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Тема номера

Благовістя, що приносить плід



Підстави для благовістя

«Отже, йдіть і вчіть усі наро-
ди, хрестячи їх в ім’я Батька, і Си-
на, і Святого Духа, наставляючи їх, 
зберігати все, що Я заповів вам; і 
ось Я з вами в усі дні до закінчення 
віку» (Мт.28:19-20).

Коли людина помирає або кудись 
надовго від’їжджає, то на прощання 
старається сказати найважливіше. 
Ісус, залишаючи учнів, акцентував на 
головному. Церква на землі створена 
саме для благовістя. Церква, яка не 
проповідує Євангелію, — мертва. 
Будь-яке служіння в церкві, яке не 
націлене на євангелізацію, — мертве 
служіння. Будь-який християнин, 
що не благовістить, — мертвий 
християнин.

«Сказав їм: Ідіть по цілому світо-
ві та проповідуйте Євангелію всяко-
му творінню… І такі ознаки супрово-
джуватимуть тих, що повірили: Мо-
їм ім’ям виганятимуть бісів, говори-
тимуть новими мовами. І візьмуть у 
руки зміїв і хоча щось смертоносне 
вип’ють, — їм не пошкодить; покла-
дуть руки на недужих — і ті стануть 
здоровими» (Мк.16:15-18).

Іншими словами: «Дорогий хрис-
тиянине, якщо хочеш мати життя, 
сповнене сили і слави Божої, чудес 
і знамен, — проповідуй Євангелію. 
Якщо хочеш мати нудне, безцільне, 
сіре життя — не проповідуй Єванге-
лії».

Дар благовісника
У багатьох церквах помилко-

во розуміють уривок із Послання 
до ефесян, 4:11: «І Він, отож, наста-
новив одних за апостолів, одних за 
пророків, а тих за благовісників, а тих 
за пастирів та вчителів…» Багато лю-
дей вважають, що в церкві повинні 
служити перераховані дари, тобто 
служителі, ними наділені: «Вони хай 
служать, а ми будемо захоплювати-
ся і казати «алілуя!» Але 11-й вірш 
не можна читати окремо від 12-го: 
«…щоб приготувати святих на діло 
служби для збудування тіла Христо-
вого». Тобто ці перераховані дари в 
церкві для того, щоб навчити решту 
людей служити. Тож благовісник у 
церкві не для того, щоб замість усіх 
проповідувати Євангелію, а потім 
розповідати сильні свідчення. Бла-

говісник у церкві навіть не для того, 
щоб проповідувати Євангелію, хо-
ча він не може жити без цього. Дар 
благовісника для того, щоб усю церк-
ву навчити благовістити.

Це стосується й решти дарів. Інак-
ше в церкві повторюватиметься істо-
рія з Мойсеєм в пустелі: один Мой-
сей судить, а тисячі людей у черзі. 
Мойсей уже аж синій і народ такий 
самий. Той, що стояв у черзі 5971-й, 
помер разом зі своєю проблемою, 
так і не дочекавшись аудієнції…

Бути свідками
«Сказав їм: Так написано, і [не-

обхідно було] перетерпіти Христові 
та воскреснути з мертвих на третій 
день; щоб проповідувалося в ім’я 
Його покаяння на відпущення гріхів 
між усіма народами, почавши від 
Єрусалима. Ви [ж є] свідками цього» 
(Лк.24:46-48).

Цей уривок відкриває важливий 
принцип успішного благовістя. Час-
то ми не маємо успіху в благовісті, 
не відчуваємо Божої присутності, бо 
обираємо неправильний статус. З 
якої позиції ми повинні проповідува-
ти Євангелію?

— Деякі люди, проповідуючи, по-
чинають осуджувати: «Та ти подиви-
ся на себе, на кого ти схожий? До чо-
го ти дружину, дітей довів! Як тебе 
взагалі земля носить?» Такого «бла-
говістя» Бог не буде підтримувати. 
Місце судді займає тільки Він, ми 
не маємо права на це претендувати. 
Ми не покликані судити, тому наші 
слова не досягають сердець.

— Інша позиція, яку може за-
ймати проповідник — обвинувач: 
«Ти сам у всьому винен! Ти зробив 
неправильний вибір! Ти в пекло 
йдеш!» Замість того, щоб дати руку й 
підняти, у християн буває таке: «Бий-
те, бийте, він ще живий!» Але місце 
обвинувача теж зайняте. Обвинувач 
людей — диявол, і не дай Боже нам 
опинитися в його команді! 

— Ще один помилковий статус — 
коли ми намагаємося бути адвоката-
ми в Бога, захисниками істини: «Ти 
мого Бога не чіпай! Ти як про мою 
церкву сказав? Ану руки геть від Бі-
блії!» Маленькі люди ніби заступа-
ються за великого Бога. Це в інших 
релігіях, їхнього бога хтось постій-
но ображає, і вони мусять його за-
хищати, підриваючи будівлі, вбива-

ючи невинних людей. Нашого Бога 
не можна образити, Він — Творець 
Всесвіту. Це Він нас захищає! А Ісус 
Христос — наш адвокат і заступник.

— Єдиний правильний статус, 
який ми повинні мати, — статус свід-
ка. Ми особисто зустрілися з Богом 
і про це можемо засвідчити іншим. 
Євангелія несе людям радість, мир 
і надію, а не осуд, обвинувачення й 
вирок. І тоді помазання з нами, Бог 
стоїть за нашими словами.

Перемогти лінь і страх
Біблія каже: «Бо якщо хто буде 

соромитися Мене й Моїх слів перед 
цим перелюбним і грішним родом, 
тоді й Людський Син засоромиться 
його, коли прийде в славі Свого Отця 
зі святими ангелами» (Мр.8:38).

Хоча буває не так-то легко пере-
могти свої страхи. Наприклад, я ду-
же боявся проповідувати великій 
кількості людей. А побороти страх 
можна тільки дивлячись йому в очі. 
Одного разу я з другом їхав в елек-
тричці й сказав йому: «Я буду пропо-
відувати, а ти — роздавати брошур-
ки!» Виявляється, важко було тільки 
почати, далі — ти говориш і насоло-
джуєшся. Але це ж треба, щоб якраз 
в тому вагоні їхав здоровенний кав-
казець. І він якось так підозріло ди-
вився на мене, а потім покликав на 
розмову. Коли я йшов, то вже готу-
вався до зустрічі з Богом. А він мені 
каже: «Я читав Біблію, але нічого не 
міг зрозуміти. Сьогодні стояв на вок-
залі, чекав електричку й молився: 
«Боже, якщо Ти є, пошли когось, хто 
пояснить мені!» Чоловік став плака-
ти. Я був шокований. З тих пір маю 
певність: коли в мене є страх комусь 
проповідувати Євангелію, значить та 
людина як ніколи готова до покаян-
ня.

Ще один ворог проповіді Єванге-
лії — це лінь. Я мав досить суворий 
урок із цього приводу. Якось повер-
тався з богослужіння втомлений і ви-
падково зустрів у транспорті одно-
класника. І він з такою цікавістю по-
чав розпитувати про церкву! А я так 
настроївся відпочити й кажу: «Розу-
мієш, у мене сьогодні вже є справи. 
Іншим разом зустрінемося!» Мені 
було лінь. А через три дні я дізнався, 
що цей 21-річний хлопець помер 
від крововиливу в мозок. Довго не 
міг собі цього пробачити… З тих пір 



принцип мого життя: кожна зустріч 
— не випадкова!

Як відімкнути закриті серця
«Якщо закрите наше благовістя, 

то воно закрите для тих, що гинуть, 
— для невірних, яким бог цього віку 
засліпив розум…» (2Кор.4:3,4).

Диявол перешкоджає людям 
сприйняти Євангелію. У них осліпле-
ний розум, мають очі, та не бачать... 
Тому потрібні пости й молитви, щоб 
досягти людей. Це — як наше дихан-
ня, як спосіб життя.

«…Запаморочені своїм розуму-
ванням, відчужені від Божого жит-
тя через те неуцтво, що живе в них, 
через закам’янілість їхніх сердець» 
(Еф.4:18).

Люди часто кажуть, що вони все 
знають і розуміють. Та якщо живуть у 
гріху, це свідчить про те, що вони не 
пізнали Благої Вістки й не пережили 
народження згори. Їхні серця — за-
тверділі. Як же відімкнути закриті 
серце й розум? Потрібно зрозуміти 
потреби людей і відповісти на них:

— Кожен з нас має духовні по-
треби: бути любимим, бути потріб-
ним, бути вислуханим, мати друзів, 
почуватися в безпеці… Багато людей 
шукають відповіді на гострі питання 
в своєму житті, на які може відпові-
сти Біблія.

— Психологічні проблеми: само-
тність, депресія, страх. Хіба Єван-
гелія не вирішує їх? Актуальні теми 
для всіх людей: як будувати стосун-
ки в сім’ї, як правильно розпоряджа-
тися фінансами, як бути щасливим в 
житті…

— Соціальні потреби. Багато лю-
дей хотіли б навчитися іноземним 
мовам, грі на музичних інструмен-
тах тощо, але не мають можливості. 
У церкві ж є багато спеціалістів, які 
могли б організувати безкоштовні 
курси. Одного нашого брата, який 
був пастором у Самарканді, арешту-
вали за Боже Слово, і зрештою він 
виїхав із країни. Переїхав до Санкт-
Петербурга й став там служити узбе-
кам. За рік у нього була церква з 
20-ти чоловіків-узбеків (не рахуючи 
жінок). В Узбекистані таке можли-
во хіба за років п’ять. Знаєте, де він 
працює? Він влаштувався помічни-
ком судді в справах допомоги узбе-
кам, яких обманули. Кращої нагоди 
для благовістя не придумаєш!

— Фізичні потреби. Не забувай-
те, проповідуючи, молитися за зці-
лення від хвороб, звільнення від за-
лежностей. Не переживайте, якщо 
людина не отримає зцілення, це Бо-
гу вирішувати, наша справа — моли-
тися. Якось у шкірно-венерологічно-
му диспансері (зазвичай ми виби-
раємо такі лікарні, куди спецслуж-
би бояться ходити) зустріли жінку зі 
страшною екземою, на тілі в неї не 
було живого місця від виразок, дуже 
страшне видовище. За неї навіть мо-
лилися на відстані, бо страшно було. 
І Бог зцілив її від хвороби, над якою 
марно билися лікарі. Після цього го-
ловний лікар попросив нас приходи-
ти частіше… В одному місті молили-
ся за глухонімого, після чого він став 
чути і говорити. На наступний день 
до нас прийшло близько 20 глухо-
німих. Але чомусь більше ніхто не 
отримав зцілення…

— Матеріальні потреби: їжа, 
одяг, медикаменти. Проповідь голо-
дній людині навряд чи принесе ре-
зультат, якщо ви спочатку не нагоду-
єте її. В неї просто в животі бурчить, і 
вона не чує Євангелії!

Практичні поради для успішного 
благовістя

— Євангелія — це Радісна Звіст-
ка. А Радісну Звістку розповідають 
радісно! Дуже важливо змінити ви-
раз обличчя «не лізь — уб’є» на щи-
ру християнську відкритість. Якщо 
ми будемо оптимістами в житті — 
це притягуватиме й прихилятиме до 
нас людей.

— Потрібно передати людині не 
просто знання, інформацію, а пояс-
нити Євангелію так, щоб вона зро-
зуміла. Дехто думає, що благовіс-
тя — це розповісти все від Буття до 
Об’явлення. Після таких проповідей 
бідна людина каже: «Що ти від мене 
хочеш?» — «Покайся!» — «Що хо-
чеш зроблю, тільки відпусти?» І во-
на повторить молитву покаяння, але 
до Бога це її не приведе. Коли ми з 
другом робили перші кроки в бла-
говісті, нас називали так: «Відбій-
ний молоток і Каток — один відбив, 
інший закатав!» Ми налякали дуже 
багато людей. Хоча у своїх очах були 
успішними: у нас каялися всі! Тільки 
в церкву ніхто не приходив… 

— Проповідуючи, потрібно гово-
рити простою мовою, не вживати 

незрозумілої релігійної термінології. 
Я чув, як один молодий християнин 
проповідував на вулиці: «Прийди до 
нас в церкву, така благодать на те-
бе зійде, Дух Святий тебе торкнеть-
ся!..» А той питає: «Це ти з ким що-
йно говорив?» Часто люди просто 
не розуміють християнських пропо-
відей.

— У більшості випадків пропо-
відь на кшталт «Покайся прямо за-
раз!» — недоречна, і швидше від-
штовхне, ніж наблизить до Христа. 
Наша справа — проповідувати, а на-
родження згори й спасіння дає Бог. 
Прихід людини до Бога — тривалий 
процес. А мінімальна мета нашої 
розмови — щоб у людини змінила-
ся думка про християн у кращий бік.

— Благовістя — це все, що набли-
жує людину до Христа. Проповідь 
Євангелії — це стиль життя, і при 
цьому не завжди потрібно цитува-
ти Біблію. До речі, Ісус ніколи не по-
чинав проповіді з цитування Писан-
ня (за винятком двох випадків). Ду-
же багато людей прийшло до нас в 
церкву не через проповідь, а через 
те, що почули про діла.

— Благовістя — це спілкування. 
Важливо навчитися не тільки гово-
рити, а й слухати. Слово «проповіду-
йте» в оригіналі звучить як «спілкуй-
теся», тобто це не монолог, а діалог. 
Якщо ти не вислухаєш людини, то й 
вона тебе не почує. Слухаючи лю-
дину, можна зрозуміти, по-перше, її 
потреби, по-друге, у що вона вірить, 
її ставлення до церкви. І вона сама 
дасть вам ключ до свого серця.

— У житті нам так багато всього 
нав’язують, закликають, змушують, 
що принаймні в сфері релігії, відно-
син із Богом люди не потерплять ні-
якого тиску й насильства. Усе, що на-
саджується насильно, — стає мерт-
вим. Тому наше завдання — не зму-
сити повторити молитву покаяння, а 
щиро й доступно ділитися Доброю 
Новиною. Людина так влаштована, 
що вона прагне кращого, і якщо її 
переконати, що з Богом життя пре-
красне, то її вже з автоматом від Бо-
га не відведеш! 

— Для багатьох людей найкра-
щою євангелізацією буде те, коли 
ти вибачишся перед ними за хрис-
тиян, які тиснули на них. Проповідь 
Євангелії — це не проповідь про іко-
ни, це проповідь про Ісуса Христа. 



Ні в якому разі не можна принижу-
вати святині людей. Це глибоко ра-
нить. Якщо ми так проповідуватиме-
мо православним, то можемо отри-
мати іконо-черепну травму, а якщо 
мусульманам — взагалі без голови 
лишитися. Потрібно поважати пере-
конання людей, не ставитися до них 
зверхньо.

— Важливо рахуватися з культу-
рою, у якій виросла людина, біль-
ше того — ототожнити себе з нею. 
Один місіонер приїхав із Норвегії в 
Таджикистан. А там плов їдять рука-
ми. Уявляєте, як це для європейця? 
Він став їсти плов руками, одягатися 
по-таджицьки. Навіть під час їхнього 
сорокаденного посту Рамазану він 
став теж постити — тільки для Ісуса 
Христа. І люди сказали: «Ти — один 
із нас!» Через два роки там була 
найбільша таджицька церква.

— Не потрібно робити вигляд, 
що ми все знаємо і що Біблія дає від-
повіді на всі питання. Якщо не зна-
єш відповіді, так і скажи. Відвертість 
більше прихиляє людей ніж само-
впевненість. Дуже негарно вигля-
дає, коли проповідник намагається 

якось викрутитися, не знаючи відпо-
віді на поставлене питання. 

— Пам’ятаймо: ми проповідуємо 
не християнську філософію, не наш 
погляд на Євангелію, а Ісуса Христа 
розп’ятого. Не потрібно давати лю-
дям марних обіцянок: у вас життя 
покращиться, у вас все буде добре, 
у вас гроші будуть і т. ін. Просто роз-
кажіть про Христову любов.

— Євангелізація — найбільш 
творчий процес у світі. Тут стануть у 
нагоді всі твої здібності й фантазія. 
Не потрібно боятися використовува-
ти нові нестандартні методи. Тут не 
може бути ніякої форми, адже люди 
дуже різні й до кожного з них потрі-
бен окремий підхід. І кожен із нас у 
цьому процесі надзвичайно важли-
вий. На Півночі Америки є велика рі-
ка, яка зимою повністю замерзає. І 
однієї весни, коли вже почався льо-
дохід, але біля берега ще був міцний 
лід, один чоловік вийшов ремон-
тувати свій човен. У якийсь момент 
та крижина, на якій стояв америка-
нець, відкололася й понесла його на 
середину ріки. Усе це відбувалося 
на очах юнака, який, оцінивши ситу-

ацію, скочив на коня й поїхав дале-
ко вперед, де був міст. Він назбирав 
стільки людей, скільки зміг, кожному 
дав по мотузці й розставив їх на всю 
ширину мосту. Навіщо стільки моту-
зок, якщо потопаючий тільки один? 
Ніхто не міг знати, куди саме течія в 
останній момент поверне крижину з 
чоловіком! І його врятували. Він вхо-
пився тільки за одну мотузку, але йо-
го спасіння стало можливим завдя-
ки усім без винятку учасникам. Усі 
християни повинні сіяти Євангелію, і 
не важливо через кого саме людина 
покається, радіти ми будемо разом, 
бо це наша спільна праця!

За матеріалами семінару 
пастора Андрія БАРАНОВА

Андрій Баранов тривалий час 
був служителем у Ташкенті (Узбе-
кистан). Нещодавно він переїхав до 
Криму для служіння кримським та-
тарам.

Ланки одного ланцюга

Едвард Кімболл був сповнений 
рішучості навернути свій клас у не-
дільній школі до Христа. Підліток на 
ім’я Дуайт Муді часто засинав під 
час занять, але Кімболл не втрачав 
надії щодо його спасіння і налашту-
вався на розмову з ним. Його серце 
гучно калатало, коли він увійшов в 
магазин, де працював Муді. «Я по-
клав йому руку на плече, нахилився 
й поставив ногу на підставку. Я по-
просив його прийти до Христа». Кім-
болл покинув магазин із повним пе-
реконанням, що він усе змарнував. 
Однак Муді пішов у той день із ро-
боти новою людиною і з часом став 
найвидатнішим євангелістом Аме-
рики.

17 червня 1873 року Муді при-
був у Ліверпуль (Англія), щоб про-
вести низку євангелізаційних зі-
брань. Спочатку зібрання проходи-
ли в’яло, але потім дамбу прорвало 
— і благословення ринуло широким 
потоком. Муді відвідав баптистську 

церкву, у якій був пастором учений 
муж на ім’я Ф.Б. Мейєр. Мейєр спо-
чатку зневажливо поставився до не-
грамотного американського пропо-
відника. Але дуже скоро його думка 
змінилася, і він сам преобразився 
завдяки словам Муді.

На запрошення Муді Мейєр при-
їхав в Америку. На Біблійній конфе-
ренції в Нортфілді він кинув виклик 
усім присутнім, сказавши таке: «Як-
що ви не готові віддати Христу аб-
солютно все, може, ви захочете, 
щоб вас змусили відчути таку готов-
ність?» Ці слова змінили життя мо-
лодого служителя Дж. Уїлбера Чеп-
мена, який перебував у той час у 
стані духовної боротьби.

Чепмен, у свою чергу, також став 
потужним мандрівним євангеліс-
том початку ХХ століття і взяв у свою 
команду молодого новонавернено-
го бейсболіста Біллі Санді. Під ке-
рівництвом Чепмена Санді став од-
ним із найбільш яскравих і вражаю-

чих євангелістів в історії Америки. У 
час його євангелізаційної кампанії в 
Шарлотті (штат Північна Кароліна) 
до Христа навернулася група людей, 
які стали молитися ще про одне та-
ке відвідування Святого Духа. У 1934 
році вони запросили євангеліста 
Мордехая Хама провести загально-
міські закличні зібрання. 8 жовтня 
Мордехай, відчувши невпевненість, 
написав таку молитву в готелі Шар-
лотти: «Господи, пошли нам сюди 
П’ятидесятницю… Вилий Духа Свя-
того завтра…»

Бог відповів на його молитву 
більше, ніж він просив, коли студент 
Центральної школи на ім’я Біллі 
Грем віддав своє серце Ісусу.

А Едвард Кімболл думав, що він 
усе змарнував!

Роберт МОРГАН



Переваги особистого свідчення

Один на один
Коли Ісуса запитали, яка найбільша заповідь в Законі, Він відповів: 

«Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і 
всією своєю думкою. Це найбільша й найперша заповідь. А друга од-
накова з нею: Люби свого ближнього, як самого себе. На двох оцих 
заповідях увесь Закон і Пророки стоять…» (Мт. 22:37-40). На цих двох 
заповідях: Бога люби і людей люби — ґрунтується Закон, пророки… і 
євангелізація. І якщо ти сприймеш ці слова, як є, буквально — ти при-
речений стати благовісником і свідчити про Христа.

Говорячи про особисте благовістя, я маю на увазі — коли ми з ки-
мось розмовляємо один на один. І це, наприклад, єдиний метод бла-
говістя серед мусульман. Вони в натовпі ніколи не слухатимуть і нічо-
го не сприймуть. Там на це — табу. Тільки — один на один. Причому 
категорично: чоловік з чоловіком, жінка з жінкою. 



Тож розгляньмо переваги й осо-
бливості особистого благовістя. Пер-
ша перевага: це найпростіший вид 
християнської праці, яку може вико-
нувати кожен. Не потрібно закінчу-
вати магістратуру. Знаєш Бога — іди 
поділися з іншими!

Друга перевага: свідчити людям 
можна будь-де. Можна свідчити на 
вулиці, незалежно від того, дозволе-
но проведення мітингів чи ні. Мож-
на проповідувати в домах, лікарнях, 
виправних колоніях, тюрмах, на вок-
залах — скрізь! Щоб розказати іншій 
людині про Ісуса, ніяких дозволів не 
потрібно і ніяких заборон на це не-
має.

Третя перевага: благовістити 
можна в будь-який час. 

Четверта перевага: особисте 
благовістя досягає людей із різних 
прошарків суспільства. Є великі гру-
пи людей, для яких не підходить жо-
ден інший метод. Як, наприклад, 
дочекатися в церкві людей, які тор-
гують на ринку й для яких найпри-
бутковіший день — неділя? Навряд 
чи потраплять до церкви працівники 
залізниці, надто бідні люди або над-
то багаті… Але ми можемо торкнути-
ся їх, відвідавши там, де вони пере-
бувають. 

Я часто після недільного богослу-
жіння йду на ринок. Так, одна жінка-
продавщиця увірувала, а господар 
не відпускає її в неділю на зібрання. 
Я пішов до нього й кажу: «Давай так: 
дозволь їй по неділях не працювати. 
Я тобі даю розписку: якщо її місяч-
ний виторг зменшиться, я із власної 
кишені доповню і 10% ще накину». 
Він погодився. Наступний місяць во-
на щонеділі ходила до церкви, а її 
каса була вдвічі більшою.

П’ята перевага: в особистій бе-
сіді враховуються індивідуальні по-
треби конкретної людини. Коли ти 
особисто проповідуєш — це прямо 
в ціль!

Шоста перевага: це найефек-
тивніший спосіб учнівства. Апос-
тол Петро прийшов до Ісуса завдя-
ки особистому благовістю Андрія. І 
Євангелія містить більше прикладів 
особистого благовістя Ісуса Христа 
окремим людям, аніж Його публіч-
них проповідей. Я вірю, що вплину-
ти на світ і придбати його для Христа 
набагато більше можна через осо-
бисте свідчення, ніж через публічні 

промови. Я розумію масові єванге-
лізації, але реального ефекту від них 
немає. Якби вся церква усвідомила 
цю відповідальність і кожен її окре-
мий член, зрозумівши почесність ці-
єї праці, став благовісником, то ду-
же скоро всі народи почули б Добру 
Звістку.

Принцип «Торкнутися — 
і штовхнути»

Дуже важливо правильно поча-
ти особисте благовістя. Є принцип, 
який я називаю: «Торкнутися і штов-
хнути». Стоїть величезний поїзд, 60 
вагонів по 60 тонн, а це 3600 тонн, 
і малесенький потяг має штовхнути 
ці вагони. Що потрібно зробити? Як-
би я був машиністом, то добре розі-
гнався — і як шарахнув би! З потяга 
зробився би пляцок, а я би вилетів 
через скло до шістдесятого вагона 
(бо ж маю хорошу інерцію). А поїзд і 
не зрушився б з місця.

Але що має зробити потяг? Він 
має під’їхати на маленькій швидко-
сті, торкнутися, потім додати обертів 
і потихеньку штовхнути. Так і ми по-
винні благовістити — торкнутися й 
штовхнути. Як це зробити?

Принцип «Принеси плід за родом 
своїм»

Навіть мама, прив’язана багать-
ма домашніми справами, може свід-
чити іншим мамам, коли вони разом 
гуляють з дітьми. Навіть люди, при-
ковані до ліжка хворобою, можуть 
бути благовісниками. Одна дівчин-
ка, яка увірувала в нашій церкві, бу-
ла смертельно хворою — рак крові. 
Дивної краси дитина, Оленка, 12 ро-
ків. Усім, хто відвідував її в лікарні, 
вона проповідувала про Ісуса Хрис-
та, сама будучи щойно наверненою. 
Я був поряд за дві години до її смер-
ті. І вона сказала: «Дядю Сергію, 
уявляєте, я від вас почула про Ісуса 
Христа, а сьогодні пережену вас — 
раніше Його побачу! Я передам Йо-
му привіт від вас…» Я був вражений 
до сліз. Стільки людей увірувало че-
рез свідчення цієї дівчинки, яка була 
приречена померти. Боже мій, про-
сти нам, що ми мовчимо!

У мене народився онук, тріш-
ки нездоровий. Я переживав, як це 
сприймуть його батьки. Але син пі-
дійшов і каже: «Ми на Бога не обра-
жаємося. Ми зрозуміли, як ми мо-

жемо допомогти людям, у яких така 
ж проблема з дітьми й у яких немає 
Утішителя». І вони збирають таких 
людей і служать їм.

Жінка, що годує груддю, може 
свідчити жінці, що годує груддю. Ав-
тослюсар може свідчити автослюса-
рю. Той, хто стоїть у черзі, може свід-
чити тому, хто стоїть у черзі. Паса-
жир літака може свідчити пасажиру 
літака…

Якось лечу в літаку «Київ — Ві-
день», поряд — молода жінка. Кажу: 
«Ну що, страшно летіти?» — «Страш-
но!» — «А мені не страшно! Я вірю в 
Бога!» — «Справді? А я — матеріа-
лістка». Я засміявся: «Ух ти! Дай на 
тебе подивлюся, думав, ви вимерли 
з динозаврами!» Потім питаю: «А 
ти знаєш, матеріалістко, що потріб-
но робити, щоб крила літака під час 
польоту не повідлітали? А ти знаєш, 
матеріалістко, що потрібно робити, 
щоб оця частина літака не відпала 
і ми з тобою не опинилися: бізнес-
клас, перший ряд, веранда?» Вона 
тремтить: «Ні, не знаю!» — «Треба 
молитися! Але ж ти не вмієш моли-
тися?» — «Ні!» — «Зате я умію, але 
ти повинна будеш голосно сказати 
«амінь». Я помолився, вона як за-
кричала: «Амінь!» Три години по-
льоту ми спілкувалися. Я якось так 
навіть на серйозну хвилю й не на-
строївся. Вийшли з літака, йдемо ае-
ропортом. Раптом вона промовляє: 
«Ви казали, що можна прийняти Ісу-
са у своє серце? Я хочу це зробити». 
І прямо серед зали схиляє коліна й 
починає молитися. Я — біля неї. Лю-
ди нас обходять. Ви б бачили — з ко-
лін піднялася зовсім інша людина! 
Сьогодні вже й чоловік її увірував. А 
я просто пожартував, що літак пола-
мається…

Хто ти є — це твоя точка дотику з 
такими, як ти. Банкір, секретар, сту-
дент, різноробочий — принеси плід 
за родом своїм! Професія, мова, со-
ціальна зайнятість — усе це відчиняє 
можливість для спілкування. І такі 
«відчинені двері» потрібно знайти.

Принцип «Відчинені двері»
Ще кілька прикладів відчинених 

дверей. Горе в людей. Коли прохо-
диш повз будинок, біля під’їзду яко-
го стоїть віко гробу, зрозуміло, що на 
якомусь поверсі — горе. І тут навіть 
питатися не треба, потрібні двері ду-



же легко знайти — вони відчинені. 
Відчинені для відвідувачів. І коли ти 
приходиш у дім, де горе, там серця 
відчинені для Божого Слова. Ніхто 
тебе не вижене, якщо ти прийдеш і 
скажеш слова втіхи від Ісуса. І навпа-
ки, коли в людини радість — це теж 
відчинені двері.

Відчинені двері для проповіді — 
це й спільна праця. Якщо ти — лю-
дина Божа, то твої колеги по роботі 
з часом стануть тебе цінувати й по-
важати. І це хороший старт, щоб по-
спілкуватися. У нашій церкві є один 
чоловік, він уже служитель. Коли ми 
вперше зустрілися, то спілкувалися 
про пілерси, коменси, чачики, 3Д6, 
3Д12… Це вам ні про що не говорить, 
бо це корабельна термінологія. Я на 
кораблях працював, і він на кора-
блях працював. Під кінець розмови 
він каже до мене: «І ви пастор?» — 
«Так!» — «Я прийду до вас у церк-
ву!» Я ще не встиг нічого про Ісуса 
сказати, а він прийшов і на проповіді 
покаявся… Уявляєте, я торкнувся йо-
го, бо знаю, що таке «чачик» — це 
чотирициліндровий дизельний дви-
гун, який працює на генераторах…

Те ж саме можна сказати про 
спільну трапезу. Подивіться, скільки 
в Біблії написано про те, як Ісус спіл-
кувався за трапезою. Усе це — відчи-
нені двері для проповіді Євангелії.

Метод «Дайте поїсти»
Я навіть придумав такий вид 

євангелізації, називається: «Дайте 
поїсти!» Можу, наприклад, зайти 
в «McDonald’s», підійти до людей і 
попросити: «Дайте трошки поїсти. 
Ні, я-то собі замовив, але довго че-
кати, а я сильно зголоднів…» Сидить 
хлопець з дівчиною. Дівчина протя-
гує мені три дольки «картоплі фрі». 
Я кажу: «А в соус вмочити?» Потім 
узяв свою їжу, підсів до них. Питаю: 
«Вам віддати назад?» — «Та ні, не 
потрібно!» Почали спілкуватися, во-
ни були на вухах від розмови! Помо-
лився за них…

Якось повертався з Києва в Дні-
пропетровськ, відчув голод. Повер-
нув у перший ліпший з’їзд і опи-
нився в якомусь невідомому селі. 
Спинився біля одного чепурного 
подвір’я. Стоїть господар, господиня 
та ще двоє людей. Я зіперся на пар-
кан. Питає жінка: «Чого вам, чолові-

че?» — Кажу: «Їсти хочу! А зробіть 
мені яєчню!» — «Як це?» — «Ну, он 
— курка бігає, попросіть яйце, пічка 
ж є…» — «Та чого це я буду вам ро-
бити?» — «Бо я голодний! А я вам 
гроші дам». Вони ж бачать, що я на 
машині під’їхав, на бомжа не схо-
жий… «Та ви серйозно? Ну заходь-
те…» Зайшов, сів, вони між собою 
шушукаються… Питає: «Так може 
вам борщу?» — «Так, тільки з цибу-
лею!» Дали борщу, ще й куряча лапа 
там плавала добряча. Питає: «Вам 
два яйця?» — «Два рази по два! 
Тільки ж на салі смажте!» —Смієть-
ся: «Ти ба, як в ресторані заказуєте». 
А ті двоє пішли по селу, мовляв: «До 
баби Марії якийсь дивак прийшов… 
голодний!» 15 чоловік зійшлося по-
дивитися. Я просто став говорити їм 
про Ісуса. Які вони були розчулені! 
Усі 15 чоловік, враховуючи господа-
ря й господиню, молилися молит-
вою покаяння. Плакали і жінки, і чо-
ловіки. Хотів заплатити, а бабуся Ма-
рія каже: «Та ви що, та ви ж нас так 
благословили!» Тепер там церква — 
35 чоловік.

