




Благ вiснико1
Щоквартальне видання 

Церкви християн віри євангельської України

№ 4 (90) 2015

Редколегія журналу:
М. Паночко, М. Синюк, В. Онищук, 

Є. Мельничук, Є. Абрамович, В. Паламарчук, 
О. Міцевська, В. Мартинюк, 

Д. Довбуш, Ю. Троць

Головний редактор: Юрій ВАВРИНЮК

Адреса редакції:
 вул. Вороніхіна, 14а, м. Луцьк, 43012

Телефони: 
 (0332) 25-44-06

098 83 27 611,  Факс: (0332) 78-97-98
E-mail: blagovis@gmail.com

www.blag.org.ua

Розрахунковий рахунок
26000232440001,  МФО 303440

в КБ “Приватбанку” м. Луцьк, код 23253886
Отримувач: РХЖ Благовісник

Свідоцтво про реєстрацію КВ № 3574 від 30.11.98

Над номером працювали: 
Віктор МОКІЙЧУК, Ольга МІЦЕВСЬКА,

Василь МАРТИНЮК, Володимир ШОЛОМ,
Наталія КОРНІЙЧУК, Дмитро ДОВБУШ

Представник журналу в Канаді:
Anatoliy Koren, 1764 Dingman Dr.

London, ON, N6N107 Canada
тел. (519)685-99-88

Надруковано:

Наклад 2700 примірників

При передруку посилання на «Благовісник» 
обов’язкове.

Редакція не завжди поділяє думки авторів 
матеріалів, що друкуються.

Надіслані матеріали не рецензуються і назад 
не повертаються.

У номері:

Тема номера: 
«Християнин і влада»

 Віктор ВОЗНЮК. Лабіринтами влади

Микола СИНЮК. Влада у церкві: будувати не 

можна  руйнувати 

 Чарльз КРАФТ. Зловживання владою

Джон ЛЕЙК. Суверенна влада

Інтерв’ю з приводу. Михайло ПАНОЧКО

Східноєвропейський лідерський форум-2015

Вадим ЛИСЕНКО. Влада християнина, або 

Хочу чуда!

Юрій ВАВРИНЮК. Інформаційна влада: 

битва за душі

Олексій КОЛОМІЙЦЕВ. Християнин і державна 

влада

Віктор КОТОВСЬКИЙ. За всіх, хто при владі

Віктор РЯГУЗОВ. Глава, а не главар!

Ларрі КРІСТЕНСОН. Сила покори

Джон  Лейк: Влада, здобута в стражданнях

Ярослав ЛУКАСІК. Творці історії

Михайло ЮНАКОВСЬКИЙ. Поганий настрій

Олександр ШЕВЧЕНКО. Китайcькі дороги 

українських емігрантів

Зустріч з цікавою людиною. Тарас Потамашнєв

Поетичне слово. Ольга ЛАЗАРУК

«Місіонерський бум» на Кубі

Новини Церкви ХВЄ України

2
4

8
11
12
15
16

19

22

26
28
31
32
36
39
40

44
48
50
52

У номері використані фото Юрія Вавринюка, 
Віктора Мокійчука, Галини Вавринюк, 

архіву місії «Голос надії» та інтернет-ресурсів

Тел. 068-22-62-444

Надруковано

ПОЛІГРАФІЧНА    ФІРМА



Українське суспільство заражене 
темою влади. Ми стаємо свідками 
різноманітних зловживань, нама-
гання переформатуватися на демо-
кратичний лад, мати вплив. Але в 
цьому політичному різноголоссі не 
потрібно забувати про істинну суть 
влади.

У найширшому розумінні вла-
да — це здатність впливати на лю-
дей, події та явища. Це стосується 
в першу чергу відносин між людь-
ми, а також взаємодії людини з на-
вколишнім світом. Англійське сло-
во «power» («сила») включає в себе 
взаємопов’язані поняття: переко-
нання (прямі, непрямі, підсвідомі), 
закон, примус, насильство, військо-
ву міць, покірність, харизму, автори-
тет, матеріальні речі (гроші, майно, 
продукти харчування), звання, май-
стерність, делеговані повноваження 
(наприклад, у демократичному сус-
пільстві) і соціальний вплив. 

Світська політична влада трима-
ється на військовій силі. Хоча дав-
ньоримський письменник Теренцій  
зауважив, що «глибоко помиляється 
той, хто вважає більш міцною і твер-
дою владу, що спочиває на силі, ніж 
ту, яка заснована на любові».

Однак звернімося до Біблії. Пи-
сання знайомить нас із поняттям 
духовної влади, відкриваючи істину 
про певний вплив, яким Бог наділив 
вінець Свого творіння — людину: 
«Але ви вибраний рід, священство 
царське, народ святий, люд власнос-
ти Божої, щоб звіщали чесноти Того, 
Хто покликав вас із темряви до див-
ного світла Свого» (1 Петр. 2:9).

На жаль, як і в політичній, так і в 
духовній сферах є проблеми з пра-

Лабіринтами влади

вильним розумінням самого термі-
ну «влада» та з правильним вико-
ристанням сили, яка стоїть за нею. У 
деяких християнських групах понят-
тя «духовна влада» заміщене без-
глуздими вигадками, підкріплени-
ми вирваними з контексту посилан-
нями на Святе Письмо, фіктивними 
прикладами й майстерними маніпу-
ляціями, які мають на меті управлін-
ня свідомістю прихожан. Обмануті 
віруючі намагаються наказувати Бо-
гові невідкладно виконати Свої обі-
цянки.

Духовна влада також неправиль-
но використовується в сфері чуд та 
знамен «Ось Я владу вам дав насту-
пати на змій та скорпіонів, і на всю 
силу ворожу, і ніщо вам не зашко-
дить» (Лк.10:19). Надприродним ре-
чам надається не властиве їм перше, 
лідируюче місце, а наділена владою 
людина стає суб’єктом цих духовних 
процесів, витісняючи важливість 
проповіді про особисті стосунки з 
Богом через Ісуса Христа.

Іноді можна стати свідком навіть 
комічних випадків, коли духовну 
владу намагаються використати для 
забезпечення матеріальних потреб. 
Чув розповідь про одного дивака, 
який, відчинивши свій порожній хо-
лодильник, наказував йому напо-
внитися вишуканою їжею.

Нерідко «духовні авторитети» 
намагаються втрутитися в природу, 
мотивуючи свої діла тим, що Ісус за-
боронив вітрам дути, а Ісус Навин 
навіть зупиняв сонце.

