 
заступилася за цей край.

Розгляньмо ще один бік. Ким 
стає та людина, яка собою закриває 
вилом у мурі? Звичайно,  що жерт-
вою. Бог шукав того, хто б готовий 
був пожертвувати собою і виступити 
на захист народу перед Його лицем. 
І оскільки постати треба було перед 
Божим лицем, це означало, що про-
блема духовна й вилом духовний. 
І Бог, Який має покарати гріх, цими 
словами свідчить про те, що Він хо-
че явити милість. Але для цього Йо-
му потрібна людина, якої Він у вище 
згаданій ситуації так і не знайшов, 
тому й вилив свій гнів на народ. 

А якби знайшов? Якби з’явилися 
такі люди, які б стали перед Божим 
обличчям і благали за народ? Тоді б 
усе було по-іншому.

Бог хоче, щоб ми стали перед 
Його обличчям. Щоб українці, а осо-
бливо християни, Церква, стали пе-
ред Богом благати про милість для 
народу, стали просити, щоб Бог про-
стив Україні, щоб Він зняв Свій гнів 
та відмінив покарання і суди Свої, 
яких ми заслуговуємо. У такому разі 
Господь може виявити Своє мило-
сердя, як Він проявляв і до Свого на-
роду. 

За матеріалами телепрограми 
«Крок назустріч»

Щасливий, кому вдалося знайти щасливе життя, 
але щасливіший, хто вміє користуватися ним.

Григорій СКОВОРОДА



У мами щось не виходило, і тоді малюк додав деци-
белів своєму голосовому протесту. Матусі б на мить від-
воліктися від технічної проблеми і поцілувати малюка, 
якому всього кілька місяців від народження, та сказати 
йому кілька ніжних слів...

Але мама (мабуть, вже з ранку вона була роздрато-
вана) вирішила піти іншим шляхом. Несподівано на весь 
двір пролунав її пронизливий крик: «Та замовкни вже!» 
При цьому матуся з такою люттю почала трясти коляску, 
що я навіть злякався за здоров’я цієї маленької людини: 
а чи не вилетить крихітка з люльки? До слова, своєї мети 
матуся досягла швидко: дитина надовго замовкла.

З  цього приводу мені згадалася історія з Євангелії від 
Марка. Той випадок, коли Ісусу теж треба було внести 
спокій у навколишнє середовище. Обставини, щоправ-
да, тоді були більш суворими: хвилі й вітер буквально 
затоплювали човен, у якому, крім Сина Божого, пере-
бували учні. «Замовкни, перестань!» — сказав вітру і 
хвилям Христос. «І тиша велика настала ...» — оповідає 
Писання.

зробити добро кривднику на 2-й і на 10-й, і навіть на 50-
й раз, то ви собі просто лестите. На 51-й раз все одно з 
вас вирветься горезвісне «Та замовкни!» І жалюгідні за-
лишки любові й співчуття моментально згорять у вогні 
негативних емоцій. «Навчіться від Мене, бо Я лагідний 
і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим», 
— заклик Спасителя звучить, пронизуючи товщу століть, 
і сьогодні він актуальний, як ніколи. Хіба не чудово, коли 
і в серці молодої мами, і в серці малюка, і в серці сусідів 
буде панувати надприродний мир? Хіба не потрібні нам 
реальна сила й реальний авторитет, щоб у найважчих 
обставинах нашого життя вимовити: «Замовкни, пере-
стань!», і щоб потім сталося справжнє диво? Бог зі Свого 
боку зробив назустріч нам, людям, всі мислимі й немис-
лимі кроки. І Він все ще чекає нашого реагування у від-
повідь. Він бажає почути від нас, що (хоч ми і звиклися з 
горезвісним «Замовкни!») нам хочеться одного разу хо-
ча б прошепотіти з вірою: «Замовкни, перестань!»

Журнал «Благодать», 6, 2014

«Та замовкни вже!» 
чи «Замовкни, перестань...»

Дві ситуації, два індивіди, два способи ви-
рішення проблеми. У першому випадку мату-
ся пішла на повідку емоцій, будучи сильнішою, 
придушила беззахисного своїм авторитетом, 
викликала в дитині відчуття страху, яке й змуси-
ло крихіту замовкнути...

Ісус же не зривався на крик, не грав на пу-
бліку. Він просто скористався владою, яку дав 
Йому Небесний Отець, зробивши це просто й 
гідно. До речі, у другому випадку страх теж про-
явився, в учнів Господа, які оточували Його, але 
природа цього почуття була іншою — благого-
війною. «Хто ж це такий, що вітер і море слух-
няні Йому?» — казали вони один одному. Як би 
мені хотілося, щоб ще багато людей, разом із 
цією молодою матусею, задумалися й побачи-
ли величезну цінність свята Різдва. Якщо люди-
на приймає вірою, що Спаситель прийшов у цей 
світ у першу чергу заради неї; якщо вона зро-
зуміє, що їй конче потрібно зустрітися з Богом, 
щоб не просто впоратися з інстинктами, реакці-
ями й звичками, які, кажучи по правді, більше 
притаманні диким звірам, ніж людям розум-
ним, але звільнитися від них раз і назавжди, то 
Творець надприродним чином змінить прин-
ципи й звички, підходи та пріоритети такої лю-
дини. І ось тоді ненависть поступиться місцем 
любові, роздратування — смиренню, агресія — 
м’якості, а жадібність — щедрості...

Якщо ви, дорогий читачу, все ще тішите себе 
ілюзіями: мовляв, можна виїхати на так званих 
«морально-вольових якостях» і, наприклад, у 
відповідь на грубість проявити ввічливість або 



Небезпечна віддаль

Чи доводилося вам у житті їз-
дити неправильною дорогою? Чи 
бувало так, що ви проїхали багато 
кілометрів, перш ніж виявили, що 
рухаєтеся не в тому напрямку? Зви-
чайно, це прикро. Це втрачений час 
та матеріальні ресурси. Але це не 
настільки вже й страшно, бо можна 
повернутися на ту дорогу, яка нам 
потрібна.

Але у виборі життєвої дороги 
треба бути більш пильним. Тому що 
часто буває цю помилку виправи-
ти не так вже й просто. Правильно 
обрати шлях дуже важливо. Руха-
тися правильно, впевнено рухатися 
— архіважливо. Але є ще один мо-
мент, на якому я хотів би спинитися.

Святе Письмо розповідає нам 
про один випадок з життя апостола 
Петра: «А схопивши Його (Ісуса), по-
вели й привели у дім первосвяще-

ника. Петро ж здалека йшов слід-
ком» (Лк.22:54). Тут йдеться про 
останню хресну дорогу Ісуса Христа. 
І Петро йшов слідом на Ним. 

Люди, які вибрали Ісуса Христа 
своїм Спасителем і йдуть за Ним, 
зробили правильний та важливий 
вибір у своєму житті. Переконаний, 
що мільйони людей можуть засвід-
чити про те, як змінилося їхнє життя 
після того, як вони пішли за Ісусом 
Христом. Проте процитований бі-
блійний текст звертає увагу на один 
цікавий момент, який може бути в 
слідуванні за Ісусом Христом: Петро 
йшов услід за Христом, але пробле-
ма полягала в тому, що він ішов зда-
лека. Цебто відстань між Петром та 
Ісусом була великою.

І саме про цю відстань між нами 
й тим, за ким ми йдемо, я й хочу по-
розмовляти.

Переконаний, що наше суспіль-
ство більш християнське, ніж атеїс-
тичне. Взагалі, сьогодні не часто зу-
стрінеш людину, яка відверто заяв-
ляє, що Бога немає. Більшість людей 
у нашому суспільстві кажуть про те, 
що знають Господа Ісуса Христа і по-
зиціонують себе християнами. Зре-
штою, наша країна  — християнська 
країна. Та є одне «але», яке розкри-
вається в згаданому уривку Писан-
ня, і полягає воно в тому, яка від-
стань між мною і Тим, за Ким я йду.

Є фактори, які сприяють тому, що 
ця відстань збільшується. Їх дуже 
багато, але я хочу окреслити хоча б 
ті, які, на мою думку, головні.

Передусім диявол зацікавлений, 
щоб ваша віддаль від Бога була яко-
мога довшою. І, як не дивно, він не 
каже нам прямо про те, що не по-
трібно вірити. Він каже: «Можеш хо-

Віктор ВОЗНЮК



дити в церкву, можеш навіть читати 
Євангелію, але не будь надто рев-
ним. Просто вір — і досить! Не тре-
ба фанатизму, будь, як і всі». І цим 
самим відстань людини до Христа 
збільшується.

Лукавий зацікавлений, щоб від 
нашого суспільства забрати Слово 
Боже і дати щось інше — фальши-
ве. Мені приємно усвідомлювати, 
що саме на теренах України 450 ро-
ків тому була віддрукована Пересо-
пницька Євангелія як запорука того, 
що Бог бажає, щоб ми досліджува-
ли Слово Боже. Але, на жаль, лука-
вий відсторонив людей від Слова, 
переконавши їх, що потрібно дослі-
джувати його через посередників, 
через якісь коментарі, через якісь 
книги.

Я думаю, що ви погодитеся, що 
Писання — інструкція для нашого 
життя. Банально, але нерідко так 
стається, що багато інструментів 
ми псуємо тому, що не прочитали 
інструкції, перш ніж почали їх екс-
плуатувати. Одного разу Бог послав 
Свого пророка сказати слово. Він 
мав чітку вказівку, як це потрібно 
зробити. Важливою умовою було 
те, що цей чоловік повинен був по-
вертатися іншою дорогою і ні до ко-
го не заходити в гості. Але цей про-
рок все ж порушив Боже повеління, 
й зі сторінок Святого Писання ми 
дізнаємося, що непослух був трагіч-
ним для цієї людини. Вона поруши-
ла інструкцію.

Є й інші механізми чи, точніше, 
важелі, на які натискає лукавий для 
того, щоб відірвати людину від Хрис-
та, щоб відстань між нею та Богом 
була якомога більшою. До цих важе-
лів належить ігнорування Церкви. Я 
не кажу про якусь конфесію, а про 
живе людське спілкування з Богом і 
один з одним. Як прикро Богові, ко-
ли людина не турбується, щоб бути 
в хорошому оточенні. Святе Писан-
ня каже, що погане товариство псує 
добрі звичаї. Бог і Церква — те хоро-

ше товариство, яке позитивно впли-
ває на людину.

Є безліч причин, через які люди 
ігнорують спілкуванням з Церквою. 
Одні кажуть, що їх у Церкві обра-
жають та не розуміють, інші ствер-
джують, що на них дивляться не так, 
як би вони хотіли. Але насправді до 
церкви приходимо для того, щоб 
спілкуватися не лише з людьми, а й 
із Богом. І важливо усвідомлювати, 
що Бог розуміє і приймає нас таки-
ми, якими ми є.

Є ще одна причина, яка віддаляє 
нас від Господа, — це турботи жит-
тєві. Кожен вік, як каже Біблія, при-
готував для людини свої турботи. 
І це нав’язує нам певний стандарт, 
дотримуючись якого виглядаємо 
на фоні інших людей позитивно. Та 
щоб відповідати цьому стандарту, 
потрібно докладати безліч зусиль, 
часто ігноруючи душевні та духовні 
потреби.