Якось потрапив у «крутий» дім у 
Черкаській області. Дзвоню в двері: 
«Шо нада?» — «Відчини, поговори-
ти». — «А хто такий?» — «Та проїж-
джий». Виходить такий здоров’як, 
«златая цепь на дубе том…» Кажу: 
«Слухай, брате, як тебе звати?» — 
«Костя». — «Дай поїсти!» — «Та ти 
гониш!» — «Та ні, я просто голо-
дний!» — «Ну, вали, он, в кафе!» 
— «Та в кафе не важко… Мені спо-
добався дім, бачу, ти класний госпо-
дар, я хочу в тебе поїсти» — «Та ну, 
ти серйозно? Ну, завалюй!» Зайшов. 
Дім гарний, дорогий... Вийшла дру-
жина. Він каже до неї: «Слухай, хмир 
жерти хоче. Дай йому шось!» Вона: 
«А що, чайку?» — «Та ні! Чайок по-
тім, спершу щось поїсти. Я вам за-
плачу!» — «Ой, та нада нам твої баб-
ки!» Я став їсти, потім став молитися, 
потім став спілкуватися. Обидва зго-
дилися помолитися зі мною. Коли 
настав час їхати, Костя каже: «Покля-
нися, що не проїдеш мимо ніколи!» 
Ми з ним стали друзями.

Принцип «Нікуди не дінешся»
А ще в мене був такий випадок. 

Ми з братами їли в піцерії в Запо-
ріжжі. І я пішов у вбиральню помити 
руки. Я дуже люблю мити руки. Вза-

галі, коли миюся, купаюся, приймаю 
душ, то настільки переживаю Божу 
благодать, що завжди починаю мо-
литися. 

Так от, мию руки, тепла водичка, 
запашне мило — просто насолода! 
І в мене вихоплюється: «Алілуя!» А 
позаду в кабінці хтось «трудився». І 
раптом звідти: «Щоб ти здох!» Я аж 
злякався: «Чого?» А звідти знову го-
лос, страшний такий: «Дістали алі-
луйщики! Вдома «алілуя», вже й тут 
«алілуя» — життя від вас нема!» І я 
зрозумів: судячи з усіх звуків, у мене 
— півтори-дві хвилинки. Кажу: «До-
бре, друже, ти попався! Зараз я то-
бі розкажу, як Ісус тебе любить!» — 
«Зараз вийду і я тобі скажу!» А мені 
що? Я проповідую! А почувся шум 
води — як дав драпака звідти! Ви-
скочив на вулицю, між братами за-
ховався. Вибігає мужик, злий, як со-
бака. Але ж він мене не бачив, тіль-
ки голос чув…

Тому, хочу вам сказати, можна 
проповідувати Євангелію в будь-
якому місці. Головне, іноді вчасно 
змитися…

Правила успіху
Що є запорукою успіху особис-

того благовістя? По-перше, особис-
те пізнання Ісуса Христа. По-друге, 
чисте непорочне життя. По-третє, 
посвята себе Богові. По-четверте, яс-
не усвідомлення того, що люди без 
Христа — прямують до пекла. 

Учора я вже збирався спати, як 
почув шум надворі. Виглянув — там 
групка молоді, курять, випивають… 
Одягнувся й пішов до них. Кажу: «Ді-
ти, я вже майже спав, коли почув ва-
ші голоси. Я не проти, навпаки, до-
бре, що ви радісні. Але я прийшов, 
щоб стати перед вами на коліна й 
попросити: не вбивайте себе ал-
коголем, наркотиками, цигарками, 
дошлюбним сексом…» Один із них 
каже: «Ну, давай, дядьку, ставай!» 
Він думав, що я жартую. Моє серце 
рвалося від болю. Я схилився. Дівча-
та почали плакати: «Не треба, будь 
ласка, ми все зрозуміли!» Я плакав 
і молився за них. Коли востаннє ви 
плакали й молилися за тих людей, 
що гинуть?

За матеріалами лекції 
Сергія ВІНКОВСЬКОГО



Останнім часом в Україні набув 
поширення вуличний євангелізм 
у різних проявах. Наприклад, мо-
лодь київської церкви на Кар’єрній 
практикує так звані «картонні єван-
гелізації». На листках картону пи-
шуть цитати з Біблії, а потім із ни-
ми виходять на людний проспект. 
Найчастіше перехожі просто про-
ходять, читаючи: «Шануй батька 
твого і матір твою», «Не чини пере-
любу», «Не призивай імення Госпо-
да, Бога твого, надаремно» і т. ін. А 
дехто, зацікавившись, підходить із 
запитаннями, навіть водії пригаль-
мовують, аби прочитати Боже Сло-
во. Прихильники євангелізаційно-
го руху «Голос Божий» теж пропо-
відують за допомогою нагрудних 
плакатів, але їхній метод має більш 
активний характер.

Свою думку з приводу таких ме-
тодів благовістя висловлюють пас-
тор київської церкви «Філадель-
фія» Анатолій Козачок та вуличний 
проповідник Олександр Курченко.

— Є різні форми благовістя, і я 
вважаю, що всі вони можуть вико-
ристовуватися за певних обставин. 
Можна проповідувати й в елек-
тричках, і на площах, де це не за-
важає життю людей. Та важливо 

му плакаті. Я молився, щоб Бог дав 
сили переступити через себе, адже 
розумів, яку реакцію це викличе. Це 
будуть прокльони, будуть проганя-
ти, виставляти з електричок, авто-
бусів. Одягнув плакат, іду по вулиці, 
їду в автобусі, електричці — відразу 
люди звертають увагу: білий плакат 
з червоними літерами. Щоб прочи-
тати — кілька секунд, а Слово Боже 
— живе й діюче!

Бувало, виганяли, бувало, били, 
бувало, викидали з електрички... 
Та ці вісім років Бог мене беріг, і я 
досі живий. А були й такі випадки, 
що люди відразу ж каялися. Якось 
один хлопець прямо на вокзальній 
площі покаявся перед Богом і по-
їхав додому вже спасенною люди-
ною. Часто пишуть, телефонують 
люди (на брошурах вказана моя 
адреса та номер телефону), яким я 
на вокзалі дав ніби незначний папі-
рець, але на ньому було Боже Сло-
во. Тепер я вже не сам, Господь по-
слав працівників, які приєдналися 
до цієї праці. Ми об’їхали всі облас-
ті, всі обласні центри і великі міста 
України.

Олександр Курченко 
(з інтерв’ю для газети 

«Голос надії»)

пам’ятати: представляючи Боже 
Слово, ми маємо паралельно пред-
ставляти й Божий характер. Не мож-
на, щоб у людей сформувалося не-
правильне уявлення про Бога після 
нашої проповіді. 

Моя особиста думка така: навіть 
проповідуючи на площі чи в тран-
спорті, ми не повинні поводитися 
настільки зухвало, з викликом, щоб 
це відштовхувало людей. Добра 
Звістка має відображати Божий ха-
рактер. Не варто тиснути на людей. 
Сьогодні світ достатньо жорстокий. 
Виявляючи тиск під час пропові-
ді Євангелії, ми більше людей від-
штовхуємо, ніж прихиляємо до Бо-
га. Використовуючи ті самі методи 
пропаганди, які використовує світ, 
ми нічим від нього не відрізняємо-
ся! Тому краще користуймося мето-
дами Царства Божого — праведніс-
тю, миром і радістю у Святому Дусі!

Анатолій Козачок 
(з інтерв’ю на «Перекресток.TV»)

— Одного разу я почув голос: 
«Зроби плакат, одягай на себе і йди 
проповідуй!» Дух Святий дав мені 
слова: «Увага! Бог буде судити тебе 
за твої гріхи! Покайся, віруй в Ісуса 
Христа — і ти спасешся!» Коротко 
і ясно — вся суть Євангелії на цьо-
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Який предмет у школі був для вас найнудні-
шим? На це запитання я часто отримую відповідь: 
«Хімія». Можливо, я б так само відповів, якби не 
моя вчителька хімії Раїса Олексіївна. Вона любила 
не лише хімію, але й нас, своїх учнів. Вона змусила 
нас влюбитися в цей нудний предмет. Раїса Олек-
сіївна щоразу після того, як пояснила нову тему, 
з-під окулярів, які сповзали на кінчик носа, уваж-
но вдивлялася в наші очі й запитувала: «Дітки, ви 

Як передати досвід благовістя?

все зрозуміли?» Не бачачи в наших очах повного 
розуміння, вона повертала окуляри на своє місце й 
ще раз пояснювала нам тему. Потім знову ставила 
те ж саме запитання, адресуючи його вже останнім 
рядам, де зазвичай сиділи двієчники. І ще раз по-
яснювала, аж поки не відчувала, що зрозуміли всі. 
Дуже важливо було їй побачити в наших очах абсо-
лютне розуміння.

Практичне благовiстя



Та ви знаєте, чого Раїса Олексіїв-
на навчила мене більше, ніж хімії? 
Вона навчила мене тому, що, вияв-
ляється, з першого разу до нас не 
доходить. І тому перед нами постає 
питання, як донести свій досвід ін-
шим, щоб спонукати їх до змін? Осо-
бливо це актуально, якщо перед на-
ми таке важливе питання, як навчи-
ти благовістити.

Я пропоную вам один з найфун-
даментальніших віршів з Писання, 
який відкриває принципи педагогі-
ки, принципи передачі цінностей, 
знань та досвіду. Не дивно, що ці 
слова походять із уст Самого Бога: 
«Слухай, Ізраїлю: Господь, Бог наш 
— Господь один! І люби Господа, Бо-
га твого, усім серцем своїм, і всією 
душею своєю, і всією силою своєю! 
І будуть ці слова, що Я сьогодні на-
казую, на серці твоїм. І пильно на-
вчиш цього синів своїх, і будеш го-
ворити про них, як сидітимеш удо-
ма, і як ходитимеш дорогою, і коли 
ти лежатимеш, і коли ти вставати-
меш. І прив’яжеш їх на ознаку на ру-
ку свою, і будуть вони пов’язкою між 
очима твоїми. І напишеш їх на біч-
них одвірках дому свого та на бра-
мах своїх (5М.6:4-9).

Отже, Бога турбує, щоб пере-
давалися віра та духовний досвід. 
І Він вклав повеління щодо цього в 
Закон, у заповідь. І основний наказ 
щодо передачі особистих цінностей 
наступному поколінню —пильно на-
вчати завжди. Але перш ніж ти по-
чнеш процес переконання та на-
вчання, перш ніж ти говоритимеш 
сидячи, йдучи, перш ніж напишеш, 
прив’яжеш чи зробиш будь-що інше, 
правильне з педагогічного боку, Бог 
ставить ряд вимог до тебе як учите-
ля чи вихователя. Ти сам повинен 
бути кимось.  Щось особливе має 
бути всередині тебе. І без цього все 
решта втрачає свою силу.

Ось чому, коли йдеться про те, 
як передавати досвід благовістя ін-
шим, ми повинні пам’ятати ці сло-
ва: «Люби Господа, Бога твого, усім 
серцем своїм, і всією душею своєю, 
і всією силою своєю! І будуть ці сло-
ва, що Я сьогодні наказую, на серці 
твоїм».

Я особливо чітко зрозумів зна-
чення цих віршів Писання, коли ді-
знався про результати досліджен-
ня у сфері комунікації. Коли дослі-

дили вплив однієї людини на іншу 
та вплив на суспільство в цілому, то 
з’ясувалося, що 10% впливу на лю-
дину здійснюється через слова, 30% 
— через діла і 60% — через нашу 
сутність, через те, ким ми є. 

Слова мають силу, хоча не є чи-
мось матеріальним. Думаю, що в цю 
мить деякі люди думають про само-
вбивство. А деякі були за крок до 
самогубства, але не зробили цього 
лише тому, що хтось сказав їм пра-
вильні слова, які змінили їхнє жит-
тя. Та якими б правильними вони 
не були, їхній вплив на формуван-
ня особистості становить лише 10%. 
Є щось більш впливове, ніж слова. 
Це діла. Іноді сила слів знецінюєть-
ся, якщо вони не підтверджуються 
ділами. Ось чому те, що ми роби-
мо, те, наскільки відповідають наші 
слова нашим вчинкам, складає 30% 
впливу на іншу особистість. Але які 
б правильні слова ми не промовля-
ли й навіть які б праведні вчинки не 
робили, виявляється, 60% впливу 
однієї людини на іншу здійснюється 
саме через її сутність. Сутність — це 
характер, система цінностей, те, ким 
ти є насправді в найтемнішому ку-
точку своєї істоти.

Тому Бог, перш ніж дати якусь 
вказівку вчителям та наставникам, 
звертається до глибин їхньої сутнос-
ті. І закликає мати у своїй сутності 
насамперед любов, а в серці своїм 
Божі слова. І лише тоді, коли в сут-
ності відбулися певні зміни, коли за 
сутністю ти хтось, коли благовістя — 
частина твоїх цінностей, коли лю-
бов до людей та співчуття — частина 
твоєї сутності, тоді ти зможеш краще 
передавати досвід благовістя.

Отже, наша сутність основна в 
процесі передавання наших ідей. 
Друга за важливістю — постійність. 
Якщо ми хочемо донести до людей 
важливість якоїсь ідеї, ми мусимо 
розмовляти про неї, коли сидимо 
вдома, коли в дорозі, коли лежимо 
чи коли встаємо...

Тобто передавання відповідного 
духовного досвіду вимагає постій-
ності. Це щось, що вчитель має ро-
бити не один раз. Є правило чоти-
рьох «якщо». Якщо ви щось сказали, 
то це не означає, що вас почули. Як-
що вас почули, це не означає, що вас 
зрозуміли. Якщо вас зрозуміли, це 
не означає, що з вами погодилися. 

І зрештою, навіть якщо з вами пого-
дилися, то це не означає, що будуть 
так робити.

Тому ми завжди повинні па-
м’ятати, що людина, якій ми пере-
даємо досвід благовістя, не одразу 
перейме його. Саме тому ми пови-
нні робити це постійно.

І ще один принцип — це нао-
чність. Пам’ятаєте, що Бог закликав 
людей прив’язати пов’язку, на якій 
записані Його слова, на руку та чо-
ло, написати їх на одвірках та бра-
мі. Бог знав, що людям краще один 
раз побачити, ніж сто разів почути. 
Саме цей принцип наочності дуже 
актуальний у передаванні вашого 
духовного досвіду. Учень перебуває 
разом із вами й залучений у процес 
благовістя.

Тепер торкнемося особистості 
учня. Що має відбутися з тим, кому 
я хочу передати свій досвід?

Перша зміна, на яку ми повинні 
звернути увагу, — переміна мислен-
ня та світогляду. Учень повинен усві-
домити, що благовістя — це перша 
й остання заповідь Христова. Коли 
Христос кликав перших учнів, то ска-
зав їм: «Ідіть за Мною, і Я зроблю 
вас ловцями людей». Христос лише 
почав формувати команду Своїх по-
слідовників, як одразу ж окреслив 
їхнє завдання — впливати на людей. 
Перед вознесінням на небо, зали-
шаючи цю вже сформовану команду 
людей, Він сказав їм: «Ідіть по всьо-
му світу і проповідуйте Євангелію!»

Для того, щоб привести учня до 
такого розуміння, мало просто ска-
зати йому, що це така заповідь Хрис-
това. Поставте йому запитання: «Чо-
му Христос звелів це робити й на по-
чатку й у кінці Свого земного служін-
ня? Чому це важливо?» І хай учень 
сам дасть відповідь, щоб усвідом-
лення важливості цієї заповіді напо-
внило його єство.

Друге, що має усвідомити учень,  
дуже чітко виражене апостолом 
Павлом у Першому посланні до ко-
ринтян: «…Горе мені, коли я не зві-
щаю Євангелії!» (9:16). І саме до 
цього усвідомлення потрібно вести 
учня, усвідомлюючи це самому.

Третє, що потрібно усвідомити: 
євангелізація — це процес, а не по-
дія. У багатьох із нас слово «єванге-
лізація» викликає певну картинку: 
люди зібрані на площі чи стадіоні, а 



перед ними проповідують чи співа-
ють. Тобто це подія, до якої ми готує-
мося. Але насправді це не так. Єван-
гелізація — це процес. Пригадайте 
причту про сіяча, яка характеризує 
Царство Боже. Сама ідея порівняти 
благовістя із сіянням вказує на про-
цес. Є час, коли зерно посіяли. По-
тім дощ його поливає, з’являються 
перші паростки… Потім боротьба з 
бур’янами, потрібні відповідні при-
родні умови. Минає час, поки зре-
штою з’являються плоди. Ми не мо-
жемо просто посіяти — і більше ні-
чого не робити, чекаючи хорошого 
врожаю.

Ще один момент: ми маємо по-
мічати довкола себе тих людей, у 
житті яких працює Бог. Пригадуєте, 
що сказав Ісус, коли Йому дорікну-
ли, що Він працює в суботу? «Отець 
Мій працює аж досі, працюю і Я» (Ів. 
5:17). Ісус бачив людей, у житті яких 
працює Бог. Не знаю, яким чином 
Він бачив це, бо ж Він був не лише 
Сином людським, але й Сином Бо-
жим. І саме цьому повинні навчи-
тися ми самі й навчити своїх учнів 
— бачити тих, у чиєму житті працює 
Бог.

Христос казав: «Я прийшов не 
для праведних». Так само й ми по-
винні йти туди, де є проблемні лю-
ди. Ісус прийшов до грішників, бо 
саме категорія людей, хворих грі-
хом, найбільше потребує Христа. 
Декілька років тому в Україні про-
водили дослідження: які обстави-
ни сприяють тому, що люди прихо-
дять до Бога. Це дослідження про-
водилося приблизно в 15-ти облас-
тях України. Було опитано понад 150 
новонавернених. 26 відсотків із них 
сказали, що до Бога прийшли після 
смерті друга чи родича; 26% — че-
рез проблеми в сім’ї; 18% — через 
проблеми зі здоров’ям; 11% стик-
нулися зі смертю; 5% — через алко-

голь та наркотики. Зверніть увагу: 
переважний відсоток людей, які на-
вернулися до Христа, кажуть про те, 
що в них були проблеми. І однією з 
причин, чому ми безплідні у своє-
му благовісті, полягає в тому, що ми 
не приглядаємося до людей, до тих 
прошарків суспільства, які пережи-
вають неймовірно серйозні пробле-
ми.  А виявляється, саме з серцями 
таких людей Бог працює в цей мо-
мент. Ми ж звертаємо свій погляд 
зовсім в інший бік і свідчимо не тим, 
хто потребує цього.

Ми й наші учні маємо розумі-
ти, що потрібно готувати сердечний 
ґрунт тих невіруючих людей, у сер-
ця яких Він покладе зерно Божого 
Слова. Кожен християнин повинен 
мати молитовний список тих людей, 
яким він свідчить і яких хоче привес-
ти до Бога. Молитва — це найосно-
вніший чинник спасіння. Наступний 
— спілкування. Нам обов’язково по-
трібно спілкуватися з тими людьми, 
за яких ми молимося. Нам потрібно 
познайомитися з ними ближче, щоб 
краще пізнати їх.

Щоб спілкуватися з людьми, по-
трібно знати, що робити, щоб з то-
бою хотіли спілкуватися. Хочете зна-
ти, що спонукує людей спілкувати-
ся навіть із незнайомими людьми? 
Перш за все — взаємодопомога. 
Якщо ви пропонуєте людині якусь 
допомогу, а вона її потребує, то во-
на буде з вами спілкуватися. Спіль-
ні інтереси та захоплення — це те, 
що єднає людей і робить цікавими 
один для одного. Якщо людина по-
требує якоїсь поради, а ви спеціа-
ліст у цій галузі, то до вас прийдуть 
за порадою, і ви зможете налаго-
дити спілкування. Вас може єднати 
спільне проведення часу, особиста 
прив’язаність, захист  спільних прав, 
ділові стосунки та інше. 

Як можна свідчити про Христа, 

Який діє у вашому житті? Передусім 
— розповідаючи людям власну жит-
тєву історію. Коли я кажу «власну», 
то маю на увазі те, що ви пережили 
особисто. Ви можете запитати: ко-
му вона буде цікава? Я аналізував 
історію свого життя й прийшов до 
висновку, що, хоч я й походжу з ін-
телігентної сім’ї, моя історія може 
бути цікавою тим хлопцям, які пере-
живають нерозділене кохання й не 
хочуть жити; дітям, які рано втрати-
ли батька (мій батько помер, коли 
мені було два роки), дітям, які ма-
ють нерідного батька чи алкоголіка; 
людям, які в науці шукають Бога, бо 
я, вивчаючи медицину, прийшов до 
висновку, що Бог є. Я раптом зрозу-
мів, що історія мого життя може бу-
ти цікавою різним людям. 

Потім можна буде пояснити пев-
ні духовні істини, цитувати Писання, 
але передусім кожен, хто хоче свід-
чити людям, повинен засвідчити 
про себе.

 Отже, підсумовуючи, хочу сказа-
ти. Поганий учитель — просто опи-
сує щось; хороший — пояснює; чу-
довий учитель — демонструє, пока-
зує те, що хоче донести до людей; а 
великий учитель — надихає. Отож, 
щоб стати досконалими вчителями, 
ми повинні описати, що таке благо-
вістя; пояснити, для чого воно по-
трібне; продемонструвати, як по-
трібно благовістити, до того ж не 
раз і не два. І на завершення, коли 
ми пройдемо всі ці стадії, ми пови-
нні надихати своїх послідовників 
робити те, чому їх навчили.

Хай же благословить Господь 
кожного з нас бути великим учите-
лем, тому що ми учні найбільшого 
та найдосконалішого Вчителя.

Станіслав ГРУНТКОВСЬКИЙ

Якщо ми не виконаємо Дії 1:8, то Бог виконає Дії 8:1.
Михайло Мокієнко (молодший)

Дії 1:8 «Ви одержите силу, коли зійде на вас Святий Дух і будете мені свідками 
в Єрусалимі та по всій Юдеї і Самарії та аж до краю землі».

Дії 8:1 «Настав великий утиск Єрусалимської церкви. Всі, за винятком 
апостолів, розсіялися по околицях Юдеї та Самарії».



Тарасюк

— Сергію, мені довелося чути, 
що особистий євангелізм — най-
ефективніший метод євангелізації. 
Чи ти погоджуєшся з цією тезою?

— Проводячи аналіз різноманіт-
них євангелізацій, ми зауважили, 
що найефективніший євангеліза-
ційний метод на сьогодні — це осо-
бистий євангелізм, коли ми можемо 
людині в неформальній обстановці 
вільно звіщати Добру Новину. При-
чому в будь-яких місцях, у будь-
якій, зручній і незручній, обстановці 
можна людині поставити питання, 
провести дискусію, щоб вона сер-
йозно задумалася над тим, що ми їй 
розповідаємо. Ми на сьогодні має-
мо багато свідчень, що люди під час 
особистих євангелізацій покаялися 
й стали гідними членами церкви, 
а з ними навернулися до Бога і їх-

ні сім’ї, їхні діти і служать Господо-
ві. Ми заохочуємо всіх членів церк-
ви, щоб через них люди могли чути 
проповідь Євангелії. Коли хтось по-
стійно чує про Ісуса Христа від своїх 
сусідів, від товаришів по навчанню, 
по роботі, то постає перед вибором 
або прийняти Ісуса Христа як свого 
особистого Спасителя, або відкину-
ти Його. Якщо ж не звучатиме про-
повідь Євангелії через наших бра-
тів і сестер, то людина не має такої 
можливості. 

— А ти сам і церква, у якій ти 
служиш, як задіяні в особистому 
євангелізмі?

— До мене, як до служителя, 
приходить дуже багато людей, і я до 
багатьох іду. На початку дня я став-
лю для себе ціль: щоб тим людям, з 

якими я зустрінуся, я зміг при будь-
яких ситуаціях донести Євангелію.  
Коли підвожу людину на автомобі-
лі, то за п’ять-десять хвилин  маю 
донести їй Добру Вістку незалежно 
від того, на яку тему ми розпочали 
розмову. Кінцева моя мета, щоб лю-
дина, почувши Євангелію, прийняла 
Ісуса Христа як свого Спасителя. 

А щодо членів церкви, то ми йде-
мо з дому до дому і розповідаємо 
людям про Ісуса Христа. І там, де 
люди приймають наше свідчення,  
ми продовжуємо бесіду, запрошує-
мо до церкви, молимося і спрямо-
вуємо до служіння Богу живому. 

Ми євангелізуємо людей під час 
різних зустрічей, під час роздавання 
християнської літератури, на база-
рах, на площах. Коли ж хтось прихо-
дить на наше богослужіння, то після 
нього проводимо різні бесіди. 

Ми маємо бути компетентними 
й готовими донести Євангелію різ-
ним верствам населення. Ідемо у 
владні кабінети — і там в особис-
тому спілкуванні доносимо Добру 
Вістку. Ідемо в лікарню — і там до-
носимо Євангелію. Ідемо до пересе-
ленців — і там доносимо Євангелію. 
В  тюрми йдемо — і там розповіда-
ємо про Христа. Ми дуже багато ма-

Сергій Тарасюк: «Скрізь бути готовим 
проповідувати про Христа»

Я знаю Сергія Тарасюка як щирого християнина, посвяченого служінню 
місіонера й пастора в ім’я Господа Ісуса Христа. Він місіонер місії «Голос 
надії» та відповідальний за місіонерську працю в Житомирській області, 
пресвітер церкви ХВЄ с. Хомутець та перший заступник старшого пресві-
тера Обласного об’єднання церков ХВЄ  Житомирської області. Але брат 
Сергій ще не менш посвячений служінню батька. Чому кажу «служінню», 
бо він батько вісьмох прийомних дітей, взявши на себе обов’язки батьків-
ства добровільно і виконуючи їх разом зі своєю дружиною Наталією з іс-
тинною посвятою. Оскільки всі його служіння пов’язані з євангелізацією, 
то сьогоднішня наша розмова з ним про особистий євангелізм.

Особистий євангелiзм



ємо таких зустрічей, але найголовні-
ше — скрізь бути готовим пропові-
ду вати про Христа.

— Особистий євангелізм — по-
няття широке і має свої особливос-
ті. Можливо, на деяких із цих осо-
бливостей ти наголосиш?

— Коли проаналізувати ситуації 
особистих євангелізацій, то не важ-
ко побачити, що люди приходять до 
Господа тоді, коли ти з ними подру-
жився. Припустимо, якщо людина 
прийняла мене, то їй легко прийня-
ти те, що я їй доношу. Якщо люди-
на мене не приймає, як би гарно я 
до неї не промовляв, вона не при-
йме того, що я їй проповідую, що їй 
свідчу. Дуже важливо подружитися 
з людьми — і це один із найефек-
тивніших методів євангелізації сьо-
годення.

— Особиста євангелізація — це, 
так би мовити, позитивний контакт 
з іншою людиною. Чи є  небезпека 
стати нав’язливим під час розмови  
— і нас не сприймуть?

— Така небезпека є, але напи-
сано: «Будьте мудрі як змії…» Коли 
християнин має мудрість від Гос-
пода й слово від Господа, то люди 
будуть слухати. Можна розпоча-
ти будь-яку розмову на побутово-
му рівні, політичному, проблемно-
му (маю на увазі, щось негаразд зі 
здоров’ям, у сім’ї). І що? Коли ти 
став цікавим співрозмовником і як 
фахівець своєї справи дав пораду, 
наставлення, тоді легко спрямувати 
людей до Ісуса Христа. Бо Ісус — від-
повідь на всі запитання. Перед Ісу-
сом закриваються уста неуцтва бе-
зу мних людей. Нав’язливими ми не 
можемо бути, коли маємо мудрість 
від Господа. Люди самі йдуть на ді-
алог, коли ми їм цікаві, коли вони 
можуть отримати відповідь на свої 
проблеми, на свої запитання. Тре-
ба навчитися входити в становище 
людей. Тоді вони прийматимуть нас 
— і тоді легко розповідати про Ісу-
са Христа. Сам Ісус дасть нам слово, 
яке потрібне саме для цієї людини. 

— Як міг би євангелізувати про-
стий християнин без офіційних слу-
жінь? 

— Бути свідком Ісуса Христа — 
обов’язок кожного християнина. 

Я хочу порадити будь-якому пере-
січному християнину, щоби жив 
п’ятьма важливими цінностями: 1) 
мати особисті стосунки з Богом, це 
як мінімум, що здобувається завдя-
ки молитві, читанню й вивченню 
Слова Божого; 2) щоб кожен христи-
янин міг у простій доступній формі 
засвідчити про себе, про те, як він 
зустрівся з Ісусом Христом, яким бу-
ло його життя без Бога і яким стало 
з Богом, що він отримав в Ісусі Хрис-
ті; 3) щоб людина зростала в пло-
ду Духа, тобто щоб дев’ять якостей 
плода Духа чітко віддзеркалювали-
ся в її житті; 4) щоб виявив у собі да-
ри й таланти, які дав Бог, і цими да-
рами й талантами служив у своєму 
щоденному житті, адже Божі дари 
можуть діяти 24 години на добу і 7 
днів на тиждень і виявлятися скрізь. 
П’ята важлива цінність — це Єванге-
лія через добрі діла, добрі вчинки. 
І коли ці п’ять цінностей є в серці 
християнина — це дасть колосаль-
ні результати для Божого Царства. 
Царство Боже ростиме, його кордо-
ни розширюватимуться завжди. 

— Оскільки тема нашої розмови 
— особистий євангелізм, а особис-
тий євангелізм кожного християни-
на починається з його сім’ї, то роз-
кажи нам про свою сім’ю. 

— Моя сім’я — це діти, які при-
йшли в мій дім з дитячих будин-
ків, від сімей, позбавлених батьків-
ських прав, серед них є діти-сироти 
і напівсироти. Щоб прийняти цих 
дітей, ми з дружиною довго моли-
лися, просили в Бога відкриття. Ми 
раніше не планували брати дітей із 
дитячих будинків, але Бог став нам 
нагадувати про це. Отримавши від 
Нього відповіді на наші запитання, 
погодилися їх прийняти. Основні на-
ші питання до Бога були такі: чи ці 
діти не заважатимуть нашому слу-
жінню і чи вони стануть християна-
ми? Якщо якась із відповідей була б 
негативною, то ми цей крок не зро-
били б. Тепер ми маємо восьмеро 
дітей від 19-ти до 3-х років. 

— І ось ви з дружиною стали 
батьками вісьмох дітей. Що стало 
вашою першочерговою метою в їх-
ньому вихованні?

— Коли ці діти ввійшли в наше 
життя, то нашою метою стало при-

щепити їм любов до Бога. Для цьо-
го ми щоденно розповідаємо їм про 
Ісуса Христа, молимося і заохочуємо 
їх робити те, що вони чують і бачать 
в нас. Дуже приємно бачити, що ди-
тина починає робити те, що й ми, 
її батьки, а коли вона приймає Ісу-
са в своє серце — то це найбільша 
радість, яку ми переживали у своїй 
сім’ї. Нам було приємно, коли цьо-
го року двоє наших синів приймали 
водне хрещення і виявили бажання 
навчатися на місіонерів. Сподіває-
мося, що й інші діти будуть іти цією 
дорогою. Цим двом синам 18 та 17 
років, і вони з нами живуть три ро-
ки. До нас вони прийшли вже сфор-
мованими, і з ними було дуже важ-
ко працювати. Але ми просили в 
Господа сили й мудрості. Вони  часто 
робили те, що нам не подобалося, 
не хотіли служити Богові, бо світ ва-
бив їх своїми спокусами, своїм жит-
тям і вигодами. Дехто з дітей заяв-
ляв: «Ми не хочемо Богові служити, 
хай буде так, як буде, житимемо, як 
нам хочеться». І в нас уже була своя 
реакція на їхню погану поведінку. 
Але ми просили у Господа любові до 
них. І коли Господь дав нам надзви-
чайним способом справжню любов 
до них, то відбулися серйозні пере-
міни в сім’ї.  

— Ви стали їх любити по-
справжньому? Як це виявилося у 
вашому ставленні до них?

— Ну, насамперед, мені довело-
ся цих дітей не просто перевихову-
вати, бо важко навіть пояснити, що 
це таке інтернатівське життя й ви-
ховання. Страшним було те, що во-
ни протягом дня багато разів один 
з одним сварилися, нас з дружиною 
часто викликали в школу: один син 
урок зірвав, другий — когось обла-
яв, третій — щось розбив. А вчите-
лі кажуть: «Кого ви взяли?» І кожен 
день, коли ми чули цю негативну 
інформацію про своїх дітей, — нам 
було неприємно. Ми ж все-таки мі-
сіонери. І на їхню поведінку вже ви-
робилася відповідна реакція, якась 
навіть агресія. Я сказав собі: «Стоп» і 
став переживати, молитися: «Госпо-
ди, хоч я і чую весь цей негатив про 
своїх дітей, дай мені любові до них». 
І Господь дав цю любов дивним спо-
собом. Після цього я став терплячі-
шим, став більше їх вмовляти: «Не-



«На мурах твоїх, Єрусалиме, 
Я поставив сторожу, ніколи не 
буде мовчати вона цілий день 
та всю ніч. Ви, хто пригадує Гос-
пода, не замовкніть» (Іс. 62:2).