Елементи зловживання владою 
можна іноді спостерігати в служін-
ні місцевих пасторів, коли замість 
смиренного служіння пастві в хід іде 

пасторська диктатура.
Небіблійне тлумачення духовної 

влади також знайшло своє відобра-
ження в ідеології так званого нового 
світового порядку (НСП), який про-
пагують окремі рухи. Однак Біблія 
ніде не закликає віруючих впливати 
на політику з метою встановлення 
теократії чи християнської демокра-
тії. Проте обмануті люди твердо пе-
реконані у своїй правоті, неправиль-
но трактуючи Біблію.

Нам потрібно розібратися, про 
яку владу в першу чергу йдеться в 
Біблії. Яку владу Бог дає віруючим і 
як потрібно нею користуватися.

1. Отже, спершу про панування 
над землею. «І сказав Бог: Створімо 
людину за образом Нашим, за подо-
бою Нашою, і хай панують над мор-
ською рибою, і над птаством небес-
ним, і над худобою, і над усією зем-
лею, і над усім плазуючим, що пла-
зує по землі». (1М. 1:26). Щоправда, 
цю владу перша людина втратила 
після гріхопадіння. Земля вийшла 
з-під контролю: родить тернину й 
осот, зіпсувалася її еко-система, за-
бруднилася вода, з появою новіт-
ніх винаходів нечистою стала й ат-
мосфера. Сьогодні для дітей Божих 
влада панувати над землею виявля-
ється в її збереженні, а не руйнуван-
ні, в обробці та праці на розвиток. 
Можливо, навіть в патріотизмі щодо 
краю, у якому ми проживаємо.

2. Влада споживати. «Також кож-
на людина, що Бог дав їй багатство 
й маєтки, і владу їй дав споживати 
із того, та брати свою частку та тіши-
тися своїм трудом, то це Божий да-
рунок!» (Екл. 5:18), «Нема ліпшого 
земній людині над те, щоб їсти та пи-



ти, і щоб душа її бачила добре із тру-
ду свого. Та й оце все, я бачив, воно 
з руки Бога!» (Екл. 2:24). Господь дав 
людині здатність відчувати радощі 
від власної роботи. Він хоче, щоб на-
ше життя було різнобарвним та ціка-
вим і щоб також приносило насоло-
ду. Розповідають про одного багато-
го чоловіка, який міг купити багато 
їжі в найдорожчих ресторанах світу. 
Але його тижневі витрати на влас-
не харчування складали 2 долари, 
оскільки бідолашний мав хворобу й 
дотримувався жорсткої дієти. Вихо-
дить, що навіть влада споживати за-
лежить повністю від Бога.

3. Влада бути дитиною Божою: 
«А всім, що Його прийняли, їм владу 
дало дітьми Божими стати, тим, що 
вірять у Ймення Його…» (Ів. 1:12). 
Ця влада передбачає відповідний 
стиль життя  народженої згори лю-
дини. Фраза «бути дитиною Божою» 
означає отримати Духа Святого для 
того, щоб зберігати й розвивати своє 
синівство. «Тому що ви не прийняли 
духа неволі знов на страх, але взяли 
ви Духа синівства, що через Нього 
кличемо: «Авва, Отче!» (Рим. 8:15). 
Це влада, яку ми маємо стверджува-
ти в нашому середовищі. А саме — 
бути представниками великої Божої 
родини, бути послами Божого Цар-
ства. Відомо, що дипломати іншої 
держави не діють самостійно, але 
представляють її інтереси. Хоча існує 
перелік питань, із яких посол може 
прийняти рішення сам. У Писанні, як 
посадовій інструкції, ми маємо пе-
релік делегованих повноважень, у 
яких ми маємо безпосередню ком-
петенцію та владу. 

4. Влада в служінні. «Оце гово-
ри та нагадуй, та з усяким наказом 
(владою) картай. Хай тобою ніхто не 
погордує!» (Тит. 2:15). «Не тому, ніби 
ми беремо владу над вашою вірою, 
але вашої радости помічники ми, бо 
ви встояли вірою!» (2Кор.1:24). 

Християнство — це не зверхнє 
панування, але смиренне служіння. 
Влада тут обмежена відповідаль-
ністю, яка ґрунтується на жертовній 
любові й непохитному рішенні вва-
жати ближнього вищим за себе. «Не 
робіть нічого підступом або з чван-
ливости, але в покорі майте один 
одного за більшого від себе» (Фил. 
2:3).

5. Влада в контексті Великого До-

ручення: «А Ісус підійшов і промо-
вив до них та й сказав: Дана Мені 
всяка влада на небі й на землі. Тож 
ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх 
в Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа…» 
(Мт.28:18,19). Цей текст яскраво по-
казує повноту влади Христа й деле-
гування її для виконання Великого 
Доручення. Ми отримали владу для 
благовістя всіх народів. Зауважмо: 
не чудесами дивувати людей, а про-
повіддю Євангелії. Бо саме навчан-
ня науці Господній сприяє покаянню 
грішника та його спасінню. А пре-
зентація чуд часто веде до зосеред-
ження на людині, а не Богові. При-
клад чудесного зцілення Євгенії По-
ліщук на Рівненщині є свідченням, 
що люди приходять до Христа не че-
рез чудеса, а через проповідь. Адже 
серед багатьох односельців, які обі-
цяли покаятися у випадку чуда, до 
Бога навернулася тільки листоноша, 
яка не раз бувала в цій родині й слу-
хала Слово Боже з уст відвідувачів 
хворої сестри. 

Але як щодо чудес? Біблійний 
контекст каже, що чудеса й знаме-
на супроводжують владу, яку отри-
мує християнин, стаючи дитиною 
Божою: «А тих, хто ввірує, супро-
водити будуть ознаки такі: у Ім’я 
Моє демонів будуть вигонити, го-
воритимуть мовами новими, бра-
тимуть змій; а коли смертодійне що 
вип’ють, не буде їм шкодити; класти-
муть руки на хворих, і добре їм бу-
де!» (Мр.16:17,18). Віруючих людей 
будуть супроводжувати надприрод-
ні речі, але аж ніяк не навпаки: хрис-
тияни не викликатимуть їх і демон-
струватимуть ними свою силу. 

Важливо додати, що більшість 
надприродних дій відносяться до 
дару, яким наділена людина від Бо-
га. Приклад цього — розмова Симо-
на з Петром: «Як побачив же Симон, 
що через накладання апостольських 
рук Святий Дух подається, то приніс 
він їм гроші, і сказав: Дайте й мені 
таку владу, щоб той, на кого покладу 
свої руки, одержав би Духа Святого! 
Та промовив до нього Петро: Нехай 
згине з тобою те срібло твоє, бо ти 
думав набути дар Божий за гроші!» 
(Дії.8:18-20). А якщо це дар — то йо-
го дія залежить не тільки від ініціа-
тиви носія, але від Господа. Скажемо 
про це ще раз: якщо ми зосереджу-
ємося на чудах, забуваючи про про-

повідь Євангелії, то зловживаємо 
духовною владою.