На початку ХХ століття таким 
стандартом було мати землю та ко-
ней. Тоді ти гарно вписувався в сус-
пільство і був шанований у ньому. І 
ось наша сім’я захотіла відповідати 
цьому стандарту. Батьки важко пра-
цювали, рідко ходили до церкви, 
майже не читали Слова Божого. Тоб-
то відстань між ними і Богом става-
ла все більшою. Але компенсацією 
стало здійснене бажання — одного 
довгожданого дня тато привів до-
дому коня. Це був чи не єдиний на 
той час засіб пересування. Діти мрі-
яли, що ось одного разу сядуть на 
підводу і будуть їхати на базар. Усі 
вважали, що коли це станеться, во-
ни будуть найщасливішими людьми 
на землі. І ось у той щасливий день, 
коли вони вперше їхали на базар на 
підводі й співали, за кілька кіломе-
трів до закінчення їхнього шляху їх 
обігнала інша, запряжена трійкою 
коней. Жінка штовхнула чоловіка в 
бік і промовила: «Бач, як люди по-
їхали. А ми поки своєю шкапою 
доїдемо, то вже й весь базар розі-

йдеться».
Ось таке воно щастя. Нам здаєть-

ся, що якщо ми досягнемо чогось у 
цьому житті, то станемо найщасли-
вішими людьми на землі. Але, як 
хтось правильно зауважив, дорос-
лих від дітей відрізняють лише ціни 
на іграшки. Я думаю, що ви не раз 
стикалися з тим, що дитина через 
кілька годин після того, як отрима-
ла подарунок, втрачає будь-який ін-
терес до нього. Так само й у дорос-
лих людей. Нас лише короткий час 
може втішати нова сорочка чи ще 
щось, придбане нами. Та невдовзі 
ми починаємо шукати інший об’єкт 
бажань. Саме це й змушує нас по-
стійно занурюватися в життєві тур-
боти. І ці турботи нескінченні. Лу-
кавий знає: якщо людина поринає в 
цю трясовину, то важко з неї вибра-
тися. І це віддаляє людину від Ісуса 
Христа.

Я прочитав тільки уривок із жит-
тя Петра. Через досить короткий час 
через те, що Петро йшов здалека, 
він опинився в колі зовсім чужих 
йому людей. І там він, дорослий чо-
ловік, побоюючись слів якоїсь жін-
ки-служниці, клянеться, що не знає 
Ісуса Христа. 

Ігноруючи Святе Письмо, Церк-
ву та взявши курс на турботи жит-
тєві, ми наражаємося на небезпеку 
опинитися біля чужого вогню, біля 
чужих ідей, чужих стратегій та на-
прямків, які далеко від Божого, від 
євангельського, а часто й від люд-
ського.

Тому я бажаю всім нам, щоб, 
йдучи земною дорогою, ми не лише 
правильно обирали свої земні на-
прямки, але щоб у своєму житті ми 
обрали правильний духовний на-
прямок, метою якого є вічність із Бо-
гом. Ідімо слідом за Ісусом Христом, 
не допускаючи віддалі.

Віктор Вознюк,
завідувач відділу освіти ЦХВЄУ

Щастя — це коли ми йдемо за Богом. 
А нещастя — це коли Бог іде за нами. 

Симеон Афонський



Великий Бог

Якщо поставити запитання: «Яка християнська 
пісня нині є найбільш популярною та пошире-

ною?», напевне, найбільш правильною відповіддю 
буде: «Пісня «How Great Thou Art» (Який Ти вели-

кий), яка серед російсько-українських євангель-
ських християн більш відома за назвою «Великий 

Бог». Цікава історія її написання, поширення та 
використання. Цікаво й те, що найбільш відомий та 
популярний англійський варіант гімну безпосеред-

ньо пов’язаний з Україною.

Велика історія великої пісні

Цікаво знати



чності покликав мою врятовану ду-
шу до священного дня відпочинку». 
Очевидно, десь поблизу був по-
хорон. Того ж вечора я написав «O 
Store Gud».

Уперше гімн було виконано в 
церкві шведської провінції Верм-
ланд у 1888 році. Уперше «O Store 
Gud» був надрукований у журна-
лі Mönsterås Tidningen 13 березня 
1886 року. Вісім строф із нотами до 
них були видані в 1890 році в журна-
лі «Sions Harpan».

Російський переклад (1912)
У 1912 році один із засновни-

ків євангельського руху в Росії Іван 
Проханов (1869-1935) переклав ро-
сійською мовою слова цього гім-
ну. Відомо, що він дуже любив цей 
гімн і часто його співав, тому вклю-
чив його до збірки духовних пісень 
«Кимвалы», виданої в Ленінграді. У 
Боберга вірш мав 10 строф, а Проха-
нівський російський переклад пісні 
–  8. У 1922 році кілька збірок Проха-
нова були об’єднані у великий том 
«Пісні Християн».

Англійські переклади
У 1925 році Гюстав Джонсон зро-

бив перший дослівний переклад 
шведського тексту, але він не став 
популярним. Цей переклад відріз-
няється від сучасного англійського 
тексту, однак його, як і раніше, мож-
на знайти в деяких збірниках гім-
нів. Дослівний переклад Джонсона 
називається «O Mighty God, When I 
Behold the Wonder» (укр. «О, всемо-
гутній Боже, коли я бачу чудеса»).

Відомий на цілий світ англійський 
переклад зробив Стюарт Хайн, і він 
безпосередньо пов’язаний з Украї-
ною.

У 1933 році англійський місіонер 
Стюарт К. Хайн (1899-1989) зі сво-
єю дружиною служив серед укра-
їнського народу. Тоді він уперше 
почув цю пісню російською мовою 
і серйозно зацікавився історією її 
створення. 

Майкл Айленд пише: «Хайн ра-
зом зі своєю дружиною Едіт, уважно 
вивчивши російський переклад, по-
чав активно використовувати його 
в євангелізаційній роботі на заході 
України. Саме тоді Хайн став працю-
вати з текстами гімнів, написаними 
російською мовою». Натрапивши на 

виданий у Нью-Йорку друзями Про-
ханова, а пізніше надрукований у 
Росії збірник «Пісні Християн», Хайн 
почав використовувати його для 
своїх євангелізаційних кампаній. В 
Україні подружжя Хайнів співало 
цей гімн дуетом у безпросвітних 
неєвангелізованих місцях і бачило, 
який вплив він чинив на невірую-
чих. Незабаром після цього вони 
вирушили в Прикарпатську Україну. 
Перші три куплети англійською мо-

вою були написані під незабутніми 
враженнями від Карпат. 

У своїй книзі «Великий Бог: який 
Великий ти, Господи» Майкл Ай-
ленд пише: «Це було властиво для 
Хайна — податися в село й доклас-
ти всіх зусиль, щоб зібрати повну ін-
формацію про те, що його цікавило. 
В цьому разі Хайна цікавило, скіль-
ки людей у цьому українському селі 
прийняли Христа. Він дізнався, що 
єдиними християнами там були чо-
ловік на ім’я Дмитро і його дружина 
Людмила. Людмила вміла читати, 
що, очевидно, було рідкісним яви-
щем для того часу. За словами са-
мої Людмили, навички читання во-
на придбала сама, не вдаючись до 
чиєї-небудь допомоги. Жінка також 
розповіла цікаву історію про те, як 
один російський солдат, який жив 
у їхньому селі, забув Біблію, а Люд-
мила знайшла її. Саме Біблія стала 
її першою книгою. Коли Хайн при-
їхав у село і відвідав дім Дмитра, 
він почув, як у сусідній кімнаті, за-
повненій людьми, Людмила читала 

Карл Густав Боберг

Текст гімну базується на вірші 
шведського поета Карла Густава 
Боберга (1859-1940), написаного 
в 1885 році. В основі мелодії гім-
ну лежить шведська народна піс-
ня. Цікаво, що популярний тепер у 
всьому світі англійський текст був 
перекладений з російського. Його 
зробив англійський місіонер Стю-
арт Хайн, який додав два свої купле-
ти. Основну роль у популяризації 
гімну зіграли Джордж Беверлі Ши 
і Кліфф Барроуз у період євангелі-
заційної кампанії Біллі Грема. Гімн 
був названий одним із улюблених 
творів британської програми «Бі-бі-
сі» «Пісні славослів’я». «How Great 
Thou Art» займає друге місце (після 
«Amazing Grace») в списку улюбле-
них гімнів усіх часів, складеному 
журналом «Today’s Christian» у 2001 
році. У квітні 1974 року читачі жур-
налу «Християнський вісник» (англ. 
Christian Herald) назвали «Великий 
Бог» гімном №1 в Америці. Слова 
цього гімну перекладені багатьма 
мовами світу, його співають на всіх 
континентах і загальним співом на 
християнських зібраннях, і багато 
відомих і маловідомих співаків на 
євангелізаційних заходах і на кон-
цертних майданчиках. Гімн часто 
використовується як саундтрек до 
художніх фільмів і телевізійних про-
грам. «How Great Thou Art» назва-
ний улюбленою госпел-композиці-
єю трьох президентів США.

Історія створення гімну
Сам автор характеризує свій твір 

як спробу розповісти про своє захо-
плення величчю Господа. Але перш 
ніж Боберга відвідала ідея написан-
ня вірша, відбулися події, про які він 
розповів так: «Це сталося в ту пору 
року, коли все навколо набуло роз-
кішного забарвлення. За вікном спі-
вали птахи. І в один із таких теплих 
сонячних днів нас застала гроза, що 
викликала  побожний страх спала-
хами блискавок. Нам потрібно було 
поквапитися, щоб встигнути схова-
тися від стихії. Але, на мій подив, 
буря раптово закінчилася — і порив 
грози змінився ясним полуденним 
сонцем і радісним щебетанням пта-
хів. Повернувшись додому, я від-
чинив вікно, що виходить до моря. 
І почув чарівну музику дзвонів, які 
грали мелодію «Коли годинник ві-



вголос Євангелію від Івана. В Україні 
(я знаю це на власному досвіді) за-
вершальна стадія покаяння вимагає 
від того, хто кається, щиро вголос 
сказати про вчинені гріхи. Тоді Хайн 
вперше почув, як люди безпосе-
редньо звертаються до Бога з про-
ханням дарувати терпіння в пору 
скорботи і висловлюють сподівання 
на Його милість і підтримку. Хайн з 
дружиною не могли порушити мо-
мент праці Святого Духа, тому сто-
яли ззовні й слухали. Сам Хайн по-

тиянство після закінчення війни. Йо-
го єдиним бажанням протягом усіх 
цих років було знайти свою дружи-
ну. Чоловік зізнався Хайну, що він 
зневірився в тім, що знову побачить 
її. Тепер же він міг сподіватися, що 
їхня зустріч відбудеться на небесах, 
що завдяки розп’яттю Спасителя він 
і його дружина знайдуть вічне життя 
в Небесному Царстві. Ці слова й уві-
йшли в основу останнього куплета 
гімну «How Great Thou Art»: «Коли 
Господь мене Сам закликає і світить 
промінь сяєва Його, тоді мій дух в 
смиренні замовкає, пізнавши велич 
Господа свого». 

Повністю текст гімну «Великий 
Бог» англійською мовою з нотами 
до нього надруковано в 1949 році.

Євангелізаційна кампанія 
Біллі Грема

Популярність гімну здебільшого 
обумовлена тим, що його часто ви-
конували відомі євангелістські спі-
ваки. Він став широко відомим тоді, 
коли Кліфф Барроуз і Беверлі Ши з 
євангелізаційної групи Біллі Грема 
заспівали цей гімн під час відомої 
Лондонської євангелізації на Харін-
гейскій Арені. Гімн став «візитною 
карткою» євангелізаційної кампанії 
Біллі Грема в 1950-ті роки.

Слова цього гімну перекладені 
багатьма мовами світу, зокрема ки-
тайською, японською, корейською, 
індонезійською, польською, румун-
ською, іспанською, в’єтнамською 
мовами. Також є дві його версії мо-
вою есперанто.