Хочу розповісти про хлопця з 
«синдромом Дауна» з Австралії, 
який повірив в Ісуса, полюбив усім 
серцем Господа й дуже хотів щось 
зробити для Його слави. Оскіль-
ки в очах оточуючих він виглядав 
дивним, до того ж погано розмов-
ляв, заїкався, то всі спроби розпо-
вісти комусь про Бога викликали 
в серцях людей або співчуття до 
нього, або сміх, або злість. Дехто 
його навіть бив, щоб він не при-
ставав до них. А він так хотів про-
славити Ісуса й розповісти про 
Нього іншим! Що ж йому робити? 

...Не вміючи ні читати, ні писа-
ти, він попросив одного чоловіка в 
церкві, щоб той зробив йому не-
величкі картки, де з одного боку 
було великими літерами написа-
но: «Чи знаєш ти, де будеш прово-
дити вічність? В пеклі чи в раю?» А 
з іншого боку картки — кроки для 
отримання спасіння, молитва по-

каяння, адреса церкви. Він набрав 
багато цих карток і в центральному 
магазині Сіднею підходив ззаду до 
перехожих, всовував картку в руку 
чи в кишеню та втікав. Люди повер-
талися й бачили лише людину, яка 
якось смішно втікала від них (у ньо-
го ще й одна нога була коротшою 
від іншої). Хтось викидав картки, не 
читаючи. Дехто промовляв зневаж-
ливі слова услід хлопцеві. А він що-
дня молився Богові, а потім знову й 
знову приходив у цей магазин і роз-
давав картки.

Через декілька років один пас-
тор спеціально приїхав в Австра-
лію, щоб побачити того, хто таким 
чином євангелізує людей із різних 
країн світу. Цей пастор, буваючи на 
великих конференціях у Європі, у 
Росії, в Америці, чув із вуст різних 
людей практично одне й те ж саме 
свідчення: «В Австралії, у великому 
супермаркеті, хтось вклав у мою ру-
ку картку з питанням про вічність і 
втік. Читаючи картку, я сповнював-
ся страхом: а що ж насправді буде зі 
мною після смерті?»

Пастор розповів цьому хлопце-
ві з «синдромом Дауна», що через 

його молитви й такий непомітний 
вклад у працю для Господа пові-
рила дружина посла, чемпіон сві-
ту та великий бізнесмен. І це люди 
з різних країн та континентів. Він 
особисто чув їхні свідчення і вдяч-
ність Богові за спасіння й за того, 
хто вклав цю картку в їхню руку… 
Пастор та юнак обнялися й плака-
ли.

А що ми робимо для того, щоб 
Євангелію почули люди, що оточу-
ють нас? Може, ми настільки за-
йняті, що нам ніколи проповідува-
ти? Чи нам це робити незручно, 
тому що ми вважаємо себе інтелі-
гентними? Чи боїмося, що втрати-
мо роботу чи ж над нами будуть 
сміятися?

Нині наш час нести смолоскип 
віри в Господа нашого й Спасите-
ля Ісуса Христа. І дай нам, Госпо-
ди, сили, любові та ревності про-
повідувати святу Євангелію всім 
людям!

Бог побачить нашу працю, сми-
рення та бажання й буде спасати 
багатьох за нашими молитвами й 
постами, і нашими свідченнями 
про любов та милість Господа.

Григорій ТРОПЕЦЬ

Магазинний євангеліст

вже ви бачите таке ставлення мене 
до дружини, як у вас один до одно-
го; невже ми сваримося, прозива-
ємо один одного? Хіба погано так 
жити, як ми?» Ми намагалися своїм 
прикладом передати їм хороші мо-
ральні цінності, щоб вони їх взяли за 
основу свого життя, учили, як треба 
поводитися один з одним, з іншими 
дітьми, із батьками, старшими. По-
ступово цінності, взяті з Божого Сло-
ва, — любити, шанувати, допомага-
ти, прищеплювалися в них — і вони 
застосовували їх у своєму житті. Ми 
їх закріплювали молитвою. Коли ж 
між ними виникала якась незгода, 
ми старалися в той же день прими-
рити їх, переконували, щоб вони по-
просили один в одного вибачення. 
Якщо ж в школі щось ставалося, то 
ми переконували їх попросити ви-
бачення у вчителя і пообіцяти йо-

му такого ніколи не робити. Коли їм 
було важко вибачатися, то я за них 
вибачався, брав їхню вину на себе. 
У цьому справжня любов. І це спра-
цьовувало й давало сили для пере-
моги. Ми помічали, що день у день 
йде процес преображення — і ми 
просто дякували Богові за це. 

— Звичайно, батьки — перші 
євангелісти для своїх дітей. І все це 
через щоденне спілкування. Мож-
ливо, у тебе є якась методика спіл-
кування з дітьми і ти поділишся 
нею з іншими батьками? 

— Я не скажу, що це методика, 
але висловлю свої думки, до яких 
прийшов на власному досвіді. Ду-
же важливо бути не тільки батьком 
для своїх дітей, а й священиком і 
другом. Мало будувати стосунки з 
ними на певних заборонах, мало 

турбуватися про їхній добробут, по-
трібно орієнтувати їх на Ісуса Хрис-
та. А розповідаючи дітям про Госпо-
да, заохочуючи їх служити Йому, по-
трібно самому жити християнським 
життям і своїми вчинками показу-
вати Спасителя. А стати другом для 
своїх дітей — означає попрацюва-
ти разом з ними, погуляти й відпо-
чити, поспілкуватися на душевному 
рівні. І діти бачитимуть авторитет у 
своєму батькові. Тому й сприймати-
муть те, що батько їм доносить.  Ди-
тина буде тягнутися туди, де її при-
ймають, розуміють і люблять. Вона 
має себе відчувати прийнятою, що є 
чимось дорогим для батьків. Це дає 
дуже позитивні результати. 

Розмовляв 
Василь МАРТИНЮК



— Як у вас з’явилося бажання 
благовістити і коли ви вперше по-
їхали на місію?

— Бажання свідчити про Хрис-
та іншим людям у мене з’явилося 
відразу після навернення до Бога в 
1983 році. Я проповідував своїм ро-
весникам і старшим, і молодшим… 
Разом з молоддю благовістили у 
своїй місцевості і, коли з’явилася 
можливість, плекали надію поїхати 
в далекі місця, зокрема в Росію.

Ми були в числі перших місіо-
нерів. Наш гурт «Євангеліст» скла-
дався з восьми братів і двох сестер. 
Спочатку не знали, куди їхати, мо-
лилися про це. Приїхав один брат 
із міста Інти й запросив поїхати в 
республіку Комі. Таким чином наша 
мрія втілилася в життя — і в серед-
ині липня 1990 року ми здійснили 
першу місіонерську поїздку. 

— Скільки ви пропрацювали в 
місії «Голос надії»?

— У місії «Голос надії» я пропра-
цював до 1992 року, поки не поча-
лося моє навчання в Московському 
теологічному інституті. Усе ж місіо-
нерів колишніх не буває. Я завжди 

Петро Федорусь: спасти одну людину — 
спасти весь світ!

кажу: «Місіонер — не пенсіонер!» 
Де б я не був, мені хочеться бути мі-
сіонером, бо це — покликання. Цей 
вогонь у моєму серці й донині го-
рить. Навіть працюючи викладачем 
теології, я якось мимоволі разом із 
фаховою програмою постійно веду 
лінію «Івана 3:16». Пам’ятаю, коли 
у Воркуті проводив семінар серед 
вчителів-філологів й істориків, то 
п’ятеро з них увірували й прийняли 
водне хрещення.

А ще місія стала для мене благо-
словенням у плані одруження. На 
місіонерських полях я зустрів супут-
ницю життя. Щоправда, я довгий 
час не хотів одружуватися, бо ду-
мав, що це гальмуватиме служіння. 
А вийшло навпаки — тільки приско-
рило. Моя дружина настільки має 
натхнення до місії, що часом ще й 
мене підштовхує. Вона сама з міста 
Котлас. Бог подарував нам знайом-
ство в поїзді «Воркута — Москва». 

— Чи можете згадати якийсь 
яскравий момент із вашого місіо-
нерського служіння?

— Якось в Інті до мене підійшла 
одна сестра похилого віку й попро-

сила молитися за її дочку, яка хоті-
ла закінчити життя самогубством. Я 
прийшов, помолився за неї й запро-
сив на повторну бесіду на наступний 
день. Вона прийшла разом зі своєю 
12-річною дочкою. І так ми зустріча-
лися цілий місяць день у день. Вре-
шті вона сказала: «Я хочу прийняти 
водне хрещення!» А дочка: «І я хо-
чу!» Такі моменти залишають неза-
бутнє враження!

Я думаю, наша справа — сіяти. 
Боже Слово має в собі потенціал 
життя. Рано чи пізно воно проросте. 
Часом на городі довго щось не схо-
дить, але Бог пошле благодатні до-
щі — і сходить. А нам не потрібно 
хвилюватися, бо спасіння дає тільки 
Господь!

— Чим відрізняється місія по-
чатку 1990-х від сучасної?

— Коли розвалився Союз, втра-
тилася його основна ідея, людям по-
трібні були нові напрямки, нові ідеї. 
Такий вакуум в душі потребував за-
повнення. Коли ми благовістили, то 
люди буквально виривали з рук Но-
ві Заповіти, наче в роки голоду крих-
ти хліба. Минув час, тепер у кожного 
є Євангелія, рівень життя підвищив-
ся… Сьогодні потреба — не просто 
проповідувати, а показати Христа 
людям. Ми все частіше спостерігає-
мо девальвацію християнських цін-
ностей серед самих християн. А сві-

Петро Федорусь народився у с. Перемилі Горохівського р-ну на Волині 
1959 року. Був членом євангельської церкви села Іванівка. Два роки пра-
цював в місії «Голос надії» (1900 –1992). Викладав у Московському теоло-
гічному інституті та у Слов’янській біблійній школі. Зараз проживає в селі 
Липно на Волині.



Сьогодні дуже важливий фактор 
— матеріальний. Щоб поїхати на мі-
сію, треба залишити комфортний 
будинок, добре оплачувану робо-
ту… Але якщо любиш Христа понад 
усе, то це неважко зробити. Просто 
треба лишити багато чого, що нам 
подобається. Хоча воно саме по со-
бі не гріховне, але пригашує отой мі-
сіонерський вогник у серці.

Думаю, у кожній віруючій людині 
такий вогник жевріє, тільки потріб-

ту потрібна як ніколи любов, світло 
Христове… Багато трагедій, горя, ві-
йна в Україні… Тому люди мають по-
бачити, що вони нам і Богові не бай-
дужі. Я думаю, друга хвиля пробу-
дження прийде тоді, коли ми буде-
мо в повсякденному житті виявляти 
характер Христів.

— Не кожен може залишити 
рідних, друзів і поїхати в незнайо-
му місцевість. Що вам допомогло 
зробити такий сміливий крок?

— Любов Христова! Ми були го-
тові на все. Заробляли гроші на бу-
дівництві, купували квитки і їхали. У 
цьому був зміст нашого життя. Роз-
повідати про Христа — це як дихан-
ня, як серцебиття. Ми не думали 
про себе, про матеріальне забезпе-
чення, думали, як прославити Бога. 
Отакий вогонь був. І сила була, і зна-
ння десь бралися, і страх десь дівав-
ся, і втома втікала… І жити хотілося!

Коли приходить до Бога людина 
— це така радість! Недаремно про-
жите життя, якщо хоч одна людина 
навернулася до Бога через твоє слу-
жіння. Як кажуть євреї: «Спасти од-
ну людину — спасти весь світ!» 

— Чому, на вашу думку, тепер 
зовсім небагато людей захоплені 
такою ідеєю?

— Місіонерство — нелегка пра-
ця. Часом місіонер, прокидаючись, 
бачить, що вода у відрі замерзла й 
треба пробити чашкою лід, щоб на-
брати. І це ще нічого, якщо він сам, а 
то ще ж дружина і дітки… Потім при-
ходять люди, місіонер ділиться з ни-
ми останніми макаронами…

несправжнє, це фальш. Звичайно, 
найкраще, щоб була і щира любов, і 
освіта, і духовні дари. Це прекрасне 
поєднання. 

Та незважаючи на те, наскільки 
ми красномовні, талановиті, якщо в 
серці — любов Христова, то й мала 
дитина може спасати інших. 

Чи в малому, чи в більшому ви-
мірі кожна людина в церкві — місіо-
нер. Вона повинна приносити плід. 
Як інструмент: якщо хороша лопа-

та, нею можна гарну роботу зроби-
ти, трактором — ще краще, великим 
трактором Т-150 — ще більше. Але 
якщо Т-150 поламаний, то й 90-річ-
на бабуся з лопатою буде більш 
ефективною! 

Кожен християнин — просто по-
винен бути місіонером, це його 
обов’язок. Коли ми не місіонери — 
то ми антимісіонери! 

— Ваші побажання Христовій 
Церкві.

— Хочу побажати постійності в 
Божій праці. Не завжди є ентузіазм, 
відвага… Але в Христі все це є. І нам 
потрібно робити кроки віри. Зробив 
крок, другий, третій — і приходить 
відвага, завзяття, мудрість, любов… 
Чому? Бо ми підключилися до Божої 
високовольтної лінії. Зробіть пер-
ший крок. Дитина починає ходити 
з першого кроку, а далі — і бігає, і 
стрибає… У вас все вийде, бо Хрис-
тос із вами!

Розмовляв Дмитро ДОВБУШ

но цю іскру роздмухати. Служите-
лі повинні до цього мотивувати. 
Служителі самі мають горіти, щоб 
від них запалювалася молодь. Як-
що сильно постаратися, то й сире 
гілля можна підпалити!

— Питання на тему номера: 
з вашого досвіду, яким чином 
найкраще донести людині Єван-
гелію на особистому рівні?

— Починати краще із загаль-
нолюдських питань, виявити ува-
гу до потреб людини, зав’язати 
дружбу... А головне, щоб серце 
було наповнене любов’ю до ці-
єї людини, незалежно від її біо-
графії і статусу. Потрібно глибо-
ко усвідомлювати, що Христос 
помер саме заради цієї людини, 
дивитися на неї Божими очима. Ко-
ли вона зрозуміє, що ми до неї не 
байдужі, то й сама захоче нас слуха-
ти. Це і буде той місточок, по якому 
можна донести вістку спасіння. 

Таке ставлення повинне бути 
на рівні підсвідомості, цього не по-
трібно декларувати. Ще до того мо-
менту, як ми зайдемо в оселю, за-
питаймо, чи є хліб, одяг, чи дах не 
протікає. Людина повинна відчути 
нашу щирість. Це найкращий ме-
тод, він спрацьовує. Він не залежить 
від культури, епохи, від того, чи є 
ефект від масових євангелізацій… 
Це принцип, який був, є і діятиме, 
поки Церква на землі.

— Чи кожна людина в церк-
ві може свідчити іншим, чи це не 
кожному дано?

— Благовістя — це уділ всієї 
церкви. Якщо Христос живе в серці, 
то Його неможливо приховати. Як-
що ж ми знаємо тільки Христа істо-
ричного, навіть вивчимо напам’ять 
Біблію — потерпимо фіаско. Бо це 



— Спільна трапеза. Коли ви си-
дите з людиною за одним столом — 
це зовсім інші стосунки, ніж сказати 
«добрий день» — «до побачення» 
на вулиці. В Узбекистані так: береш 
м’ясо, рис — і йдеш до людей, а вже 
трохи моркви та олії, щоб зварити 
плов, у них знайдеться. Напевно, ко-
ли людина поїсть, її шлунок опуска-
ється — і серце відкривається. А тоді 
вже можна й про Бога погомоніти.

— Здача крові. Ми в Ташкенті 
цілою церквою здавали кров для 
хворих на лейкемію та гемофілію. З 
Центру переливання крові автобу-
си з обладнанням приїжджали пря-
мо до дому молитви. Це в закритій 
країні! За здану кров кожному дава-
ли по 2 кг цукру, який ми віддавали 
на Спілку незрячих. Голова Центру, 
переконаний мусульманин, якось 

Методи благовістя

прийшов на богослужіння й пока-
явся. Він зі сльозами розповідав, як 
відвозив нашу кров по лікарнях, ді-
тям, як вони дякували. Каже: «У той 
момент я зрозумів, що Ісус Христос 
— справжній Господь!»

— Інтернет. За допомогою со-
цмереж я познаходив усіх своїх од-
нокласників, що за інших обставин 
було б просто неможливо. Кожному 
з них я свідчив про Ісуса Христа. Ні, 
я не писав у себе на сторінці: «Ісус 
— Господь» і т. ін. Люди, що давно 
не бачилися, зазвичай запитують: 
де працюєш, як сім’я? І коли дізна-
ються, що я — пастор церкви, почи-
нають просто засипати питаннями! 
Мені лишається тільки відповідати.

— Розмова про загальнолюд-
ські насущні проблеми. Багато лю-
дей не знають з чого почати роз-

мову. Найкраще — з актуальних 
питань. Наприклад: які проблеми 
у пенсіонерів? Спробуй запитати в 
будь-якої бабусі в трамваї: «Як ви 
живете? Пенсії, мабуть не вистачає, 
а ліки дорогі?» Все — ви співроз-
мовник року! Які проблеми в моло-
ді? Роботи немає, з батьками непо-
розуміння, вступити в університет 
важко… І так далі. Тільки, звичайно, 
потрібно не просто підняти пробле-
му, а показати вихід в Ісусі Христі.

— Благовістя у формі молитви. 
Цей метод особливо дієвий там, 
де проповідувати не дозволяють. 
Але рідко хто відмовить, якщо ти 
попросиш дозволу помолитися за 
людей. Так було в одній лікарні. І я 
молився: «Великий Боже, благосло-
ви медперсонал і пацієнтів цієї лі-
карні. Бо ж Ти так сильно полюбив 
їх, що віддав Ісуса Христа, Свого Си-
на, на смерть заради них. Він був 
розп’ятий на хресті, пролив Свою 
кров, забравши на Себе їхні гріхи, і 
воскрес, щоб їх оправдати! І тепер 

До благовістя потрібен творчий підхід. Ось кілька простих, але неор-
динарних прикладів, як можна проповідувати Євангелію. Можливо, вони 
просто послужать поштовхом для фантазії і надихнуть вас вигадати ще 
десятки інших методів.

Добрi поради



кожен із цих людей може звернути-
ся до Тебе, і через Ісуса Христа отри-
мати спасіння й зцілення. Дякую То-
бі за це! Амінь». Тобто все те, про 
що я збирався проповідувати, ска-
зав в молитві, і всі були задоволені.

— Годування бездомних. В Узбе-
кистані ми годували раз на тиждень 
більше тисячі вбогих. Але кожен 
член церкви може робити це ще й 
індивідуально. Багато людей раз на 
тиждень бувають в пості, це хороша 
практика. І це ж хороша нагода ту 
їжу, яку ви все одно б з’їли, віддати 
голодному. До того ж це не несе за 
собою ніяких додаткових витрат.

— Запрошення в гості. Поклич-
те колег по роботі, однокурсників, 
друзів… Запросіть до столу. А коли 
поїдять, заведіть розмову про Бо-
га. Навряд чи хтось, скориставшись  
гостинністю, стане вам перечити. Як 
мінімум, вислухають із ввічливості.

— Увага до дрібниць. У мене в 
під’їзді часто крали лампочку. А за-
звичай кожен мешканець думає — 
хай хтось інший вкрутить. Я раз вкру-
тив, другий, третій… Після п’ятого 
разу приходить сусід по площадці: 
«Ну і що ти хочеш мені довести? Ти 
що, думаєш, у мене вже немає гро-
шей лампочку купити?» Так ми по-
знайомилися, запросив його на чай, 
кажу: «Просто Бог вас любить і не 
хоче, щоб ви лоба собі розбили!» 
До цього методу також відноситься 
допомога літній жінці, яка вертаєть-
ся з ринку з важкими сумками, ма-
теріальна підтримка батьків-пенсі-
онерів, якісно виконана робота для 
замовника…

— Підтримка церквою держав-
них благодійних акцій та святкових 
заходів. Підіть у відділ соціально-
го забезпечення й скажіть: «Наша 
церква може надати вам волонте-
рів, щоб (наприклад) рознести до-
помогу ветеранам!» Ми в нашій за-
критій країні могли таким способом 
приходити до людей в сім’ї і, разом 
з іншим, проповідувати їм Єванге-
лію. І ніхто нічого не міг сказати, бо 
це «від влади прийшли»! І нам до-
бре, бо ж все це робиться за дер-
жавні кошти, і їм добре, бо ми допо-
магаємо безкоштовно.

— Транспортний євангелізм. Пе-
ревага цього методу: коли ти когось 
підвозиш, людина нікуди не дінеть-
ся. Те саме, коли їдеш на таксі. Ні 

разу не бачив, щоб таксист, якому 
я проповідував, образився, вийшов 
і пішов.

— Особисте вітання зі свята-
ми. Якось у мами мого помічника 
був день народження, і він відпро-
шувався з лідерської наради. Кажу: 
«Звичайно, їдь до мами, але перед 
тим ми зробимо одну річ!» Запита-
ли її ім’я, по-батькові, домашній но-
мер і кожен з присутніх подзвонив 
з привітанням. Це виглядало при-
близно так: «Доброго дня, ви ме-
не не знаєте, я співпрацівник вашо-
го сина. Дізнався, що у вас сьогодні 
свято. Хочу вас щиро привітати і по-
дякувати за виховання такого сина, 
який сьогодні є благословенням для 
нашого колективу!» Уявляєте, як ма-
мі приємно таке чути? Серце жодної 
жінки стільки компліментів не ви-
тримає — вона покаялася. 

— Гарячий список. Рекомендую 
вам записати на папірці не більше 
12 чоловік, які найближчі вашому 
серцю. Цей список закріпіть на пер-
шій сторінці Біблії. І якщо ви читаєте 
Біблію щодня, як повинно бути, то 
ніколи не забудете згадати їх у своїй 
молитві. У цьому списку можна вка-
зати, крім імені, дату народження, 
щоб не забувати вітати, і рід занять, 
щоб знати через яку сферу до них 
можна знайти підхід. Це дуже ефек-
тивно, у мене цей список уже онов-
лювався кілька разів.

— Читання Біблії в людних міс-
цях. Наприклад, до мене не раз 
самі люди підходили й запитува-
ли: «Це що, Біблія? Справжня? І що 
там про Бога написано?» І не відче-
пляться, аж поки не почнеш їм про-
повідувати!

— Розмова про Бога в людних 
місцях. Коли дві людини трохи гуч-
ніше про щось розмовляють у гро-
мадському транспорті, найчастіше 
весь автобус затихає й починає при-
слухатися — з цікавості. Це мож-
на використати для ненав’язливого 
благовістя. А наші студенти приду-
мали ще такий спосіб: двоє захо-
дять у різні двері автобуса й розі-
грують діалог: «О, Колька, це ти?» 
— «Привіт, Толік!» — «Я чув, ти до 
церкви став ходити?» — «Так! Я піз-
нав любов Ісуса Христа, Який помер 
за гріхи всіх людей!» І так далі… До 
речі, в Узбекистані можуть посади-
ти, якщо ти перший ініціюєш розмо-

ву про Ісу са Христа. Зате закон до-
зволяє відповідати, якщо хтось тебе 
запитав.

— Стан рефлексії. Це будь-яка 
ситуація, що вибила людину з колії: 
тривога, замішання і т. ін. Тоді лю-
дина ніби дивиться на все зі сторо-
ни і найбільш відкрита для Божого 
Слова. Наприклад, найефективні-
ші євангелізації в моєму житті бу-
ли на похоронах. Є ситуації, коли 
можна навмисно ввести людину в 
стан рефлексії. Одна сестра з нашої 
церкви якось на зупинці вирішила 
проповідувати хлопцю-узбеку. Але 
є проблема: коли росіянка виявляє 
певну увагу до узбека, це може для 
неї погано закінчитися. І вона ду-
має: як йому розказати Євангелію, 
щоб він вислухав і не став чіпляти-
ся? Підійшла й запитує: «Ви не під-
кажете, який автобус іде до Бога?» 
Кілька хвилин, поки він був у ступо-
рі, їй якраз вистачило, щоб засвідчи-
ти про Ісуса Христа.

— Надання першої медичної 
допомоги. Чоловік і жінка з нашої 
церкви поїхали на конференцію, за-
лишивши трьох своїх дітей вдома: 
двоє дівчат 11-ти і 12-ти років і 9-мі-
сячного хлопчика. Гумова кулька по-
трапила в дихальні шляхи малого  
— і він задихнувся. На дзвінок дочок 
приїхали батьки й стали, як вміли, 
робити штучне дихання, непрямий 
масаж серця. Поки робили — тіль-
ки порвали йому легені й полама-
ли ребра. Якщо й був якийсь шанс 
його врятувати, вони його не вико-
ристали, бо не мали елементарних 
знань. Мене це шокувало. Я домо-
вився з «Червоним хрестом» і орга-
нізував навчання з наданню першої 
допомоги для всієї моєї команди. 
Через короткий час після цього зі 
мною трапився такий випадок. Піз-
нім вечором подзвонили в двері. 
Відчинивши, побачив на порозі не-
знайому жінку: шия в синяках, кис-
ті рук вибиті із суглобів. Її ледь не 
вбив п’яний чоловік. Вона забігла в 
під’їзд і головою стукала в усі две-
рі, але ніхто не відчинив. Тут мені 
дуже згодилися ті навики, яким нас 
навчили. Я надав їй першу допомо-
гу, викликав швидку, а тоді вже став 
молитися й благовістити.

Андрій БАРАНОВ



— Виростаючи в сім’ї місіоне-
рів, чи відчував ти різницю між ва-
шою сім’єю та сім’ями своїх дру-
зів, однокласників?

— Безумовно, я відчував вели-
ку різницю. Мої батьки глибоко 
посвячені служінню Богові. Вони 
в цьому показували мені приклад 
і на цьому я виховувався. Я бачив, 
як вони щиро поклоняються Бого-
ві… І десь у віці 4-5 років Дух Свя-
тий торкнувся мене під час покло-
ніння в нашій церкві. З дитинства я 
чітко знав добро й зло, чітко знав, 
ким є мої батьки, — що вони місіо-
нери, що вони віддали своє життя 
Богові. Це відчувалося якось на ду-
ховному рівні. 

— Ти згадав про перший Божий 
дотик до тебе, а пам’ятаєш свої 
перші кроки в служінні?

— Як і батьки, я отримував від-
криття від Бога, і це були відкриття 
про покликання. Дух Святий кликав 
мене протягом життя до багатьох 
речей. А одним із перших покликів 
10 років тому був поклик до про-
повіді. Я тоді навчався у 1-му кла-
сі. Тато завів мене у свою кімнату й 
попросив переповісти підготовле-
ну проповідь, після чого дозволив 
проповідувати в церкві. Коли впер-
ше вийшов за кафедру, я дуже хви-
лювався, весь трусився, помиляв-

Йосип ВЕЛИЧКО: Бути 
дитиною місіонерів — 
велика честь!

Один із важливих вимірів єван-
гелізму — євангелізм у сім’ї. Адже 

нерідко напружений графік бла-
говісників призводить до втрати 

власних дітей. Під час цьогорічної 
конференції місії «Голос надії» до-

велося поспілкуватися з деякими 
дітьми місіонерів. Найбільше вра-

зила розмова з 17-річним Йоси-
пом Величком, який народився й 

виріс у республіці Комі, де служать 
його батьки — Федір і Миросла-

ва. Мене вразило його захоплення  
своїми батьками, що нечасто по-

бачиш у підлітків, а також велике 
бажання служити Богові.

Єпископ Федір Величко, батько 
Йосипа, зазначає, що важлива час-

тина життя їхньої родини — що-
денне спільне читання Біблії, роз-

думи, молитви, співи… «Апостол 
Петро дав пораду, якою я користу-

юся: «І ви самі, мов живе камін-
ня, будуйтеся на духовний дім…» 

(1Петр.2:5). Сім’я повинна бути 
пріоритетом для кожного христия-
нина. Голови сімей повинні мати в 
кожній помісній церкви спеціаль-
ні семінари, бесіди на регулярній 
основі», — каже служитель. Най-

важливішим моментом у вихо-
ванні єпископ вважає особистий 

приклад, добру поведінку, а най-
більшим негативом — коли батько 

вчить дітей жити згідно з Біблією, 
а сам так не живе.

ся… Але я знаю точно, хоча й був 
ще малим, що це було відкриття й 
покликання від Бога!

— Чим твоє дитинство відрізня-
лося від дитинства інших дітей?

— По-перше, з дитинства батьки 
навчали нас істинам Божого Слова. 
Пам’ятаю, як перед школою всіх ді-
тей водили до логопеда. І в нас за-
питали про звичайні загальновідо-
мі російські казки, а ми їх не знали. 
Ми відповіли, що батьки нам з ди-
тинства читали Біблію. Також не хо-
дили в дитячий садок, як інші діти, 
нас виховували вдома. Безумовно, 
дуже сильно вплинув на мене осо-
бисто пережитий Божий дотик — 
ще до школи. І коли я йшов у пер-
ший клас, я вже знав, що є Бог, Який 
мене любить і береже, і знав, ким я 
є перед Богом. Тому я розказував 
про Бога іншим. І відчував відпові-
дальність за свою поведінку.

— Якщо чесно: ти ніколи не 
шкодував про те, що довелося 
жити в суворих умовах Півночі? 
Не бувало думок, що можна було 
б мати більш легке й комфортне 
життя?

— Я завжди кажу собі: для ме-
не велика честь народитися саме в 
цій родині. Я ніколи не думав про 
те, що можна було б жити десь в ін-

Сімейний євангелізм



ших умовах, у тепліших краях... Та 
й наша зима для мене завжди була 
найвеселішим часом, чимось каз-
ковим і прекрасним. Мороз ми лю-
бимо. Можливо, батькам було важ-
че пристосовуватися до холоду, але 
ми, діти, там народилися, тому це 
для нас звично. 

— Які переваги й недоліки жит-
тя в місіонерській родині?

— Для мене ніяких мінусів у 
цьому немає. А найбільша пере-
вага в тому, що ти з дитинства зна-
єш Бога, тебе виховують люди, які 
пристрасно люблять Бога. І ці люди 
працюють над твоїм духовним рос-
том, твої душеопікуни, відчувають 
велику відповідальність за тебе пе-
ред Богом. Це чудово!

Хочу ще раз підкреслити: бу-
ти дитиною місіонерів — велика 
честь. У моїй школі, у моєму кла-
сі всі знали, хто я, хто мої батьки. І 
мене поважали за це. Якщо хтось і 
насміхався, за мене міг заступитися 
весь клас. Тому що Бог був зі мною. 
І кожному з однокласників я розпо-
відав про Ісуса.

— Ти бачиш себе в майбутньо-

му місіонером, служителем?
— Звичайно! На 100 відсотків. 

Мене з раннього дитинства при-
вчали до місіонерства, до благо-
вістя. Тому я завжди намагався не-
сти людям Добру Новину про Божу 
любов, ділитися тим, що пережив 
сам. Пам’ятаю, як ми зі старшою 
сестрою носили великі рюкзаки з 
Євангеліями, які мало не перева-
жували нас, роздавали людям. Це 
був чудовий час. Хоча були й мо-
менти, коли незручно чи страшно 
благовістити, але коли ти пізнаєш, 
як каже апостол Павло, що «Єван-
гелія — це сила Божа на спасіння», 
коли бачиш, як люди отримують 
духовне відродження й хрещення 
Святим Духом — ти не можеш мов-
чати!

Я навчаюся в музичному коле-
джі, перейшов на другий курс. Я 
там першим не починав свідчи-
ти, люди самі підходили до мене 
з запи таннями, бо бачили в мені 
Христа. Було, що ми з моїм дру-
гом співали пісні поклоніння під 
фортепіа но, люди заходили й по-
чинали роз питувати: а що ви спі-
ваєте й т. ін. Цілому курсу сподоба-
лася одна наша пісня, яку ми потім 

разом вивчили, — «Твоя сила во 
мне». Це прекрасні моменти. Дух 
Святий діє через нас. Написано: 
«Ви — світло для світу». Це майже 
буквально! Бо люди просто бачать, 
відчувають Бога в нас!

— Про що ти мрієш? Чого ти 
найбільше хотів би досягнути?