6. Влада язика. Це влада, у якій 
ініціатива повністю за людиною. Від 
використання влади язика залежить 
майбутнє особи. «Смерть та життя у 
владі язика, хто ж кохає його, його 
плід поїдає». (Пр.18:21). Цією вла-
дою ми в змозі благословити своє 
оточення і цією владою можемо 
зруйнувати майбутнє не тільки своє, 
але й близьких. 

Окремо слід відмітити участь 
християн у світській владі або по-
літичному житті країни. Чи можна 
отримувати світську владу? Це пи-
тання доволі дискусійне в християн-
ських колах. Але такою можливістю 
варто скористуватися в тому випад-
ку, коли ви зможете реалізувати вла-
ду дитини Божої для блага народу. 
Проте мова йде виключно про фа-
хівців, які можуть кваліфіковано до-
помагати в розбудові громадянсько-
го суспільства на Біблійних засадах. 
Священнослужителі мають утрима-
тися від таких пропозицій, за винят-
ком, якщо їхня участь буде слугува-
ти виконанню Великого Доручення. 
А встановлення християнами через 
політику нового світового порядку 
— провокація диявола, бо Царство 
Боже не від світу цього.

Отож, розглянувши деякі аспекти 
влади, можна прийти до висновку, 
що влада для віруючого делегована 
Володарем всієї влади на небі й на 
землі, нашим Господом. 

Біблія вчить про те, яку владу ми 
повинні демонструвати щоденно: 
владу дитини Божої, Великого До-
ручення, володіння землею, владу 
язика на благословення. Проте сьо-
годні набуває популярності презен-
тація знамен і чудес або, точніше, 
імітація чудес. Популярність, духо-
вний піар, захоплення аудиторії — 
ось деякі ознаки такого «служіння 
владою». І зовсім інша річ, коли осо-
ба виконує доручення Христа, що су-
проводжують надприродні ознаки. 

Спокуса зловживати духовною 
владою є в кожному поколінні. І ли-
ше біблійний компас дасть нам пра-
вильний курс на реалізацію Божої 
волі в цьому питанні.

Віктор ВОЗНЮК,
завідувач відділом освіти ЦХВЄУ



Декілька словникових штампів, 
що визначають зміст такого знайо-
мого, інколи ненависного, частіше 
з відтінком негативу слова «влада». 
Отже, влада це:

— право керувати державою, по-
літичне панування;

— керівні державні органи;
— право та можливість керувати 

ким-, чим-небудь;
— сила, могутність кого-, чого-

небудь.
Для наших роздумів найкраще 

підійдуть два останні визначення 
слова «влада». Декілька слів про 
походження джерел влади. Згідно з 
основним законом України — Кон-
ституцією, ст. 5, «головним джере-
лом влади є народ». Згідно з Біблі-
єю, основним джерелом, першо-
причиною та абсолютною владою 
на небі й на землі є Бог! «Бо Господь 
— наш суддя, Господь — законода-
вець для нас, Господь — то наш Цар, 
і Він нас спасе» (Іс.33:22).

Три гілки влади зосереджені в 
Божих руках. Він — Законодавець 
і Гарант дотримання Своїх законів, 
Він — справедливий Суддя, Він — 
Цар над царями. 

Окремим людям у церкві чи 

Влада у церкві: будувати не можна  руйнувати

державі Бог делегує владні повно-
важення для належного виконан-
ня Його суверенних, одвічних пла-
нів: «Ти цар... якому Небесний Бог 
дав царство, й владу, міць та славу. 
І скрізь, де мешкають людські сини, 
польова звірина та птаство небесне, 
Він дав їх у твою руку» (Дан.2-37). 
Це повноваження імператору На-
вуходоносору делегував Бог. Це від 
Нього — влада царів, президентів, 
прем’єрів на рівні держав і народів 
до часу, Ним визначеного!

Тепер про владу від Бога на рів-
ні Його найвищого представництва 
на землі — Церкви: «І Він настано-
вив одних за апостолів, одних за 
пророків, а тих — за благовісників, 
а тих за пасторів та вчителів, щоб 
приготувати святих на діло служін-
ня...» (Еф.4:11). Божественний поря-
док у всіх сферах діяльності церкви 
дбайливо, ретельно й відповідаль-
но здійснюється служителями, які 
від Нього отримали владу — владу 
служити!

Недбале, неправильне викорис-
товування владних повноважень 
призводить до заворушень і бунтів, 
метою яких є зміна влади. Певною 
мірою це стосується і релігійних ін-

ституцій. Поміркуймо над деякими 
аспектами владних повноважень у 
церкві Христовій. 

Біблійний принцип владних по-
вноважень передбачає підпоряд-
кування. «Також молоді, коріться 
старшим! А всі майте покору один 
до одного, бо Бог противиться гор-
дим…» (1Петр.5:5). Служитель, який 
не визнає принципу підпорядкуван-
ня в церкві, ризикує втратити поко-
ру Христу й самого себе зробити су-
противником Божим. 

Розглянемо деякі позиції стосов-
но влади в церкві, які, на жаль, бу-
вають занедбаними в наших церк-
вах. 

1. Влада особистого прикладу 
Приклад для наслідування — 

Христос! Для всіх без винятку. 
Але Бог так будує Своє Царство, 

що взірцем та прикладом для ві-
рних повинен бути також служитель 
Церкви. Саме здатність бути при-
кладом і робить служителя тим, ким 
він є — людиною, яка впливає на 
інших. Духовна зрілість, сповнення 
мудрістю, силою та Святим Духом — 
саме це визначає духовну владу, а 
не просто посада, яку ми займаємо.



Влада у церкві: будувати не можна  руйнувати

повною мірою втілювали це в жит-
тя, благословенною була б Церква, у 
якій Господь доручив нам служити.

2. Влада вчити, радити, 
забороняти

Володіння духовною владою 
передбачає її застосування. Влада 
— це право від Бога застосовувати 
її для наставлення святих у вірі, за-
побігання гріховним проявам, для 
дисциплінування, для заохочення 
до добрих справ. 

Та навіть знаходячись на найви-
щих щаблях духовної влади, ми не 
застраховані від впливу людсько-
го фактора. Подвійні стандарти в 
застосуванні владного впливу, ро-
динні зв’язки, духовна конкуренція, 
церковна корупція — ось не повний 
перелік причин, що призводять до 
порушення принципу безсторон-
ності та неупередженості в прийнят-
ті владних рішень служителями.