Загалом запис гімну «How Great 
Thou Art» зробило понад 1700 різних 
виконавців. Цей гімн став заголов-
ною піснею другого госпел-альбому 
Елвіса Преслі, випущеного в березні 
1967 року. Саме цей альбом приніс 
Преслі першу нагороду «Греммі» (у 
категорії «Духовний альбом»). Пла-
тівка зайняла вісімнадцяте місце в 
американському хіт-параді. А в 1974 
році Преслі отримав ще одну наго-
роду «Греммі» за концертне вико-
нання заголовної пісні цього альбо-
му. Для Преслі, який виріс у побож-
ній сім’ї, церковні гімни були однією 
з його улюблених музичних тем.

За матеріалами «Вікіпедії»

спішно записав усе, що почув з вуст 
грішників, які каялися. Зрештою, 
ці слова увійшли в основу куплета, 
який ми знаємо сьогодні: «Коли я 
бачу лик Христа смиренний, хто лю-
дям в світі цьому був рабом, як на 
хресті помер Він, Цар великий, і нам 
прощення дарував хрестом». 

У 1939 році, у розпал Другої сві-
тової війни, Хайн разом з дружиною 
повернувся до Англії. Подружжя 
влаштувалося в графстві Сомерсет. 
Хайн продовжив служіння пропові-
ді Євангеліїя в Англії, допомагаючи 
біженцям із Польщі.

За деякими джерелами, четвер-
тий куплет написав Хайне в 1948 
році після того, як разом із Девідом 
Гріффітсом відвідав табір у Сассексі, 
де містилися російські біженці. 

Майкл Айленд зазначає: «Якось 
під час церковної служби один чо-
ловік розповів подружжю Хайн ди-
вовижну історію про те, як він був 
розлучений з коханою дружиною в 
самому кінці війни, і з тих пір жод-
ного разу не бачив її. Тоді, коли вони 
розлучилися, вона була християн-
кою, але він ні. Але прийняв хрис-

Стюарт Хайн

Є декілька варіантів українського 
перекладу пісні. У різних збірни-
ках і в різних виконавців вони сут-
тєво відрізняються, навіть кількіс-
тю куплетів, що пов’язано з тим, 
що хтось перекладав з англійської, 
хтось — із російського варіантів. 
Подаємо один з перекладів, зро-
блений з варіанту, написаного Іва-
ном Прохановим.

1. Великий Бог! Коли на світ погляну, 
На все, на все, що Ти створив в красі,
Як кожний твір Тобі складає шану,
І як обняв любов’ю Ти усіх.

Приспів:
 Тоді, Господь, мій дух співа Тобі:
«Великий Ти! Великий Ти!» (2 р.)

2. Коли дивлюсь на мерехтливі зорі,
Там, де горять світи, не знані нам,
Де сонце й місяць у небес просторі
Пливуть в тиші, подібно кораблям.

3. Як навесні природа розцвітає
І  чую я в діброві солов’я,
І весняні я пахощі вдихаю,
І шумом рік дзвінким милуюсь я.

4. Коли із хмар навислих грім лунає,
І в пітьмі ночі блискавка іскрить,
Як під дощем природа оживає,
Веселка в небі барвами горить.

 5. Коли беру я Книгу Заповітів
І в ній читаю про Твої діла,
Як полюбив Ти нас, людей, на світі,
І Свого Сина з неба нам послав.

6. Коли я бачу лик Христа 
смиренний,

Хто людям в світі цьому був рабом,
Як на хресті помер Він, Цар великий,
І нам прощення дарував хрестом.

7. Коли спокуси серце огортають
І  дух мій тужить у важкій журбі,
То Ти пречисті руки простягаєш
І ніжно зміцнюєш у боротьбі;

8. Коли Господь мене Сам закликає,
І світить промінь сяєва Його,
Тоді мій дух в покорі замовкає,
Признавши велич Господа свого.



Велич Божої любові

Макс ЛУКАДО

За сімсот футів внизу під кріслом, 
на якому я зараз сиджу, є озеро. Під-
земна печера з кришталево чистою 
водою відома як Джерела Едвардса. 
Нам, жителям Південного Техасу, 
багато чого відомо про ці джерела. 
Наприклад, їхня протяжність — 175 
миль. Ми знаємо, як вони розташо-
вані, — із заходу на схід, за винят-
ком території Сан-Антоніо, під якою 
ці джерела тягнуться з півночі на 
південь. Ми знаємо, що там дуже 
чиста прісна вода. Її використовують 
для зрошення фермерських угідь, 
зелених галявин, нею наповнюють 
басейни й утамовують спрагу. Ми й 
справді багато знаємо.

Але разом з усіма відомими фак-
тами є один, про який люди не ма-
ють жодної уяви. Нам невідомий 
обсяг цих озер. Яка глибина пече-
ри? Загадка... Скільки там всього га-
лонів води? Неможливо виміряти...

Якщо ви подивитеся в Техасі про-
гноз погоди по телебаченню, то ви-
рішите, ніби я кажу неправду. Наші 
синоптики регулярно повідомляють 
про зміни рівня води в джерелі Ед-

вардса. Таке враження, що й загаль-
ний обсяг резервуарів ними виміря-
ний. «Але насправді, — сказав мені 
якось один друг, — ніхто не знає, 
скільки води там, внизу».

Чи можливо таке? Я вирішив пе-
ревірити й зателефонував одному 
знайомому фахівцю, що займається 
питаннями охорони навколишньо-
го середовища. «Усе правильно, — 
сказав він. — Ми даємо свої оцінки. 
Намагаємося робити виміри. Але 
точної кількості води в цих джере-
лах ми не знаємо. І ніхто не знає». 

Чудово! Ми користуємося цією 
водою. Наше життя залежить від 
неї. Без неї ми б загинули... Але ви-
міряти не можемо.

Ви вже подумали про якесь інше 
джерело, що не піддається вимірю-
ванню? Напевне, так. Звичайно ж, 
це — не джерело води, а джерело 
любові. Божої любові. Живої води. 
Чистої, як січневий сніг. Один лише 
ковток втамовує спрагу й пом’якшує 
озлоблене серце. Занур життя лю-
дини в Божу любов, а коли діста-
неш, вона вже очиститься й змінить-

ся. Ми то знаємо, який її вплив.
Але який загальний обсяг? Ніхто 

ніколи так і не зміг виміряти.
Синоптики моральності турбу-

ються, як би вода в джерелі не за-
кінчилася. «Не пийте так багато!» — 
побоюються вони і рекомендують 
споживати «продукт» суворо певни-
ми порціями. Деякі, утім, все-таки 
п’ють більше, ніж дозволено. Теро-
ристи, зрадники, чоловіки, які б’ють 
своїх дружин... Цим мерзотникам 
тільки дозволь, вони можуть так за-
хопитися...

Але хтось же все-таки знає гли-
бину Божої любові? Тільки Сам Бог. 
«Хочеш знати її? — Запитує Він. — 
Ну що ж... Спустися по курній доріж-
ці від Єрусалима. І поки не вийдеш 
на пагорб, іди за плямами запеченої 
крові. Але перш ніж підняти голову, 
прислухайся до тихого шепоту: «Ось 
як сильно Я люблю тебе!».

Спина вкрита шматками чер-
воного м’яса, вирваного батогом 
із тіла. Кров струмками тече по об-
личчю. Очі й губи опухли. Біль вгри-
зається в тіло з божевільним завзят-



тям. Намагаючись полегшити муки, 
Він підтягує ноги, але тим самим 
перекриває доступ повітря в легені. 
Задихається, знову розтягує прони-
зані цвяхами тканини, намагається 
підтягнутися вище. І так кілька годин 
поспіль. Вгору-вниз, поки зовсім не 
вичерпаються сили і не зникнуть на-
ші сумніви.

Чи любить Бог тебе? Подивися 
на хрест — і дізнаєшся відповідь. 
Бог-Син помер за тебе. Хіба хтось 
міг уявити таке?

Коли Мартін Лютер друкував 
свою німецьку Біблію, донька дру-
каря в тій друкарні пережила дотик 
Божої любові. Ніхто раніше не роз-
повідав їй про Ісуса. А думки про 
Бога не приносили дівчинці ніяких 
почуттів, крім страху. Але одного ра-
зу в майстерні батька вона збирала 
з підлоги шматки паперу і на одно-
му випадково прочитала: «Бо так 
полюбив Бог світ, що віддав...» Про-
довження фрази не віддрукувалося. 
Але й тих слів було достатньо, щоб 
замінити дитячий страх на небесну 
радість. Думка, що Бог може щось 
віддати, зворушила її душу. Незаба-
ром мати помітила зміни в поведін-
ці дочки. Коли батько поцікавилася 
причинами щасливих змін, дівчин-
ка витягла з кишені обривок листка 
з незакінченою фразою з Біблії. «А 
що ж Він віддав?» — запитала мати. 
Дитина на мить задумалася і чесно 
відповіла: «Не знаю. Але якщо Він 
любить нас так, що готовий хоча б 
що-небудь віддати, то нам нічого 
боятися».

Бог подарував Своїм дітям не 
якусь велику ідею, ліричне послан-
ня або прекрасну пісню. Він віддав 
заради них Себе Самого. «Христос 
полюбив вас, і видав за нас Само-
го Себе, як дар і жертву Богові на 
приємні пахощі» (Еф. 5: 2). Це що, 
різновид якогось релігійного об-
ряду? Так, ви знайдете його опис в 
енциклопедії, в розділі «Вірність». 
Святість Бога вимагала безгрішної 
жертви, а єдиним таким приношен-
ням міг стати Божий Син. А позаяк 
Божа любов не зупиниться ні перед 
чим, Господь заплатив цю ціну. Бог 
любить тебе нескінченно.

Англія стала свідком прояву та-
ких почуттів у 1878 році. Другою до-
чкою королеви Вікторії була прин-
цеса Аліса. Її молодший син зара-

зився жахливою недугою, відомою 
під назвою «чорна дифтерія». Лікарі 
ізолювали дитину й заборонили ма-
тері наближатися до неї.

Але та не втрималася. Одного 
разу вона почула, як хлопчик запи-
тав няню: «Чому ж мама більше не 
приходить, щоб поцілувати мене на 
ніч?» Серце Аліси здригнулося. Во-
на кинулася до сина й вкрила йо-
го поцілунками. Через кілька днів 
принцесу поховали.

Що змушує матерів робити вчин-
ки на зразок цього? Що спонукало 
Бога зробити щось ще значиміше? 
Любов. Простеж взаємозв’язок ви-
датного вчинку Бога з Його голо-
вним атрибутом — з Його любов’ю.

«Але як феномен Божої любові, 
— запитаєте ви, — узгоджується з 
темою книги? (Цей уривок взятий із 
книги «Я не центр Всесвіту», — при-
мітка редакції). Адже ж не ми пере-
буваємо в центрі вселенської уваги. 
А раз так, навіщо Богу про нас дба-
ти? Божий пріоритет — Його слава. 
Він — у центрі всього. Ну, а ми — на-
че театральний реквізит. Він Сам — 
головний зміст власного послання. 
А про нас там лише кілька слів. І це 
любов?»

Поза всяким сумнівом. Ти що ж, 
і справді хочеш, щоб світ обертався 
навколо тебе? Якщо так, тоді все від 
тебе і залежить. Батько спас тебе від 
цього тягаря. Хоч ти й цінний, але не 
головний. Важливий, але не необ-
хідний.

Усе ще вважаєш, що це не дуже 
хороші новини?