— Я хотів би пізнати якомога 
більше глибину Божої благодаті! 
Хочу якомога більше послужити 
Господу й мати, наскільки це мож-
ливо, близькі стосунки з Ним. Це 
моя мета!

— Що ти побажаєш таким же 
дітям служителів, як ти?

— Писання каже: «Зміцнюйтеся 
в благодаті Божій!» Ваші батьки-мі-
сіонери — це герої! Справді, велика 
честь бути їхніми дітьми. Коли вам 
буває важко, просто приходьте до 
них, ви завжди можете разом мо-
литися, поклонятися Господу… Ро-
біть це постійно, проводьте час із 
ними. Хай ваша сім’я зміцняється 
Божою благодаттю!

Розмовляв Дмитро ДОВБУШ

Співає родина Величків



Сторінки історії

Ранні віки: благовістя в Римській імперії
Християнство та місіонерство. Ці 

два поняття нерозривно пов’язані 
між собою. Цікаво задумати-
ся над тим, що було б з християн-
ством сьогодні без розвитку місі-
онерського руху, який виник після 
П’ятидесятниці й тривав протягом 
декількох наступних століть. Може, 
як зороастризм, воно стало б загад-
ковою релігією древніх, маловідо-
мою за межами країни виникнен-
ня, предметом дослідження учених 
мужів. Однак із самого свого почат-
ку християнство відрізнялося від 
всіх інших релігій. Серцевиною віри 
було повеління нести Добру Новину 
до краю землі.

Початковим моментом христи-
янських місій стала, звичайно ж, 

новозавітна церква. Налякані та не-
стійкі учні, які розбіглися в час аго-
нії свого Учителя на хресті, отри-
мали силу Святого Духа в день 
П’ятидесятниці. У той самий момент 
і зародився місіонерський рух. Най-
більш детальний і точний звіт про 
новий місіонерський рух міститься 
в книзі Дії Святих апостолів, де Пав-
ло стоїть окремо від інших апосто-
лів. Покоління після П’ятидесятниці 
перевернуло світ догори дном — 
поширюючи християнство за межа-
ми Палестини до Риму й далі, прак-
тично до кожного великого міста в 
усій Східній імперії. «Те, що поча-
лося, як юдейська секта в 30 р. н.е., 
— пише Дж. Герберт Кейн, —до 60 
р. виросло в світову релігію». На-
тхненні прикладом таких великих 
християн, як Петро і Павло, гнані 
за межі країни переслідуваннями (і 

зруйнуванням Єрусалимського хра-
му в 70 р. н.е.), багато обдарованих 
і просто звичайних проповідників 
розсіялося по всьому світу, несу-
чи з собою Христову вістку. «Кожен 
християнин, — пише Стефан Нейл, 
— став свідком», і«найбільш зна-
чним фактом є анонімність тих ран-
ніх місіонерів». Їхніх імен не знайти 
в місіонерських літописах і на над-
гробних плитах. Та все ж саме вони 
досягли найбільшого успіху серед 
місіонерів усіх часів.

На щастя, для перших місіонерів 
умови праці були майже ідеальни-
ми. У порівнянні з наступними по-
коліннями цих людей, які часто на-
тикалися на своєму шляху на не-
здоланні перешкоди, ранні благо-
вісники працювали в умовах, які 
буквально вимостили шлях для їх-
нього служіння. У самій Римській 
імперії в перші століття нашої ери 
були прекрасні можливості для пе-
ресування. Чудово вимощені рим-
ські дороги стали відкритим запро-
шенням для подорожей, і віднос-
ний мир, який панував у той пері-
од, робив такі подорожі ще більш 
привабливими. Крім того, на відмі-
ну від місіонерів більш пізнього пе-
ріоду, раннім благовісникам не по-



трібно було довгі роки вивчати чу-
жу мову. Грецька мова була універ-
сальною мовою спілкування в усій 
імперії, і християни могли легко го-
ворити про Євангелію скрізь, де б 
вони не були.

Другим фактором, який забез-
печив християнське свідчення язич-
никам, стала доступність пропо-
віді в синагогах. Книга Дій знову й 
знову згадує про проповідь Доброї 
Вістки в синагогах під час зібрань 
юдейської спільноти. Це дозволило 
християнським ідеям розсіятися на 
території всієї імперії за час життя 
трохи більше ніж одного поколін-
ня після смерті Христа. Хоча пере-
слідування були повсякденною тра-
гічною реальністю, усе ж існували 
умови для публічного обговорення 
будь-яких питань у римському сус-
пільстві. Можливість сприймати но-
ві ідеї дозволяла людям прагнути 
до чогось більшого, ніж безособова 
й безсильна містична релігія язич-
ницьких богів.

Християнство проникло в рим-
ський світ п’ятьома основними 
шляхами: робота проповідників; 
особисте свідчення віруючих; діян-
ня праведності та милосердя; віра, 
проявлена в гоніннях і смерті; інте-
лектуальні роздумування та супе-
речки ранніх апологетів.

Судячи з розповідей сучасників, 
християни перших століть ділилися 
своєю вірою з іншими. Коли двері 
синагог виявилися для них зачине-
ними, вчення і проповідь звучали 
в приватних будинках зазвичай із 
вуст мандрівних проповідників. Єв-
севій Кесарійський, історик ранньої 
церкви, розповідає про самовідда-
ність деяких мандрівних євангеліс-
тів на початку ІІ ст..: «У той час ба-
гато християн відчували, що їхні ду-
ші натхнені святим Словом, і ними 
володіло палке прагнення доскона-
лості. Їхньою першою дією, спрямо-
ваною на виконання вказівок Спа-
сителя, було продати своє майно й 
роздати його вбогим. Потім, поки-
нувши рідні оселі, вони вирушали 
виконувати свій обов’язок свідків, 
проповідуючи Слово віри тим, хто 
нічого про нього не чув, ввіряючи 
їм книгу божественних Євангелій. 
Вони задовольнялися тим, що за-
кладали основи віри серед інозем-
ців. Потім вони призначали інших 

братів пасторами й покладали на 
них відповідальність за духовний 
ріст тих, кого вони привели до віри. 
Потім вони йшли до інших народів 
та націй з благодаттю і допомогою 
Бога».

Можливо, ще більш значимим, 
ніж проповідь мандрівних пропо-
відників, був потік свідчень, що 
витікав з повсякденного життя ві-
руючих. «У той час кожен христия-
нин був місіонером, — писав Джон 
Фокс у своїй класичній праці «Кни-
га мучеників». — Солдат намагався 
завербувати новобранців для воїн-
ства небесного; стражник намагав-
ся привести свого в’язня до Хрис-
та; рабиня нашіптувала Євангелію 
в вуха своїй пані; молода дружина 
благала свого чоловіка прийняти 
хрещення, щоб їхні душі перебува-
ли разом і після смерті; кожен, хто 
пережив радість перебування у вірі, 
намагався привести до неї інших».

Найбільш суворі критики хрис-
тиянства визнавали пристрасне за-
взяття проповідників. Одним із та-
ких критиків був Цельс, з-під пера 
якого в ті часи виривалася не од-
на злобна та викривальна промо-
ва. Подібних промов, спрямованих 
проти християнства, у ті часи було 
немало. Його розповіді про хрис-
тиян, хоча і не завжди точні, ствер-
джують: «Вони ставлять за мету 
переконати у своїй правоті лише 
нікчемних та зневажених людей, 
ідіотів, рабів, бідних жінок та ді-
тей. Вони поводяться, як шарлатани 
чи прохачі; вони не насмілюються 
звернутися до аудиторії інтелігент-
них людей… Але якщо бачать групу 
молоді, рабів чи обірваних вбогих, 
вони підходять до них і намагають-
ся привернути увагу цього натов-
пу. Те ж відбувається і в приватних 
будинках. Там можна побачити че-
сальників шерсті, чоботарів, пра-
чок, людей безграмотних та неосві-
чених».

Незважаючи на те, що такі факти 
були дуже важливими, мовчазли-
ве свідчення християнського мило-
сердя мало ще більше значення в 
справі поширення Доброї Новини. 
Християни проявляли дивовижну 
любов до людей. Найбільш яскраві 
приклади цього представлені зно-
ву ж таки не самими християнами, 
а критиками християнства. Імпе-

ратор Юліан, еллініст, був стурбо-
ваний тим, щоб прихильників його 
релігії не затьмили християни, яких 
він називає «атеїстами»: «Атеїзм 
значною мірою досяг успіху завдя-
ки тому служінню з любов’ю, яке 
вони виявляють стороннім людям, 
і через їхню турботу про поховання 
померлих. Неподобство, що немає 
жодного вбогого єврея і що без-
божні галілеяни турбуються не ли-
ше про своїх бідняків, а й також про 
наших; у той час, як ті, хто належить 
до нас, безуспішно чекають допо-
моги, яку повинні надати ми».

Свідчення, яке християни вияв-
ляли своїм життям, ставало очевид-
ним і в їхній смерті. До IV ст., коли ім-
ператор Костянтин публічно вибрав 
своєю релігією християнство, пере-
слідування було дуже реальною за-
грозою для тих християн, які від-
крито сповідували свою віру. Хоча 
кількість мучеників не була настіль-
ки великою, як стверджують деякі 
історики, а сплески гонінь відбува-
лися час від часу й навіть тоді мали 
достатньо локальний характер, жо-
ден християнин не міг почуватися 
в повній безпеці від переслідувань 
офіційних властей. Після мучениць-
кої смерті Стефана християни зро-
зуміли, що таким може виявитися і 
їхній кінець. Це була протвережую-
ча думка, яка виключала з-посеред 
них номінальних християн. Вогонь 
переслідувань очистив церкву, а 
сміливість, проявлена невинними 
жертвами, стала тим видовищним 
прикладам, якого не могли не по-
мітити невіруючі глядачі. Є безліч 
«достовірних випадків навернення 
язичників, — пише Нейл, — що від-
бувалося в самий момент свідчення 
християн, яким винесли смертний 
вирок». Цей фактор підтверджує 
переконання апологета II ст. Терту-
ліана, який казав, що «кров мучени-
ків є насінням церкви».

Гоніння та мучеництво приве-
ли багатьох невіруючих до Христа, 
впливаючи на їхні емоції. Інших, на-
впаки, приваблювали роздуми та 
добре продумані аргументи ранніх 
апологетів. Християнство, на відмі-
ну від інших релігій римського світу, 
народилося не з міфів та магії. Во-
но базувалося на реальних історич-
них фактах. Багато з перших хрис-
тиян, починаючи з апостола Павла 



в Афінах, усвідомлювали, що один 
цей фактор може бути козирною 
картою в їхньому свідченні освіче-
ним язичницьким філософам. Такі 
захисники віри, як Ориген, Терту-
ліан та Юстин Мученик, здійснили 
величезний вплив на процес більш 
логічного та розумного підходу до 
християнства, що допомогло певній 
частині інтелігенції також прийти до 
віри.

Але животворна євангельська 
проповідь перших двох століть істо-
рії церкви стала тьмяніти до почат-
ку IV ст., часу правління імперато-
ра Костянтина. Християнство стало 
державною релігією, і знову церкви 
наповнилися номінальними хрис-
тиянами, яких мало цікавили духо-
вні питання, а більше — політика 
та суспільний престиж. Християн-
ство стало модним. Прості домаш-
ні церкви замінилися складними 
спорудами, а символи віри заміни-
ли спонтанні свідчення та молитви. 
Здавалося, виникла необхідність у 
наступальному благовісті — щонай-
менше в цивілізованому римсько-
му світі.

На задвірках імперії варвари-не-
вігласи загрожували стабільності 
римської держави. Тому перспек-
тива навернення їх у християнство 
стала першочерговим завданням 
державних чиновників, які палко 
підтримували політику наступаль-

ного благовісту, яка практикувала-
ся такими проповідниками, як Мар-
тин, єпископ Туру. Він був солдатом 
IV ст., пішов у монастир, а потім ви-
рушив поширювати євангельську 
звістку по всій сільській місцевості 
Франції. Деякі з ранніх і найбільш 
видатних зарубіжних місіонерів ні-
як не були пов’язані з державою чи 
церквою в Римі. Ульфіла (прибічник 
аріанства), Патрик та Колумба (оби-
два кельти) не мали прямих зв’язків 
з римською церквою чи державою 
(хоча їхнє євангельське служіння 
зробило якусь певну частину те-
риторії Європи більш сприйнятли-
вою до римської системи). Осно-
вним їхнім завданням була пропо-
відь Євангелії, яка супроводжувала-
ся духовним ростом. На жаль, така 
мета в наступні віки частіше ставала 
другорядною.

Апостол Павло
З-поміж постатей Дій святих 

апостолів апостол Павло стоїть 
окремо, тоді як Петро, Варнава, Си-
ла, Іван, Марко, Пилип, Аполос та 
інші відіграють не менш важливу 
роль.

Крім Писання, немає інших дже-
рел інформації про перших христи-
ян, за винятком того, що передава-
лося з покоління в покоління через 
передання, і в деяких із них ствер-
джується, що учні Христа самі поне-

сли євангельську вістку іншим на-
родам. Матвій вирушив у Ефіопію, 
Андрій — у Скифію, Варфоломій — 
в Аравію та Індію, в Індію вирушив 
також і Хома.

Найбільш достовірними з цих 
ранніх передань є ті, що стосуються 
історії Хоми. Вони твердять, що Хо-
ма не прислухався до заклику Гос-
пода йти благовістити на Схід. За та-
ку відкриту непокору його вивезли  
в Індію, де він наглядав за будівни-
цтвом замку царя Гундафора. Далі 
передання повідомляє про те, що, 
перебуваючи на службі в царя, Хо-
ма всі свої зусилля спрямував на по-
ширення Доброї Новини, а не на бу-
дівництво — це був злочин, за який 
він потрапив у тюрму. Зрештою Хо-
мі вдалося навіть переконати само-
го царя, той повірив і охрестився.

Хоча багато деталей цієї опові-
ді здаються вигаданими, основний 
зміст може містити зерно істини. 
Група «Християни святого Хоми» 
на південному заході Індії доте-
пер проводить свої богослужіння в 
древній церкві, яка, за переданням, 
була заснована Хомою. Також архе-
ологічні розкопки встановили факт 
реального існування царя Гандоба-
ра, який правив в Індії в першому 
столітті.

Апостол Павло, без сумніву, сто-
їть у ряду найбільших місіонерів, і 
є людиною, яка виконала видатне 

Апостол Павло перед царем Агрипою, Микола Бодаревський, 1875, Закарпатський художній музей



служіння, що заклало основи хрис-
тиянства. Хоча багато в чому він був 
звичайнісінькою людиною, що сти-
калася зі звичайними проблемами, 
з якими стикається будь-який місіо-
нер.

Біблійна історія життя й служіння 
Павла всім добре відома. Народже-
ний в сім’ї юдея в Тарсі, він виріс і 
перетворився в суворого фарисея, 
який всіма силами противився за-
грозі нового культу Ісуса, що виник 
в юдаїзмі. Він був очевидцем му-
ченицької кончини Степана, і пер-
восвященик наділив його повнова-
женнями затримувати всіх «єрети-
ків». Він вирушив у Дамаск із цією 
метою, коли несподівано чудесним 
способом навернувся сам. І відтоді 
став найенергійнішим благовісни-
ком християнської церкви першого 
століття.

Місіонерські подорожі приво-
дили його в міста всього середзем-
номорського світу, де він успішно 
заклав основи істинних церков. На 

відміну від безлічі місіонерів на-
ступних часів, апостол Павло вів 
працю у великих і важливих насе-
лених пунктах — центрах торгівлі й 
політичного впливу, звідки Єванге-
лія швидко поширювалася в більш 
віддалені райони. Він умів охопити 
увагою людей, що належали до всіх 
прошарків суспільства, забезпечу-
ючи тим самим широкі основи для 
церкви. Крім того, він засновував 
незалежні церкви, а не місіонер-
ські пости. Він не збирав прихожан, 
він насаджував церкву, уникаючи 
складної системи церковної органі-
зації. Тому нинішні дослідники ба-
чать можливість застосування ме-
тодів Павла.

Не тільки методологія Павла, 
а й ті випробування, через які він 
пройшов, можуть стати прикладом 
для сучасних місіонерів. Павло пе-
режив майже всі види страждань, 
переслідувань та труднощів, крім 
тюремного ув’язнення і покаран-
ня батогами (див. 2 Кор. 11:25-28). 

Картину страждань доповнювало 
й те, що він був відкинений і учня-
ми Христа, які прийняли його ли-
ше після того, як на його захист став 
Варнава, і юдейськими вождями, із 
якими він був тісно пов’язаний. І, 
напевно, він страждав також від са-
мотності, не маючи дружини й сім’ї.

Як і багатьох сміливих християн-
ських проповідників, Павла очіку-
вала жорстока кончина. Згідно з пе-
реданням, він зустрів мученицьку 
смерть разом із Петром та іншими 
християнами під час жорстоких пе-
реслідувань при імператорі Нероні 
в 64 році н.е. Навіть смерть Павла 
стала прикладом, який надихнув 
наступні покоління не цінувати сво-
їм життям, тому що якщо вони по-
страждали за Христа, то будуть і ца-
рювати разом із Христом.

Рут ТАКЕР,
з книги 

«Від Єрусалима і до краю землі»

Гостре есхатологічне очікуван-
ня перших християн призвело, зо-
крема, до усуспільнення майна. На 
фоні очікування Христа матеріаль-
ні речі втратили свою цінність. Ко-
ли ви купуєте хату і знаєте, що во-
на простоїть 100 років, ціна буде 
одною. Коли ж хата в такому стані, 
що простоїть лише два роки, — від-
будеться девальвація, знецінення. 
Оскільки християни дуже потуж-
но чекали Ісуса, матеріальні речі в 
їхніх очах перетворилися на засіб 
досягнення місії. Вони місіологізу-
вали матеріальний світ. Ще одна 
причина цього — гоніння, які часто 
супроводжувалися конфіскаціями. 
Християни мислили так: усе одно 
це майно заберуть у римську каз-
ну, краще принесу його до ніг апос-
толів і послужу для місії. Якщо ми 
хрещені Святим Духом, матеріаль-
ні речі відступають на другий план. 
Ми розуміємо, що це не самоціль, а 
тільки інструмент. 

У нас у Дніпропетровську в 1990-
ті роки одна церква провела, як я 
кажу, останній експеримент із усус-

пільнення майна. Церква дуже мо-
лода, їй було лише два роки. Вони 
подумали: чому, коли власники ав-
томобілів працюють на заводі, їхні 
транспортні засоби стоять без ді-
ла? Є люди, які можуть у цей час по-
їхати кудись послужити. За згодою, 
у кожне доручення вписали мак-
симальну кількість прізвищ. І поки 
брати стояли за верстатом на заводі 
Петровського, їхні автомобілі пере-
бували в місіонерських подорожах. 

Експеримент протривав півтора 
року. Через півтора року власники 
автомобілів «заволали» до Бога і до 
пастора! Чому вони це зробили? Зі-
ткнулося два мислення. Перше мис-
лення: коли ви їдете на євангеліза-
цію, ви завжди поспішаєте, від чого 
автомобіль виходить із ладу. Друге 
мислення: власник автомобіля пла-
нує на ньому їздити ще в Тисячоліт-
ньому царстві. Це — деесхатологіч-
не мислення: власник думає, щоб 
річ довше послужила. І коли ці два 
мислення зіткнулися, зупинився 
останній експеримент по усуспіль-
ненню майна…

Пам’ятаю, як учителька в неділь-
ній школі розповідала нам про сви-
ню, яка під деревом збирала абри-
коси. І коли плоди закінчилися, во-
на стала рити землю, щоб знайти 
ще. Вчителька каже: «Тварина не 
знала, що «усяке добре давання та 
дар досконалий походить згори…» 
(Як.1:17), і абрикоси потрібно шу-
кати не внизу, а вгорі!» Як багато 
християн, хрещених Святим Духом, 
тепер «заземлилися». Вони нагаду-
ють цю тварину. Забувають про те, 
що благословення походить згори.

І нам дуже важливо з місіологіч-
ною метою розмежувати те, що на-
зивається «забаганка», і те, що на-
зивається «потреба». Забаганка — 
те, без чого можна обійтися. Якщо 
ми потрапимо в полон забаганок, 
у нас не вистачить часу на Велике 
Доручення. Сократ казав: «У моє-
му житті так багато речей, від яких 
можна відмовитися». Після своєї 
смерті він залишив два хітона, дві 
пари сандалів і казан для приготу-
вання їжі.

Уривок із лекції Михайла Мокієн-
ка (молодшого) про історію місії

Про автомобілі, свиню і Сократа



Уявіть собі два величезних оке-
анських кораблі.

Перший — розкішний лайнер. 
Пункт призначення — хороше про-
ведення часу. Може, корабель йде в 
тропічні широти чи вирушає в круго-
світню подорож, може, йде на Аляс-
ку чи Багами. Це не головне.

Для пасажирів на борту цього 
судна існує одне правило — усе, що 
вони роблять у цій подорожі, кож-
на дія, всі відносини й усі думки, ко-
жен вчинок і все, що вони кажуть та 
відчувають, підкоряється єдиній ди-
рективі — це подорож ради себе ко-
ханого.

Тому пасажири поводяться від-
повідно. У перший день вони сплять 
допізна, потім неспішно йдуть у 
ресторан на сніданок і там насоло-
джуються їжею стільки, скільки хо-
чуть. Потім бредуть до басейну, на-
мазують тіло кремом для загару й 

Круїзний менталітет, або 
Натхнення на борту корабля

невдовзі на шезлонгах засинають. 
Прокинувшись, вони розуміють, 
що зголодніли, плескають у долоні, 
щоб офіціант приніс їм напої та лег-
кі закуски. Обід перетворюється в 
ще одне розкішне застілля. До вече-
рі вони отримують чергову порцію 
легких закусок і знову дрімають — 
розкішне життя, коли ти можеш ро-
бити все, що хочеш. І коли ввече-
рі світло в театрі пригашують, щоб 
ознаменувати початок неймовірно-
го видовища класу «люкс», пасажи-
ри насолоджуються й розуміють, що 
їм хочеться чогось іще. Після театру 
їх чекає чергове святкування в рес-
торані корабля. Потім усі вируша-
ють спати. Якщо раптом хтось про-
кинеться посеред ночі, то на кора-
блі всю ніч відкриті закусочні з ве-
ликим асортиментом витончених 
страв. Якщо пасажирам не подоба-
ється музика, адміністратор одразу 

ж її змінить. Якщо треба поправити 
навіс від сонця, про це потурбується 
член команди. Якщо потрібно збити 
подушку, це зробить хтось із покої-
вок.

І так триватиме день за днем.
А в кінці цієї подорожі в пасажи-

рів виробляється круїзний менталі-
тет. Вони звикли їсти стільки, скільки 
хочуть і коли хочуть. У їхньому розу-
мінні «нормальне» життя включає в 
себе постійне споживання їжі про-
тягом дня, лежаче положення й роз-
ваги. У них сформувалося ставлення 
до себе, як до об’єкта цілодобової 
турботи, коли все обертається тіль-
ки довкола них. Якщо щось пасажи-
рам не подобається, вони скаржать-
ся.

Чому? Тому що це їхнє право. То-
му що на цьому кораблі є лише одне 
правило — все ради себе коханого.

Порівняйте ситуацію на цьому 



ти й доходять до відчаю — і все це 
через круїзний менталітет і звичку 
«все тільки для мене», яка його су-
проводжує.

Про це м’яко й делікатно казати 
неможливо. Якщо ваше життя ха-
рактеризується круїзним менталі-
тетом, значить, настав час вашому 
круїзу закінчитися. Час пересісти на 
інший корабель. Є інший корабель, 
і він іде на виконання місії. Це вій-
ськовий авіаносець. 

Щоб зійти на борт цього кора-
бля, потрібно, щоб ви захотіли по-
кинути судно, на якому перебували 
до сьогодні. Ви зможете зробити це, 
коли по-справжньому побачите й 
зрозумієте руйнівну природу круїз-
ного менталітету.

Однією з найсерйозніших про-
блем в круїзному менталітеті є той 
факт, що він завдає величезної шко-
ди вашим емоціям. Круїзний мента-
літет прагне догодити тільки вашим 
почуттям. Він ставить лише одне 
питання: чого ти хочеш? І ви філь-
труєте всі обставини через відчуття 
свого права на те, щоб вас обслуго-
вували. Ви оцінюєте світ через свій 
менталітет, який запитує: чи подо-
бається мені те, що я відчуваю? До-
зволивши почуттям керувати жит-
тям, ви виконуєте найбільш руйнів-
ну справу свого життя. У самих по-
чуттях немає нічого поганого, але 
ними завжди треба керувати з му-
дрістю та істиною Слова Божого. Бі-
блія встановлює чіткі стандарти за 
допомогою повелінь, закликів і по-
переджень, щоб ми знали, як жити 
правильно.

У Євангелії від Матвія ми знахо-
димо один з таких закликів — поста-
вити Христа на перше місце: «Шу-
кайте ж найперше Царства Божого 
й правди його, а все це вам додасть-
ся». Ніхто з нас не може зацарювати 
на престолі свого життя, тільки Бог. 
Любов до Бога всього всесвіту стає 
нашою першою й основною метою. 
Любов до інших людей, створених 
за образом Бога, стає супровідним 
результатом першої мети.

У тому й полягає наше покликан-
ня — передусім шукати Христа та 
Його Царства. Тільки коли Христос 
займе перше, пріоритетне місце в 
нашому житті, усе решта також зба-
лансується.

Але як перейти з одного судна 

на інше? Як можна перейти на кора-
бель з місією? Як залишити позаду 
життя, згідно з яким усе існує зара-
ди вас?

Відповідь полягає в одному — 
станьте натхненням для інших.

Можливо, думка про те, щоб на-
дихати інших людей, для вас неспо-
дівана. Ви не знаєте, як це зробити 
і з чого почати. У Першому послан-
ні апостола Івана нам запропонова-
но деякі практичні підказки: «Ми з 
того пізнали любов, що душу Свою 
Він поклав був за нас. І ми мусимо 
класти душі за братів! А хто має до-
статок на світі, і бачить брата свого в 
недостачі, та серце своє зачиняє від 
нього, то як Божа любов пробуває в 
такому? Діточки, любімо не словом, 
ані язиком, але ділом та правдою!» 
(3:16-18). Для надання підтримки 
передусім потрібно збагачуватися 
любов’ю до Христа. Усе більше ді-
знаючись про характер та служіння 
Ісуса Христа, ви вже не зможете не 
йти за Ним.

Фраза «покласти душу» може 
звучати страхітливо. Коли вашим 
життям керують почуття, ви зроби-
те будь-що, але не покладете душу 
ні за кого, бо ваша основна мета по-
лягає в задоволенні своїх почуттів. 
Коли ви йдете за покликом Христа й 
думаєте про потреби інших людей, 
ви постійно запитуєте: «Що я можу 
зробити для цієї людини?» А потім 
дієте відповідно до цієї потреби.

Покласти душу свою за когось 
означає, що ви вирішуєте пробле-
ми цієї людини, страждаєте її бо-
лем так, начебто це ваш біль.  Якщо 
хтось щось потребує, допоможіть 
цій людині, чим можете. Достаток, 
згаданий в процитованому Послан-
ні (1Ів. 3:17), може включати в себе 
будь-які речі чи послуги. Це можуть 
бути їжа, одяг, житло, засіб пересу-
вання, медикаменти, медична до-
помога чи перукарські послуги, а та-
кож ваш час.

Натхнення та підтримка — щось 
більше, ніж матеріальна допомога, 
і можуть виражатися в духовній до-
помозі. У своїй книзі спікер та теле-
ведуча Таммі Малтбі розповідає про 
випадок, коли Бог спонукав її надих-
нути людину, якої вона не знала.

Одного разу Таммі стояла в черзі 
до каси супермаркету, коли її увагу 
привернула молода жінка, яка сто-

судні з ситуацією на іншому — вій-
ськовому авіаносці. Цей корабель 
вирушає з конкретним завданням, 
щоб привезти продукти харчування 
й медикаменти, щоб надати захист 
чи підтримку людям, які мають по-
требу в цьому. 

Члени екіпажу на цьому кора-
блі отримали лише одну інструкцію. 
Будь-яка діяльність, будь-які стосун-
ки, кожна думка й кожна їхня дія 
підкоряються лише одній директиві 
— це подорож, яка звершується за-
ради великої місії.

Члени екіпажу реагують на це 
відповідним чином. Час сну в них 
передбачливо розрахований. Во-
ни їдять, щоб отримати достатньо 
енергії для виконання свого завдан-
ня, вони беруть участь як індивіду-
альні особистості та як одна коман-
да в завданні, яке допоможе реалі-
зувати покликання кожного. Ніхто їх 
не обслуговує — вони беруть відпо-
відальність за виконання всіх необ-
хідних справ на себе ради здійснен-
ня свого завдання. Звичайно, у них є 
можливість відпочивати. Але навіть 
відпочинок у них осмислений. Вони 
відпочивають, щоб освіжити мозок і 
тіло, щоб повернутися до завдання 
з новою енергією й усвідомленням 
мети.

У кінці подорожі члени коман-
ди оглядаються на добре виконану 
справу. Вони гордяться тим, що жи-
ли з ентузіазмом, корисно й енер-
гійно. Вони переживають відчуття 
завершеності та осмисленості. Вони 
оцінюють подорож не за власними 
забаганками (сподобалося їм чи ні), 
а за виконанням своєї місії (чи змо-
гли вони звершити те, що задума-
ли).

Ось що я хотіла сказати за допо-
могою цих двох прикладів. Деякі з 
нас живуть так, ніби потрапили на 
круїзне судно. Ви скаржитеся й об-
ражаєтеся, байдикуєте й страждає-
те від відчуття беззмістовності. По-
дорож, яку ви обрали, робить вас 
ще більш нещасними.

Я бачу таке ставлення в багатьох 
місцях: роботодавці невдоволені 
працівниками, у церковних грома-
дах стаються розколи, у сім’ях хво-
ріють і впадають у депресію, шлюби 
розпадаються, члени родини завда-
ють болю один одному, окремі лю-
ди не бачать перед собою ніякої ме-



яла попереду. На перший погляд у 
них не могло бути нічого спільного. 
На її тілі в різних місцях був пірсинг. 
Волосся пофарбоване в різні кольо-
ри. Її руки, ноги та шию прикрашало 
татуювання.

Єдине, що їх об’єднувало, це те, 
що в цієї жінки була маленька дити-
на, у якої явно був поганий настрій. 
Дитина репетувала. Молода мати 
виглядала стомленою. Вона пере-
бирала продукти в кошику, намага-
ючись зрозуміти, що може купити, а 
що доведеться залишити.

Таммі подивилася на цю жін-
ку очима Святого Духа й побачила 
серце, яке потребує підбадьорення. 
Таммі заговорила з нею, спочатку 
трохи хвилюючись. Вона стала роз-
питувати жінку про малюка й узяла 
його на руки, поки мама підходила 
до каси.

Після того нічого особливого не 
відбулося. Дві жінки побалакали, 
поки черга рухалася до каси. Таммі 
сказала, що її дитина просто чудова. 
Потім мама забрала свого малюка й 
пішла. Таммі розрахувалася й руши-
ла до своєї машини.

Та раптом невідомо звідки 
з’явилася ця жінка. Вона підбігла до 
Таммі й сказала: «Я хочу вам подя-
кувати. Ваші слова стали для мене 
найбільшим підбадьоренням за все 
моє життя!»

За все життя? Серце Таммі стис-
нулося від думки, наскільки важ-
ким, напевно, було життя цієї жінки. 
Вона зраділа, що Бог використав її в 
цій конкретній потребі й дозволив 
їй стати втіленням Його любові та 
натхнення для цієї молодої жінки. 
Таммі обняла молоду маму й про-
шепотіла їй на вухо ще декілька слів 

підбадьорення.
Один маленький вчинок, коли 

вона просто заговорила з молодою 
жінкою в черзі, зробив так багато. 
Таммі не могла собі навіть уявити 
цього. Для неї цей випадок також 
став свого роду натхненням.

Діяти словом і ділом — ось іс-
тинний зміст підбадьорення. Тому 
підніміться на весь ріст, але вже не 
з круїзним менталітетом.  Прийміть 
рішення бути безкорисним, щоб за-
хотіти надихати інших людей.

Якщо ви встали й підтримали ко-
гось, то отримаєте від цього великі 
переваги. Зійдіть на борт корабля, 
що прямує з місією любові, і чекай-
те, що у вашому житті почнуть від-
буватися дивовижні зміни.