Яскравий приклад взаємостосун-
ків між служителями та прояв без-
сторонності в наступній ілюстра-
ції. Апостол Петро перебуває серед 
поган, спілкується з ними, розділяє 
спільну трапезу за столом. Коли ж 
з’явилися представники з центру, 
тобто з Єрусалимської церкви, його 
поведінка різко міняється — він уни-
кає поган, дистанціюється від братів 
за вірою в Христа. Позиція «захисти-
ти честь релігійного мундира», така 
приваблива у світських владних ко-
лах, абсолютно неприйнятна в сто-
сунках служителів церкви! Апостол 
Павло це прекрасно розумів, а тому 
його реакція була відповідною: «Я 
сказав Кифі при всіх: коли ти, будучи 
юдеєм, живеш як язичник... то наві-
що ти змушуєш язичників жити по-
юдейськи?» (Гал.2:14).

Абсолютна безсторонність, не-
зважаючи на звання, посади, рега-
лії, — це приклад для наслідування 
наділених владою служити в церкві.

3. Влада на збудування, а не на 
руйнування

Звернімося до Слова: «Ось тому-
то, відсутній, пишу це, щоб, прий-
шовши, не мав я вчинити суворо 
за владою, що Господь мені дав на 
будування, а не на руйнування» 
(Гал.13:10).

Апостол Павло стверджує: владу 
дає Господь, маючи Свою конкретну 

ціль, а саме — будування! Прояв Йо-
го влади навіть у суворій формі має 
мету — будувати! Будувати взаємні 
стосунки, будувати відносини з Бо-
гом, будуватися у вірі, будувати свя-
тих на діло служіння у тілі Христово-
му (див. Еф.4:12) — ось сфера засто-
сування отриманої від Бога влади.

Апостол Павло вважав за кра-
ще не користуватися своєю владою 
(своїм правом), якщо це могло за-
шкодити справі. «Якщо інші мають 
право (владу — авт.) на вас, то тим 
більше ми. Але ми не вжили цього 
права, та все терпимо, аби не вчи-
нити перешкоди Христовій Єван-
гелії... Яка ж нагорода мені? Та, що 
благовістячи... я не використовував 
особистих прав (влади — авт.) щодо 
благовістя. Від усіх бувши вільний, я 
зробився рабом для всіх, щоб біль-
ше придбати» (1Кор.9:12,18,19). 

Будь-яке зловживання владою в 
церкві не проходить безслідно. Вла-
да Діотрефа (див. 3Ів.1:9), який лю-
бив бути першим, зводилася до ав-
торитаризму: лихословить, не при-
ймає братів, забороняє приймати їх 
тим, хто бажає приймати, виганяє з 
церкви... Такий собі загорділий дик-
татор місцевого значення, для якого 
влада в церкві перетворилася на за-
сіб панування над отарою Божою...

Чи не бачимо ми портрет Діотре-
фа, коли вранці дивимося в дзерка-
ло, збираючись на служіння?!

Владні принципи Пілата, що при-
живаються в церкві 

Люди, наділені політичною вла-
дою, яка, до речі, теж від Бога, інко-
ли стають зразком для наслідування 
в церкві. Маємо на увазі спосіб ви-
користання владних повноважень 
окремими служителями церков, 
аналогічний до світського. Декіль-
ка штрихів до владного портрета 
сучасника Христа на ім’я Пілат. Ось 
уривок з розмови Пілата з Хрис-
том у час Його страждань перед 
розп’яттям: «Не говориш до мене? 
Хіба ж Ти не знаєш, що маю я владу 
розп’ясти Тебе і маю владу Тебе від-
пустити?» — «Надо Мною ти жодної 
влади не мав би, коли б тобі зверху 
не дано було...» (Ів.19:10).

Отже, влада, отримана від Бога 
(згори), використовується з метою 
шантажу й погроз.

Особистий приклад у слідуван-
ні за Христом — найвагоміший ар-
гумент духовної влади. Не нудне 
моралізаторство й демонстрація 
влади, а, як сказав апостол Пав-
ло: «Будьте до мене подібні, брат-
тя, і дивіться на тих, хто поводить-
ся так, як ви маєте за взірець нас» 
(Фил.3:17). Приклад у духовному 
поступі за Спасителем і вірність Йо-
му дає підставу стверджувати: «Са-
мі бо ви знаєте, як належить наслі-
дувати нас. Бо ми поміж вами не 
сидні справляли, і хліба ні в кого не 
їли даремно… не тому , що ми вла-
ди не мали, але щоб себе за взірця 
дати вам, щоб ви нас наслідували» 
(2Сол.3:9). 

Апостол Петро підтримує цю 
думку: «Не пануйте над спадком Бо-
жим, але будьте для стада за взір» 
(1Петр.5:3).

Тільки вірний та посвячений слу-
житель зможе сказати з апостолом 
Павлом: «Будьте наслідувачами ме-
не, як я Христа...» (1Кор.4:16).

Підсумовуючи цю тезу, зауважи-
мо: найперше і, мабуть, найосно-
вніше, у чому проявляється духовна 
влада, — це влада показувати взі-
рець духовного життя й слідування 
за Христом. Переконаний: якби ми 



Вам ніколи не доводилося бути 
в такій ситуації? «Ти ведеш себе не 
зовсім коректно з старшим (не роз-
мовляєш зі мною, багато балакаєш, 
кажеш не те, що потрібно...). Ти за-
був, хто я в церкві, не пам’ятаєш, 
за кого дві третини проголосувало. 
Може, нагадати, про що ти сповіду-
вався недавно?..»

«Я маю владу» — і цим все ска-
зано. Я маю можливість впливати 
на вирішення питання. Від мене, 
зрештою, залежить, вирішиться пи-
тання швидко чи на це підуть ро-
ки... «Розп’ясти» чи «відпустити», 
метод батога чи пряника, «поріша-
ти» справу як потрібно — це методи 
застосування влади, запозичені в пі-
латів цього світу, і нічого спільного 
з владою в церкві Христовій не ма-
ють.

Ось принцип, що ним варто ко-
ристуватися. «Ми могли прийти з 
поважністю, як апостоли Христо-
ві, але були тихі серед вас, як году-
вальниця, яка доглядає дітей своїх» 
(1Сол.2:7).

Справжня духовна влада ви-
являється саме в здатності по-
батьківськи, мудро, з лагідністю 
впливати на духовне життя людей. 
А це зовсім протилежне владі світ-
ській — віддавати накази та верши-
ти суд, підкреслюючи свій «духо-
вний» статус.