Може, ще одна історія зможе те-
бе переконати. Мій батько працю-
вав механіком на нафтових вишках. 
У його житті не траплявся механізм, 
якого він не міг полагодити. Улю-
бленими іграшками мого татуся бу-
ли не ключки для гольфу або тенісні 
ракетки, а різноманітні муфточки й 
гаєчки. Виявивши який-небудь не-
справний двигун, він ставав просто 
щасливий. Одного разу він віз нас 
до своєї сестри в Нью-Мехіко — і в 
машини вибило якусь рейку. Біль-
шість мужиків тут же відправилися 
б в автосервіс і нили б усю дорогу. 
Але тільки не мій батько. Він викли-
кав буксир і весь залишок шляху до 
тітоньки лише посміхався. Я навіть 
підозрюю, що він сам і влаштував 
цю аварію. Думка про майбутній 

тиждень порожньої сімейної бала-
канини явно була йому неприємна. 
Але тиждень під капотом... «Залиш 
свої булочки з кавою. Подай-но кра-
ще он те креслення». З восьмикла-
панним двигуном батько зробив те 
ж, що генерал Паттон зі своїми сол-
датами, — він змусив його працю-
вати.

Те ж саме можна було б сказати 
і про молодшого сина мого батька. 
Але про мене сказати цього не мож-
на. Мої труднощі в галузі механіки 
нездоланні. Я навіть не можу згада-
ти, на чому там тримається двигун. 
Той, хто плутає запаску з вентилято-
ром охолодження, швидше за все, 
не особливо обдарований у питан-
нях авторемонтних робіт.

Моя технічна підготовка ставила 
батька у вразливе становище. Ну як 
у лицаря-механіка може бути такий 
син? Якщо ти вже намагаєшся відпо-
вісти, дозволь відразу ж поставити 
ще одне запитання. А як у Бога мо-
жуть бути такі діти? Під його керів-
ництвом увесь Усесвіт функціонує 
бездоганно, немов «Ролекс». А ми? 
Більшість не може звести баланс на-
віть власної чекової книжки. Так що 
ж Йому робити?

Знаєш, як вчинив мій батько? 
Він дозволив мені допомагати. І це 
йому до честі. Він дав мені роботу 
— підносити гайкові ключі, чистити 
свічки запалювання. Він знав мої 
можливості. І жодного разу не ска-
зав: «А ну, Максе, розбери-но ко-
робку передач. Там якась шестерня 
зламалася». Нічого такого. З одного 
боку, він, звичайно, був закоханий 
у свої залізяки. Ну, а з іншого — він 
був закоханий у мене. Він любив 
мене занадто сильно, щоб вимагати 
від мене занадто багато.

Також і Бог. Він знає твої мож-
ливості. Він має уявлення про твої 
слабкості. Ти не можеш спокуту-
вати власні гріхи й не можеш вирі-
шити проблему голоду в світі. І Бог 
вважає, що це нормально. Та й світ 
не сподівається на твої здібності. 
Господь любить тебе дуже сильно, 
щоб все звалити на тебе. Він запус-
кає складні космічні механізми. А ти 
і я підкидаємо тирсу туди, де може 
пролитися машинне мастило, і дяку-
ємо Йому за наданий привілей. Але 
нам все-таки дозволили зазирнути 
«під капот». Ми, звичайно, не знає-



мо, як запустити двигун, і справжній 
мудрець той із нас, хто залишить це 
заняття Йому Самому.

Той факт, що ми не є центром 
Усесвіту, не означає, що нас ніхто не 
любить. Зовсім навпаки. Саме тому, 
що Бог любить тебе, цей світ обер-
тається не навколо тебе.

А яка Його любов! Вона перевер-
шує наше розуміння (див. Еф. 3:19). 
А тому що ми не можемо її зрозумі-
ти, можливо, хоча б зможемо їй до-

віритися? Багато хто з вас дуже зго-
лодніли за такою любов’ю! Вас не 
любили навіть ті, хто повинен був 
любити. Вас залишили одного в лі-
карні. Помирати. У холодному ліж-
ку. З розбитим серцем. З криком в 
душі: «О, хоч хто-небудь любить ме-
не чи ні?»

Будь ласка, прислухайтеся до 
відповіді Небес. Розмірковуючи про 
хрест, ви почуєте Боже запевнення: 
«Я люблю».

Можливо, хтось колись визна-
чить межі джерел Едвардса в Пів-
денному Техасі. Радіокерований 
міні-підводний човен або навіть 
звичайний пірнальник спуститься у 
воду і торкнеться їхнього дна. «Ми 
проникли в таємницю підземних 
озер», — напишуть у газетах. Але чи 
зможе хтось сказати те ж про Божу 
любов? Ні.

Запаси води можна виміряти. 
Але Його любов — ніколи.

Якось по дорозі йшов старий мудрий чоловік, розглядав краєвиди і милувався весняними 
яскравими барвами. Він побачив іншого чоловіка, який ніс на плечах неймовірно великий ван-
таж. Було помітно, як у нього від такого тягаря підкошуються ноги. 

— Навіщо ти прирікаєш себе на таку тяжку працю й страждання? —  запитав старий. 
— Я страждаю для того, щоб мої внуки й діти були щасливими, — відповів бідолаха. 
— А хтось з вашої сім’ї був щасливим? —  поцікавився мудрий співбесідник. 
— Поки що ні… Мій прадід тяжко працював ради діда, дід —  ради мого батька, батько —  

ради мене, а я буду страждати ради щастя своїх дітей. Мої діти й внуки таки будуть щасливими! 
—  мрійливо вигукнув чоловік. 

— На жаль, неграмотний не може навчити читати, а кріт ніколи не 
виховає орла! —  зітхнув старий мудрий чоловік. —  Якщо ти ніколи 
не мав щастя, як ти його передаси дітям? Спочатку потрібно самому 
навчитися бути щасливим, тільки тоді ти зможеш навчити дітей щас-
тя. Саме  це й буде твоїм найціннішим подарунком. 

«Вони волю обіцяють їм, самі бувши рабами тління. Бо хто ким 
переможений, той тому й раб» (2Петр.2:19) 

Мовою притчі

Примарне щастя

1



Місії «Голос надії» — 25

— Хто був ініціатором створен-
ня місії?

Микола Синюк:
 — Я зараз скажу щось дещо не-

сподіване. Ініціатором створення 
місії був Михайло Горбачов. Власне, 
за його правління прийшло те, що 
ми називали «перебудовою», і по-
віяв свіжий вітер перемін. І саме ця 
обставина надихнула людей, зокре-
ма й віруючих, до певних дій. Те, про 
що ми лише молилися, перейшло в 
реальну площину, і ми змогли діяти.

Якщо ж говорити про конкретні 
особистості, то, мені здається, було 

У далекому 1990 році, коли жителі Радянського Союзу на повні груди 
вдихнули ще не до кінця усвідомлену за зрозумілу свободу, виявилися 
люди, готові до таких змін. Ця готовність була скоріше духовно-психоло-
гічною, бо не мала чітких планів, освіти, досвіду. А мала основне — готов-
ність свідчити про Ісуса Христа. Саме відтоді розпочала свою працю луць-
ка місія «Голос надії». Нині вона відзначає ювілей — 25 років діяльності. У 
її складі — понад 400 місіонерів, які працюють у майже 30 регіонах. Наша 
розмова з її неззмінним директором Миколою Синюком та його заступни-
ками Віталієм Онищуком та Євгенієм Мельничуком.

багато людей, які мріяли про це. Се-
ред них був і я. Час створення місії 
співпав із початком будівництва мо-
литовного будинку Церкви Христа-
Спасителя. Ми стали втілювати різні 
євангелізаційні проекти, пов’язані з 
тисячоліттям хрещення Русі. Та кон-
кретно про місію ми заговорили то-
ді, коли побачили досвід наших сусі-
дів-рівненчан. На той час у них уже 
близько року працювала місія «Світ-
ло Євангелії» — і це нас дуже заціка-
вило. Наші брати Віктор Наумчик та 
Святослав Миронюк побували там 
і ознайомилися з її працею. І тоді 
виникла ідея організувати щось по-
дібне і в нашому Волинському бра-
терстві. Це було щось романтичне, 
щось цікаве й незрозуміле. Однак, 
воно почало реалізовуватися в на-
шому житті.

— Ви один із перших місіонерів, 
які поїхали з України на служіння в 
Росію на початку 1990-их років. Як 
почалося місіонерство для вас?

Віталій Онищук:
— Пригадую слова одного місі-

онера, який сказав: «Якщо ви вже 
беретеся за цю справу, то майте на 
увазі, що вона вас затягне настільки, 
що дуже складно буде вирватися». 
Почалося моє місіонерство в кінці 
1980-их років. У той час ще не йшло-
ся про місію. Ми взялися за єванге-
лізацію — так називали своє служін-
ня в той час.

Якраз розпочалося «потеплін-
ня», і молодь стала виїжджати в се-
ла, виходити в парк і проповідувати 
Слово Боже. Ми просто були спо-
внені неймовірним бажанням про-
повідувати. Я вважаю, що це бажан-
ня було вкладене в нас самим Бо-
гом, бо ми ніде не вчилися, про це 
мало говорилося в церквах. Ми на-
віть жартували, що проповідь Єван-
гелії — наше хобі.

Ситуація в той час була дуже 
сприятливою. Я працював у авто-
парку, і начальник дозволяв мені 
користуватися робочим автобусом. 
Ми приїжджали в село, проїжджали 
по ньому, вигукуючи в рупор, що на 
таку-то годину тут відбудеться про-
повідь Біблії, — і дуже багато людей 
відгукувалося. Це дуже нас захопи-
ло.

Також нас надихнула конферен-
ція з питань євангелізації, яка від-
булася в Києві. Її організував Пе-
тро Сердіченко, старший пресвітер 
Одеської області. У них була єванге-
лізаційна група, яка мала свій тран-
спорт. Вони їздили в різні населені 
пункти й навіть знімали свою ро-



— А як ці поїздки переросли в 
конкретну діяльність місії «Голос 
надії»? Коли саме ці окремі групки 
стали об’єднуватися?

Віталій Онищук:
— Ми були, так би мовити, на пе-

редовій, як диверсійно-розвідуваль-
ні групи. А штаб формувався вже в 
церквах із тих братів, які були на міс-
ці й виконували служіння дияконів, 
пресвітерів. Вони розуміли, що по-
трібно якось систематизувати працю 
тих груп, які добровільно виїжджали 
в різні місця праці. Тому була ство-
рена така організація, яка могла ко-
ординувати працю та надавати під-
тримку молодим євангелістам. Після 
свого створення місія стала налаго-
джувати з нами контакти. Таким чи-
ном ми вливалися в уже сформова-
ну організацію, що допомогло нам 
утвердитися в праці. Згодом нас ста-
ли трохи підтримувати матеріально 
— і це важливий момент для того, 
щоб місіонерське служіння розвива-
лося. Тому що до того ми їздили на 
місію за власні кошти.

— Чи може місія замінити церк-
ву у виконанні Великого Доручен-
ня?

Микола Синюк:
— Я скажу: вона могла б, якби 

відома фраза Ісуса Христа звучала 
б так: «Я створю Свою місію й воро-
та пекельні її не здолають». Але Син 
Божий промовляв про Церкву. Тому 
я переконаний, що жодна інституція 
не зможе взяти на свої плечі те, що 
має робити Церква. І, як на мене, 
місія та місіонерство — це органіч-
на природа Церкви, а не тільки яки-

хось окремих індивідів, які захотіли 
«боротися зі звірами в Ефесі», бо їм 
не було чим зайнятися у себе вдо-
ма. Це завдання Церкви. А те, що 
виникали місії і що вони успішно 
функціонують, свідчить, напевно, 
про те, що церква не повною мірою 
зрозуміла своє призначення. Зви-
чайно, кільком невеличким церк-
вам простіше підтримувати одного 
місіонера. Хоча, моє глибоке пере-
конання, що будь-яке служіння, яке 
відбувається в церкві, духовне чи 
матеріальне, має бути спрямоване 
в одному прогресивному напрям-
ку — поширення Божого Царства, у 
напрямку місіонерства (не розвитку 
якоїсь окремої місії, а місіонерства 
в цілому). Якщо Церква повною мі-
рою зрозуміє це завдання, тоді від-
паде потреба в місіях як в окремих 
якихось інституціях, які виконують 
цю працю — своє істинне сокровен-
не призначення на цій землі. 