Керол ЛЬЮЇС

Ми живемо в період постмодер-
нізму. Постмодернізм — це світо-
глядно-мистецький напрям мислен-
ня, який прийшов у кінці ХХ ст. на 
зміну модернізму. Які ж визначаль-
ні риси постмодерністського мис-
лення? Адже ми маємо бути місіо-
нерами серед людей, багато з яких 
вже перебувають під його впли-

Євангелія в епоху постмодернізму
вом! Ми маємо знати цей світогляд, 
перш ніж благовістити.

1. Відкидання абсолютної іс-
тини. У кожного своя правда, і ко-
жен має право на свою правду. Але 
євангельське богослов’я покликане 
утверджувати й проголошувати аб-
солютну істину, показувати різницю 
між правдивою вірою й фальшивою 
релігією! Ми повинні проповідувати 
не розбавлену Євангелію, а концен-
тровану. Ми повинні піднімати ав-
торитет Святого Писання, а щоб це 
зробити, потрібно самим у ньому 
перебувати, любити Слово Боже. Бі-
блія розповідає про Божу істину як 
про об’єктивну, абсолютну, універ-
сальну, системну. Церква — стовп і 
підвалина правди! І краще хай нас 
зненавидять за правду, ніж полю-
блять за брехню. 

2. Бажання людини — понад усе. 
Та Біблія відкриває, що бажання лю-

дини — гріховні й не ведуть до прав-
ди. «Тіло бажає противного духові, 
а дух — противного тілу». Більшість 
людей сьогодні живуть за тілом.

3. Культ незалежної особистості. 
Це виявляється в таких фразах: «Я — 
сам по собі. Я ні від кого не залежу. 
Я сам собі цар і бог. Я сам знаю, що 
мені робити».

4. Керування почуттями, а не ві-
рою й розумом. Писання каже: пра-
ведний житиме вірою, яка прихо-
дить від Слова й живиться Словом. 
Багато людей звикли пити з розфа-
совки готових проповідей, відкрит-
тів. Прийдімо до джерела, розгор-
німо наші Біблії! Почуття будуть не 
завжди. На початку свого навернен-
ня ти відчуватимеш, як мурашки бі-
жать по спині, ніби Сам Христос сто-
їть поряд… Але згодом маєш навчи-
тися ходити вірою. Справжній хрис-
тиянин не повинен орієнтуватися на 



почуття. Спершу віра, знання і розу-
міння, потім — почуття.

5. Заміна «чеснот» на «ціннос-
ті». Справа в тому, що цінності змі-
нюються, а чесноти лишаються не-
змінними. Коли люди поверталися 
з війни, вони нічого не мали, але їм 
хотілося жити, боротися. Життя бу-
ло цінністю. Сьогодні — ніби все є, 
а скільки самогубств! Життя втрати-
ло цінність для багатьох. До того ж 
«цінності» бувають різні, а чесноти 
мають цінність у всі часи.

6. Основне — твій потенціал, а не 
поведінка. Тобто якщо ти професіо-
нал — приходь до церкви, служи, і 
не важливо, як ти поводишся, які в 
тебе погляди. Але насправді Бого-
ві важливіше те, хто ти є, ніж те, що 
ти робиш. Ти маєш бути перш за все 
християнином, потім уже — твої да-
ри, таланти, знання… «Будьте святі, 
Я бо святий!» — каже Господь. По-
няття «святість» складається з двох 
частин: освячення і посвячення. 
Освячення — це процес відділення 
від гріха, а посвячення — це повна 
віддача себе на служіння Богові. Бог 
приймає посвячення освяченого 
серця. Пробудження може прийти 
тільки через освячення. Служитель 
має бути прикладом там, де він слу-
жить.

7. Стиль важливіший від зміс-
ту. Основний наголос ставиться на 
оформленні, а зміст — занедбаний. 
Навіть у церкві може вся увага при-
ділятися тому, щоб гарно оформити 
кафедру тощо… І за тими листочка-
ми, кульками, кольорами можна 
знехтувати головним.

8. Візуалізація Бога й Божих ре-
чей. Люди хочуть бачити, і ми ла-
маємо голову, як їм показати якісь 
наочні приклади тощо… Але забу-
ваємо, що ми самі — лист, у якому 
люди мають читати характер і образ 
Божий.

9. Відсутність персональної від-
повідальності. Це подібно до того, 
коли Мойсей затримався на горі, а 
Аарон зробив для народу золото-
го тельця. Потім Мойсей запитав 
його: «Що ти зробив?» Аарон став 
виправдовуватися, винуватити на-
род… Він не визнав власної прови-
ни, не взяв на себе відповідальності 
за скоєне. 

10. Ситуаційність моралі й норм 
поведінки. Норми святого життя за-
нижуються, моральні стандарти за-
лежать від ситуації. Бог каже: «На-
род Мій має схильність відпадати 
від мене». Схильність — багатора-
зове повторення певної дії в пове-
дінці людини, яка проявляється за 
певних умов. Ми маємо таку погану 
схильність — відходити від Бога.

11. Життя віртуальне переважає 
над життям реальним. Люди часто 
вірять різним фантастичним сюже-
там більше, ніж реальним фактам.

12. Легковажне трактування істо-
ричних фактів і подій. Кожен пере-
кручує історію на свій лад, як йому 

вигідно. Те ж саме стосується й Бі-
блії. 

13. Іронічність і пародійність. 
Люди сьогодні захоплюються ар-
тистами й коміками, люблять, коли 
все подається весело. Таких спікерів 
слухали б хоч цілий день. Але Слово 
має бути приправлене сіллю!

Хай Бог допоможе нам знайти 
баланс. Пам’ятаймо, що ми — діти 
Божі, відкуплені кров’ю Христа. Бог 
хоче, щоб ми не тільки мали силу в 
слові, але й у ділах. Тому нам сьо-
годні найбільше потрібні посвячен-
ня й наближення до Бога!

Віталій ЯЦЮК, 
старший пресвітер Тернопіль-

ського об’єднання ЦХВЄУ



Бути християнином — це 
справді блаженство, але не все, 
що ми говоримо або в що віримо, 
можна називати істиною. Роз-
повім вам про декілька основних 
стереотипів, які живуть у голо-
вах християн щодо християнства.

Ти завжди щасливий
У багатьох громадах хибно вва-

жають, що ми завжди повинні ви-
промінювати радість. Ніби якщо 
ти не радісний, не посміхаєшся, не 
умиротворений і не схожий на духо-
вного веселуна, то ти — чужий еле-
мент для християнства.

Найчастіше під «добрим свід-
ченням» деякі християни розуміють 
участь у виставі, де потрібно грати 
свою роль. Однак, хоча бути задо-
воленим і щасливим, безсумнівно, 
— духовна чеснота, здобувати її не 
має сенсу, якщо потрібно відмови-
тися від чесності та відкритості. Ми 
не повинні вдавати з себе радісних, 

Сім помилкових стереотипів 
щодо християнства

одягаючи усміхнену маску заради 
благовістя.

Бог шукає примирення та онов-
лення для нас, а все це неможли-
ве без чесного погляду на зруй-
новані взаємини й гріх у нашому 
житті. Прохання про прощення, ви-
знання залежності, протистояння 
насильству, пошук справедливос-
ті, благання про допомогу або слу-
жіння іншим людям — це все часто 
пов’язане з повною протилежністю 
щасливим емоціям, і це нормально.

Усьому свій час, й інколи найваж-
ливіші, святі моменти життя — це 
часи випробувань, смутку й болю. 
Тому не робімо з християнства того, 
чим воно ніколи не було.

Усі проблеми зникнуть
Деякі користуються християн-

ством для втечі від дійсності, як «ми-
лиці», щоб уникнути болю, страж-
дань і життєвих негараздів. Але го-
ловною життєвою лінією Христа і 

Його вчення була концепція істини. 
Християнство — це не ігнорування 
реальності, це правдиве сприйняття 
життя, реального світу й усього, що 
в ньому є.

Багато в чому слідування за 
Христом змушує нас прийняти фак-
ти такі, які є, хороші й погані. Ми не 
повинні ховатися, прикидатися або 
ігнорувати труднощі. Ми повинні їх 
долати.

Віра в Христа передбачає чес-
ність і сміливість. Вона вимагає від 
нас жертовності, бажання служити, 
а іноді й готовності до розчарувань. 
У Новому Заповіті ми бачимо, що 
життя учнів Христа стало важчим, 
коли вони вирішили йти за Спасите-
лем. Їх переслідували, вони жили в 
бідності, а багатьох із них зрештою 
вбили.

Ні, наші проблеми не зникнуть. 
Але взаємини з Богом варті того, 
щоб долати труднощі, які можна 
вважати частиною цих взаємин.



Будуть благословення
Якщо ви шукаєте багатства й про-

цвітання, комфорту й безпеки, то 
вам варто відмовитися від христи-
янства. Там цього немає. Незважаю-
чи на сучасні споживацькі тенденції 
в суспільстві, учення Ісуса постійно 
нагадує віруючим про жертовність і 
готовність усе віддати заради ближ-
нього. В учнів Христа було небез-
печне й важке життя, їм постійно 
доводилося покладатися на гостин-
ність і щедрість інших людей. За віру 
їх кидали в тюрми і навіть позбавля-
ли життя.

Найсвятіші із знайомих мені лю-
дей живуть життям, повним трудно-
щів і неприємностей. Хвороби, бід-
ність, злочинність, насильство — це 
все трапляється з людьми, які при-
страсно люблять Бога.

Що ж, вони не довіряють Бого-
ві належною мірою? Чи вони пога-
ні християни? Ні! Наша віра — це не 
путівник до фізичних, фінансових 
або соціальних благословень. Це не 
формула мирського успіху, так що 
перестаньмо до нашої віри підходи-
ти з позиції споживача.

Служіння й місія приносять радість 
і задоволення

Не зрозумійте мене неправиль-
но, часто в служінні можна знайти 
і радість, і самореалізацію. Але ча-
сом нам у недільній школі чи з кафе-
дри кажуть, що служіння, благовістя 
— це одна суцільна радість і задо-
волення. І ось ми вирушаємо в по-
їздку по екзотичних країнах, беремо 
участь у зборі коштів на яку-небудь 
потребу, служимо волонтерами в 
лікарнях і нічліжках. А потім повер-
таємося в свої зручні й безпечні бу-
динки. Служіння і місія — це важка 
праця. Немає нічого дивного в тому, 
що проблема «вигоряння» така ак-
туальна серед людей, які служать. 
Пастори й місіонери вже давно ві-
домі медикам як група ризику, під-
владна залежностям і стресу. Не та-
ке це вже й легке життя.

«Професійні» місіонери й служи-
телі працюють постійно. Визнання в 
цій роботі мало, а конфліктів багато. 
Додайте до цього ненормований, як 
правило, робочий день, невисоку 
зарплату й невелику повагу суспіль-
ства до їхньої праці, і ви зрозумієте, 
що не кожен може таке витримати. 

І в той же час у наших церквах ми 
прославляємо ідею служіння, забув-
ши намалювати правдиву картину 
того, що це взагалі означає і що ця 
праця вимагає від людини. Замість 
розповідей про конфлікти, емоцій-
ний біль, проблеми зі здоров’ям, 
нас годують історіями про пробу-
дження, духовне оновлення й чуде-
са. Усе це круто, звичайно, але часто 
малює нереальну картину справж-
нього служіння.

Нам слід розповідати про слу-
жіння правду, а не займатися мар-
кетингом місіонерських проектів, 
запрошуючи всіх на радісну і «не-
справжню» пригоду. А тих, хто за-
ймається служінням, ми повинні 
підтримувати так, як вони цього по-
справжньому заслуговують.

На всі питання будуть відповіді
Християнство сповнене сумнівів, 

невизначеності, нюансів і складно-
щів. Чітких відповідей не так вже й 
багато. І навіть щодо них сотні бо-
гословів століттями сперечаються. 
Для тих, хто шукає відповідей на го-
ловні питання цього життя, христи-
янство допоможе трохи прояснити 
картину, але багато з них будуть-та-
ки віддані нашій уяві.

Нам, віруючим, слід уже змири-
тися, що ми не все знаємо. Коли ми 
намагаємося перетворити Біблію в 
книгу відповідей на всі життєві пи-
тання, ми перетворюємося на ма-
ніпуляторів Божого Слова, яке ви-
користовуємо для своїх особистих 
цілей, заради задоволення власної 
цікавості й перемог у суперечках.

Християнська громада — 
це славно

Багато людей йдуть від христи-
янської віри не тому, що Ісус їм не 
милий, а тому, що вони терпіти не 
можуть тих, хто представляє Христа 
сьогодні. Християни роблять людям 
боляче. Вони лаються, сперечають-
ся, кричать, верещать і часто тво-
рять жахливі речі.

І вам ніхто про це краще за самих 
християн не розкаже — вони це все 
зсередини бачили: розколи в церк-
вах, конфлікти між служителями, 
обмови в громадах і просто непова-
га один до одного.

Християни не кращі за інших. 
Статистика розлучень, злочинів, ін-

ших «моральних» показників мало 
відрізняється від навколишніх сус-
пільства й світу. Так що вже не при-
кидаймося — у нас немає монопо-
лії на «що таке добре і що таке по-
гано».

Нам пора почати прислухатися й 
розмовляти з іншими замість того, 
щоб зарозуміло засуджувати й ви-
кривати їх. Не дарма ж неможливо 
в торговому центрі відрізнити, хто 
вірить у Христа, а хто — ні. Тому що 
немає видимих відмінностей між 
нами.

Християни кращі за інших
Це, мабуть, християнам найваж-

че «переварити»: вони не кращі за 
всіх інших. Якщо чесно, то Ісус по-
стійно намагався прищепити Своїм 
послідовникам ідею смирення, що 
Бог любить всіх, незалежно від соці-
ального, фінансового та релігійного 
статусу.

Коли ми бачимо себе вищими за 
інших, ми перетворюємося на фари-
сеїв, які шукали влади й авторитету. 
Але Бог Вседержитель принизив Се-
бе й помер на хресті заради інших. 
Навіть заради тих, хто брав участь у 
Його страті. Чи готові ми принизи-
ти себе заради інших, навіть заради 
тих, хто нам не подобається?

Проблема створення такої «ро-
мантичної» картинки християнства 
в тому, що ми перетворюємо нашу 
віру в «продукт», який, з урахуван-
ням нашої передпродажної підго-
товки, ми готові «впарювати» оточу-
ючим. Усі ці пункти, які я перераху-
вав, не такі вже й брехливі. Просто 
багато християн чомусь підвищили 
їх до рангу абсолютних істин. А це, у 
свою чергу, створює помилкові очі-
кування та ідолів, що неминуче ве-
де до розчарувань і відчуття невда-
чі.

Замість просування християн-
ства як списку пільг, ми повинні про-
сувати Христа. Зрештою, коли все не 
так і все пропало, Ісус буде вірний 
нам і поруч з нами. Йому можна до-
віряти, а не всім цим видам релігії, 
які ми намагаємося створити з цьо-
го християнства.

Стівен МЕТСОН

Портал  ieshua.org



Компанія BarnaGroup розпоча-
ла п’ятирічний проект із досліджен-
ня можливостей і способів розви-
тку віри в підлітків і молоді, а також 
складнощів, що виникають на цьо-
му шляху, в умовах швидкозмінних 
культурних цінностей.

Проект складається з шести на-
ціональних досліджень, що вклю-
чають інтерв’ю з підлітками, з моло-
дими людьми, з батьками, з моло-
дими та з досвідченими священика-
ми. Для дослідження відбирали тих 
молодих людей, які підлітками регу-
лярно ходили до церкви, а потім ви-
вчали причини, через які у віці після 
15 років її покинули.

У ході дослідження виявилося, 
що немає однієї домінуючої при-
чини відходу молодих людей від 
церкви, вони перестають ходити в 
храм з цілого ряду причин. У ціло-
му вдалося виявити шість основних 
категорій молоді, у яких приблизно 
троє з п’яти чоловік  віком від 15 ро-
ків припиняли ходити в церкву або 
назавжди, або на тривалий період.

Причина 1. Церковна гіперопіка
Одна з визначальних характе-

ристик сучасних підлітків і молодих 
людей — безпрецедентно вільний 
доступ до різних світоглядних ідей 
і вчень, споживання масової культу-
ри в необмежених обсягах. Як хрис-
тиянам, їм би хотілося, щоб їхнє ві-
ровчення було пов’язане з тим сві-
том, у якому вони живуть. Але це не 
так — і християнство здається їм за-
душливим, заснованим на страху й 
не схильним до ризику.

Четверта частина молодих лю-
дей у віці від 18 до 29 років сказала, 
що «християни вважають гріховним 
абсолютно все за межами церк-
ви» (23% всіх учасників відзначили, 
що це твердження «повністю» або 
«більшою мірою» описує їхній до-
свід). Інші стверджували, що «церк-
ва ігнорує проблеми реального сві-

А молодь покидає Церкву...Чому ?

ту» (22%) або казали: «У моїй церк-
ві всі занадто зациклені на тому, що 
кіно, музика та відеоігри приносять 
шкоду» (18%).

Причина 2. Неглибокий досвід 
церковного життя серед підлітків 

і молодих людей
у віці понад 20 років

Друга причина відходу молодих 
людей з церкви полягає в їхньому 
неповноцінному досвіді церковно-
го життя. Одна третина опитаних за-
явила, що «в церкві нудно» (31%), 
близько чверті молодих людей вва-
жають, що віра мало корисна для 
їхніх кар’єри чи інтересів (24%) або 
що «їх не надто добре або дуже ма-
ло вчили Біблії» ( 23%). На превели-
кий жаль, одна п’ята з тих, хто ходив 
до церкви в підлітковому віці, сказа-
ла, що «в їхньому досвіді церковно-
го життя не виявилося Бога» (20%).

Причина 3. Церква протиставляє 
себе науці

Одна з причин, через яку моло-
ді люди відчувають себе відторгне-
ними від церкви або від віри, — це 
напружені стосунки між церквою і 
наукою. Основна претензія звучала 
так: «Християни занадто впевнені, 
що знають відповіді на всі питання» 
(35%). Троє з десяти в минулому ві-
руючих молодих людей вважають: 
«Церква йде не в ногу з науковим 
світом, у якому ми живемо» (29%). 
Ще чверть переконана, що «христи-
янство антинаукове» (25%). І май-
же стільки ж (23%) сказали, що во-
ни «відвернулися від церкви через 
суперечності між ідеєю створення 
світу й еволюцією». Крім того, дослі-
дження показало, що багато моло-
дих християн із науковим складом 
розуму шукають можливості прими-
рити віру з професійними заняттями 
в наукових і дотичних до науки га-
лузях.

Причина 4. Найчастіше спрощені 

й суб’єктивні уявлення молодих 
християн про ставлення церкви до 

проблем сексу
За часів вільного доступу до циф-

рової порнографії та масової культу-
ри, де гіперсексуальність цінується, 
а цнотливості немає, віруючі під-
літки та молоді люди у віці близько 
двадцяти років часто не розуміють, 
як правильно будувати своє сексу-
альне життя. Одним із серйозних 
каменів спотикання для багатьох 
молодих віруючих стала пробле-
ма, як у такому культурному сере-
довищі дотримуватися вимог церк-
ви зберігати чистоту й сексуальну 
цнотливість, до того ж вік, коли бе-
руть шлюб, відсунувся ближче до 
тридцяти років. Дослідження пока-
зує, що більшість молодих христи-
ян США ведуть статеве життя так са-
мо, як їхні однолітки поза церквою, 
хоча їхнє ставлення до сексу більш 
консервативне. Одна шоста части-
на учасників дослідження (17%) зі-
зналася, що вони «робили помил-
ки й відчували, що в церкві їх за це 
засуджують». Проблеми сексу осо-
бливо актуальні для молодих като-
ликів у віці від 18 до 29 років. Серед 
них двоє з п’яти (40%) вважають, що 
«вчення церкви з питань статевих 
стосунків і контролю народжуванос-
ті застаріло».

Причина  5. Вони повстають проти 
винятковості християнства

Сучасні молоді американці ви-
ховані в культурі «безоціночності», 
терпимості й прийняття. Нинішнє 
покоління молоді, мабуть, найбільш 
еклектичне в американській істо-
рії в плані расової приналежності, 
етнічного походження, сексуаль-
ної орієнтації, релігії, технологіч-
них можливостей і зовнішніх авто-
ритетів. Більшість із них прагнуть 
знайти точки зіткнення один з од-
ним, навіть якщо в якийсь момент 
це вимагає закрити очі на реальні 
відмінності. Троє з десяти молодих 
християн (29%) сказали, що «церква 
боїться інших вірувань», і ще стіль-
ки ж вважають, що їх «змушують ви-
бирати між вірою і друзями». Одна 

Західні соціологи провели дослідження причин, через які молоді лю-
ди відходять від віри й життя в ній. Хоча західне та пострадянське христи-
янство багато в чому відрізняються, результати дослідження можуть бути 
цікавими і для українського євангельського середовища.



п’ята частина молодих людей заяви-
ла, що «церква, як заміський клуб — 
тільки для членів» (22%).

Причина 6. Церква вороже ста-
виться до тих, хто сумнівається
Молоді люди з досвідом церков-

ного життя стверджують, що церква 
— не те місце, куди ти можеш при-
йти зі своїми сумнівами. Вони не го-
тові зізнатися, що якісь речі в хрис-
тиянстві здаються їм безглуздими. 
Крім того, багато хто вважає, що ре-
акція церкви на будь-які сумніви ба-
нальна. Підлітки розповідали про 
неможливість «поставити в церкві 
найбільш наболілі питання» (36%) і 
про появу в них «серйозних сумні-
вів у вірі» (23%). У розмові на схожу 
тему про те, чи допомагає церква 
підліткам, які відчувають себе само-
тніми й незрозумілими, приблизно 
один з шести молодих людей за-
явив, що віра «ніяк не допомагає 
впоратися з депресією й іншими 
емоційними проблемами» (18%).

Спроба налагодити зв’язок
Співавтор книги «Нехристия-

нин» Девід Кіннамен пояснив, що 
«проблема виходу молодих людей 
з церкви зараз стоїть особливо го-
стро, тому що в більшості церков 
уміють працювати тільки з «пра-
вильною» молоддю — з тими, чий 
життєвий шлях і питання, які на ньо-
му виникають, нормальні й тради-
ційні. Але більшість молодих людей 

вже не йдуть за звичною моделлю, 
яка передбачає, що до тридцяти ро-
ків людина йде з батьківського гніз-
да, отримує освіту, знаходить робо-
ту, одружується і народжує дітей. У 
наш час ці події відбуваються пізні-
ше, їх послідовність може змінюва-
тися, а деякі з них іноді взагалі зни-
кають з радарів сучасної молоді.

«У більшості церков не готові 
прийняти «нову нормальну» мо-
лодь. Замість цього священики вва-
жають за краще працювати з тими, у 
кого вже є сім’я, а ще краще — вже 
народилися діти. Проте світ моло-
ді зазнає масштабних змін, за до-
помогою сучасних технологій вона 
отримує нечуваний раніше вихід у 
світ і доступ до різних світоглядних 
систем, вона віддаляється від будь-
яких організацій, вона скептично 
налаштована до будь-яких зовніш-
ніх авторитетів, у тому числі й до 
християнства й Біблії».

Дослідження виявило два про-
тилежних, але однаково небезпеч-
них типів реакції на ці зміни з боку 
батьків і священиків: вони або на-
магаються догодити підростаючому 
поколінню, або ігнорують його про-
блеми. Як видно з результатів до-
слідження, деякі ігнорують пробле-
ми підлітків і молодих людей у віці 
близько 20-ти років, тому що спо-
діваються, що ті подорослішають, 
створять сім’ю і повернуться в лоно 
церкви. Але такий підхід не врахо-

вує ні кардинальних змін у техноло-
гічній, соціальній і духовній сферах, 
які відбулися за останні 25 років, ні 
складнощів, які доводиться долати 
сьогоднішній молоді.

Буває, що церква впадає в іншу 
крайність, намагаючись всіма засо-
бами привернути в свою парафію 
підлітків і молодь. Однак таке оче-
видне зміщення уваги в бік молоді 
неминуче призводить до віддален-
ня від церковного життя інших ві-
руючих, і тоді «в основі церковно-
го життя виявляються бажання й 
уподобання молоді, а не дорога до 
Христа», — підсумовує Кіннамен.

Кіннамен зазначає, що в багатьох 
церквах практикують ієрархічні вза-
ємини між поколіннями, відносини 
за типом «зверху-вниз», замість то-
го, щоб створювати справжню гро-
маду віруючих різного віку. «Вибу-
довування здорових взаємин між 
поколіннями — один з найважливі-
ших способів, за допомогою якого в 
хороших, активних громадах вихо-
вується віра й підтримується її горін-
ня як у молоді, так і в літніх людей. 
У багатьох громадах для цього буде 
потрібно змінити метафоричну «пе-
редачу естафети» наступному поко-
лінню на більш функціональний бі-
блійний образ тіла — пронизаного 
вірою єдиного організму, який ви-
конує протягом усього життя волю й 
заповіді Божі».

1



Представляємо область

Юрій ВЕРЕМІЙ: «Пріоритетом у всіх 
напрямках служіння для нас залишається 

бажання бути вірним Богові»

Івано-Франківське 
об’єднання церков ХВЄ



— Ви — ще доволі молода лю-
дина, однак досягли вже немалих 
висот — заступник старшого єпис-
копа ЦХВЄУ у Південно-Західному 
регіоні України, старший пресві-
тер Івано-Франківського обласно-
го об’єднання церков ХВЄ, старший 
пастор Івано-Франківської церкви 
ХВЄ. А ким мріяли стати в дитин-
стві?

— Я вдячний Богові за те, що на-
родився в християнській сім’ї. Прав-
да, батько вважав себе православ-
ним і прийняв водне хрещення по 
вірі лише в 1988 році. Але мама бу-
ла євангельською християнкою й 
виховувала нас, восьмеро дітей, у 
любові до Бога. Тому я змалку знав, 
що треба жити для Бога й служити 
Йому.

За порадою батька, я обрав фах 
будівельника. І до тепер люблю цю 
професію. За час роботи не раз до-
водилося починати будівництво з 
нуля й здавати готовий дім під ключ.

Щодо духовних мрій, то вона бу-
ла одна — бути вірним Богові. Мама 
змалку мене вчила робити для Бога 
все, що тільки зможу: співати, гра-
ти, відвідувати хворих, допомагати 
нужденним... І я це робив.

У дитинстві й не думав про слу-
жіння пастора й проповідника — во-
ни здавалися мені якимись особли-
вими людьми. Але коли я вчився в 
Луцьку, тодішній керівник молоді  
Луцької церкви Сергій Лінник на-
вчав нас, молодих, проповідувати, 
досліджувати Боже Слово. Коли Бог 
хрестив мене Духом Святим, я взяв-
ся проповідувати. Так почалася моя 
духовна праця.

— Народилися й виросли ви на 
Волині. Як сталося, що вашою до-
лею й полем активного служіння 
стала Івано-Франківщина?

— Власне, професія будівельни-
ка й привела мене на Івано-Фран-
ківщину. Чоловік моєї старшої се-
стри Валентини працював головним 
інженером одного будівельного 
управління в Івано-Франківську. І 
він запросив бригаду, у якій я пра-
цював, на роботу. 30 березня 1989 
року нас, восьмеро будівельників, 
усі віруючі, приїхали до Івано-Фран-
ківська. 

До нас долучилися ще брати з 
Волині й Рівненщини, і тодішній 

пастор Івано-Франківської церкви 
Євген Пилипів запропонував разом 
служити й працювати. Ми так і зро-
били. Правда, згодом деякі брати 
повернулися додому, а деякі з нас 
залишилися.

1990 року мене обрали керівни-
ком молоді церкви, яка налічувала 
тоді до 25 членів. І вони журилися, 
як дадуть собі раду з таким великим 
костелом Св. Юзефа, який влада 
передала громаді в користування. 
Приміщення було дуже запущене, 
обдерте, вікна вибиті, дах зруйнова-
ний, і на ньому навіть росли дере-
ва. Тож громада ревно молилася до 
Господа — і приїхали ми, команда 
будівельників. Ми взялися за рес-
таврацію. Працювали тяжко. Вдень 
— на основній роботі, вечорами — у 
домі молитви.

У 1990 році ми провели водне 
хрещення — охрестили 41 людину. 
Церква зросла більше ніж удвоє. 

1991 року мені доручили слу-
жіння обласного керівника молоді, 
і праці побільшало. Того ж року, 19 
травня, я одружився — і дуже вдяч-
ний Богові за прекрасну дружину.

— На початку вашого служіння 
церква в Івано-Франківську налічу-
вала кілька десятків віруючих. Як 
можна охарактеризувати цю церк-
ву тепер?

— 2008 року ми відзначали 
20-річчя діяльності нашої церкви. І 
підрахували, що за 20 років Бог до-
поміг нам охрестити 1340 людей. 
У 1998 році в області було лише ві-
сім церков, тепер у 70-ти населених 
пунктах області діють громади хрис-
тиян віри євангельської, а офіційно 
зареєстровано 31 церкву ХВЄ.

Наші попередники, зокрема пас-
тор Євген Пилипів, обрали добру 
стратегію для розвитку церкви. Ми 
мали велике бажання підготувати 
здібних людей і послати їх на про-
повідь Євангелії в міста й села. І Бог 
допоміг нам це зробити.

Треба зауважити, що Івано-
Франківська область довго була за-
критою військовою зоною, а то-
му малодоступною для проповіді 
Євангелії. І активне благовістя стало 
можливим лише з проголошенням 
незалежності України.

Після переїзду Євгена Пилипі-
ва до США мені випало служити 

старшим пастором церкви в Івано-
Франківську. То був час, коли люди 
наверталися масово. Бог приводив 
до церкви людей, через яких плану-
вав робити Свою працю. Вони щиро 
каялися й горіли бажанням служити 
Богові. Так появилася ідея випуску 
християнської газети, згодом — ра-
діопрограми, а ще через якийсь час 
— і телепрограми під одноймен-
ними назвами «Вірую». Очолив цю 
працю Олег Карп’юк, який після по-
каяння залишив роботу заступни-
ка директора Івано-Франківського 
фурнітурного заводу, щоб працюва-
ти в церкві.

Завдяки цим ЗМІ ми можемо до-
стукатися до сердець багатьох укра-
їнців — не лише жителів нашої об-
ласті, а й тих, кого доля закинула 
далеко від України. Змінилося їхнє 
ставлення до віруючих людей і до 
Самого Бога.

Тепер церква ХВЄ в Івано-Фран-
ківську — великий організм, осно-
вне завдання якого — служити про-
повіддю Євангелії. Церква поділена 
на дільниці — своєрідні домашні 
церкви, що, на мою думку, просто 
необхідно в такій великій громаді, 
як наша. Дільниці підпорядковують-
ся дияконам, а ті, у свою чергу, — 
пресвітерам.

Церква росте, отож, відділ на-
вчання конче потрібний. Серед прі-
оритетних напрямків його діяльнос-
ті — біблійна школа для новонавер-
нених, церковні навчання, прове-
дення семінарів у церквах області. 

Активно працює відділ єванге-
лізації, використовуючи для своєї 
праці нашу друковану продукцію, 
зокрема газети «Вірую». Регулярно 
проводяться публічні євангелізацій-
ні заходи.

Не можу не згадати тут про місію 
«Голос надії» з Луцька, яка допомо-
гла нам підготувати місіонерів для 
праці в області. Ми дуже вдячні Бо-
гові за Миколу Петровича Синюка і 
його команду. Завдяки їхнім старан-
ням місіонерський відділ в облас-
ті на чолі з відповідальним Іваном 
Іванцюком успішно діє, утворюють-
ся нові церкви.

Щоб довести людей до святого 
водного хрещення, потрібен відділ 
душеопікунства. Очолює його дия-
кон В’ячеслав Бевзюк, і він дуже від-
повідально ставиться до своєї робо-



ти. Не оминає своєю увагою жодної 
людини, яка виходить до покаяння. 
Щопонеділка проводить зустрічі з 
новонаверненими — для цього роз-
роблена спеціальна програма на 32 
уроки. Плануємо ввести в дію цю 
програму в усіх церквах області.

Молитовне служіння — це що-
денні молитви за Україну, за церкву 
в домі молитви з 7-ї до 8-ї ранку та з 
10-ї до 11-ї години, молитва матерів 
щосереди перед вечірнім зібран-
ням, а також окреме молитовне зі-
брання щосуботи, на якому особли-
во діють дари Духа Святого.

Діють у церкві хори, музичні гру-
пи.

Невід’ємна частина церковно-
го життя — служіння дітям. Це і не-
дільна школа, і дитячий хор, і щоріч-
ні дитячі табори — стаціонарні й ви-
їзні тощо.