«Умивання рук» або ухилення від 
обов’язків

Мова не йтиме про старозавіт-
ні методи очищення, омивання для 
священників, навіть не про новоза-
вітну подію, пов’язану з омиванням 
ніг, яку звершив Христос. Ми зараз 
говоримо про омивання рук, але не 
з точки зору гігієни, а з точки зору 
влади в церкві. Правильніше буде 
—  з позиції принципу влади Пілата. 

Пілат, побачивши, що нічого не 
допомагає, а неспокій збільшуєть-
ся, умив руки перед народом і ска-
зав: «Невинний я в крові Праведни-
ка цього, ось дивіться!» (Мт.27:24).

«Умити руки» — самоусунути-
ся від вирішення проблеми, що в 
ній можна застосувати владу, або ж 
перекласти вирішення цієї пробле-
ми на інших. У контексті служіння 
це може мати таку форму: «Я це не 
вирішую — це компетенція братер-
ської ради церкви. Ми це не вирі-

шуємо, це єпископ області хай роз-
бирається або конференція братер-
ства, або… або світські суди, або — 
краще компроміс: ми вас відлучимо 
з церкви, самі вирішуйте свою спра-
ву поза церквою, потім покаєтесь — 
і ми вас приймемо». 

Варіантів умивання рук перед 
народом або приватно — безліч. 
Суть одна — це запозичено у Піла-
тів цього світу. Це не євангельський 
зразок для наслідування. Згідно з 
Євангелією, служитель мав би вни-
кати в людські проблеми та докла-
дати зусиль, щоб їх вирішити, навіть 
якщо це не легко й доводиться за-
стосовувати непрості заходи чи рі-
шення. 

Застосування подібних «водних 
процедур» призводить до внутріш-
ньої напруги, ремства, непорозу-
мінь, а інколи й розділення в церкві.

Влада над вірою
Розгляньмо ще один з аспектів 

неправомірного застосування вла-
ди в церкві. «А я кличу Бога на свід-
ка на душу мою, що я, щадячи вас, 
не прийшов у Коринт дотепер не то-
му, ніби ми беремо владу над вірою 
вашою... Бо ви встояли вірою!» (2 
Кор.1:24). Переклад «Радісна звіст-
ка» передає цю думку так: «Це не 
означає, що ми командуємо вірою 
вашою...» 

Вираз апостола — «влада над ві-
рою» чи «командування вірою» — 
наштовхує на думку, що влада інко-
ли застосовується у сферах, що не 
належать до компетенції духовної 
влади. 

У Псалмі 63 синодального пере-
кладу читаємо: «…Вишукують не-
правду, чинять розслідування за 
розслідуванням, аж до внутрішньо-
го життя людини й до глибини сер-
ця» (вірш 7). Тут йдеться не про слу-
жителів, наділених владою в церкві. 
Радше — про злочинців, які заду-
мують лихі наміри, але ми міркує-
мо в контексті неправомірного за-
стосування влади, про «владу над 
вірою». Про нездорове у своїй су-
ті прагнення тримати під певним 
контролем сфери духовні, «аж до 
внутрішнього життя, до глибин сер-
ця» (Пс.63:7).

Варто зауважити, що подібні 
прояви духовної влади особливо 
стосуються такої чутливої, а разом з 

тим і близької нам сфери, як дія Ду-
ха Святого в житті людини. Біблійна 
ілюстрація: «Коли ж Симон поба-
чив, що через покладання рук апос-
толів дається Дух Святий, приніс їм 
гроші й сказав: «Дайте й мені таку 
владу» (Дії 8:18). 

Це духовне явище, пізніше на-
зване богословами «симонія», тоб-
то набувати за плату церковну по-
саду, духовний сан і т. ін., знайшло 
надзвичайне поширення в наступ-
них століттях християнства.

Ми ж говоримо про неправомір-
ність використання духовної влади, 
що набута законним євангельським 
способом, але використовується як 
влада над вірою. 

У чому це може проявлятися? 
Розгляньмо кілька тез.

Дві точки зору: перша — моя, дру-
га — неправильна

Автор Послання до римлян ра-
дить: «Немічного у вірі приймайте 
без суперечок про погляди» (14:1). 
Суперечка про погляди — це бажан-
ня, послуговуючись духовною вла-
дою, свій погляд подавати як істину 
в останній інстанції, користуючись 
слабкістю віри іншого: «Я так ду-
маю, так бачу ситуацію, а оскільки я 
маю владу від Господа, це означає, 
що я бачу правильно» — приблизна 
логіка дій тих, хто за допомогою вла-
ди прагне нав’язати погляд, який не 
завжди відповідає Євангелії. 

Влада над вірою чи наставлення 
у вірі 

У листі до церков галатійських 
апостол Павло запитує: «Хочу знати 
від вас, чи ви прийняли Духа (Свя-
того) ділами закону, чи з проповіді 
про віру?» (Гал.3:2).

Чи можна брати владу над вірою 
в такому важливому питанні як хре-
щення Святим Духом? Згідно з вчен-
ням апостола Петра, ця духовна дія 
відбувається таким чином: «Покай-
теся, і нехай же охреститься кожен 
із вас в ім’я Ісуса Христа на відпу-
щення ваших гріхів, і дара Духа Свя-
того ви приймете. Бо для вас є ця 
обітниця» (Дії 2:38). Апостол Павло 
стверджує — ви, галати, Духа при-
йняли через настанову, через про-
повідь про віру, а не через діла За-
кону… 

Ми живемо у вік технологій. Ор-



ганізованість, послідовність відпо-
відних процесів у виробництві дає 
можливість отримати продукт кра-
щої якості. Але цей процес жодною 
мірою не оправдовує себе в духо-
вній площині. Саме в створенні «ду-
ховних технологій» найбільше зло-
вживань «владою над вірою». При-
клади буденності: ви хворієте, праг-
нете оздоровлення — ось «рецепт»: 
триденний піст, повідомлення в усі 
церкви, ревна молитва з вірою... Ні-
чого не виходить? Тоді ще сповідь, 
знову піст… і так далі. Знову нічо-
го? Через невірство своє не можете 
отримати…

З повним усвідомленням від-
повідальності за слова пропоную 
таку ілюстрацію: «Ви вже два ро-
ки в церкві, а ще не отримали дару 
Святого Духа. Недобре, пастори не 
працюють. У нас відбудеться спеці-
альна молитва, обов’язково отри-
маєте. Приходьте, але варто виспо-
відатись, перебути в пості, твердо 
вірити, молитися. Зрештою, у мо-
литві повторюй слова за мною, го-
вори, дай свободу…»

…Ви можете мати й іншу думку. 
Але, як на мене, це — «духовна тех-
нологія», неприкритий прояв влади 
над вірою. Це небезпечно!