Я якось зауважив: Син Божий не 
просив зводити гарних домів мо-
литви, не наказував будувати сиро-
тинці  й будинки для людей похило-
го віку, хоча я не проти цього. Але це 
лише риштування, які допомагають 
виконати основну працю — пропо-
відь Євангелії.

Недавно я почув цікаву інформа-
цію. Виявляється, наші попередни-
ки, що стояли в основі пробудження 
на Волині, у Білорусії та Польщі, не 
наголошували на тому, щоб буду-
вати доми молитви. У перші роки 
їхнього служіння на наших землях 
70 % пожертвувань витрачалося на 
місіонерство, на євангелізацію (і 
це не просто слова, це інформація, 
взята з протоколів нарад та з’їздів 
служителів нашого братства). Буду-

боту на відео. Коли нам продемон-
стрували ці матеріали, ми ще біль-
ше запалилися.

Вирішили сформувати таку гру-
пу і поїхати туди, де зовсім ще не 
звучала Євангелія. Зазвичай орієн-

тувалися на ті місця, де жили чиїсь 
родичі, або де хтось із нас служив в 
армії. Ми зібралися їхати в Москов-
ську область, сформували співочий 
гурт у складі десяти людей. Та мало 
не в останню мить наші плани кар-
динально змінилися. Один чоловік 
їхав у Молдову з Комі республіки. 
Він відвідав церкву в Луцьку й був 
дуже вражений тим, як багато вже 
було в нас віруючих людей. Піс-
ля служіння він запросив приїхати 
й послужити в республіці Комі. Ця 
ідея видалася нам настільки ціка-
вою, що Московська область віді-
йшла на другий план. Так ми опини-
лися в Комі, в місті Інті. Це сталося 
в липні 1990 року. І в подальшому 
ми зрозуміли, що це саме те місце, 
у яке Бог посилає нас. 



вати доми молитви стали десь че-
рез чотири-п’ять років, коли церкви 
суттєво зросли. Мені здається, що 
такий підхід абсолютно правильний 
і євангельський.

— Є багато людей, які фізично 
не можуть стати місіонерами. Чи 
вважаєте ви місіонерами тих, хто 
підтримує місіонерів?

Микола Синюк:
— Місіонерство — це сходжен-

ня на вершину. А місіонери — це 
команда альпіністів. Свого часу ві-
домий альпініст Норгей Тенсінг за-
явив, що він ніколи не підкорив би 
Евересту, якби в нього не було ко-
манди. Тільки завдяки тому, що со-
тні людей працювало на результат, 
він одного разу досягнув вершини 
Евересту. 

До висот Небесного Царства ми 
не зможемо дійти самі й довести 
когось самотужки. Навіть найблаго-
родніший місіонер, який має й по-
слання від Бога, і відкриття, і слово, 
не зможе працювати сам. Йому по-
трібен одяг, житло, пожива. І кожна 
людина в церкві може бути певною 
мірою дотичною до місіонерства. 
Хтось колись сказав: «Ти можеш 
посилати свій гаманець, свої колі-
на, схилені в молитві, і себе само-
го». Тобто можна жертвувати, мож-
на молитися, можна йти самому. І 
успіх місіонерської праці залежить 
від злагодженої взаємодії ось цих 
чинників.

Зрозуміло, що Господь може ді-
яти надприродно. Він надприрод-
ним чином може дати й кошти, і 
засоби для існування, але зазвичай 
це виняток. А, як правило, треба ру-
хатися, об’єднавши зусилля: кошти, 
молитву, Слово Боже. А місіонер — 
кожен, хто бере участь у цьому бага-
тогранному процесі.

— Коли в ході місіонерських 
конференцій місіонери виходять 
і розповідають про своє служіння, 
ми бачимо передову. А що хова-
ється в тіні, що залишається неви-
димим для людей, але є важливим 
для злагодженої роботи місії? І на-
скільки цей аспект важливий?

Євген Мельничук:
— Я не знаю, наскільки ця ін-

формація правильна, але недавно 

читав, що для того, щоб один воїн 
був успішним на полі бою, потріб-
но близько 80-ти людей в тилу. Це 
у світі.

А от щодо місії, то праця на пере-
довій завжди захоплююча і насправ-
ді вона більш важлива, відповідаль-
на та небезпечна. Бо передова — то 
все-таки передова. Але для того, 
щоб успішно працювала передо-
ва, завжди потрібен надійний тил. 

легше стало працювати, коли було 
придбано доми молитви, створе-
но певну базу для богослужіння та 
опорний пункт євангелізації. Це міс-
це, де місіонери можуть відпочити, 
підготуватися до тієї чи іншої праці і, 
відповідно, куди можуть запросити 
людей.

— А як розпочалася співпраця 
з американською місією «Суламі-
та»? 

Євген Мельничук:
— Одного разу, коли ми спілку-

валися з групою корінних амери-
канців, вони запитали нас: «Чому 
стільки ваших людей виїхало в Аме-
рику?» Я думав над тим, що їм від-
повісти, і сказав, що це був Божий 
план. Тому що ті наші брати й се-
стри, які виїхали в Сполучені Штати, 
стали багато жертвувати для будів-
ництва домів молитви, для підтрим-
ки сімей в Україні в час, коли наста-
ла важка економічна криза. І в цьо-
му був великий промисел Божий. 
Також ці співгромадяни, які емігру-
вали до США, активно долучилися 
до підтримки справи євангелізації.

Щодо місії «Суламіта», яка є 
партнером місії «Голос надії», то з 
її директором Віктором Дежнюком 
ми знайомі давно. Я разом із ним 
працював на заводі, ми були добри-
ми друзями, і саме тому він охоче 
взявся за справу підтримки наших 
місіонерів.

— А нинішня політична ситуація 
якось впливає на стратегію роботи 

Це має бути відповідна база, певні  
фінанси, молитовна підтримка й т. 
ін. Без цього місіонерська праця, в 
повному розумінні цього слова, не 
можлива.

Коли місіонери тільки починали 
працювати, то майже нічого в них 
не було. Жили зазвичай в кімнат-
ці, перегородженій якимись штор-
ками, служіння проводили, де до-
ведеться. Звичайно, що й ця праця 
була благословенною. Але набагато 

Фільм «Ісус» у чумі оленеводів, Комі край



місії та її подальші плани?
Віталій Онищук:
— Вважаю, що будь-які зміни, 

навіть зміни в законодавстві впли-
вають на працю. Тепер особливо го-
стро стоїть питання роботи в Росії, у 
якій наших місіонерів уже вважають 
закордонними. Ми ж раніше не хви-
лювалися про паспорт, про пропис-
ку чи право жити на тій чи іншій те-
риторії. Тепер же треба враховувати 
всі нюанси.

Нинішня воєнна ситуація також 
кардинально вплинула на місіонер-
ство: важко доїхати в ті чи інші місі-
онерські точки, небезпека, погрози 
— усе це відбивається на роботі мі-

розбрат та ворожнечу. І це робить-
ся, напевно, також і для того, щоб 
справа євангелізації не ширилася. У 
цьому я вбачаю також і диявольське 
втручання.

Тому ми продовжуємо працю-
вати на території Росії, наскільки 
це можливо, і водночас починаємо 
більш активно розвивати європей-
ський напрямок.

— Ви відповідальний за відділ 
будівництва в Церкві ХВЄ України. 
Тому не раз вам доводилося допо-
магати місіонерам з придбанням 
домів молитви. З якими трудноща-
ми в цій сфері ви стикалися?

Євген Мельничук:
— Відділ будівництва — за сво-

єю суттю більш дорадчий орган. Ко-
ли церкви починали будувати певну 
споруду, у них виникало безліч за-
питань. Люди не завжди орієнту-
валися, як обрати правильне місце 
для того, щоб розмістити споруду, 
чи зробити правильно реконструк-
цію. Тому ми, маючи певний досвід, 
допомагаємо церквам у цій справі. 
Спочатку ми розробили мінімальні 

проекти, які можна було запускати в 
будівництво.

Що ж до труднощів, то в різних 
регіонах місіонерської праці при-
дбання ділянки чи приміщення 
для дому молитви відбувалося по-
різному. В одних місцях  нам вихо-
дили назустріч — і всі справи узго-
джувалися легше. Дуже гарно орга-
нізували цю справу на Полтавщині. 
Набагато важче з цим було в Росії, 
у якій ідеологія протестантизму вва-
жається чимсь чужорідним.

— Як ви поєднуєте керівництво 
в місії зі служінням першого за-
ступника Голови Церкви ХВЄ Укра-
їни?

Микола Синюк:
— Мені здається, якщо говори-

ти в загальному, що яке б не було 
служіння в церкві, то на 50-60, а то 
й на 80 відсотків це служіння пере-
тинається з місіонерством. У моєму 
служінні також все поєднується. Я 
зустрічаюся зі служителями з різ-
них областей, проводжу семінари 
та конференції. Якщо говорити про 
центр України чи схід, то це саме ті 
регіони, у яких виконують служіння 

сії та призводить до  реформування 
певних аспектів діяльності. Тепер на 
сході, зокрема на окупованих тери-
торіях, роботу протестантських місі-
онерів за рівнем небезпеки можна 
прирівняти до роботи в мусульман-
ських країнах. І це вимагає більш 
гнучкого підходу до праці.

— Зважаючи на останні події в 
Україні, певні зміни відбуваються 
не лише в керівництві країни, а й 
у керівництві місії. Що ви можете 
розказати про зміни в праці та пла-
ни на майбутнє?

Євген Мельничук:
— З огляду на останні події, що 

відбуваються в нашій країні, пріо-
ритетним напрямком роботи зараз 
стає Україна. Окрім того, ми беремо 
курс на Європу. Але, як діти одного 
Небесного Батька, як брати й сестри 
в Христі, ми любимо російський 
народ, ми не хочемо ворогувати з 
ним. Ми розуміємо, що це певна 
політика на певний час, щоб посіяти 

наші місіонери. Також на міжнарод-
ному рівні ми співпрацюємо з різ-
ними служителями та місіонерами. 
Тому я вважаю, що ці служіння не 
суперечать одне одному, а при ба-
жанні — між ними може бути гар-
монія.

Розмовляли: 
Ольга Міцевська, Юрій Троць, 

Дмитро Довбуш, 
Роман Лавренчук



— Ви віддали велику частину 
життя Сумській області!

— Так, був причетний практично 
до усіх місіонерських церков, які бу-
ли організовані на Сумщині, окрім 
декількох. На той час у Сумській об-
ласті було всього три церкви. Тепер 
— 22. Тут працює 36 місіонерів. Пе-
реважна більшість — з Волинської 
та Рівненської областей. Декілька — 
місцевих.

— Чому була обрана саме Сум-
щина?

— Наскільки мені відомо, ке-
рівництво Об’єднання церков ХВЄ 
України зібрало на початку 1990-х 
років керівників місій, щоб розпо-
ділити області для служіння. Тоді 

за Львівською областю закріпили 
Полтавщину, за Рівненською — Чер-
нігівщину. Волинській області діста-
лася Сумщина. На той час місія «Го-
лос надії» працювала переважно в 
Росії. А оскільки Сумщина межує з 
Росією, то директор місії Микола 
Синюк вибрав її.

Я був відповідальним за єванге-
лізаційну роботу в місії. Отож, во-
лею-неволею довелося мені займа-
тися Сумщиною.