Уже 10 років у Тлумачі функціо-
нує Центр опіки дитини «Рідна осе-
ля», у якому на постійному утри-
манні перебуває до 29 дітей — сиріт 
і напівсиріт. Загалом «Рідна оселя» 
стала рідною для 60-ти вихован-
ців. Тепер дехто з них уже має свою 
сім’ю, однак зв’язків з рідним до-
мом не пориває. Шестеро вже при-
йняли водне хрещення. Троє хлоп-
ців навчаються в Київському біблій-
ному інституті.

Серед останніх наших проектів 
— будинок сімейного типу, будівни-
цтво якого вже добігає кінця. Одна 
сім’я, яка навернулася до Бога, по-
дарувала обласному об’єднанню 
приміщення в Галичі під такий буди-

ське мистецтво. Він грає, співає і зві-
щає про Бога там, куди іноді пропо-
віднику зайти дуже тяжко.

Розвиваються в церкві підлітко-
ве, молодіжне, жіноче служіння, 
проводяться сімейні зустрічі. 

Пріоритетним у всіх напрямках 
служіння для нас залишається ба-
жання бути вірним Богові. У наш до-
волі складний час без Його ведення 
розраховувати на успіх у служінні не 
доводиться.

— Загальновідомо, що нині в 
євангельських церквах спостері-
гається, певною мірою, затишшя. 
Масове навернення українців до 
Бога, таке очевидне у 1990-х роках 
минулого століття, стає, на жаль, іс-
торією. Як ви вирішуєте цю пробле-
му? 

— Так, справді, масові євангелі-
зації тепер не таке вже й часте яви-
ще, хоча ми й досі проводимо єван-
гелізаційні зустрічі, концерти для 
жителів міста й області, і до нас лю-
ди йдуть. Вони дуже відкриті для ін-
дивідуального спілкування. 

Сприяють євангелізаційній ді-
яльності засоби масової інформа-
ції, а також Інтернет. Наші газети й 
програми, а також наші церковні 
служіння й заходи доступні в мере-
жі, і ми маємо, без перебільшення, 
мільйони переглядів.

А ось цікавий факт: ми провели 
євангелізаційне служіння в одному 
з сіл області на запрошення тамтеш-
нього священика. Виявляється, він 
дивиться наші програми й у приват-

ній розмові зізнався, що йому дуже 
імпонує наш спосіб служіння Богові.

— Як, на вашу думку, тепер 
можна спонукати молодих людей 
задуматися над суттю життя й на-
вернутися до Бога? 

— Це, власне, і робить наша фі-
лія Всеукраїнської організації АСЕТ. 
Ми не лише пропагуємо здоровий 
спосіб життя, але й показуємо моло-
ді альтернативу — життя з Богом, у 
радості й чистоті.

— Молячись на Таємній вече-
рі, Ісус Христос благав Отця, щоб 
«були всі одно: як Ти, Отче, в Ме-
ні, а Я — у Тобі, щоб одно були в 
нас і вони — щоб увірував світ, що 
Мене Ти послав» (Ів. 17:21). Чи не 
можна вважати це закликом до 
об’єднання всіх євангельських Цер-
ков хоча б у служінні благовістя?

— Нині дуже багато різних єван-
гельських об’єднань. Як об’єднати 
їх? На мою думку, певною мірою ми 
вже об’єднані, тому що Христос ска-
зав: «Хто не проти нас, той за нас». 
Правда, деякі з них сильно бажають 
бути незалежними, автономними, і, 
на мій погляд, це не дуже добре. То-
му що сила Церкви — в єдності.

Господь всіх нас кличе до миру, 
тому треба триматися євангельської 
істини й шукати Божої волі, і тоді бу-
де порозуміння, і ми зможемо ра-
зом багато зробити для слави Бо-
жої, пильно тримаючись тієї межі, 
за якою починається гріх.

нок. Незабаром він буде гото-
вий прийняти шість сімей, пе-
редбачено також приміщення 
під дім молитви.

Активно працюють відділи 
милосердя, інформаційний, 
соціальної роботи. Ведеться 
праця серед глухонімих, се-
ред інвалідів (відповідальний 
— диякон Микола Стафіїв), у 
навчальних закладах міста й 
області в рамках Всеукраїн-
ської організації АСЕТ працю-
ють спеціально підготовлені 
команди (відповідальний — 
Михайло Дмитраш). 

Наш брат кобзар Ігор Да-
видов проводить у школах по 
всій області зустрічі з метою 
відродити духовне кобзар-

1



Засоби масової інформації мож-
на назвати тими дахами, про які ка-
зав колись Ісус Своїм учням: «Що 
кажу Я вам потемки, говоріть те при 
світлі, що ж на вухо ви чуєте — про-
повідуйте те на дахах» (Мт. 10:27).

Тому в справі проповіді Єванге-
лії роль ЗМІ переоцінити неможли-
во. Завдяки християнським газетам 
Євангелія заходить туди, куди про-
повідник далеко не завжди зможе 
потрапити. Це один із способів про-
повідувати вчення Христа «аж до 
краю землі». 

Тому ціль Івано-Франківської 
християнської місії милосердя «До-
брий самарянин», заснованої 1991 
року з ініціативи Івано-Франківсько-
го обласного об’єднання церков 
ХВЄ, — проповідь Євангелії через усі 
доступні засоби масової інформації.

Нерідко віруючі люди, і служи-
телі в тому числі, із нерозумінням 
ставляться до ЗМІ. І доводиться до-
казувати, що це служіння не менш 
важливе, ніж інші. Пресу по праву 
називають четвертою владою, ма-

Місія милосердя «Добрий самарянин»
ючи на увазі її вплив на суспільство. 
Недарма кажуть, що хто володіє ін-
формацією, той володіє всім. Розу-
міючи це, політики та олігархи на-
вчились віртуозно маніпулювати 
свідомістю громадян. 

Насправді істина — це потужна 
зброя. А засоби масової інформації 
як спосіб поширення істини — це, 
свого роду, камінь і праща, здатні 
вразити Голіафа.

Отож, наша місія з самого почат-
ку заснування в 1991 році визначи-
ла пріоритетні напрямки служіння: 
євангелізаційні заходи в містах об-
ласті, України та за кордоном; слу-
жіння в лікарнях, навчальних за-
кладах, у місцях позбавлення во-
лі; надання матеріальної допомоги 
малозабезпеченим і багатодітним 
сім’ям, людям похилого віку, вихо-
ванцям інтернатів, членам Асоціації 
інвалідів, фонду «Діти Чорнобиля»; 
поширення Божого Слова через за-
соби масової інформації.

Сьогодні в штаті місії, яку очолює 
Олег Карп’юк, працюють шестеро 

працівників. У приміщенні церкви 
ХВЄ Івано-Франківська розміщені 
радіостудія, телестудія та редакція 
місії. З лютого 1999 року місія ви-
пускає радіопрограму й газету з на-
звою «Вірую», із грудня 2002 року —
щотижневу телепрограму «Вірую», 
із жовтня 2004 року – часопис «За 
євангельську віру», а з 2007 року на 
каналі CNL транслюється телепро-
грама «Одвічні істини».

Газету «Вірую» (щомісячне ви-
дання євангелізаційного характеру, 
розраховане здебільшого для неві-
руючих) справедливо можна назва-
ти потужним євангелізаційним за-
собом. Сьогодні її наклад – 60 тисяч 
примірників. 23 тисячі примірників 
щомісяця надходять до передплат-
ників в Україні, а також у США, Кана-
ді, Аргентині, Франції, Іспанії, Італії і, 
що дуже важливо, у зоні АТО.

Лише за минулий рік загальним 
тиражем видано 540 000 примірни-
ків «Вірую». А у вересні цього року 
вийде ювілейний — 200-й номер га-
зети. 

Директор місії Олег Карп’юк під час запису 
радіопередачі «Вірую»



Газета «За євангельську віру» 
розрахована на вже віруючого чита-
ча. Це добрий спосіб посилити від-
чуття єдності християн по всьому 
світу, дати глибоке усвідомлення то-
го, що всі ми — члени славного Тіла 
Христового, Його Церкви і всі пра-
цюємо на спільну мету — підготов-
ку до Його другого приходу. Адже 
далеко не кожен може побувати 
на з’їзді чи конференції, на якомусь 
особливо благословенному зібран-
ні, далеко не кожен може почути 
проповідь чи вчення, особливо об-
даровані Божим помазанням. Але 
духовно зростати повинні всі. Отут 
на допомогу й приходять наші ча-
сописи. І натхненна проповідь стає 
надбанням десятків, а може, й со-
тень тисяч віруючих і служить, згід-
но із Писанням, на добре й потрібне 
збудування.

Торік загальним тиражем видано 
140 000 примірників «За євангель-
ську віру», готується до друку 132-й 
номер газети. 

Загалом за весь час діяльності 
місії вийшло друком понад 10 млн. 
примірників газети «Вірую» та по-
над  2 млн.  «За євангельську віру».

У наших друкованих виданнях, 
радіо- і телепрограмах йдеться про 
те, що єднає всіх християн, – про ві-
ру в Ісуса Христа, нашого Господа й 
Спасителя. І мабуть, немає в Івано-
Франківську людини, яка б бодай 
раз не дивилася телепрограму «Ві-
рую». Натомість багато таких, які, 
випадково увімкнувши телевізор, 
стають прихильниками програми 
самі й залучають до її перегляду ро-
дичів і друзів — про це ми довідує-
мося з їхніх листів і під час особис-
тих зустрічей.

У результаті серед членів місце-
вої громади Церкви ХВЄ немало лю-
дей, які дорогу до Бога розпочали 
саме зі знайомства з газетами або ж 
програмами місії. 

За роки діяльності місії вийшло 
в ефір понад 650 радіопрограм «Ві-
рую», 610 телепрограм «Вірую» та 
180 телепрограм «Одвічні істини».

Усі наші видання, телепрогра-
ми, семінари, конференції та з’їзди 
розміщені на нашому сайті «Вірую» 
та на YouTube. І щодня ми маємо 
близько двох-трьох тисяч перегля-
дів, сотні підписувачів (усього за 
останні три роки — 1780000 пере-

глядів та 1550 підписувачів).
У наших телепрограмах не раз 

брали участь такі шановані в нашо-
му братстві служителі, як М. Паноч-
ко, М. Синюк, О. Попчук, С. Вінков-
ський, В. Бричка, В. Шевчук, В. Ку-
риленко, А. Кліновський, В. Сікор-
ський, В. Безкровний, В. Войтович, 
Я. Лукасик, Д. Давидюк, Р. Фатулла-
єв та багато-багато інших.

Змонтовано сотні рекламних ро-
ликів наших випусків газет, відзнято 
понад 500 інтерв’ю з жителями міс-
та. 

Окрім цього, місія «Добрий са-
марянин» регулярно проводить зу-
стрічі з жителями міста й краю, зві-
щаючи Добру Новину Ісуса Христа, 
нагадуючи про вічне призначення 
людини, про правильний розв’язок 
проблем земного буття, про Божу 
милість і Божу любов.

Наша місія відома не лише на 
Прикарпатті, а й далеко за кордо-
ном. Її діяльність не лише  сприяє 
духовному оздоровленню людей 
через навернення до Бога, а й ціле-
спрямовано та ефективно формує в 
суспільстві позитивні враження про 
Церкву ХВЄ.

Практична англійська школа
Англійська мова — це  міжнародна мова комерції, 

дипломатії та Інтернету. Англійська мова превалює в 
системі навчання в країнах Східної Європи, але мало 
хто з наших студентів має можливість практикувати свої 
знання з її носіями. 

Тому ми й вирішили запропонувати людям те, чого 
вони бажають (знання англійської мови), щоб дати те, 
що їм насправді потрібно, — розуміння про необхід-
ність налагодження особистих стосунків з Ісусом Хрис-
том.

Програма PES (Practicalenglishschool) заснована на 
відкритості й цілісності так, щоб люди не почувалися 
обманутими. Ми відверто говоримо студентам, що хо-
чемо допомогти їм, тому що любимо їх. І тому знайоми-
мо їх з Біблією й учимо англійської мови. І це важлива 
частина загального підходу в цьому євангелізаційному 
проекті.

Отже, PES — це:
— щотижневі курси розмовної англійської мови;
— програма, яка передбачає п’ять класів для різних 

рівнів складності (від 14 років і старші);
— зустрічі з носіями англійської мови;
— урок, який триває півтори години (30 хвилин — 

практика вимови, 60 хвилин — урок у малих групах);
— безкоштовне навчання, тому що це благодійна ак-

ція для жителів нашого міста.

Практична англійська школа функціонує при церкві 
ХВЄ м. Івано-Франківська. Директор школи — Богдан 
Галюк, адміністратор — Віталій Барзул. Зі студентами 
в п’яти групах працюють досвідчені вчителі, які мають 
профільну освіту та досвід перебування в США.

Богдан ГАЛЮК,
директор школи PES



Сьогодні все частіше стикаєш-
ся з жорстокістю та байдужістю не 
тільки молодого, а й старшого по-
коління. Дивлячись на життя бага-
тьох підлітків, задаєшся питанням: 
хто так попрацював в їхньому жит-
ті? Чому так багато з них із самого 
малку випивають, курять цигарки, 
стають наркоманами та роблять 
аборти. Чому так багато розбитих 
сердець та зруйнованих життів. Чо-
му шістнадцятилітні вже не вірять у 
справжнє кохання, щасливу сім’ю, 
дружбу. Чому батьки втратили по-
вагу своїх дітей та не розуміють їх. 
Чому у свої 18 хтось із жахом усві-
домлює, що його життя може за-
кінчитися, так по-справжньому і не 
розпочавшись — у нього знайшли 
ВІЛ, а «це» було тільки раз… 

Відповідь знаходиш тільки одну: 
так діє ворог душ людських. Засоби 
масової інформації просто кишать 
цими гидотами: інтимні стосунки 
до шлюбу, зрада, невірність, обман, 
алкоголь, наркотики, цигарки, на-
сильство… Бери все, поки ти моло-
дий. І руйнуй своє життя… 

Хто має повстати проти цього? 
Хто може показати інший шлях? 

З осені 2013 року з Божою допо-
могою та з благословення служите-

лів у нашій церкві відновлено робо-
ту Всеукраїнської благодійної орга-
нізації АСЕТ. Основна мета її діяль-
ності — профілактика негативних 
явищ у молодіжному середовищі.

З того часу підготовлено 35 лек-
торів, які отримали сертифікати з 
правом викладання в навчальних 
закладах Міністерства освіти м. Іва-
но-Франківська та області – у шко-
лах, училищах, технікумах, інститу-
тах та університетах.

Створено 12 команд (у кожній 
від двох до п’яти лекторів) для ви-
кладання в навчальних закладах 
міста (п’ять команд) та області (сім 
команд), зокрема в Долинському, 
Городенківському, Надвірнянсько-
му, Коломийському, Богородчан-
ському, Снятинському та Тисме-
нецькому районах

Проведено 12 педрад для 150 
вчителів. У п’яти школах проведено 
батьківські збори для 210 батьків. У 
23 навчальних закладах — загалом 
у 68 класах, це 1760 дітей — прове-
дено уроки з профілактики шкідли-
вих звичок, СНІДу, венеричних за-
хворювань, абортів, профілактики 
насильства. 

Ми отримали більше 1000 пози-
тивних відгуків від дітей, батьків та 

вчителів, у яких вони діляться вра-
женнями про почуте й побачене і 
розповідають про зміни, які сталися 
в їхньому житті. 

Перед кожним викладом ми мо-
лимося, щоб Бог торкнувся юних 
сердець Своєю любов’ю і вказав на 
інший шлях, щоб вони могли вибра-
ти життя, а не смерть. 

Ми розповідаємо про згубний 
вплив алкоголю, тютюну, наркоти-
ків, раннього статевого життя, шкід-
ливий вплив Інтернету, а ще про те, 
як захиститися від насильства, зна-
йти хороших друзів, як бути здоро-
вим і успішним, як знайти справжнє 
кохання, створити щасливу сім’ю; 
розказуємо про особливості психо-
логії підлітків тощо. І надіємось, що 
наші лекції допоможуть не тільки 
зберегти багато молодих життів,  а й 
посіяти в їхні серця світло й любов, 
що приведуть їх до Творця життя й 
любові. І тоді наша Україна зацвіте 
молодими талантами з новими цін-
ностями та поглядами на нове, щас-
ливе життя.

Михайло ДМИТРАШ,
 відповідальний за служіння АСЕТ

Соціальне служіння АСЕТ

Підбірка (сторінки 34-39) підготовлена інформаційним відділом місії «Добрий самарянин»



— Звідки у тебе взялася любов 
до Грузії?

— Колись, коли я ще був невірую-
чим, я працював на будівництві Сая-
но-Шушенської ГЕС. У мене не було 
грошей, і мені дуже допоміг один 
чоловік — грузин. Він купував мені 
обіди. Ось такий спогад. Тож коли я 
став християнином, я дуже часто ду-
мав над тим, як відвідати країну мо-
їх друзів. 

— Які зусилля ти приклав, щоб 
збулася твоя мрія?

— Просто одного разу, зустрів-
шись із одним братом із Рівного, ка-
жу: «Я дуже хочу поїхати в Грузію». 
А він мені: «Я також уже багато ро-
ків думаю, як-то поїхати в Грузію». 
Ми згодилися з ним молитися за цю 
справу. І десь через півроку зібрали-

ся їхати машиною цього брата.  Нас 
було четверо чоловік. То була перша 
поїздка, я б сказав, розвідувальна. 
Ми знайшли там церкву, познайо-
милися з її членами. Показали їм, як 
ми проповідуємо. Служитель заці-
кавився і сказав, що це їм потрібно. 
Вони допомогли нам зробити єван-
гелізаційні плакати з написом по-
грузинськи, допомогли брошурами 
та Євангеліями грузинською мовою. 
Ми були в Грузії недовго, але зрозу-
міли, що ми тут потрібні. 

 Так минуло два роки, а я все зга-
дував про Грузію і молився. І знову 
їду з одним братом, а він мені каже: 
«Саша, давай зробимо якусь поїздку 
довготривалу». Кажу: «В Грузію те-
пер не так просто. Війна. Ця сторо-
на, що ми раніше їхали, закрита…» 
А брат так просто: «Я часто їжджу 

в Росію, можна через Сумську об-
ласть. А потім через Курську, Воро-
незьку область, до Ростова, а там на 
Владикавказ». Я зрозумів, що це Бог 
мені відкриває дорогу. Через місяць 
я побачив, що Господь нам сприяє: 
є машина, знайшлися люди, готові 
їхати. Залишилася одна проблема 
— фінанси, бо ж дорога туди й на-
зад складає 7 тис. кілометрів, а тому 
і великі затрати. Та ось до мене по-
дзвонила одна сестра і запитала, що 
я роблю. Кажу: «Проповідую в Укра-
їні, збираюся в поїздку». І вона про-
понує мені свою фінансову допомо-
гу. Це все зробив Бог. Отож, ми все 
зібрали, призначали триденний піст 
із молитвою, щоб Бог благословив 
нашу поїздку, — і вирушили. 

— Розкажи про труднощі й ра-
дощі дороги в Грузію.

— Спочатку були перепони на 
російському кордоні. Нас не хотіли 
пропускати. І водій сказав: «Наше 
питання вирішуєте не ви, не люди, а 
вирішує Бог. Якщо ми повинні туди 
їхати, значить ви нас пропустите. Бог 
все вирішує. Він над усіма началь-
никами». Прикордонники погляну-
ли на нас і кажуть: «Проїжджайте». 
Коли ми в’їхали на митницю в Гру-

Грузинські дороги українського 
місіонера

Місіонерськими дорогами

Тепер на базарі чи в іншому багатолюдному місці можна побачити чо-
ловіків із плакатами на спині та грудях: «Увага! Бог буде судити тебе за 
твої гріхи. Покайся, віруй в Господа Ісуса Христа — і ти спасешся». Це ву-
личні євангелісти, я б сказав, рятувальна служба Ісуса Христа. Вони попе-
реджають про небезпеку й відвертають багатьох від вічної загибелі. Ав-
тор цих плакатів — Олександр Курченко, місіонер місії «Голос надії», який 
і сам їх незмінно використовує у своїх євангелізаційних заходах. А з 27 
червня по 7 липня він з командою однодумців за своєю методикою про-
повідував у Грузії. Варто було б почути, із яким захопленням брат Олек-
сандр розповідав про свою поїздку.



зії, то я відчув таку радість, таке бла-
гословення!  З першим митником, 
який нас зустрічав, я привітався по-
грузинськи: «Кабарджоба». Кажу 
йому: «Ми християни, ми дуже раді 
в’їжджати у вашу країну». Він відпо-
вів мені: «Ми також дуже раді, що 
ви з України».  Я відчув їхнє друж-
нє ставлення до нас. І це було ніби 
підказкою, що Бог нас благословляє, 
що ми в потрібному місці. 

— Як і де ви проводили євангелі-
заційні заходи?

— Наш бус був із трьох боків 
розписаний словами з Біблії гру-
зинською мовою. Це вже була про-
повідь. Де ми їхали, де ми зупиня-
лися, там люди могли читати сло-
ва про Христа. Ми зробили плака-
ти і брошури грузинською. Роздали 
приблизно 10 тис. брошур. Частину 
з них ми надрукували ще в Україні. 
Одна церква допомогла нам Нови-
ми Заповітами грузинською мовою. 
Ми на базарі ставили колонку — і 
два брати під гітару співали псалми 
українською та російською, а інші хо-
дили по базарі, проповідували, да-
рували буклети. Бог дав нам одного 
брата. Він місцевий євангеліст. Два 
тижні він був з нами. Підказував, пе-
рекладав. Почали ми з Тбілісі. І про-
йшли сім найбільших міст. 

— Як приймали вас грузини?
— Люди в Грузії дуже прагнуть 

Слова Божого. В Україні тепер та-
ке не спостерігається. Коли вони ді-
знавалися, що ми приїхали з Украї-
ни і віруємо в Ісуса Христа і в Трій-
цю і що ми привезли їм Слово Боже, 
то дуже щиро нас приймали. Навіть 
були ситуації, коли місцеві самі нас 
спрямовували. Казали: підіть он ту-
ди і там розкажіть. Одного разу до 
нас під’їхав чоловік на дуже дорогій 
машині і сказав, що на другому боці 
базару є великий магазин і він хоче, 
щоб ми там так само співали і лю-
дям розповіли про Ісуса Христа. Ви-
явилося, що він власник того магази-
ну. І ми там проповідували. Найщи-
ріше нас приймали в Батумі. Це ду-
же відкрите місто, дуже щирі люди. 
Прямо на базарі збиралися навколо 
нас, слухали й дякували нам, що ми 
до них  приїхали. Запрошували при-
їжджати ще. 

— Чи було таке, що виявляли до 
вас агресію?

— Були й агресивно налаштовані 
люди, як і скрізь, але нас Бог беріг. 
Грузія — це маленька країна, усього 
в ній близько 4 млн. населення. Це 
православна, дуже релігійна країна. 
І православні священики мають ве-
ликий вплив на людей, навіть на по-
літиків. У Боржомі священики нала-
штували людей, щоб нас побили й 
вигнали. Брат-грузин, який був із на-
ми, сказав нам, що чув таку розмову. 
Але Бог був з нами, і ці люди довго 
кричали, обурювалися, бігали, вига-
няли нас. Але ми їм пояснювали, що 
прийшли до них із миром, що при-
несли їм Слово Боже, що ми христи-
яни такі, як і вони, що жодна релігія 
не спасає, а спасає Христос. 

Пригадую, один хлопець був ду-
же агресивний. Я став розповідати 
йому про Слово Боже, а він розкри-
чався на мене. Я кажу: «Ти що, не 
віриш в Ісуса Христа?» А він взявся 
доказувати мені, як він вірить в Ісу-
са.  Показує хрести золоті на грудях, 
браслет золотий на руці з іконами. 
«Я не вірю?! — кричить. — Я біль-
ше за тебе вірю. Іди геть звідси». І 
так далі. «Знаєш що, — кажу йому, 
— коли ти приїдеш до мене в Укра-
їну, я тебе нагодую, напою, покладу 
спати у своїй хаті, а ти проганяєш ме-
не зі своєї країни». Його це дуже за-
чепило, бо ж грузини вважають себе 
гостинним народом, і став доводити 
мені, що він мене поважає, що він 
готовий мені допомогти. 

Великий наголос ми робили на 
тому, щоб люди не тільки вірили в 
Бога, але й щоб читали Біблію і жили 
відповідно до Слова Божого. Ми ка-
зали: «Якщо ти віриш і ходиш в церк-
ву, але не живеш за тими законами, 
які записані в Біблії, то прийдеш на 
суд і будеш осуджений на вічні му-
ки». 

— Пригадай цікаві зустрічі та 
ситуації, які тобі особливо запа м’я-
талися.

— У місті Поті ми зустріли одно-
го віруючого брата, який нами заці-
кавився і запросив до себе. І там ми 
почули свідчення. У те місто Бог по-
кликав двох сестер. Вони з Казахста-
ну, колишні мусульманки. Бог  ска-
зав їм, щоб вони їхали в Грузію, у 
місто Поті і там проповідували Хрис-

та. Коли ми розказали про себе, то 
вони засвідчили, що  молилися, щоб 
Бог їм прислав євангелістів з Украї-
ни, і що ми — це Божа відповідь на 
їхні молитви. Там ми налагодили та-
ке служіння, як наше, і молимося, 
щоб воно продовжувалося. 

У Поті ми роздавали Євангелії 
грузинською мовою. Євангелії вже 
закінчилися, а одна жінка просить: 
«Дай мені цю книжку». Я кажу, що 
немає. А вона стає на коліна, пла-
че й кричить: «Дай мені цю книжку, 
ти повинен мені її дати. Як це так, 
їм дав, а мені ні. Мені потрібна ця 
книжка про Ісуса». Я знов: «Вибачте, 
але вже немає». — «Йди шукай її, в 
машині шукай». Я послухав її: пішов 
до машини, почав там копатися — і 
знайшов останній екземпляр Нового 
Заповіту. І зрозумів, що він призна-
чений саме для цієї жінки, що вона 
шукала Божу Книгу, прийшов час — і 
її отримала. Жінка цілувала цей Но-
вий Заповіт, плакала і підстрибувала 
від радості.  

— За час євангелізаційної робо-
ти у тебе виробилася своя методи-
ка, яку ти використовував і в Грузії. 
Поділися нею з читачами. 

— Коли я виходжу на проповідь 
Євангелії, я молюся такою молит-
вою: «Господи, пошли до мене таких 
людей, яких Ти хочеш спасти, серця 
яких прихильні, щоб я міг там посі-
яти Твоє Слово». І тоді Бог посилає 
цих людей. Ми їм говоримо прості 
слова про спасіння, вони їх прийма-
ють, а прийде час — Дух Святий зро-
бить у них Свою роботу. 

Як написано: «Привів їх до Ісу-
са…» Ми приводимо людей до Ісу-
са. Людина має зрозуміти, що вона 
грішна, а коли прийде до Ісуса — то 
Ісус простить їй гріхи. Коли ж люди-
на прийде в церкву, то там скажуть 
їй, що треба робити. Наголошую, ми 
приводимо людей не до релігії, а до 
Ісуса. Ісус живий, Він реальний, Він 
знає наші проблеми, Він знає наші 
труднощі, Він прощає гріхи. Я зустрі-
чав і таких, що кажуть: «Я такий гріш-
ник, що мені немає прощення». «Ні, 
— кажу, — є прощення, кров Ісуса 
змиває всі гріхи, тобі потрібно пока-
ятися».

Розмовляв Василь МАРТИНЮК



Я народився 1993 року в Луць-
ку в неповній сім’ї. Нас із сестрою 
виховувала мама. Батько загинув 
в автомобільній аварії. Я його вза-
галі не пам’ятаю, тільки знаю, що 
він був злочинцем і наробив багато 
зла. Багато людей проклинали нашу 
сім’ю. А хіба може вийти від пога-
ного щось добре? «Бо хіба ж вино-
град на тернині збирають або фіґи із 
будяків?» (Мт.7:16). От і мене теж з 
дитинства тягнуло до злого, до пога-
ної компанії.

З самого дитинства нас щось бу-
дує. Пам’ятаю, що в підлітковому 
віці на мене дуже сильно вплинула 
музика. Це був реп, де оспівували-
ся наркотики, беззаконне життя. І 
коли я вперше почув його, то ніби 
ототожнив себе з ним, побачив се-
бе головним героєм тих пісень. У 
цій музиці — ціла ідеологія. Вона 
сформувала моє ставлення до жит-
тя, життєві цілі й підштовхнула саме 
в те русло, яким я потім пішов.

Коли мені було 8 років, упер-
ше спробував алкоголь. Мама мого 
друга працювала в лікарні, і ми діс-
тали етилового спирту, розбавили, я 
його випив… Виявилося, що для мо-
го віку це була смертельна доза. По-
трапив до реанімації, ледве відкача-
ли… В 11 років почав уживати нар-

котики. Спершу легкі, потім важчі… 
Для наркотиків потрібні були гро-
ші, тому став красти. Потрапив до 
в’язниці. Саме там я вперше почав 
замислюватися над власним жит-
тям і молитися.

Можна сказати, я взагалі не ві-
рив у Бога. Не хотів навіть чути про 
Нього. Живучи в бідності, не бача-
чи в житті нічого хорошого, думав: 
«Який там Бог? Яке милосердя? Про 
що ті віруючі балакають?» До нас на 
зону приходили віруючі, але вони 
мені не подобалися, і я не ходив на 
їхні зустрічі. Не знаю, може я просто 
їм заздрив. Бачив, що вони мають 
щастя, якого я ніколи не мав…

Але в скруті, у безвиході все-таки 
почав думати, аналізувати. Тоді, на-
певно, і з’явилися якісь перші по-
риви до добра. Прийшло усвідом-
лення, що на боці добра — краще. І 
зародилося бажання поміняти своє 
життя. Молився, щоб вийти раніше 
на свободу. І дивним чином я вий-
шов по УДЗ, хоча нічим цього не за-
служив. 

Після звільнення нічого не змі-
нилося. Мене знову затягнуло в те 
саме болото — друзі, наркотики… 
Наркотики — це така річ, з якою 
дуже швидко влазиш у проблеми. 
Красти я більше не хотів, тому до-

водилося шукати інші шляхи, напри-
клад, обманювати людей. Так я на-
жив собі багато ворогів.

В один із важких моментів я по-
знайомився з наркозалежним хлоп-
цем, який розповів, що хоче поїхати 
на реабілітацію. Я тоді навіть не зро-
зумів, що це таке. Думав: напевно, 
якийсь курс лікування... І він десь 
пропав, а через три місяці дзвонить 
і каже: «Славік, я покаявся!» Запро-
шує мене на якесь зібрання… Я зно-
ву не зрозумів, питаю: «Коли ти при-
їдеш?» А він: «Я приїду, коли це бу-
де завгодно Богу…» Думаю, ну все 
— штунди зазомбували!

Два роки мені цей Саша дзво-
нив, запрошував у реабілітаційний 
центр, у якому він став наставни-
ком, а я все не хотів. Але коли силь-
но притиснуло, так, що потрібно 
було кудись подітися з Луцька, то 
поїхав. Той реабцентр або, як ще 
називають, дім милосердя, знахо-
диться в с. Рогачів (Рівненська об-
ласть). Побувши в ньому трохи, я 
сказав: «Ні, я так жити не можу!» Я 
не збирався залишати колишнього 
життя. Розумів, що весь мій список 
номерів у телефонній книзі дове-
деться видалити, забути, обірвати 
зв’язки. До цього я не був готовий. 
Тому покидав його, але потім, коли 

Бог повернув 
мені радість 

дитинства

Свідчення



знову ставало важко, повертався. 
Коли приїхав вдруге, то став свід-
ком ситуації, яка мене переконала, 
що Бог насправді є. Один чоловік, 
який прийшов до Бога три роки то-
му, крізь сльози свідчив: «Я проси-
дів у в’язниці 32 роки, але Бог ме-
не помилував!» Я дивився на нього 
і не міг повірити: що могло змінити 
такого рецидивіста, який просидів 
у в’язниці більше, ніж я прожив на 
світі, якого життя вже сформувало 
й загартувало. Навіщо це йому вза-
галі? Я ж знав, як таких людей по 
наркодиспансерах крапають, відка-
чують, але нічого вже їх вилікувати 
не може. І зрозумів: таке міг зро-
бити тільки Бог. Після цього в мене 
принаймні з’явилося чітке бажання 
щось змінити у своєму житті. Хоча 
я був ніби на роздоріжжі: з одно-
го боку, втомився від цього всього 
беззаконня, з іншого боку — воно 
мені все ще подобалося… 

Але коли приїхав утретє в реаб-
центр, то мав уже тверде рішення 
— змінюватися, старатися, прислу-
хатися до наставників. На цей раз 
я пробув там п’ять місяців. Бог дав 
мені покаяння, я побачив усе в ін-
ших барвах. Щодо наркозалежності, 
то в мене швидше була психологічна 
залежність, ніж фізична. Бог зцілив 
мою душу. Але найбільшим чудом, 
яке супроводжувало моє покаяння, 
була неймовірна внутрішня радість, 
яка наповнювала моє серце.