Підсумовуючи, зауважимо: вла-
да над вірою, маніпулювання «тех-
нологіями», особливий «професі-
оналізм» — це підводні рифи, на 
яких може розбитися корабель віри. 

Шановні служителі, наша влада 
полягає в тому, щоб виконати за-
вдання від Бога, — не командува-
ти вірою святих, але допомогти їм 
зрости у вірі. «Я ще залишуся з ва-
ми і допоможу вам просуватися 
у вірі й у тій радості, що вона дає» 
(Фил.1:25). Ось висока мета дарова-
ної Богом влади в тілі Христовім — 
Церкві!

Брати й сестри, до вас прохан-
ня — будьте пильними, моліться за 
служителів Христової Церкви. Під-
тримуйте тих, хто вам служить. На-
віть якщо ви помічаєте в них щось із 
тих перекосів, недороблень чи зло-
вживань, про які йшлося в цій статті, 
підносьте молитви до Бога з вірою, 
що Він сильний все криве вирівняти.

Микола СИНЮК,
перший заступник 

старшого єпископа ЦХВЄУ

Зламаний велет

Хто думає ніби стоїть він, 
нехай стережеться, щоб не впасти!

1 Кор. 10:12
Гроза пройшла. Утихла хижа злива,
І втік за ліс холодний вітруган.
Пом’яті трави, зламані дерева,
Потоптаний дощами жовтий лан.

Діброва плаче, в траурі узлісся:
Могутній дуб зламався, як сірник.
Над ним не раз жорстокий вал пронісся,
А він стояв — кремезний лісовик.

Стояв як воїн, міцно обійнявши
Чіпким корінням кулю всю земну.
Він, патріарх поважний, тут найстарший,
Як символ часу, врослий в давнину.

Чому ж упав? Чому зламався нині?..
Чи й справді щось знайшлось у ньому зле?
Ніхто й не знав, що в пишній деревині
Було дупло, старезне і гниле.

Могутній зовні, тільки середина
Пуста й трухлява, зовсім нежива.
Пройшла гроза. 
                   І ця лиха година
Скосила враз — і впав він, як трава.

...Стоять Дуби. Могутні! Неприступні!
Чини високі, крісла, імена!
Захоплення і слава всенародна:
Який характер! Сила! Глибина!

Гроза мине. І буде хтось лежати.
І лячно буде юним та старим.
Такі могутні!
    Королівські шати!
Але — трухляві...
    Що не говори...

Юрій ВАВРИНЮК



Зловживання владою

Відповідальність за використання влади — одне з 
найактуальніших питань у нашому суспільстві. Майже 
щодня ми чуємо про політиків, працівників правоохо-
ронних органів, директорів великих корпорацій і на-
віть популярних християнських лідерів, які брутально 
зловживали владою. Безвідповідальне користування 
владою світу цього — вже велика біда, але ще більш 
сумно таке ставлення до влади духовної.

Даючи нам одночасно владу й свободу, Бог ризи-
кував, тому що, як ми вже бачили, можна викорис-
товувати все це з неправильною метою або, що ще 
гірше, не за призначенням. Батьки можуть скориста-

тися своїм авторитетом для того, щоб панувати над 
дітьми, пригнічуючи їхню свободу й творчість. Пас-
тор може використовувати свою владу для того, щоб 
отримувати привілеї і престиж, замість того, щоб до-
помагати людям. Він може навіть скористатися церк-
вою, щоб зміцнити власне соціальне становище в 
суспільстві або деномінації. Християнські цілителі 
можуть ставити спектаклі, у яких виводять себе в го-
ловній ролі, а Бог ледь помітний попри постійне сло-
весне віддавання Йому слави. Або, як Адам, ми мо-
жемо використовувати свою духовну владу й свобо-
ду, щоб грішити.



Владою легко зловжити — як 
людською, так і духовною. Розгля-
немо шість випадків, коли відбува-
ється таке зловживання в духовній 
сфері.

1. Коли людина, наділена 
духовною владою, величається

Будь-яке використання влади, 
яке звеличує того, кому ця влада 
дана, а не Господа, подавця всякої 
влади, — це зловживання нею. На 
жаль, багато з тих, кого Господь під-
ніс, відвертаються від Нього і схо-
дять із Його шляхів, перетворюю-
чи цю владу в фальшивку. Цар Са-
ул був яскравим прикладом цього. 
Хоча Саул отримав владу законним 
шляхом, він зловживав нею до такої 
міри, що навіть намагався вбити Бо-
жого обранця Давида (1Сам.18-21), 
якому Бог передав владу, що перш 
належала йому.

Принаймні двоє з апостолів, Яків 
та Іван, намагалися скористатися 
своєю владою для того, щоб домог-
тися високого становища (Мр.10:35-
45). Але, як казав Христос, у Його 
Царстві так не має бути. Наша влада 
проявляється належним чином тіль-
ки тоді, коли, як Христу, ми служимо 
людям.

2. Коли страждають ті, хто не має 
такої сили

Зловживання владою відбува-
ється тоді, коли ті, хто має владу, ви-
користовують її на шкоду тим, хто не 
має влади. У різних місцях Писання 
ми знаходимо приклади, як наділе-
ні владою люди повинні ставитися 
до тих, хто влади не має. Візьмімо 
випадок з Давидом і Вірсавією. Хоча 
Давид був винен насамперед у пе-
релюбстві та вбивстві, пророк Натан 
викриває його саме в зловживанні 
владою (2Сам.12:1-15). Бог суворо 
засуджує «тих, хто заплатою найми-
та тисне, вдову й сироту, хто відхи-
лює право чужинця» (Мал.3:5). Са-
ме зловживання силою та владою 
релігійними правителями Юдеї ви-
кликало гнів Ісуса Христа. Він засу-
див учителів Закону, наприклад, за 
те, що вони «вдовині хати поїда-
ють», а потім довго напоказ молять-
ся (Мр.12:40).

Ті з нас, хто займає відповідаль-
ний пост, особливо вразливі для 

спокуси зловжити владою. Як пише 
апостол Яків, «не багато хто ставай-
те учителями… знавши, що більший 
осуд приймемо» (Як.3:1). Будучи лі-
дером, легко наступити іншим лю-
дям на мозолі, не помічаючи цього. 
Нам потрібно вчитися бути обереж-
ними в тому, як ми використовуємо 
свою владу, і особливо гостро від-
чувати реакцію людей, що свідчить 
про те, що ми, можливо, спокусили 
когось або порушили його межі.