— Ви пам’ятаєте свою першу по-
їздку на Сумщину?

— Перша наша поїздка була в Ко-
нотоп. Там церкви ще не було вза-
галі. Перед поїздкою ми відправи-
ли брата Володимира Кірпічова «на 

розвідку» в обласний центр — місто 
Суми, щоб він оцінив обстановку, 
домовився про оренду приміщень 
для євангелізацій. Але він не знай-
шов спільної мови з тамтешнім регі-
ональним керівником і поїхав у Ко-
нотоп. Там домовився про оренду 
«Палацу культури», розвісив афіші й 
повернувся додому.

І ми поїхали в Конотоп. Їхали 
ЛАЗом. Всього нас десь чоловік 15 
було: гурт «Євангельський голос» у 
складі восьми чоловік, Микола Си-
нюк, Євген Мельничук, Юрій Ваври-

Віктор КЛЕЦЬ: «Сумщина 
сьогодні радує!»

Місіонерство в дії

Майже 90 відсотків церков Сумської області — утворені внаслідок ді-
яльності місії «Голос надії». Це приклад того, як місіонери можуть змінити 
релігійну ситуацію в масштабах конкретного регіону. Віктор Клець, запо-
чаткувавши місіонерську працю на Сумщині, пройшов шлях від місіонера 
до пастора, а сьогодні виконує служіння старшого пресвітера обласного 
об’єднання церков ХВЄ і відповідального за працю місіонерів у Сумській 
області. Про успіхи й невдачі на цьому шляху Віктор Віталійович розповів 
журналістам «Благовісника».



нюк... Поселилися в готелі — адже 
нікогісінько там не знали. Наступно-
го дня стали проводити євангеліза-
ційні заходи. Було важко. Після двох 
днів дехто став казати: «Чого ми сю-
ди приїхали? Треба вертатися…» На 
сухому пайку, у готелі… 1993 рік — у 
магазинах пусто. А на євангелізаціях 
— практично порожні зали.

Ну, ми й зібралися, пам’ятаю, у 
кімнаті: «Браття, це буде поразка, 
якщо ми поїдемо! Давайте будемо 
більше молитися!» Стали постити, 
по кілька разів на день збиратися 
для молитви. І дійсно — Господь від-
повів. Ми познайомилися й подру-
жилися з общиною баптистів. Міс-
цеві почали допомагати, приводили 
з собою людей на євангелізації.

Після закінчення двох євангелі-
заційних тижнів ми не лишили Ко-
нотопа. Хоча постійного місіонера 
там не було, та щоп’ятниці поїздом 
«Ковель-Москва» я їхав туди. Орен-
дували для служінь одну кімнату, 
люди потроху стали приходити. По-
тім з фільмом «Ісус» туди поїхали — 
я запросив Олександра Устимчука. 
Він тепер часом жартує: «Я-то їхав 
сюди просто ящики носити, а зали-
шився тут місіонером!»

Одна з найбільших церков тепер 
— у Конотопі. Багато людей саме з 
Конотопа також стали місіонерами.

наш», «22 псалом», «90 псалом», 
«102 псалом», «10 заповідей», «Мо-
литва покаяння» тощо). То люди не 
хочуть брати. Я підійшов до одного 
дідуся, кажу: «Візьміть, коли, як не 
сьогодні, потрібно молитися до Бо-
га!» А він відповідає: «Я атеїст!» Ди-
вуюся: «Як атеїст? Стільки років ми 
живемо у вільній країні, а ви атеїст? 
Невже ви ніколи не молилися?» Ка-
же: «Дуже рідко!» І не схотів узяти 
ні Нового Заповіту, ні «Молитвосло-
ва».

Тому зараз набагато твердіший 
ґрунт, набагато важче достукатися 
до людей.

— Що для вас легше: бути місіо-
нером чи пастором?

— Ці два служіння дуже відрізня-
ються. Завдання місіонера — про-
повідувати, євангелізувати, закли-
кати людей до Господа, приводити 
до церкви — з їхніми тягарями й 
невирішеними проблемами. А вже 
пастор веде їх далі, разом з ними 
радіє й плаче, до кожного виробляє 
індивідуальний підхід… Тут, мабуть, 
навантаження більше, відповідаль-
ність більша… Але це тільки моя 
думка.

— Які місіонерські цілі ви стави-
те перед собою сьогодні?

— Ще не в усіх районних центрах 
є церкви. Тому ми серйозно працю-
ємо в цьому напрямку.

— Чим особлива духовна атмос-
фера в Сумській області?

— От саме останнім часом духо-
вна атмосфера дуже хороша. Сум-
щина сьогодні радує! Можливо, це 
не зовсім доречно звучить, але ві-
йна послужила на благо духовності. 

Зокрема щонеділі, о 16:00, ми 
проводимо Молитовні віче — пря-
мо перед входом у міську раду. У 
віче беруть участь 9 церков міста 
різних конфесій. Крім того, щодня 
о 18:00 на цьому ж майдані також 
збираються люди для молитви, зви-
чайно, у значно меншій кількості, 
ніж у неділю. Молимося за мир та 
Боже благословення для України. 
Сьогодні якраз 430-й день цієї мо-
литви. Влада ставиться до цього 
прихильно, люди приходять. Такі за-
ходи почалися ще із Майдану.

Отже, дуже потеплішали стосун-
ки з іншими конфесіями. Ми також 
збираємося на спільні пастирські 
бесіди, семінари тощо. Складаємо 
спільні плани.

Розмовляли Ольга Міцевська та 
Дмитро Довбуш

 
— Коли легше пра-

цювати: зараз чи тоді?
— Тоді, звичайно. 

Люди були більш голо-
дними, набагато краще 
приймали Боже Слово. 
Практично не трапляло-
ся випадків, коли хтось 
відмовлявся взяти Но-
вий Заповіт або не хотів 
слухати… Якось в Коно-
топі ми на євангелізації 
зустріли атеїста, то зди-
вуванню не було меж. 
Але навіть він не спере-
чався з нами й слухав 
Боже слово.

А от недавно в нас, 
у Сумах, був такий ви-
падок. Ми влаштовуємо 
«Молитовні намети», 
там роздаємо «Молит-
вослови» — збірники бі-
блійних молитов («Отче 

Свято подяки в Сумах



Молитва

Перед Тобою ниціють слова…
Під цю мінорну проповідь осінню
зроби мене простою, як трава, 
змали мене і замалюй спасінням.

Боргів набуто, що не мить — то в борг. 
Сміялася, а мо’, все це хто й спише?!
…Так, все позаду. Розплативсь сам Бог! 
О, проведись, Його останній штрише,

по полотні єства мого. Амінь! 
Небесне птаство милості натрусить... 
...На світ сліпоглухих скидає тінь 
невидзьобана темрява спокуси.

 Віра

Ступаю дзеркалом води.
Стирає шторм мої сліди.
Вогнем охрещена допіру,
тримай мене, зернино-Віро.

О білий світе, де твій бог?
До тебе гріх, як бруд, присох.
Як важко йти! Вода ж – не суша.
Молитвою умию душу –

і йду години, дні, роки
до найріднішої Руки,
яка, коли почну тонути,
дасть дух назад не повернути.

* * *
Солодкий свiте!.. Солоно від тебе. 
В овалах сподівань — то хіть, то лють. 
Де б зачерпнути трохи сили? Де би 
зустріти суть?

Ми хочем світла — маємо недолю,  
холодну нiч, чужу, як бусурман. 
Ми прагнем правди — чеснi, ясночолi, 
а скрiзь — обман.

I вже уперто лiпимо кумирiв, 
аж захватом загачує гортань! 
Бодай один з них скосить з думки-ниви 
знаки питань…

Та раптом на молитву похапливу 
озветься Небо, з вiчностi немов: 
«Все перемеле на щасливе мливо 
лише Любов!»

Цар

Вiн нiс той хрест. Вiн то вставав, то падав. 
Пiнився дiл по вiнця у юрбi. 
Тi самi, що давнiш кричали радо: 
«Осана, царю, i уклiн тобi!» 
Все той же люд… Неоковирний натовп!
За вiтром гiлля, вдача та хитка...



Поетичне слово
— Месію жали, вольності вiд влади, 
а маєм що? Якогось простака!
— Що Вiн верзе? Що цар? Пророк? Син Бога?! 
— Не вiр ніхто! Назарянин — пророк?! 
— Ганебна смерть — одна йому дорога, — 
зопалу крикнув хтось i враз примовк.

«А що, як, справді, гострим лезом — в груди, 
Або… на древi! Буде ще гарнiш!.. 
Здається, Юда ходить з ним усюди. 
О, скнара той й себе продасть за грiш!»

I вже плететься темна павутина. 
«Таки скона, закон цей ще не всох! 
Бо смертна кожна з-поміж нас людина! 
Бо невмирущий лиш єдиний Бог!..»

Голгофа вже... 
— Живий ще? Слава Богу! 
Потішиться тут кожен ще й здаля!
Корона з терну… оцет… руки, ноги 
прибиті міцно. Напис — «ЦАР», мовляв.
— Ну от, позбулись... Одiж ми подiлим. 
— Вже висить Він! А ви: «А раптом — Бог?» 
— Так, все нормально, так, межи злодіїв.
Розкиснув, правда, щось один iз двох.

Назад вертали. Сходили в долину…
Та найсумніше в правдi цiй одне, 
Єрусалиме, о Єрусалиме, — 
те, що Вiн справдi був твоїм Царем.

Лариса МЕЛЬНИК

* * *
Якби була я жителем Землі,
То конче б стала ревним патріотом.
Та не у попелі скарби мої,
Не в нім душі нестримної турботи.

Міняє кожен смисл всього життя
На начебто надблагородні цілі…
Та подивись: у них все те ж сміття —
Як краще жити! В дусі? Ні ж бо — в тілі!

Я гасел ідольських не повторю,
Хоч дух вони хитають войовниче.
У славі — людям вкотре впізнаю
Оскал люциферового обличчя.

Не піддана я тліні, не васал, 
А – зрадниця її, згори шпигунка,
І вже якщо страждать за ідеал,
Хай буде вічності він образ, а не шлунка!



Понад десяти років тому в церкві 
«Христос є відповідь» м. Запоріжжя 
сестри започаткували служіння під 
назвою «Молитва матері». Відпо-
віді від Бога були настільки сильні, 
а свідчення про зміни в житті дітей 
такі вражаючі, що група з декількох 
сестер із однієї церкви переросла в 
молитовні групи в багатьох церквах 
і об’єднала всіх у загальноміському 

думок. Яскравим прикладом тако-
го залякування Божого народу був 
Голіаф, який 40 днів зумів тримати 
в стані бездіяльності ізраїльську ар-
мію, лякаючи їх інформацією. Тіль-
ки Давид, який не чув багатократно 
повторених слів Голіафа, виявився 
вільним від тиску цієї інформації. 
Він мав одне важливе й тверде зна-
ння: Бог дає силу перемагати воро-

Служіння «Матері в молитві» триває у Запоріжжі

щорічному служінні «Матері в мо-
литві».

14 березня 2015 р. було про-
ведено чергове зібрання в рамках 
материнського служіння. Розпоча-
ли його з основного — молитви про 
очищення сердець. Саме до цього 
закликав присутніх пастор церкви 
«Христос є відповідь» А. Лисенко. 
Без чистого серця, де заховані дже-
рела життя, без Божої мудрості й 
плоду правди, без любові немож-
ливо посіяти слова-зерна, які ведуть 
людей до Христа. Потрібно не тіль-
ки стежити за словами, які ми про-
мовляємо, але й готувати ґрунт для 
посіву, вибирати найсприятливіший 
час і молитися, щоб Господь дав си-
лу зародити добрими плодами.