Ще коли жив без Бога, я не раз 
із ностальгією згадував радісні мо-
менти дитинства, коли проводив 
час із мамою — такий стан безтур-
ботності, захищеності. Як це було 
добре — ще не обтяжений ніякими 
гріхами, наркотиками, проблема-
ми — таке умиротворення, блажен-
ство… Коли я це згадував, ставало 
дуже боляче, бо розумів, що цього 
вже ніколи не повернути. І відразу 
хотілося напитися, вколотися, забу-
тися… Душа просто кричала!

І от, коли я покаявся перед Бо-
гом, ця радість повернулася до ме-
не. У моє серце знову прийшли ці 
прекрасні почуття — точнісінько як у 
дитинстві. Це неможливо передати, 
це просто — насолода. І я вже не хо-
тів цього залишати, повертатися до 
старого. Тепер мені не потрібні бу-
ли наркотики, щоб заглушити крик 
душі. І досі я переживаю ці почуття, 

радію будь-якій дрібниці, бо я — з 
Господом.

Тепер живу новим життям, у ме-
не зовсім інше ставлення до світу. 
Найбільше, що кидається в очі — 
це нове мислення. Інша реакція на 
життєві обставини. Щоразу, як зу-
стрічаюся з певним вибором в жит-
ті, приходять на пам’ять Божі запові-
ді: як можна чинити, а як не можна. 
Звичайно, не завжди легко вчинити 
правильно, але коли проходиш ви-
пробування, то отримуєш внутрішнє 
задоволення — бо догодив Богові. Я 
дуже цим ціную й хочу далі розви-
вати близькі стосунки з Богом.

Розкажу один момент, як Боже 
Слово змінювало мій характер. Це 
було десь на четвертому місяці пе-
ребування в домі милосердя. В той 
час я молився: «Боже, проговори 
до мене, я хочу реально почути Твій 
голос!» Кожен із нас мав певний 
обов’язок: хтось дивися за городом, 
хтось — за тваринами. Я якраз від-
повідав за тварин — качок, кіз… От 
одного ранку я випустив качок, а кіз 
не випустив, бо був дощ. Приходить 
наставник і каже: «Славіку, дощ уже 
закінчився, піди виведи кіз, бо во-
ни там кричать!» А мені так не хо-
тілося, так вже це набридло… Кажу: 
«Добре, добре…» Сиджу, читаю со-
бі Біблію. Він другий раз приходить. 
Я знову: «Та зараз, зараз…» Через 
деякий час він приходить втретє й 
знову мене просить. І саме в цей 
момент, я опускаю очі й читаю: «Пі-
клується праведний життям худоби 
своєї, а серце безбожних жорстоке» 
(Пр.12:10). Ці слова не просто доко-
рили, це було відповіддю на мою 
молитву. Я побачив, що Бог реаль-
но говорить зі мною через Своє Сло-
во! Я бачив, що Боже Слово реально 
діє. 

Раніше я отримував гроші різни-
ми незаконними шляхами, тому ще 
одним етапом у моєму наверненні 
до Бога став пошук роботи. Непро-
сто знайти роботу, коли не маєш нія-
кої спеціальності. Спочатку пішов на 
одну, але вона була малооплачува-
на, та й не подобалася. Молився за 
це, і якось зустрівся з одним чолові-
ком, який займався натяжними сте-
лями, і він запросив мене до себе. 
Я й досі в нього працюю. З ним пра-
цював також його шурин, із яким, як 
виявилося, я разом вчився в школі. 

Тоді я вважав його нижчим за себе. 
А тут довелося підкорятися. Було 
тяжко… Але це допомогло мені пе-
реламувати власний характер. Адже 
Боже Слово вчить навпаки — вважа-
ти один одного вищим за себе. Бог 
поміщає в такі ситуації, у яких мож-
на людину змінити на краще.

Друзі ставилися до мого рішен-
ня по-різному. Хтось казав: «Добре 
вони тебе зазомбували, видно — 
хороші психологи!» Хтось насміхав-
ся, хтось злорадствував: «Почекай, 
ще побачимо, який ти віруючий». А 
хтось — щиро радів за мене… З кіль-
кома старими друзями я досі часто 
спілкуюся, намагаюся донести їм, 
що є щось краще, настільки краще, 
що вони собі навіть не уявляють! Я 
спробував і життя без Бога, і життя з 
Богом, тому можу порівняти. 

Не скажу, що зовсім не приходи-
ли сумніви чи бажання вернутися 
до старого. Але завжди було усві-
домлення: це не має сенсу, нічого 
хорошого з цього не вийде. Коли ба-
чу, як живуть мої колишні друзі, ме-
ні не хочеться такого життя.

Моя мама, звичайно, щаслива 
й дуже рада за мене. Я читаю їй Бі-
блію, а недавно нам подарували Бі-
блію з великим шрифтом, то тепер 
вона зможе й сама читати. Моя се-
стра живе в Донецькій області, у неї 
немає можливості ходити до церк-
ви. Але ми з нею спілкуємося про 
Бога. Коли вона була в Луцьку, я 
запитав, чи хотіла б прийняти Ісуса 
Христа у своє серце, і вона погоди-
лася. Звичайно, це тільки перший 
крок.

Після того, як Бог виявив до ме-
не Свою милість, мені дуже хотіло-
ся приїхати додому і всім розповісти 
про Нього. Коли закінчилося моє пе-
ребування в домі милосердя і я по-
вернувся в Луцьк, то при будь-якій 
нагоді старався поділитися свідчен-
ням про Ісуса Христа. Проповідую в 
лікарнях, місцях позбавлення волі…

Тепер моя найбільша мрія — бу-
ти в центрі Божої волі. Бо це — най-
більша насолода, і я знаю, що мати-
му благословення в житті. Звичай-
но, також дуже хочеться, щоб рідні 
й друзі отримали спасіння.

В’ячеслав ЩЕРБЛЮК,
м. Луцьк



Наука й віра не конкуренти
Мені здається, багато віруючих 

із побоюванням поглядають на на-
уку. Багато хто з нас виховувалися 
в середовищі, живленому ЗМІ, на-
уковим співтовариством і добрими 
християнами, де наука й віра проти-
ставлялися одна одній. Так от я хочу 
сказати: це все неправда!

Наука розширює наш світ. І коли 
ми починаємо розуміти, наскільки 
він величезний, стає абсолютно не-
можливо не захоплюватися Твор-
цем.

Звичайно, якісь учені й віруючі не 
можуть погодитися зі всім (напри-
клад, у питаннях походження жит-
тя). Іноді вони ставлять абсолютно 
різні питання. Але Бог створив нау-
ку. Він створив цей дивовижний світ, 
із яким ми стикаємося. Він дав нам 
розум і цікавість для вивчення цьо-
го світу.

Наукові знання допомагають по-
глибити взаємини з Богом

По суті, наука — це вивчення 
створеного Богом світу. Ми може-
мо розглядати нашу дивовижну 
планету і захоплюватися творінням 
Божим: від маленьких мурашок до 
найбільших гірських хребтів і нескін-
ченного зоряного неба.

Коли ми маємо справу з наукою, 
це захоплення тільки посилюється. 
Мурахи стають чимось більшим, ніж 
просто комашками: вони складно 
влаштовані з органами, тканинами й 
клітинами. А гори? Адже вони скла-
даються з безлічі елементів і схильні 
до різних зовнішніх змін від вологос-
ті, ерозії, температури, фізичних дій 
і тектонічних зрушень. А зоряне не-
бо? Планети, зірки, галактики й ко-
мети.

Наука розширює наш світ. І коли 
ми починаємо розуміти, наскільки 
він величезний, стає абсолютно не-
можливо не захоплюватися Твор-

цем, Який розуміє кожну клітину, 
атом або елемент, розставлені саме 
в тому порядку, що був угодний Йо-
му.

Заняття наукою приведе вас до по-
клоніння

Я вивчаю людський мозок. Що 
може бути загадковішим? Мої екс-
перименти пов’язані з неінвазив-
ним читанням електричних імпуль-
сів мозку у відповідь на різні сти-
мулятори (за допомогою електро-
енцефалографії). Кожен раз, коли у 
своєму дослідженні я знаходжу від-
повідь на яке-небудь поставлене пи-
тання, починаю поклонятися Богові.

Відкриття чогось нового про 
творіння допомагає краще пізнати 
Творця. Неначе Бог відкриває мені 
секрет, який Він приховував спеці-
ально для того, щоб я його відкрила 
сама. Ми з Богом разом наукою за-
ймаємося.

Причини 
для дружби 

Церкви з наукою

У неділю перед початком роботи над своєю дисертацією я вирушила до 
церкви помолитися. Докторський ступінь — це великий крок вперед, я ду-
же хвилювалася з цього приводу, і мені потрібно було розділити цей стан з 
ким-небудь, щоб хто-небудь стояв зі мною в молитві, поки я виливаю свої 
хвилювання Господу. Коли в молитовній групі я розповіла про своє прохан-
ня, її лідер запитав мене, що саме я вивчаю. Я без жодної задньої думки тут 
же випалила: «Психологію. Когнітивістику». Він кивнув і став молитися. Але 
молитва його була не тією, на яку я розраховувала: він раптом став просити 
Бога, щоб моє захоплення наукою не відвело мене від віри, щоб мозок мій 
не затуманився від усіх цих ідей і теорій. Ми сказали «амінь», я подякувала 
йому й пішла геть.

Він поганого не хотів, мені було приємно, що він переживав за мене і мо-
лився за мій захист. Але я засмутилася. Уже не вперше (і, мабуть, не востан-
нє) зрілий і добрий віруючий реагує на мій вибір кар’єри з побоюванням. Я 
визнаю, мій досвід на академічній ниві показує, що тут не так вже й легко 
бути християнином. Тут віру не дуже-то шанують. Але це не має бути міс-
цем, де віра помирає. Більше того, я закликаю християн працювати в науці. 
Назву для цього лише кілька причин.



Не обов’язково протиставляти
Це інша сторона монети. Якщо христи-

яни й бояться працювати в науці, то тіль-
ки наполовину через побоювання, що це 
якось негативно відіб’ється на їхній вірі. 
Є ще й страх бути відкинутими або весь 
свій час проводити в суперечках з профе-
сорами.

Науці потрібен ваш вклад, ваш уні-
кальний досвід, ваш Богом даний талант.

Християн часто виховують так, щоб 
вони відстоювали свою віру в класах (на-
приклад, на уроках природознавства). А 
деякі вчителі й професори в питаннях ві-
ри досить категоричні й зухвалі навіть без 
участі віруючих студентів у дискусіях. Де-
які християни відмовляться від вивчення 
наукових дисциплін, аби не сидіти на лек-
ціях про еволюцію.

Але ж вивчення якоїсь дисципліни не 
означає, що ми повинні з нею погоджува-
тися. Можна вислухати професора, точка 
зору якого на задану тему не збігається з 
вашою, і не вдаватися в довгі дискусії з 
ним.

Науці потрібні християни
Науці потрібні різні люди. Адже за-

вдання науки — пошук істини. А коли 
шукаєш істину, іноді слід відкласти деякі 
свої припущення. За іронією долі, це одна 
з найголовніших причин, чому християн 
вважають непридатними для науки, хо-
ча люди будь-яких поглядів і переконань 
привносять в науку свої припущення. Нам 
цього просто неможливо позбутися.

Але один із способів боротьби з таки-
ми припущеннями — підходити до про-
блеми з різних боків. Співпраця людей із 
різними поглядами (або в рамках одного 
проекту, або в рамках одного предмета) 
допомагає всі ці припущення перевірити 
й врівноважити. Крім того, завдяки цьому 
й трапляються в науці реальні прориви.

Науці потрібен ваш вклад, ваш уні-
кальний досвід, ваш Богом даний талант, 
ваші молитви в процесі збору та оброб-
ки даних. Що може бути кращим для ви-
рішення проблеми й пошуку відповідей 
на багато питань щодо світобудови, ніж 
об’єднання наукового пошуку з можли-
вістю звернутися до Творця всесвіту? У 
християн є унікальна можливість такий 
підхід реалізувати. Наука може бути ще 
одним інструментом для служіння Богові 
й цьому світу в ім’я Його.

Ніколь КАЛМА

RelevantMagazine

«Біблія проти науки» — таким був заголовок однієї з недавніх ста-
тей в канадському журналі, у якому розглядалося питання викладан-
ня креаціонізму й еволюції в громадських школах. Коли ми читаємо 
подібні статті, інтерв’ю, то питання креаціонізму та еволюції завжди 
представляється як питання «науки проти віри» (або релігії проти на-
уки). Світські репортери й еволюціоністи (і навіть представники духо-
венства) роблять акцент на тому, що питання креаціонізму не пови-
нне розглядатися на уроках біології та історії, тому що релігія не має 
ніякого відношення до науки.

Я вірю, що більшість церков винні (іноді несвідомо) в тому, що во-
ни просувають такі погляди в суспільстві й у церкві. На жаль, велика 
частина церковних лідерів у світі повірили в існування мільйонів ро-
ків й еволюційні ідеї в галузі геології, астрономії та біології і, таким 
способом, дозволили поколінням молодих людей прийняти ці ідеї й 
відкинути буквальну історію, описану в Книзі Буття, 1-11.

Але, крім цього, і багато консервативних церков навмисне уника-
ють проблеми мільйонів років і еволюційних ідей (навіть незважаю-
чи на те, що вони, загалом, приймають історію про буквальне ство-
рення світу протягом шести днів). Замість цього вони в основному 
приділяють увагу Євангелії, християнським доктринам, взаєминам 
між людьми, християнській етиці й т. ін. Усе це, звичайно ж, чудово, 
але занадто багато церков просто не звертають ніякої уваги на атаки, 
спрямовані проти фундаментальної книги Біблії — Буття, на основі 
якої й будується наша християнська доктрина.

Навіть незважаючи на те, що історія з Книги Буття про Адама і Єву, 
і про Потоп за днів Ноя розповідається в недільних школах та інших 
місцях, церкви не приділяють ніякої уваги таким галузям науки, як ге-
ологія, біологія, антропологія й іншим. Незважаючи на те, що пастори 
та їхня паства в основному вірять в буквальний опис Буття, ці історії 
викладаються просто як «розповіді», які ніяким чином не пов’язані з 
викопними знахідками, віком землі, динозаврами й т. ін. У результа-
ті, якщо ви запитаєте тепер звичайного парафіянина (або навіть хрис-
тиянського лідера): «Чи розповідається у вашій церкві про геологію, 
біологію, антропологію, астрономію та інші науки?», у відповідь, як 
правило, звучить: «Ні». І якщо ви запитаєте: «Куди ж мені піти, щоб 
дізнатися більше про геологію, біологію, антропологію й астроно-
мію?» У відповідь ви почуєте: «У школу».

Через те, що церковні лідери не знають, що відповідати людям на 
питання про мільйони років та інші еволюційні питання (або ж, най-
частіше, ці лідери самі вірять в еволюцію), вони в основному вчать 
свою паству духовних знань. І немає нічого дивного в тому, що світ і, 
на жаль, багато християн думають, що битва креаціонізму проти ево-
люції є насправді битвою Біблії (або релігії) проти науки.

Біблія дає нам всі підстави для правильного розуміння геології, 
астрономії, біології, антропології і т. ін.— тобто всіх галузей науки. 
Церкві потрібно повернутися до витоків (тобто «відновити основи») 
і вчити людей істинним основам науки, фундаментом якої є Біблія. І 
якщо церква буде так чинити, суспільство, ймовірно, почне розуміти, 
що ведеться зовсім не битва «Біблії проти науки», а фактично — бит-
ва «Біблії проти нехристиянських релігій».

Кен ХЕМ,
 відомий в усьому світі креаціоніст, лектор,

 директор місії «Відповіді в Бутті», бакалавр прикладних наук

Біблія проти науки?



Ви — гедеони

Що б не було там — чи дощ, чи вітер,
А може, спека у літню днину, —
Ви — гедеони, світло для світу,
Правду несете одну-єдину.
Ту, що в Ісусі, ту, що у Слові,
Де не додати і де не відняти,
Ту, що з любов’ю завжди готова
Всіх воскресити, з мертвих підняти.
Ні, вам не легко в буднях, тривогах
Шлях торувати в Долині Плачу.
Але ж ви діти Бога живого! 
Маєте силу, розум і вдачу.
Маєте віру (горить, як факел!),
З нею ніколи іти не страшно.
Все проминає — події, факти,
Не проминає лиш радість ваша.
Як до лиця вона вам! Привітно
Дивляться очі усім перехожим.
Ви ж — гедеони, світло для світу,
Ви ж бо воістину діти Божі.
Не розгордіться іменем добрим,
Слово по слову сійте з любов’ю,
Як і належить, будьте хоробрі,
Непереможні з лихим у двобої.
Ворог підступний іще сьогодні,
Викрасти може вруна зелені.
Хай береже вас рука Господня,

Щира молитва й благословенна.
Доки ще сонце на небі світить,
Доки ще грішник у темряві блудить,
Ви — гедеони, світло для світу,
Душі спасайте, ідіть між люди.
Не зупиняйтесь на півдорозі,
Людям несіте Святе Благовістя, —
Отим стражденним, чиї в тривозі
В’януть надії, як пізнє листя.
Душі спасайте: хто прагне пити,
Тому даруйте цілющу воду,
Як дарував її Сам Спаситель
Для самарянки і всіх народів.
Час невгамовний — швидкий, як вітер,
Кожний на ньому ускач, як вершник.
Ви — гедеони, світло для світу, —
Є ще надія у день прийдешній.

Сергій РАЧИНЕЦЬ

Господь покликав вас

...Ти будеш ловити людей!
Євангелія від Луки, 5:10

Господь покликав вас і вам сказав: —Ідіть,
На працю йдіть — таке Моє веління.
Закиньте в море зла тонку любові сіть,
Звіщайте всім, що у Мені спасіння.

Ви — душ ловці. І Я вам силу дав,
Щоб ви безстрашно йшли в усі глибини,
Куди диявол зранених загнав,
Щоб не побачили ясної днини.



Поетичне словоРятуйте їх, на світло їх тягніть.
Хай плоть не томиться, хай не прорвуться сіті.
І часу не втрачайте — кожну мить
Хтось гине в цім багнистім ницім світі.

І ви пішли. Покинули тепло,
Любов й турботу батьківського дому,
І вам на серці радісно було
В довірі повній Духові Святому.

Переконались вкотре: світ у злі.
Ловити вчились — й вчилися терпіти.
Ходив й Господь у тілі по землі —
І голови не мав де прихилити.

Морози півночі чи півдня дні жаркі...
Та вам, ловцям, хіба на це зважати?
Ви знаєте: там сльози ллють гіркі,
Там гинуть — треба йти і рятувати.

О Господи, який великий Ти!
На нас від Тебе милості щоденні!..
І любо вам дивитися, брати,
На сльози вдячності, що радо ллють спасенні.

Тож, любі серцю Божі душ ловці,
Ловіть, рятуйте віддано й безстрашно,
Бо ви — не десь, у Божій ви руці.
Він разом з вами — і утішить вчасно.

Якщо з невдячністю зустрітись довелось,
Не забувайте: ця земля — гріховна.
Вам в небесах подякує Христос —
І ваша радість буде вічна й повна.

Василь МАРТИНЮК

Місіонерам

Місіонери, ви душею юні, 
Хоч в багатьох сріблиться голова.
В серцях слова Христа бринять відлунням
І кличуть на Господнії жнива. 

Узявши хрест, пішли за Ним сміливо
Звіщати світу Добру Новину
І Слово засівати терпеливо,
Освоювати в душах цілину.

Ви підняли Ісусове знамено
І понесли у світ Його любов,
Щоб кожен міг пізнати достеменно:
Для нього Божий Син з небес прийшов.

Ви — сіль землі, ви — світочі Христові,
Запалюєте світло у серцях
І вказуєте всім дорогу нову,
Яка веде у вічний дім Отця.

Місіонери — воїни Христові,
Він дав вам силу переможно йти
І світло правди, Божої любові
В усі куточки світу донести.

Лише вперед. Там — сонячна країна.
Вам права на поразку Бог не дав:
За вами інші. А попереду — вершина,
З Голгофи шлях до неї Він проклав.

Лідія ВУДВУД



Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили 
Його! Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти 
хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крови та 
тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї 
темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Бо-
жу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого, і, все виконавши, витри-
мати. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою, і зодягнув-
шись у броню праведности, і взувши ноги в готовість Євангелії миру. 
А найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі 
огненні стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовно-
го, який є Слово Боже. Усякою молитвою й благанням кожного часу 
моліться духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та 
молитвою за всіх святих» (Еф.6:10-18).

Рустам ФАТУЛЛАЄВ



Для чого нам потрібно зміцню-
ватися могутністю Божої сили? Для 
того, щоб піти в цей світ і явити йо-
му Божу славу? Щоб підняти ко-
гось із мертвих? Оздоровити хво-
рих? Можливо, але в цьому уривку 
йдеться особисто про тебе й мене. 
Читаючи цей текст, можна зрозумі-
ти, що буде у твоєму й моєму жит-
ті день злий. І для цього ти повинен 
зміцнятися Господом і могутністю 
Його сили, щоб, все здолавши, ви-
стояти, буквально вижити.

Повірте, у нашому християнсько-
му житті не раз трапляються момен-
ти, коли ми думаємо: «Мені б тіль-
ки вижити!»  Так, часто ми ховаємо 
це, не хочемо про це говорити. Але 
апостол Павло, який у своєму житті 
переживав подібні моменти, каже, 
що для того, щоб вижити, потрібно 
зодягнутися в повну зброю Божу.

Коли ми тільки навертаємося до 
Господа, нам все здається дуже лег-
ким. Хвилі розступаються, і ми про-
ходимо по морі, як по суші, виходя-
чи з рабства гріха. У пустелі зі скелі 
тече вода й щодня на землі лежить 
манна. Одяг не старіє, взуття не 
рветься. Але ось ми наближаємося 
до Обітованої землі. І що нас чекає? 
Укріплені стіни Єрихону. Ми дума-
ли, що вже добралися, що все вже в 
порядку, що ще один крок — і ми в 
небесах. Але раптом — перед нами 
стіна. І це проблема, це перешкода. 
Такого в нашому житті ще не було! І 
чим ближче ти наближаєшся до то-
го Обітованого краю, який Бог обі-
цяв тобі, тим вищими стануть стіни.

Як подолати цю стіну і, все здо-
лавши, встояти? Пригадаймо, як 
впали єрихонські стіни? У Послан-
ні до євреїв сказано, що вірою. І це 
найправильніша відповідь. 

Єрихонські стіни — це проблема, 
яку побачили ізраїльтяни. Це пере-
шкода, яку, на їхню думку, вони не 
могли самотужки подолати. Але ці 
стіни впали, бо так сказав Бог. Ми 
часто думаємо, що ці стіни впали 
через те, що народ сім днів обхо-
див довкола них, що вони мовчали, 
а потім кричали й сурмили. Але це 
відбулося не тому. Цьому передува-
ло Боже слово, прийняте вірою.

У нашому житті ми також може-
мо бачити чиюсь перемогу й нама-
гатися скопіювати її. Ми ходимо до-

вкола цих стін, мовчимо, кричимо, 
але нічого не відбувається. Знаєте, 
чому? Тому що Бог не сказав нам 
Свого слова про те, що треба зроби-
ти з нашими стінами. 

Отже, перше, що нам потрібно, 
щоб здолати стіну — це слово Боже. 
Саме тому написано: «Візьміть ме-
ча духовного, який є Слово Боже». 
Коли я прийшов у Церкву, то був за-
лежним від наркотиків. Я повірив у 
Бога, вірив, що Він землю повісив 
ні на чому, що Він може пересува-
ти гори, осушувати моря, але не ві-
рив, що Він може звільнити мене 
від наркотиків. Я молився, старався, 
мучився, постив. Але коли в певну 
мить дивився на свої розширені зі-
ниці й відчував, що мені погано, то 
не міг нічого вдіяти, як тільки вколо-
тися. Та попри все я все одно ходив 
на служіння й постійно читав Біблію, 
насичуючись Словом Божим, і одно-
го разу я отримав рему. Прийшло 
слово від Господа: «Ти вільний!» Я 
повірив цьому слову — і отримав 
свободу, і є вільним до цього дня.

Отже, віра Слову Божому — це 
дуже важливий аспект нашого жит-
тя. У служіннях чи під час спілкуван-
ня з Богом ми беззаперечно віри-
мо в те, що Він каже нам. Але коли 
ми повертаємося в життєві будні й 
сприймаємо інформацію з інших 
джерел, нам буває дуже важко всто-
яти. Тому ми повинні постійно про-
бувати в Божому Слові, досліджува-
ти Писання, щоб у відповідну мить 
Бог міг дати нам потрібне Слово для 
того, щоб подолати проблему.

Є ще безліч моментів, на які вар-
то зважати, щоб отримати перемо-
гу. Дуже знаковою у цьому є для ме-
не постать Неемії. Він був чашником 
у царя. Це була дуже висока посада, 
яка йому давала безліч прав і приві-
леїв. Він народився у Вавилоні, тому 
що ізраїльтяни на той час були в по-
лоні вже 70 років, а він був, напевно, 
молодшим. Та все ж він був готовий 
пожертвувати усім, навіть власним 
життям, заради блага свого народу. 
Він молився, постив, плакав і водно-
час сміливо розмовляв із царем про 
свій народ, хоча це могло коштувати 
йому посади й навіть життя. Ми та-
кож, щоб отримати перемогу в жит-
ті, повинні бути готові платити ціну. 
На все є своя ціна. Є ціна спасіння. 

Воно прийшло не даремно. За нього 
небо платило найвищу ціну. Є ціна 
проповіді Євангелії, ціна посвячен-
ня, ціна перемоги.

І ось цар запитує Неемію: «Чому 
сумне твоє обличчя?» Той відпові-
дає, що помолився Господу небес-
ному за свій народ. Зрозуміло, що 
молився він не вголос і не на колі-
нах, а у своєму серці. Не завжди на-
ші молитви промовляються вголос. 
Ми можемо молитися подумки, в 
серці, коли йдемо, коли щось роби-
мо чи навіть із кимось розмовляє-
мо. У нашій свідомості є чіткі шабло-
ни того, як має виглядати молитва. 
Але Бог чує усяку нашу молитву та 
благання. І Він відповів Неемії, бо 
бачив силу його посвячення та го-
товності платити ціну.

Ти будеш потрапляти в різні об-
ставини, які будуть дуже страшни-
ми, складними та незрозумілими, 
і тобі треба буде молитися. Знай, 
ти можеш приходити до Бога уся-
кою молитвою та благанням. І мо-
лися  Духом, якщо ти хрещений Ду-
хом Святим, бо Він точно знає, за що 
треба молитися.

Є ще один вид молитви, який 
здатний рушити стіни. Про це я про-
читав у Книзі пророка Михея, 2:13: 
«Перед ними виламувач піде, вони 
продеруться та браму перейдуть і 
вийдуть із неї…» Цим «виламува-
чем» для нас є посилена молитва, 
молитва з постом, яка здатна руши-
ти стіни. Не можна нехтувати цим 
видом молитви. Якщо ви не знаєте, 
що далі робити, і не можете отри-
мати слова від Бога, то беріть піст і 
моліться.

Пригадую, одного разу до нас 
в церкву (тоді я ще був у церкві на 
Кар’єрній) привезли 12-річну ді-
вчинку , яка була одержима. Ми мо-
лилися за неї, а її устами демон ба-
сом проказував: «Я її не відпущу». 
Ми оголосили піст. Один день — ні-
чого не відбувається, другий — ні-
чого. Дехто вже почав вагатися. Але 
на третій день посту та молитви ді-
вчинка отримала звільнення. І зго-
дом її мама розповідала, що вона 
стала повністю здоровою, пішла в 
школу.

Починаючи молитися за цю ді-
вчинку, ми не мали особливого сло-
ва від Господа, тому вступили в бит-



ву з посиленою молитвою — і отри-
мали перемогу. І Бог досягнув Сво-
єї мети. Покаялися її мама й тато, 
покаявся водій, який привіз їх, та й 
всі християни, які були в цьому залі, 
каялися в усьому. І цей виламувач 
стін, яким є піст та молитва, зруйну-
вав цю стіну — і прийшла перемога.

Але є такі часи, коли ти стикаєш-
ся зі стіною і не отримуєш слова. Ча-
си, коли ти молишся в серці — і ні-
чого не відбувається. І ти молишся 
вголос — і нічого не стається. І ти по-
стиш — і нічого не змінюється. Хто 
ще не стикався з таким, хочу сказа-
ти, що ви обов’язково з цим стикне-
теся. Це день злий, із яким свого ча-
су стикнувся Йов. Що робити тоді?

Ось як описує Йов свою бороть-
бу: «Моя мова й сьогодні гірка, 
тяжче страждання моє за стогнан-
ня мої. О, якби то я знав, де Його я 
знайду, то прийшов би до місця Йо-
го пробування!» Його молитви за-
лишаються без відповіді. І Той Бог, 
Який здавався близьким, враз став 
дуже далеким: «Та піду я на схід — і 
немає Його, а на захід удамся — Йо-
го не побачу, на півночі шукаю Його 
— й не вхоплю, збочу на південь — і 
не добачаю...» І зрештою він робить 
висновок: «Бо Він виконає, що про 
мене призначив, і в Нього багато та-
кого, як це!»

Іноді стіни з’являються через на-
шу нерозумність, іноді через наш 
гріх. Та іноді стіни з’являються тому, 
що Бог допускає їх у наше життя, як 
це було в житті Йова. І тоді нам не 
може допомогти ні молитва, ні піст. 
Бо в Бога є особливий намір щодо 
життя людини, який Він виконає.

Як ви думаєте, чи допомогли б 
молитви й пости Йосипу повернути-
ся в дім батька? Ні. Не звільнили во-
ни його й з в’язниці. Він багато років 
провів там. Тому що Бог визначив 
щось для нього. Його ув’язнення бу-
ло довічним, тому що його зааре-
штували за домагання дружини гос-
подаря. Звільнити його могло лише 
помилування від царя, але він не міг 
його отримати, оскільки в нього не 
було нікого, хто міг би заступитися 
за нього. Це була нездоланна стіна. 
Як вижити? Як не розчаруватися?

Ці стіни найскладніші. Ми нама-
гаємося пробити їх, боремося, зма-
гаємося, втрачаємо наші сили. Ра-
зом з тим, ми не можемо обійти цю 

стіну. І тому багато хто відступає. Ми 
перестаємо змагатися за цю стіну й 
просто відходимо, бо стомилися. У 
такі моменти диявол обманює бага-
тьох людей. Він каже: «Бог тебе не 
любить! Бог тебе не чує! Ти Йому не 
потрібен!» 

Здолати цю перешкоду нелегко, 
але можливо. Ось що говорить про 
це батько Йосипа Яків, благословля-
ючи свого сина перед смертю: «Йо-
сип вітка родюча, вітка родючая над 
джерелом, її віття по муру спина-
ється» (1М.49:22-26). І зрештою на-
стане момент, коли ти зможеш пе-
рерости свою стіну. Ти зможеш ста-
ти вищим від неї. Тобі потрібно ли-
ше перебувати в Божій присутності, 
«усякою молитвою й благанням 
кожного часу» молячись «духом… з 
повною витривалістю».

Якщо ти стикнувся з такою сті-
ною, і не працює піст, і немає сло-
ва — не спіши розчаровуватися. Не 
спіши відступати назад. Продовжуй 
зростати в Бозі — і, як Йосип, ти пе-
реростеш свою стіну.

У моєму житті  було багато різних 
стін. І були моменти, коли піст та мо-
литва звершали чудеса. Коли наро-
дилася моя середня донька, їй по-
ставили діагноз — синдром Веста. 
Це дуже складна форма епілепсії. 
Це діагноз на все життя, який не лі-
кується. І тоді ми молилися й пости-
ли, хоча й не мали особливого слова 
від Господа. І лікарі кажуть: «Ми не 
знаємо, що це було й куди воно зни-
кло, але цієї хвороби немає!» Це ве-
лика Божа слава, і цю стіну ми тоді 
зламали молитвою та постом. Але 
зачекайте. Через деякий час цій же 
доньці поставили інший діагноз — 
аутизм. 