Можна легко зловжити словами. 
Кілька років тому одна з моїх сту-
денток, яка була зі мною досить до-
бре знайома, запитала мене: «Ви не 
помічали, як принижуєте студентів, 
відповідаючи на їхні запитання?»Я 
заперечував це. Вона просто сказа-
ла: «Придивіться до себе». І я став 
спостерігати за собою під час спіл-
кування зі студентами і з подивом 
виявив, що вона права. Я зловжи-
вав своїм авторитетом викладача, 
відповідаючи на студентські питан-
ня так, щоб пригнітити запитувачів 
обсягом своїх знань. Будучи впев-
неним у своїй компетентності, я ба-
чив у поставленому питанні привід 
блиснути знаннями на тлі решти 
присутніх. 

Багато з тих, хто займає високе 
становище, спеціалізуються — як я 
свого часу — на словесному приду-
шенні й залякуванні. Вони досяга-
ють досконалості в приниженні лю-
дей, у заниженні їхньої самооцінки 
й вирощенні в них почуття сорому 
й провини. Такі промови завдають 
особливої шкоди, коли звернені на 
адресу молоді з вуст авторитетних 
особистостей, таких як батьки, вчи-
телі чи роботодавці. Навіть пастори 
та інші служителі можуть бути винні 
в словесному утиску. Оскільки всяка 
влада — від Бога (Рим.12:1-7), вона, 
зрештою, духовна. Отже, таке зло-
вживання може завдати духовної 
шкоди.

Слова також можуть бути вико-
ристані для проклинання (Як.3:8-
10). Це — особливо мерзенне зло-
вживання владою. Однак у цю паст-
ку легко потрапити, особливо тоді, 
коли ми розгнівані або ображені. 
Слова на кшталт «будь він прокля-
тий» або «щоб він здох», або навіть 
«ненавиджу його / її» варто тут, на 
землі, сприймати серйозно. Нам по-

трібно почути застереження Якова 
щодо того, як ми використовуємо 
мову.

3. Коли спотворюється Писання
Зловживанням владою може бу-

ти й те, коли пастори або наставни-
ки цитують Писання так, що в людей 
виникає непотрібне почуття прови-
ни. Безперечно, є дії і відносини, 
гідні осуду з погляду Біблії, але дея-
кі її трактування дуже небажані. Так, 
використовуючи вірш з Послання до 
филип’ян, 3:13, — «забуваючи те, 
що позаду, і спішачи до того, що по-
переду», — щоб вселити думку про 
те, що Бог велить нам просто забу-
ти минулі образи, можна сильно на-
шкодити. У контексті розділу ці сло-
ва не мають ніякого відношення до 
минулих кривд. Павло радить нам 
забувати минулі перемоги, щоб пе-
ремагати на тому терені, який пе-
ред нами зараз. Але коли люди, які 
страждають від застарілої образи, 
намагаються скористатися віршем, 
сенс якого неправильно зрозуміли, 
вони йдуть із ще більшим болем, не 
розуміючи, чому вони не можуть їх 
«просто забути», як радив їм пропо-
відник. Звідки цим людям знати, що 
Бог не хоче заховати ці образи пода-
лі в кут? Адже це зовсім не так! Бог 
хоче, щоб люди не боялися дивити-
ся на ці рани прямо і прощати, вхо-
дячи в Його волю.

Проповідники зловживають вла-
дою, коли хибно тлумачать волю Бо-
жу і тим шкодять слухачам. Боюся, 
що за таке спотворення ми підда-
мося суворому осуду.

4. Коли людей відводять геть від 
Бога

Зловживання владою відбува-
ється й тоді, коли релігійні або полі-
тичні лідери користуються нею, щоб 
відвести людей від Бога. Вожді Ізра-
їлю знову й знову залишали істин-
ного Бога, щоб піти за лжебогами. 
У тексті з Першої книги царів, 16:22, 
написано про порочного царя Ахава 
і його дружину Єзавель, які разом із 
сотнями неправедних священиків 
ввели народ Ізраїлю в поклоніння 
Ваалу. Ілля, пророк істинного Бога, 
отримав від Бога владу протистояти 
цим ідолопоклонникам і вбити 850 
із них (1Цар.18). Згодом Бог спону-



кав Свого пророка Єремію суворо 
засудити лжепророків, які протисто-
яли йому. Він також викривав злих 
священиків, які панували «при по-
мочі їхній» (Єр.5:31). Ці пророки на-
магалися представляти Бога й діяти 
Його владою, ніколи не отримуючи 
від Нього слова. Бог сказав:«Я їх не 
посилав, і не наказував їм, і їм не го-
ворив. Вони вам пророкують виді-
ння неправдиві та чари, нікчемність 
і оману свого серця» (Єр.14:14).

У наші дні такі лідери теж є. Ба-
гато з тих, хто заявляє, що чує Бога й 
промовляє від Його імені, насправ-
ді — облудники й брехуни. Вони 
«слухають духів підступних і наук 
демонів» (1Тим.4:1), і часто захи-
щають позиції, неправильні з точки 
зору основоположних істин біблій-
ної християнської віри, використо-
вуючи владу, якою наділені згідно 
зі своїм становищем, для того, щоб 
вводити в оману людей. Нам потріб-
на проникливість, щоб розпізнавати 
таких помилкових вождів і поперед-
жати про них Тіло Христове.

5. Коли створюються перешкоди 
Божій справі

Зловживання владою відбува-
ється тоді, коли за її допомогою на-
магаються протистояти істинному 
ділу Божому. Писання часто опові-
дає про гоніння на тих, хто діяв Бо-
жою владою та силою. Як сказав 
Ісус, оплакуючи Єрусалим, мож-
новладці б’ють пророків та каме-
нують посланих до них (Лк.13:34). 
Влада, про яку казав Понтій Пілат, 
хоча й була зрештою дана йому Бо-
гом (Ів.19:10-11), була використана 
ним для справи сатанинської, а не 
за призначенням. І Сам Ісус зазнав 
гоніння й смерті від рук тих, хто ско-
ристався людською владою, щоб 
служити ворогові.

Я недавно дізнався про те, що 
один видавець розірвав контракт 
із моїм другом, бо вирішив, що він 
«служить не тому панові». Наскіль-
ки я можу судити, мій друг уважно 
слухає Бога й старанно йде за Ним. 
Однак видавець по-іншому сприй-
має деякі питання і, як я вважаю, 
використовує свою владу, щоб пе-
решкоджати істинно Божій справі.

Боюся, що в сучасних християн-
ських колах таке зловживання вла-
дою вельми поширене.