Валентина Кашковська звернула 
увагу сестер на інформацію, якою 
ми наповнюємося, і джерела, з яких 
ми її черпаємо. Негативна інформа-
ція сприяє руйнуванню сердець і 

гів. Дуже важливо в наші дні черпа-
ти інформацію з Біблії, навчатися 
Божої істини, знати Божі обітниці, 
щоб берегти серце чистим.

«Шлях перемог — це шлях мо-
литви» — з такими словами до сес-

тер звернулася Ольга Гедаревич. 
Образ бджоли-трудівниці — добра 
ілюстрація стану, коли слова Ісуса 
Христа стають солодшими за мед. 
Бджола, довідавшись, де багато со-
лодких квітів, одразу ж повідомляє 
про це інших посестер. Так само й 
нам потрібно вказувати людям на 
Голгофу й Слово Боже. Там і лише 
там можна знайти Ісуса Христа. Що 
нам заважає прагнути слів Ісуса? 
Яка причина перешкоджає бджо-
лам збирати пилок? Холод! Це по-
рівняння спонукало багатьох сестер 
переглянути пріоритети свого жит-
тя.

Про роботу в школах розповіла 
Вікторія Ікім. Прозвучало прохан-
ня завжди молитися за служіння в 
школах. Постійні молитви готують 
ґрунт для посіву Божих істин у сер-
ця дітей. Важливі й молитви за дітей 
— вихованців інтернатів. Сестри, які 
виконують це служіння, стараються 
вчити їх добру й моляться за тих, хто 
позбавлений материнської турботи 
й молитви.

Сестри ділилися свідченнями й 
молилися за різні служіння для ді-
тей, а також за Україну. Служіння 
«Матері в молитві» — це натхненна 
й відповідальна праця за майбутнє 
нашої церкви й усієї України.

Ірина ГНІДЕНКО



27 березня 2015 року після короткої 
хвороби пішов до небесних осель старій-
шина Церкви ХВЄ України, єпископ Іван 
Андрійович ХРИПТА.

Його батьківське серце було відкрите 
для дорослих та дітей, для молоді та стар-
ших, для кожного, хто шукав його допо-
моги. Майже три десятиліття пасторував 
він у рідному селі Великі Ком’яти. Потім 
ніс служіння голови об`єднання церков 
ХВЄ Закарпатської області, скарбника 
ЦХВЄУ та члена Ради старійшин. Його слу-
жіння залишило добрий слід у житті тисяч 
людей.

Про життя та служіння Івана Хрипти 
читайте у матеріалі «Земними стежками 
Івана Хрипти» у 4 номері журналу «Бла-
говісник» за 2014 р. або на сайті журналу 
(www.blag.org.ua).

Відійшов у вічність єпископ Іван Хрипта

Пасхальне міжконфесійне служін-
ня у Дніпропетровську

Після ранкових святкових богослужінь на 
Пасху в Дніпропетровську на площі Героїв Май-
дану зібралися сотні християн з різних церков, 
щоб прославити Ісуса за Його світле воскресіння 
і разом помолитися за свій край.  Під час служін-
ня звучали пісні у виконанні хору та співочого 
гурту з Центральної баптиської церкви м. Дні-
пропетровськ.

Служителі церков закликали всіх до молитви 
за мир та духовне пробудження в Україні. Спі-
керами заходу були пастори християнських цер-

ков Дніпропетровської області: єпископ 
церков ХВЄ Михайло Мокієнко, стар-
ший пресвітер євангельських християн 
баптистів Степан Бокоч, пастор церкви 
«Пробудження» Геннадій Гвоздецький,   
вікарій Римо-католицької церкви Сято-
го Йосипа м. Дніпропетровська Мацей  
Стибурскі, пастор німецької  Євангель-
сько-лютеранської общини Святої Кате-
рини м. Дніпропетровська Микита Боб-
нєв, пастор Євангельської Християнської  
церкви «Єрусалим» Вячеслав Тен та інші.



 «Там де ми служимо, на пере-
довій (де, здавалося б, немає віру-
ючих), коли говориш солдатові, що 
треба молитися, він відповідає: «Я 
знаю молитву». Бо вони там, під об-
стрілами, моляться нерідко по вісім-
десять годин підряд. І я дякую Богу, 
що наш народ знає, до кого треба 
звертатися у такі хвилини» — ска-
зав, відкриваючи навчання капела-
нів, завідувач відділу соціального 
служіння ЦХВЄУ, старший пастор 
церкви «Скинія» Рустам Фатуллаєв.

Нинішня навчальна сесія, яка 
розпочалася 11 травня, стала осо-
бливою для студентів соціально-
го факультету (заснований на базі 
Асоціації християнських центрів ре-
абілітації). Поділитися своїм досві-
дом приїхали капелани з Америки: 
офіцер ВМФ США Луїс Роса, офіцер 
американських сухопутних військ, 
майор-десантник Рональд Бойд, а 
також служитель однієї  з найбіль-
ших у США п’ятидесятницьких спіль-
нот «Асамблея Божа» Скотт Темпл.

У своєму виступі Скотт Темпл 
схвально оцінив те, що українська 
влада, зіткнувшись з проблемою 
психологічної реабілітації воїнів, 

звернулася за допомогою саме до 
церков. Він зазначив: «Ми бачимо 
багато солдат, які переживши бо-
йові дії, шукають утіху в алкоголі 
або наркотиках. Але також ми ба-
чимо і тих, хто почув звернення до 
них проповідників, навернулися до 
церкви і у їхнє життя прийшли пози-
тивні зміни».

У перший день навчань приві-
тати капеланів, які зібралися з усіх 
куточків України, прийшли і пред-
ставники влади. Зокрема, керівник 
відділу психологічної підготовки 
Збройних сил України Володимир 
Пєтухов, розповів, що мав нагоду на 
передовій спостерігати за капела-
нами: «Коли була загроза життю, в 
хвилини найбільшого напруження, 
ці люди приходили і піднімали дух 

бійців». — сказав він.
Голова підкомітету ВР у сфері 

свободи совісті та релігійних органі-
зацій Віктор Єленський, у свою чер-
гу, повідомив, що не так давно Мі-
ноборони нарешті погодило та за-
реєструвало Положення про службу 
військового духовенства (капелан-
ську службу). Це означає, що вже 
невдовзі Міноборони звернеться до 
церков України, аби рекомендували 
своїх представників, які пройшли 
необхідний духовний вишкіл, на 
контрактну службу у якості військо-
вих капеланів.

Поблагословив процес навчання 
старший єпископ ЦХВЄУ Михайло 
Паночко. Він зазначив, що ситуація, 
яка склалася в Україні, змінює усіх. 
Тривоги, болі, воєнні дії мають по-

«Рятуй узятих на смерть» — 
міжконфесійна навчальна сесія 
об’єднала 
понад 80 капеланів



служити зціленням духовного ста-
ну України. «Комуністична імперія 
впала, Україна взяла курс на влас-
ний  євроінтеграційний розвиток, і 
платить  за це велику ціну, — сказав 
старший єпископ. — Премудрий Со-
ломон казав, що є час миру і час ві-
йни, «час обіймати і час ухилятись 
від обіймів».  Ми так не хотіли, щоб 
Україна стікала кров’ю, але вона 
стікає. І Церква християн віри єван-
гельської не стоїть осторонь, а чим 
може, допомагає людям».

За словами Михайла Степано-
вича віруючі активно  включилися у 
волонтерський рух, доставивши за 
час проведення АТО на схід України 
понад 3000 тон продуктів, одягу та 
медикаментів. Понад сто християн-
будівельників взяли участь у відбу-
дові пошкоджених від обстрілів спо-
руд. «Ми навіть не знали, що в нас 
такий потужний потенціал, такі щи-
рі, жертовні люди. Щоб так реагува-

ти на сьогодення, треба мати дуже 
близькі стосунки з Богом», — зазна-
чив старший єпископ. Він має вели-
ке бажання, щоб Церква Христова в 
Україні показувала приклад цінності 
людської душі:  «Ми виросли в сис-
темі, яка не цінувала людей — міль-
йонами розстрілювали, гнобили. Це 
є проти серця Божого, бо для нього 
кожна людська душа є дуже цінна. 
Несіть це людям, дорогі капелани», 
— наголосив Михайло Паночко.

Офіцер ВМФ Луїс Роса та майор-
десантник Рональд Бойд — капе-
лани-практики, фронтовики, які не 
раз служили у найрізноманітніших 
«гарячих точках» планети, ділилися 
з нашими служителями своїм досві-
дом. Серед тем: поводження у екс-
тремальних ситуаціях, керування 
стресовими ситуаціями тощо. Спі-
кери намагалися якомога всебічні-
ше підготувати українських колег до 
страшних несподіванок війни. Осо-

бливу увагу приділяли запобіганню 
суїцидальним випадкам, які у вою-
ючому війську трапляються досить 
часто.

Рональд Бойд наголошує: з сол-
датами треба жити одним життям, 
інакше справжні відверті стосунки 
душпастиря і воїна навряд чи мож-
ливі.

Перед тренінгом американські 
брати разом зі своїми українськи-
ми колегами відвідали ірпінський 
військовий шпиталь, привезли по-
раненим українським солдатам да-
рунки, служили їм Словом, молили-
ся за них…

13 травня у церкві «Скинія», де 
проходило навчання, відбулося 
вручення капеланам дипломів про 
закінчення тренінгу. Наостанок на-
ставники підбадьорили та поблаго-
словили українських капеланів на 
служіння військовим.

Жіноча конференція у 
Львові

На жіночу конференцію «При-
йдіть і побачте», що відбувалася у 
рамках Фестивалю надії, прибуло 
близько 700 сестер із Західного ре-
гіону України, у тому числі і з Волині. 
Зустріч відбулася у приміщенні цен-
тральної церкви ЄХБ Львова.

Єпископ Василь Боєчко, закли-
кав сестер до молитви та роздумів 
над Словом Божим. Він нагадав 
жінкам про приклад самарянки, ко-
ли одна коротка зустріч із Христом 
робить звичайну жінку особливою.

Програму конференції доповню-
вав спів гурту «Унісон» та жіночого 
хору Gloria.

Головний спікер конференції, 
бразильська місіонерка Соня Томаз 
— яскравий приклад того, як можна 
виконувати служіння жінки у Церк-
ві Христовій. Сьогодні вона звершує 
служіння в Парижі. Соня ділилася із 
присутніми особистими свідчення-
ми, а також давала поради на основі 
Біблії, як активно жінка може брати 
участь у благовісті. Також вона звер-
нула увагу зібрання на підхід, який 
використав Ісус у розмові із сама-
рянкою біля криниці (Івана 4:5-42).

Спікер заохотила сестер вико-
ристовувати кожну зустріч з неві-
руючими, як можливість розповісти 
їм про Христа. Вона попередила, що 
люди часто вестимуть мову в інший 
бік, але не варто піддаватися і під-
тримувати пусті, а інколи навіть і 
руйнівні розмови; слід вислухати, 
а потім повернути розмову в русло 
благовістя: «Якщо ми хочемо, щоб 
люди пізнали Господа, наша розмо-
ва повинна бути саме про Нього».

Місіонерка нагадала про дві най-
більші радості у житті християнина: 
перша — впевненість у тому, що 
твоє ім’я записане у Книзі життя; і 
друга — від того, що ти привів когось 
до Христа, і тепер його ім’я також 
записане у Книзі Життя. «Приводь-

те людей не для того, щоб розпо-
вісти, якою доброю є ваша церква, 
приводьте людей, щоб розказати, 
який добрий Господь», — заклика-
ла промовиця. Вона наголосила, що 
життя християн повинно бути спо-
внене добрих справ, через що інші 
почнуть славити Отця Небесного.