Ми, маючи певний досвід пере-
моги над невиліковною хворобою, 
стали молитися, постити. І робили 
це багато років, але нічого не змі-
нилося. Це величезний біль для нас, 
батьків. Але найважчим у цьому є 
те, що Бог мовчить.  Я знаю, що Бог 
відповідає, я щодня це бачу в житті, 
чую про це в церквах, але чому тут 
— тиша? Чому цей біль не минає?

Я не отримав відповіді на це пи-
тання. Та зрозумів: саме це і є той 
день злий, про який згадується в Бі-
блії. Це та стіна, якої ні я, ні хто ін-
ший не може здолати. І мені потріб-
но вирости настільки, щоб перерос-

ти її.
Я щиро вдячний Богові, що Він 

підкріпляє мене. Скажу чесно, я не 
раз бував у відчаї. Це найскладні-
ший стан для християнина. Людина, 
яка у відчаї, каже, як Єремія: «Заги-
нула надія моя на Господа». Це все 
— крах. Але Бог спонукує мені ска-
зати сьогодні тобі, що проходиш че-
рез день злий, — не відступай! Мо-
лися — і ти переростеш свій біль, ти 
виростеш зі свого відчаю. Ти станеш 
більшим від нього.

Апостол Павло стикнувся у сво-
єму житті з нездоланною пробле-
мою. Ангел сатани мучив його тіло. І 
він просив Бога забрати цю колючку 
з тіла. Та Бог відповів йому лише че-
рез певний час, коли Павло, напев-
но, уже переріс цю стіну і  був гото-
вий прийняти таку відповідь: «До-
сить з тебе благодаті моєї. Бо сила 
моя звершається в немочі».

Коли ми можемо рости? Коли 
ми впокорюємося, применшуємо-
ся. Ча с  то в нашому житті стається, 
що ко ли ми вже пережили певні 
духовні перемоги, коли демони ви-
ходили після наших молитов, ко-
ли люди отримували зцілення, Бог 
приводить нас до стіни, з якою ми 
не можемо впоратися. І тоді ми по-
винні впокоритися перед Богом і 
чекати. Так вчинив у своєму житті 
Йосип. Він смиренно чекав багато 
років. І хоча труднощі тиснули його, 
він зростав духовно — і, зрештою, 
переріс цю стіну.

Якщо ти хочеш вирости духовно, 
у твоєму житті обов’язково буде сті-
на. Вона буде в пустелі. І це завда-
ватиме болю, страждань та нерозу-
міння. Але не відходь від цієї стіни. 
Іноді її ставить перед нами Бог. І Він 
чекає, що ми виростемо й перерос-
темо її. І тоді ти станеш родючою ві-
ткою.

Ти хочеш приносити плід, але не 
хочеш незаслужено страждати? Хо-
чеш отримати перемогу, але не хо-
чеш платити ціну? Так не буває. Як 
нас надихає апостол Павло! Він пла-
тив ціну. Як вистояв Йов! Та через 
які випробування йому довелося 
незаслужено пройти!

Пам’ятай: що якою б високою 
не була твоя стіна, Бог контролює 
ситуацію! І Він чекає від тебе тако-
го ж сповідання, як у Йова: «Та я 
знаю, що мій Викупитель живий, і 



останнього дня Він підійме із поро-
ху цю шкіру мою, яка розпадаєть-
ся, і з тіла свойого я Бога побачу» 
(Йов.19:25,26).

Але ми повинні сповідувати пра-
вильне слово. Часто люди кажуть: 
«Вір, що ти здоровий» або «Я зці-
лений», хоча насправді нічого в їх-
ньому житті не відбулося. Я знаю, 
як це, коли Бог зцілює. Але коли ти 
хворий, то ти хворий. Хай же буде 
правильним твоє сповідання: «А Він 
знає дорогу, яка при мені, хай би ви-
пробував Він мене, мов те золото, 
вийду!» (Йов.23:10).

Якщо ти стикнувся з трудноща-
ми, то їх Бог для чогось дав у твоє 
життя. І все, що Бог задумав щодо 
твого життя, Він виконає. І ось який 
плід принесли ці страждання в житті 
Йова, ось який висновок він сам ро-
бить: «Тільки послухом уха я чув був 
про Тебе, а тепер моє око ось бачить 
Тебе...» (Йов.42:5).

Пам’ятай, що у твого страждання 
і твого болю є мета. Це все не про-
сто так. Не просто диявол увірвав-
ся у твоє життя й став усе рушити. 
І Бог досягне Своєї мети, якщо ми 
з тобою впокоримося перед Ним. 
Апостол Петро звертався до тих, хто 
страждає з волі Божої. Отже, є воля 
Божа й на наші страждання. Страж-
даючи, ти можеш виганяти дияво-
ла — і нічого в тебе не вийде. Ти бу-
деш постити й молитися — і нічо-
го не станеться. Ти будеш цитувати 
уривки з Писання, проголошувати 
їх — але нічого не змінюватиметь-
ся. І ти обов’язково розчаруєшся. 
Але якщо ти зрозумієш, що бувають 
страждання, які допускає Бог, що 
бувають стіни, які Бог ставить, щоб 
ти духовно виріс і переріс їх, щоб 
ти заплатив ціну за переміну свого 
характеру, то, як сказав апостол Пе-
тро: «Ті, хто з Божої волі страждає, 
нехай душі свої віддадуть в добро-
чинстві Йому, як Створителю вірно-
му» (1Петр.4:19).

Довірся Богові, віддайся Йому, 
сповідуй, що твій Бог має певну ме-
ту для твого життя. Дозволь Богові 
робити у своєму житті те, що хоче 
Він, і таким чином ти зможеш пере-
рости свою стіну. 

Порівняно з минулим роком, кількість релігійних організацій в Украї-
ні зросла на 328 та сягнула 35317 релігійних організацій на початок 2015 
року, включаючи 989 релігійних громад без статусу юридичної особи. Та-
ку статистичну інформацію оприлюднило Міністерство культури України.

Цього разу офіційні дані з об’єктивних причин не враховують релігій-
них організацій на незаконно анексованій російськими військами тери-
торії України – у Криму (2083 релігійних громад у 2014 році) та місті Се-
вастополі (137 – у 2014 році). Також ця статистика навряд чи відображає 
реальну картину окупованих територій Донецької та Луганської областей, 
з огляду на цілеспрямовані релігійні переслідування місцевих віруючих і 
релігійних громад з боку проросійських сепаратистів протягом останньо-
го року. Тим не менше, у решті всіх областей України зростала кількість 
зареєстрованих релігійних організацій, що складало біля 0,5-1,8% на рік.

Станом на 1.01.2015 року в Україні зареєстровано 87 релігійних цен-
трів та 292 релігійних управління (єпархії, дієцезії тощо), які представля-
ють понад 50 різних конфесійних напрямків. Також функціонує 32792 за-
реєстровані місцеві релігійні громади, 516 монастирів, 365 релігійних мі-
сій, 78 братств, 198 духовних навчальних закладів, 12406 недільних шкіл. 
За офіційною статистикою, на сьогодні релігійними справами опікуються 
31781 священнослужитель, із яких іноземцями є 693 особи. 

Згідно з результатами дослідження, проведеного у лютому 2015 року 
групою соціологічних компаній — РЕЙТИНГ, SOCIS, Центр Разумкова та 
КМІС, більшість опитаних українців вважають себе віруючими христия-
нами. 74% жителів України вважають себе православними, 8% – греко-
католиками, по 1% – римо-католиками та протестантами (євангельські 
християни). Просто християнами себе вважають майже 9% опитаних, не 
відносять себе до жодного з релігійних віросповідань 6%, а ще 1% рес-
пондентів було важко відповісти.

У регіональному розрізі в усіх областях найбільш поширеним є 
православ’я, окрім Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської об-
ластей, у яких більшість мешканців є греко-католиками. Також греко-като-
ликами себе вважають майже 20% мешканців Закарпаття. Римо-католи-
ків більше на Закарпатті (7%), у Хмельницькій (3%), Тернопільській (3%), 
Вінницькій та Житомирській областях. Протестанти (євангельські христи-
яни) найбільше поширені в Рівненській (5%), Волинській, Тернопільській, 
Чернівецькій, Київській, Донецькій і Хмельницькій областях.

На відміну від соціологічних досліджень попередніх років, нові дані 
свідчать про зміну конфесійної самоідентифікації православних вірую-
чих. Тепер серед тих, хто вважає себе православними, відносна більшість 
(38%) вважають себе прихожанами Української православної церкви Ки-
ївського патріархату, і майже вдвічі менше (20%) — Української право-
славної церкви (Московського патріархату). При цьому лише 1% право-
славних відносять себе до Української автокефальної православної церк-
ви, а решта 39% — вважають себе просто православними, без конкретної 
конфесійної належності.

До УПЦ КП найчастіше відносять себе на Заході та в Центрі України, а 
до УПЦ (МП) – на Півдні та Донбасі. Тим не менше, цьогорічне досліджен-
ня показало, що навіть у південних і східних областях, крім Донбасу та 
Одещини, прихильників Київського Патріархату більше, ніж Московсько-
го. При цьому чим далі на Південь і Схід, тим більше опитані схильні се-
бе вважати просто православними й не відносити себе до жодної право-
славної юрисдикції. Зокрема, найбільше таких у Кіровоградській, Мико-
лаївській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Одесь-
кій, Донецькій та Луганській областях.

Інститут релігійної свободи

Більшість українців вважають 
себе християнами
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Найбільш освітлений в Украї-
ні стадіон «Арена Львів» 20 червня 
був переповнений — близько со-
рока тисяч людей відвідали найочі-
куванішу християнську подію року. 
600 автобусів та чотири поїзди при-
везли гостей із різних куточків захід-
ної України. Відгукнулися на запро-
шення і львів’яни на чолі з міським 
головою Андрієм Садовим.

Усе, що відбувалося на сце-
ні, — яскраве, змістовне й насиче-
не. Цьому є безапеляційні докази. 
Об’єднаний хор у 2800 голосів і пів-
тисячі інструментів у симфонічному 
та духовому оркестрах під керівни-
цтвом диригентів Сергія Білоконя 
(Україна) та Стівена Бенхема (США). 
До того ж – інструментальний дует 
джазового піаніста Хантлі Брауна з 
Ямайки та ректора Тбіліської дер-
жавної консерваторії саксофоніс-
та Резо Кікнадзе. До них долучився 
один із найвіртуозніших у світі гіта-
ристів, ковбой Денніс Агаджанян.

Співали також всесвітньо відо-
мі майстри вокалу Mansound (Ки-
їв), дует Джона й Анни Барбур, Пат-
ліс Бенд (Білорусь), Дарина Кочанжі 
(Одеса), Брія Блессінг (Львів) і Анна 
Поночевна (Київ). Усі вони разом 
зустрілися на сцені «Фестивалю на-
дії». Родзинкою став сольний кон-
церт Майкла Вітакера Сміта, багато-
разового володаря премій Grammy 
та Dove.

Міжнародний «Фестиваль на-
дії» відбувався за підтримки Львів-
ської міської ради й особисто ме-
ра Андрія Садового. Міський голо-
ва звернувся до земляків та гос-
тей: «Дуже тішуся, тому що серед 
нас — Ісус Христос, і ми зібралися 
для слави Його. Я прошу всіх щирої 
молитви за мир в Україні, моліть-
ся за те, щоб Бог наповнив людські 
серця любов’ю. Важливо, щоб ми 
пам’ятали, що є десять Божих запо-
відей. Будемо жити за ними — буде-
мо щасливі».

«Фестиваль надії» привітав Ми-
хайло Паночко, старший єпископ 
Всеукраїнського союзу християн ві-

ри євангельської. «Попри негараз-
ди, які ми переживаємо, незважа-
ючи на тривожні чутки зі східної 
України та економічні проблеми, 
— сьогодні день спасіння! Ми жи-
вемо в останні дні, і кожен, хто по-
кличе ім’я Господнє — спасеться. 
Центральна тема нашого фестива-
лю — спасіння душі. Людська душа 
— найцінніша у світі, і у ній хочуть 
жити різні квартиранти. Сьогод-
ні буде запропонована нам найму-
дріша у світі ідея, що успішно кро-
кує по планеті Земля та міняє люд-
ські серця — про Рятівника нашого 
Христа. Він має владу прощати гріхи 
та дає надію в наш неспокійний вік. 
Кожен, незалежно від соціального 
стану, від нашої освіти чи мови, — 
може спастись. Це право здобув на 
Голгофі Ісус Христос», — завершив 
своє слово єпископ.

З основним посланням фести-
валю до десятків тисяч людей на 
стадіоні звернувся Франклін Ґрем, 
президент Євангелістської асоціації 
Біллі Ґрема й благодійної організа-
ції «Сумка Самаритянина». На йо-
го правій руці майоріла жовто-бла-
китна стрічка — під колір україн-
ського прапору. «Якщо ти нічого не 

запам’ятаєш сьогодні,  то запам’ятай 
одне: БОГ любить тебе! Бог ЛЮБИТЬ 
тебе! Бог любить ТЕБЕ!» — проголо-
сив основний гість «Фестивалю на-
дії». Він проілюстрував цю думку 
відомою біблійною історією — при-
тчею про блудного сина.

Ще з попередньої ночі небо було 
захмарене, у Львові йшов дощ. Не 
переставало небо плакати й протя-
гом суботнього дня. Але за півгоди-
ни до початку Міжнародного «Фес-
тивалю надії» визирнуло сонце, зі-
гріваючи людей, які заповнили ряди 
«Арени Львів». Бог почув молитви 
Своїх дітей про добру погоду — і 
жодної дощової сльози не пролило-
ся до пізнього вечора. А от людські 
сльози лилися – сльози каяття. Коли 
проповідник закликав до смирення 
й розкаяння перед Богом, спочатку 
окремі особи, а згодом великі люд-
ські струмки попрямували до сцени. 

Євангелістська асоціація Біллі 
Ґрема цього року проводить «Фес-
тивалі надії» у восьми країнах. По-
передній такий захід в Україні з 
участю Франкліна Ґрема відбувався 
2007 року в Києві, на Олімпійському 
стадіоні.

Прес-служба 
Міжнародного 

«Фестивалю надії»

Близько сорока тисяч людей зібрав «Фестиваль надії» 
на «Арені Львів»



Проповіді про зміцнення Божою 
силою, практичні семінари зі звуко-
режисури й співу, тематичні секції 
про успішні й благословенні стосун-
ки, безперервна молитва за мир в 
Україні та отримання дарів Святого 
Духа — усе це проводили впродовж 
тижня для учасників XVIII Всеукра-
їнського молодіжного з’їзду ЦХВЄ 
України в с. Ворсівка, що на Жито-
мирщині.

З 8 по 16 липня щорічне намето-
ве містечко об’єднало понад 3 тися-
чі християнської молоді з різних ре-
гіонів України. «Зміцняйся Господом 
та могутністю сили Його», — ключо-
ве послання для молодих людей і 
девіз цьогорічного фестивалю.

За словами керівника оргкоміте-
ту, відповідального за молодіжний 
відділ Церкви християн віри єван-
гельської України, Богдана Левиць-
кого, Малинфест-2015 — це більш 
практичний молодіжний форум, на 
якому молодь буде не тільки слуха-
ти, але й вчитися практичних речей 
у служінні.

«Мета з’їзду — спорядити моло-
дих людей для служіння у Христовій 
церкві. Заради цього ми запрошує-
мо до участі професійних спікерів, 
служителів, які працюють у місій-
них та освітніх організаціях і можуть 

бізнесмен і християнський телеве-
дучий із США Віктор Коструб, біз-
несмен Андрій Мартинов, єпископ 
ЦХВЄ Хмельниччини, пастор-учи-
тель Ростислав Мурах та Олександр 
Попчук з Рівненщини, також пастор 
церкви «Скинія»  Рустам Фатуллаєв.

Щодня під час з’їзду відбували-
ся молитви за хрещення Духом Свя-
тим. За чотири дні табору хрещення 
Духом отримало близько 60-ти лю-
дей, а це четверта частина з усіх ба-
жаючих. 

Ще один новий елемент про-
грами Малинфест-2015 — тренінги 
«Християни для України». Це курс 
інтерактивних семінарів про хрис-
тиянську місію в суспільстві. За сло-
вами організатора тренінгів та лі-
дера служіння Ярослава Лукасика, 
мета тренінгів — допомогти місце-
вим церквам сформувати команди 
молодих християн, які спроможні 
ефективно робити проекти, спрямо-
вані на поширення християнських 
цінностей в українському суспіль-
стві. Під час тренінгів учасники мо-
гли подискутувати на такі теми: «Ці-
лісний погляд на Велике Доручен-
ня», «Боже провидіння в історії», 
«Роль світогляду в житті людини й 
суспільства», «Біблійна концепція 

влади», «Творці історії», «Націо-
нальне покаяння».

Також під час фестивалю молодь 
змогла відвідати майстер-класи з 
журналістики про написання новин 
та ефективних текстів, повчитися 
мистецтву фотографії. Разом із «ча-
сом талантів» діяла також і «шко-
ла талантів», на якій вчили хорово-
му співу та звукорежисурі. Зібраний 
експериментальний молодіжний 
хор служив під час закриття з’їзду 
16 липня.

Впродовж всього фестивалю в 
окремому наметі тривала безпе-
рервна молитва за мир в Україні. Ре-
гіональні молодіжні делегації орга-
нізували 8-денний молитовний лан-
цюг, у якому кожна з областей по-
чергово змінювала одна одну. Мир 
в Україні, духовний ріст і зміцнення 
молоді та українського народу — 
основні молитовні потреби. 

Організатори «Малинфесту- 
2015»  очікують, що учасники з’їзду 
зможуть реалізувати почуте у своїх 
містах і селах, стати світлом для сві-
ту, зміцняться і зміцнятимуть інших, 
адже служіння людям вимагає не 
тільки знань, але й сили духу. 

Ірина НАУМЕЦЬ

Малинфест-2015: споряджаємо молодь служити в 
Христовій Церкві

показати молодим людям ін-
струменти для євангелізацій-
ної праці. Зокрема, йдеться 
про роботу з дітьми, мистець-
ку сферу, а також сферу гро-
мадської активності. Усе це 
треба розвивати, опираючись 
на християнську позицію», — 
зазначив він.

Під час щоденних ранко-
вих і вечірніх служінь пропо-
відували відомі служителі як 
з України, так і з-за кордону: 
Алехандро Родригес із Арген-
тини, пастор церкви, засно-
вник служіння «Дім на скелі»  
Денис Подорожний з Узбекис-
тану, Марек Харес із Любліна, 
Лео Франк з Німеччини, пас-
тор із Сіетлу Василь Боцян, 



Відтепер релігійні організації 
зможуть засновувати навчальні за-
клади — дитсадки, технікуми, поза-
шкільні заклади, школи й універси-
тети, які будуть ліцензуватись і на-
давати освіту державного стандар-
ту. За це довгоочікуване історичне 
рішення у Верховній Раді 2 червня 
2015 року проголосували 237 пар-
ламентарів.

У коментарі для Інституту Ре-
лігійної Свободи співавтор зако-
ну професор Віктор Єленський, за-
ступник голови Комітету ВР з питань 
культури і духовності, відзначив: 
«Ухвалений Верховною Радою зако-
нопроект 1447 є важливим кроком 
у процесі декомунізації української 
освіти й дуже принциповою поді-

єю в забезпеченні свободи совісті в 
Україні. Право на створення загаль-
ноосвітніх навчальних закладів, яке 
надається релігійним організаціям, 
означає, що законодавець покінчив 
з унікальною для Європи ситуацією: 
адже в Європейському Союзі немає 
країн, котрі б забороняли Церквам 
відкривати публічні школи та вищі 
навчальні заклади». Депутат також 
зауважив, що засновані навчальні 
заклади проходитимуть звичайну 
процедуру акредитації і ліцензуван-
ня, дотримуватимуться інших вимог 
Міносвіти. 

Співавтор законопроекту Пав-
ло Унгурян додав: «Як відомо, досі 
держава лише визнавала дипломи 
релігійних вищих навчальних закла-

17 червня 2015 року в залі пле-
нарних засідань Верховної Ради 
України відбулися парламентські 
слухання на тему: «Сімейна політика 
України — цілі та завдання». Одним 
з доповідачів був старший єпископ 
Церкви християн віри євангельської 
України Михайло Паночко.

Свою доповідь він розпочав із 
пропозицій народним обранцям. 
По-перше, активно сприяти утво-
ренню дитячих будинків сімейного 
типу. «Вони себе виправдовують, 
і у нас у цьому є велика практика», 
— зауважив Михайло Степанович. 
Друга пропозиція: якнайшвидше 
ліквідувати інтернати (вони себе не 
виправдали, а навпаки — спонуку-
ють до негативних тенденцій). Тре-
тє: утворити інститут сім’ї при церк-
вах і навчальних закладах, готувати 
молодь, як закласти основу для здо-
рової родини. Також він запропону-
вав ввести обов’язкове викладання 
християнської етики в загальноос-
вітніх школах.

Ще одна пропозиція стосува-
лася сімейної політики мас-медіа. 
«Не годуйте брудними картинками 
молоде покоління, яке й так пере-
навантажене всякою інформацією. 

Дайте молоді позитив, дайте те, що 
будує, — покажіть красу сім’ї, яка є 
найдавнішою інституцією у світі», — 
закликав Михайло Паночко з парла-
ментської трибуни.

Він процитував слова відомого 
богослова Іоанна Златоуста: «Зруй-
нується сім’я — впадуть міста, за-
гине держава. Приклад: Содом і Го-
морра». За словами старшого єпис-
копа, сім’я — це Божа інституція, 

створена Ним для особливої цілі, 
яка є у Його батьківському серці.

«Мудрість державних мужів — 
не в дипломах, не в професіоналіз-
мі чи яскраво виражених талантах, а 
в тому, щоб всіма законними спосо-
бами захистити сім’ю від руїни. Ви-
соко підняти інститут сім’ї як велику 
дорогоцінність, подаровану Богом, 
яку треба плекати й виховувати в 
дусі любові, доброти, милосердя, у 
співчутті до ближніх, бо що посіємо, 
те й пожнемо», — заявив Михайло 
Паночко.

Михайло Паночко виступив на парламентських слу-
ханнях «Сімейна політика України — цілі та завдання»

дів. Але для нас найбільш важливим 
є те, щоб саме в дитячих садочках 
та школах, заснованих церквами, 
відбувалося духовне виховання та 
відповідне формування світогляду 
наших дітей». Парламентар додав, 
що поштовхом до цієї законотвор-
чої ініціативи стали численні звер-
нення християнських громад, які 
натрапляють на багато перешкод у 
цьому питанні, до Міжфракційного 
депутатського об’єднання «За ду-
ховність, моральність та здоров’я 
України». 

Слід зауважити, що в Європі та 
США засновані церквами школи ма-
ють вже кількасотрічну історію, зде-
більшого користуються популярніс-
тю через високу якість освіти, а в 
деяких країнах — отримують пряме 
державне фінансування.

Інститут релігійної свободи

Церкви отримали право 
створювати школи й університети



21 серпня 2015 року відбулося 
урочисте вручення сертифікатів ви-
пускникам четвертої Міжнародної 
місіонерської школи, яка проходила 
на базі КБІ.

«Цього року я особливо задово-
лений результатами роботи Міжна-
родної місіонерської школи, — ді-
литься її координатор Антон Кукса. 
— Адже переважна більшість сту-
дентів пов’язують із місією своє най-
ближче майбутнє.  Є навіть ті, хто го-

товий одразу, не повертаючись піс-
ля навчання додому, їхати на місіо-
нерську точку».

За словами Антона Кукси, напе-
редодні випуску ММШ зі студента-
ми провели співбесіду представни-
ки дирекції місії «Голос надії». 16 
із 24 випускників виявили бажання 
працювати в цій відомій в Україні та 
за її межами місіонерській організа-
ції. Також у групі є вже діючі місіо-
нери окремих церков і ті, хто планує 

Випуск четвертої Міжнародної місіонерської школи розпочинати місіонерське служіння 
персонально.

Привітати випускників прийшли 
рідні, друзі, викладачі КБІ. Зокрема 
з настановою до місіонерів звернув-
ся ректор КБІ Сергій Манелюк, пас-
тор київської церкви «Сілоам» Сер-
гій Вознюк, а також місіонер з Кореї 
пастор Кім, який у свій час десять 
років служив в Узбекистані та був 
депортований звідти за проповідь 
Євангелії. Студенти щиро подякува-
ли всім викладачам та засновникам 
Місіонерської школи.

Для довідки
Міжнародна місіонерська шко-

ла на базі Київського біблійного ін-
ституту проходить уже вчетверте. Її 
півзасновник — міжконфесійна мі-
сія «Світло для народів», яка охо-
плює близько 30 країн світу, у тому 
числі країни Східної Європи, Китай, 
країни СНД, Монголію, Туреччину та 
Північну Корею. Мета — підготувати 
місіонерів для досягнення Євангелі-
єю Ісуса Христа малих народностей, 
відкриття нових церков та розвиток 
діючих національних церков.

Церква християн 
віри євангельської України

29 червня 2015 року розпочав-
ся п’ятиденний візит делегації Все-
української Ради церков і релігійних 
організацій, у яку ввійшов і прези-
дент ЦХВЄУ (п’ятидесятників) єпис-
коп Михайло Паночко, до столиці 
Німеччини. Організатором поїздки 
виступив довголітній партнер ВРЦі-
РО — німецький християнсько-де-
мократичний Фонд Конрада Адена-
уера. 

У перший день візиту відбулася 
зустріч з Президентом Фонду док-
тором Гансом-Гертом Петерінгом, 
екс-президентом Європарламенту. 
Також були присутні відповідальні 
працівники Фонду. Присутні обміня-
лися думками щодо подій в Україні, 
російської агресії проти нашої дер-
жави, ролі Церков і релігійних ор-
ганізацій у суспільному житті, подо-
ланні конфлікту, примиренні. 

Зустріч відбулася в конструктив-
ному дусі, її учасники мали можли-
вість обмінятися думками та досві-
дом як щодо української тематики, 
так і щодо релігійного, державного 
та громадського життя Німеччини.

Уранці 30 червня в приміщенні 
Академії Фонду відбулася зустріч з 
д-ром Карліс Абмаєр, координато-
ром з питань релігії ФКА. Пані Аб-
маєр розповіла про релігійну ситу-
ацію в Німеччині, взаємовідносини 
між конфесіями й державою, між 
самими конфесіями, про суспільне 
сприйняття й роль релігії. Також від-
бувся обмін думками щодо поруше-
них питань. Наступною була зустріч 
з членами групи Першомученика 
Стефана фракції ХДС/ХСС Німецько-
го Бундестагу. Мета створення гру-
пи, до якої входять близько 80 пар-
ламентарів, — боротьба з переслі-

дуваннями віруючих, у першу чергу 
— захист християн від гонінь.

Виступаючі з німецької та україн-
ської сторони підкреслили, що при-
чина війни на Сході України — не 
конфлікт між конфесіями чи нація-
ми, а російська агресія. Було зазна-
чено, що важливо в Європі, зокрема 
в Німеччині, знати правду про при-
чини конфлікту, щоби долати вплив 
кремлівської пропаганди, яка роз-
повідає про «громадянську» чи «ре-
лігійну» війну, замовчуючи ключову 
роль Росії як агресора.

Увечері в приміщенні Бундес-
тагу делегацію прийняв Уповно-
важений у справах церков і релігій 
фракції ХДС/ХСС в парламенті д-р 
Франц-Йозеф Юнг, екс-міністр уря-
ду ФРН. На зустрічі йшлося про ситу-
ацію в Україні та у світі, яка виникла 
у зв’язку з російською агресією про-
ти України. 

Інститут релігійної свободи

Делегація Всеукраїнської Ради Церков провела низку 
зустрічей у Берліні



Протягом 23-25 липня 2015 року луцька «Церква 
Христа-Спасителя» приймала делегатів ХХ конферен-
ції місії «Голос надії». З’їзд пройшов під гаслом «Моліть 
господаря жнив…» (Лк.10:2). Привітати місію з 25-річ-
чям приїхали численні служителі церков, у тому числі 
гості з-за кордону.

Згадуючи історію місії, директор Микола Синюк 
сказав: «Коли мене запитують, хто був ініціатором мі-
сії «Голос надії», я іноді жартома відповідаю: Михайло 
Горбачов, адже саме після його приходу до влади вини-
кли сприятливі для проповіді Євангелії умови». На за-
вершення своєї промови Микола Петрович подякував 
усім працівникам місії, а також тим, хто молитовно та 
фінансово підтримує місіонерів, зокрема Волинському 
об’єднанню ЦХВЄУ та місії «Суламіта». Служитель за-
кликав до щирої молитви подяки.

Привітання та проповіді впродовж конференції ви-
голосили заступники директора місії Євген Мельничук 
та Віталій Оніщук, старший пресвітер церков Рівненщи-
ни Віктор Боришкевич, директор місії «Добрий самаря-
нин» Ростислав Боришкевич, президент місії «Суламі-
та» Віктор Дежнюк, директор «Братерства без кордонів 
— Україна» Микола Богданець, єпископ Степан Верем-
чук, старший пресвітер церков Волині Михайло Близ-
нюк, гість із Польщі — пастор церкви м. Піла Олександр 
Матвійчук, відповідальний за місіонерську працю в рес-
публіці Комі Федір Величко, вуличний євангеліст Олек-
сандр Курченко, відповідальний за місіонерську працю 
в Татарії Сергій Ярута, старший єпископ ЦХВЄ України 
Михайло Паночко, відповідальний за євангелізаційну 
працю в Житомирській області Сергій Тарасюк, перші 
місіонери Федір Гнатюк, Іван Чоботарьов, Петро Кібуке-
вич, Петро Федорусь та Іван Білик, пастор церкви с. Ро-
ванці Петро Янюк, місіонер із Дніпропетровщини Олек-
сандр Мокієнко, місіонер із Хабаровської області Росії 
Олександр Цибушкін, місіонер з Болгарії Іван Серт, стар-
ший пресвітер церков Хмельницької області Ростислав 
Мурах, старший пресвітер церков Донеччини Анатолій 
Безкровний, відповідальний за місіонерську працю в 
Нижньогородській області Ігор Москвич, директор мі-

сії з питань стратегії та розвитку Павло Федорук та інші.
На другий день конференції місіонери мали змогу ви-

слухати семінари старшого єпископа церков Молдови, 
віце-президента Європейської спілки п’ятидесятників 
(PEF) Віктора Павловського та регіонального директора 
місії в Росії, старшого єпископа церков Сибіру Анатолія 
Боярчука. 

Директор місії Микола Синюк надав коротку інфор-
мацію про ситуацію в найскладніших регіонах праці (Ро-
сії, Криму) й окреслив плани початку праці в Сербії, Іспа-
нії та Польщі. Також він проінформував місіонерів про 
деякі зміни в керівному апараті місії. Справа в тому, що 
рік тому була створена рада директорів місії «Голос на-
дії», до якої ввійшли: В. Оніщук (регіональний директор 
по Україні), А. Боярчук (регіональний директор по Росії), 
Ю. Троць (регіональний директор по Європі), Є. Мель-
ничук (директор з адміністративних питань), С. Тарасюк 
(директор з питань освіти), П. Федорук (директор з пи-
тань стратегії і розвитку), М. Синюк (голова ради дирек-
торів).

Знаковою подією третього дня конференції стало 
вручення свідоцтв про успішне закінчення навчання ви-
пускникам місіонерської школи «Голосу надії», що про-
ходила на базі Коростенського біблійного інституту. Де-
котрі з випускників мали нагоду розповісти про своє по-
кликання до служіння. Зокрема Юрій Бараш зазначив: 
«Я нещодавно спілкувався із своїм другом, який поїхав 
на заробітки в США, про те, що коли спробуєш більші за-
робітки, то дуже не хочеться повертатися до менших. І я 
вдячний Богові, що Він дав мені спробувати щось біль-
ше в служінні, чого я досі не знав, і мені не хочеться по-
вертатися до того, що було раніше!»

Впродовж з’їзду співав об’єднаний молодіжний хор 
«Церкви Христа Спасителя», гурти «Левит», «Суламі-
та», «Євангеліст» та «Віфлеєм», соліст Михайло Озеруга 
(гурт «Живий потік», Церква «Суламіта», США). Крім то-
го, присутнім були презентовані два фільми: «Місія «Го-
лос надії»— шлях довжиною у 25 років» та «Мрія, втіле-
на Богом» про минуле й сьогодення місії.

Дмитро ДОВБУШ

Місія «Голос надії» відзначила своє 25-ліття