6. Коли влада виявляється підро-
бленою

Одне із зловживань досить 
складно пояснити — підробку вла-
ди анімізмом і магією. Термін «ані-
мізм» використовується місіологі-
єю для позначення пануючої релігії 
цього світу. Більшість представників 
народів, а також тих, хто називає се-
бе прихильниками однієї зі світових 
релігій, насправді — анімісти. Най-
більш поширена форма анімізму 
— це віра в існування Всевишньо-
го Бога, Який настільки прихильний 
до людей, що більшу частину часу 
можна Його без будь-яких проблем 
не брати до уваги. Але, на думку та-
ких віруючих, між цим Богом і на-
ми — цілий сонм небезпечних духів 
або богів, яким треба догодити, щоб 
забезпечити собі комфортне життя. 
Анімісти витрачають багато часу, 
сил і засобів, намагаючись маніпу-
лювати цими духами. Щось промов-
ляючи або виконуючи певні дії, во-
ни сподіваються контролювати над-
природних істот, тому їхній спосіб 
домогтися бажаного зосереджений 
винятково на магічних прийомах.

Анімістичне мислення було по-
ширене серед засуджених Богом 
старозавітних народів — і навіть 
серед ізраїльтян. Усе ідолопоклон-
ство, у якому викривав їх Бог, було 
анімістичним. Швидше за все, коли 
Бог велів Мойсеєві промовити до 
скелі, а не вдарити в неї посохом, 
щоб добути воду (4М.20:7-12), Він 
намагався зруйнувати анімістичне 
схиляння людей перед Мойсеєвим 
посохом. Коли народ Ізраїлю став 
вірити в те, що істинний Бог — бог 
гір, а Ваал — бог рівнин (1Цар.20:23-
25), він підпорядковувався аніміс-
тичним уявленням, опускаючи Бога 
до рівня територіальних духів. Вва-
жаючи так, євреї могли використо-
вувати стосовно Нього ті ж маніпу-
ляції, які язичники робили для сво-
їх анімістичних богів. За днів Ісуса 
фарисеї висловлювали анімістичні 
й магічні судження відносно храму 
(Мт.23:16-21) і дотримання суботи.

Але коли за владою стоять ма-
гічно анімістичні ідеї, а не посвята 
й слухняність правдивому Богові, 
влада ця — підроблена. Ті, хто ви-
користовує «священні» фрази або 
«священні» предмети й сподіваєть-
ся автоматично отримати резуль-

тат, таким чином примушуючи Бога 
виконати їхню волю, практикують 
анімізм. Найчастіше, як заклинан-
ня, використовують вираз «кров 
Христова», слова, що стосуються 
«зв’язування або дозволу», пев-
ні місця Писання й особливі слова, 
які повторюються в молитвах (вклю-
чаючи слово просто перед прохан-
ням), часто з неусвідомленим очіку-
ванням того, що ці слова або фрази 
подіють і приведуть до досягнен-
ня бажаного результату. Коли такі 
християни, схильні «брати й вимага-
ти вірою», обирають собі мету, при-
пустимо зцілення, і вважають, що 
Бог зобов’язаний буде виконати їх-
нє прохання, вони практикують ані-
мізм, а не християнство.

Серед предметів, що використо-
вуються в магічних цілях, — хрести, 
олива для помазання і Біблія. Вони 
можуть бути дієвими засобами для 
благословення, проте коли віруючі 
сприймають ці предмети як ті, що 
володіють силою Божою, а не про-
сто передають її, у цьому виявляєть-
ся магічне ставлення до них. Або ко-
ли ми кажемо про «силу Слова Бо-
жого» замість того, щоб визнавати, 
що сила Божа передається через 
Його Слово, ми тим самим видаємо 
своє анімістичне ставлення до ньо-
го.

Відповідально застосовувати 
владу, яку дає нам Бог,— значить не 
зловживати нею. Далі, якщо ми по-
винні відповідально використовува-
ти владу, дану нам Богом, нам ко-
рисно знати про всяке зловживан-
ня нею іншими людьми. Писання 
показує, що християни, маючи без-
ліч обов’язків перед Богом і людь-
ми, повинні використовувати свою 
духовну владу гідно, виконуючи всі 
свої обов’язки і користуючись при-
вілеями, отриманими разом із цим. 
Той факт, що духовною владою час-
то зловживають, спонукує нас шука-
ти поради в людей, що володіють 
даром духовного розуміння, оціню-
ючи служіння, яке, можливо, похо-
дить від Бога.

Чарльз КРАФТ
 з книги «Даю вам владу»



Я хочу розповісти вам про деякі 
важливі моменти зцілення, про які 
люди навіть не здогадуються.

Ісус Христос дає кожній христи-
янській душі розуміння своєї суве-
ренної влади. Саме усвідомленням 
своєї суверенної влади керувався 
апостол Петро, коли зустрівся з кри-
вим чоловіком біля храмових во-
ріт, названих Красними. Замість то-
го, щоб молитися за його зцілення, 
Петро сказав: «У Ім’я Ісуса Христа 
Назарянина устань та й ходи!» (Дії 
3:6). І жодної молитви. Жодного за-
ступництва.

Апостол використовував свою 
суверенну владу. Божественна си-
ла, як спалах, вирвалася з його душі, 
і кульгавий одразу ж був зцілений. 
«І, зірвавшись, він устав та й ходив, 
і з ними у храм увійшов, ходячи та 
підскакуючи, і хвалячи Бога!» (Дії 
3:8).

Іноді ті, хто служить хворим, усві-
домлюють, що відбувається, у той 
час, як сам хворий не відчуває зці-
лення. Усвідомлення своєї суверен-
ної влади концентрується в душі Бо-
жого служителя, яка підтримує кон-
такт з небесами. Ми молимося до 
того часу, поки не відчуємо задово-
лення від усвідомлення того, що на-
ша праця закінчена. Ми знаємо, ко-
ли людина спасенна чи зцілена.

У тому ж приміщенні, у якому 
розміщалися наші палати зцілення, 
була й рентгенологічна лаборато-
рія. Співробітники цієї лабораторії 
захотіли подивитися, як відбуваєть-
ся зцілення. Вони запропонували 
нам зробити безкоштовно знімки 
декількох наших пацієнтів. Це була 
унікальна можливість. 

Серед тих, кого ми направили 
до них, був чоловік, хворий на ту-
беркульоз. Після кожної молитви 
за його зцілення йому робили рент-
генологічний знімок. Таким чином 
ми могли спостерігати за процесом 
зцілення. Кожен новий знімок по-
казував усе менше й менше ознак 
захворювання до тих пір, поки вони 
не зникли зовсім. Цей чоловік став 
повністю здоровим.

У кожному разі ми молилися до 
повного зцілення. Ми ніколи не по-

кладалися на руку людини. 
Містер