Наприкінці зустрічі організато-
ри порадували сестер маленькими, 
але приємними подарунками — на-
сінням незабудок, щоб кожна учас-
ниця конференції, посіявши ці квіти 
ніколи не забувала про любов Божу 
до неї і про важливу місію, яку хрис-
тияни повинні виконувати, живучи 
на цій землі.



26 березня 2015 року в новозбудованому молитов-
ному будинку церкви «Благодать» (с. Софіївська Борща-
гівська, вул. Київська, 40, старший пресвітер — Василь 
Кватерчук) відбулася щорічна звітна конференція Церк-
ви християн віри євангельської України. Цього року че-
рез фінансові труднощі у зв’язку з подіями в нашій кра-
їні вона була одноденною. У ній взяли участь понад 500 
делегатів — служителів зі всієї України.

Конференція проходила під гаслом «Блаженні ми-
ротворці!», що мало на меті закцентувати увагу присут-
ніх на великій потребі миру для країни, церков, сімей, 
кожної окремо людини та на самому Подателю миру —
Ісусі Христі.

Єпископ Михайло Мокієнко, старший пресвітер 
Об’єднання церков ХВЄ Дніпропетровської області та 
один із заступників старшого єпископа, привітавши де-
легатів, оголосив конференцію відкритою і закликав усіх 
до щирої молитви. Таким чином розпочалося ранкове 
богослужіння, на якому співом служив вокально-інстру-
ментальний гурт церкви-господаря. Першому було на-
дано слово Анатолію Козачку — старшому пресвітеро-
ві Київського об’єднання громад Церкви ХВЄ України. В 
основу своєї проповіді він поклав 13-й вірш 3-го розділу 
Першого послання апостола Павла до Тимофія, доводя-
чи, що дуже важливо для служителя цінувати своє об-
рання та покликання, цінувати Церкву та навіть власні 
випробування, через які Господь вдосконалює людей, 
формує в нас здорову науку Господню.

Другу проповідь виголосив Віктор Вознюк — завід-
увач відділу освіти Церкви ХВЄ України — на тему «Мир 
священнослужителя», взявши за основу вірші з Книги 

Чисел (11:11, 23) та Першої книги Самуїлової (30:6-8). 
Основні думки цієї проповіді: Мойсей відкрив свою ду-
шу Богові, а не людям. Мойсей промовляв до народу 
Господні слова, а не свої. Коли воїни обурилися на Дави-
да після того, як амаликитяни спалили Ціклаг і забрали 
їхніх жінок, дітей і все добро, то сам Давид зміцнився 
в Господі і звелів принести ефод. Тобто Давид у першу 
чергу звернувся до Господа за силою і порадою. Так са-
мо варто робити і всім служителям Божим.

Єпископ Михайло Близнюк, старший пресвітер 
Об’єднання церков ХВЄ Волинської області, в основу 
третьої проповіді поклав перші вірші п’ятого розділу По-
слання апостола Павла до римлян: «Отож, виправдав-
шись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого 
Ісуса Христа, через Якого ми вірою одержали доступ до 
тієї благодаті, що в ній стоїмо, і хвалимось надією сла-
ви Божої» (Рим.5:1,2). Він наголосив, що мир особливо 
цінується, коли його немає, коли війна, коли горе, коли 
привозять убитих, коли руйнуються в одну мить будин-
ки, нажиті тяжкою працею. Але якщо проаналізувати 
Слово Боже, то побачимо, що кожна трагедія мала по-
чаток, і цим початком було боговідступництво. Без Бога 
нема миру. Повний сердечний мир може мати тільки 
людина, яка в мирі з Богом, а мир з Богом можна мати 
тільки через Христа. У кінці проповіді єпископ М. Близ-
нюк закликав присутніх до молитви, якою і закінчилася 
перша частина конференції – ранкове богослужіння.

Звітну частину конференції вів перший заступник 
старшого єпископа ЦХВЄУ єпископ Микола Синюк. Пе-
ред її початком було затверджено порядок денний 
конференції та обрано її секретаря для написання про-

Біля Києва пройшла конференція Церкви ХВЄ України



токолу. Далі було надано слово для звіту президенто-
ві Церкви ХВЄ України старшому єпископу Михайлові 
Паночку. Він привітав усіх присутніх Господнім вітанням 
«Ми вам!», подякував Богові та братові Андрію Мар-
тинову за прекрасний молитовний будинок, зусилля-
ми та коштами якого він збудований і в якому зібрали-
ся служителі України. А далі оголосив статистичні дані, 
що стосуються ЦХВЄУ, зокрема такі: Церква ХВЄ України 
нараховує 1576 церков, 111 097 членів, 1160 молитов-
них будинків, а ще 118 будуються; має 11 навчальних 
закладів, 1635 недільних шкіл, 26 місій, 11 благодійних 
фондів, 19 сиротинців, 12 притулків для літніх людей, 85 
реабілітаційних центрів, проведено 65 тис. доброчин-
них обідів. Церква ХВЄ України активно долучилася до 
допомоги в зону АТО та біженцям: зокрема доставлено 
понад 12 млн. гривень, понад 3 тис. тонн продуктів, 800 
тонн одягу, взуття та медикаментів, 180 куб. м. будма-
теріалів, 300 куб. м. пиломатеріалів. Прийнято біженців 
понад 2 тис., їх прийнято транзитом понад 12 тис. У зоні 
АТО працюють 23 брати, які там свідчать про Господа Іс-
уса Христа. 250 чоловік там працювали будівельниками, 
а понад 200 працюють волонтерами. Наприкінці свого 
звіту Михайло Паночко подякував керівникам відділів 
та усім, з ким він співпрацює.

Свої звіти виголосили скарбник — старший пресві-
тер Об’єднання церков ХВЄ Чернівецької області єпис-
коп Петро Карпов та голова ревізійної комісії Анатолій 
Козачок. Звіти одноголосно було прийнято. Присутнім 
запропонували ставити питання керівникам Церкви, на 
які вони відповідали. На кінець звітної частини конфе-
ренції було надано слово єпископові з Росії Анатолієві 
Боярчуку, який привітав українських служителів, подя-
кував за місіонерів у Росії, передав вітання від церков, 
якими він опікується, висловив свої побажання та за-
кликав до молитви.

Після обіду конференцію вів єпископ Юрій Веремій. 
Він закликав присутніх до молитви, після якої надав 
слово одному з гостей — братові Янові з Нідерландів. 
А потім виголосив проповідь Микола Синюк, взявши 
за основу слова Господа Ісуса Христа: «Блаженні ми-
ротворці, бо вони синами Божими стануть» (Мт.5:9). 
Однією з ілюстрацій його проповіді був епізод з життя 
патріарха Якова, як він мирився зі своїм братом Ісавом 

(1М.32), пройшовши долину приниження. Одна з думок 
проповіді — миротворець має бути готовий до прини-
ження і навіть до вигнання, але все одно має іти вперед, 
іти в наступ на зло — це його призначення. Такий уділ і 
Божої Церкви.

Єпископ Микола Синюк дав інформацію про Цен-
тральний регіон (Київська, Черкаська, Чернігівська, 
Сумська області та м. Київ), яким він курирує як перший 
заступник старшого єпископа, та запропонував, щоб 
опікувався цим регіоном старший пресвітер церков м. 
Києва Анатолій Козачок. Пропозицію Миколи Петрови-
ча було прийнято.

Анатолій Козачок проінформував про ідею Дня слу-

жіння, який відбудеться 30 травня. У цей день можна 
робити добрі справи і представляти свою роботу сус-
пільству. У цей день потрібно залучати й інших людей 
навколо до добрих справ. Добрі справи можна робити й 
протягом року, 30 травня вважатиметься тільки їхнім по-
чатком. Такі заходи допоможуть показати Церкву як по-
зитивну організацію, яка здатна відповідати на потреби 
та виклики суспільства. Дуже важливо, щоб Церкву Бо-
жу не називали секта, бо це відштовхує людей від неї. 
Добрі справи покажуть, що євангельська Церква відкри-

та для суспільства. Тепер відомі укра-
їнцям волонтери – переважно єван-
гельські християни. Тому суспільство 
повинне знати, що волонтерський 
рух – це фактично християнство. «До-
брими справами ми досягнемо пози-
тивної впізнаваності, покажемо куль-
туру благодійності для суспільства, 
покажемо людям євангельські прин-
ципи і, можливо, замінимо слово «су-
ботник» на «день служіння», і воно 
утвердиться в суспільстві, — сказав 
Анатолій Козачок.

Коли надано було слово старшому 
єпископові для заключної проповіді, 
то він закликав старшого пресвітера 
церков Житомирської області Воло-



димира Бричку розповісти про гуманітарну діяльність 
волонтерів-християн на сході України. Володимир Брич-
ка побував з гуманітарними вантажами в зоні АТО по-
над 30 разів. Його там знають, до нього звертаються за 
допомогою представники влади. Справді, євангельські 
християни не байдужі до бід свого народу і роблять усе 
можливе до полегшення його страждань.

В основу своєї проповіді старший єпископ Михай-
ло Паночко поклав слова Ісуса Христа: «Зоставляю вам 
мир, мир Свій вам даю! Я даю вам не так, як дає світ. 
Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається! 
(Iв.14:27). Проаналізувавши висловлювання книг Старо-
го та Нового Заповітів про мир, єпископ закликав усіх до 
єдності з Князем миру — Ісусом Христом. Висловив своє 
побажання, щоб євангельська церква була церквою 
миротворців, але не тих миротворців, які згоджуються 
зі злом, а які злу протистоять, бо ж Христос не тільки 
Князь миру, але й Вождь воїнства небесного.

Помолившись, присутні вислухали вдячні слова слу-
жителів Донецької області, зокрема пастора Миколи 
Ареф’єва, за допомогу Церкви ХВЄ України у їхніх по-
требах. Особливо теплі слова були сказані на адресу 
братів та сестер із церков західної України, які постійно 
надсилають вантажі з продуктами, одягом, будматеріа-
лами, організовують бригади для відновлення зруйно-
ваного житла. Відповідно у місцевих жителів, отруєних 
антиукраїнською пропагандою, змінюється ставлення 
до, як вони кажуть, «бандер». Вони розуміють, що бу-
ли обманутими, що жителі західних областей хочуть їм 
тільки добра.

Учасники конференції звершили ще одну молитву за 
особисті потреби присутніх служителів.

Після молитви звернувся зі словом подяки та бла-
гословень до учасників конференції Андрій Марти-
нов, стараннями якого і був побудований дім молитви 
Церкви «Благодать», яка приймала гостей-служителів. 

Зокрема брат Андрій закликав тих, хто працює над бу-
дівництвом дому молитви чи свого духовного храму, 
твердо вірити в Ісуса Христа, бо тим, хто сильно хоче 
звершити справу, Він обов’язково допоможе. «Коли, як 
не тепер, іти й служити людям, коли, як не тепер, іти й 
говорити людям, що Ісус Христос не тільки любить, але 
й через Церкву Свою Він може допомагати й благослов-
ляти», – сказав Андрій Мартинов.

Наприкінці конференції старший єпископ Михайло 
Паночко зробив оголошення, одне з них, що Рада єван-
гельських протестантських церков України вирішила 
оголосити 9-11 квітня днями молитви й посту за мир 
та подолання корупції в нашій країні. А також закликав 
членів Комітету та працівників офісу ЦХВЄУ вийти напе-
ред, щоб за них помолилися делегати конференції. Мо-
литву виголосив старійшина єпископ Степан Веремчук. 
Звучали подяка й молитва й за церкви України, за Укра-
їну, за церкву, яка прийняла Конференцію, за благопо-
лучне повернення додому.

Василь МАРТИНЮК






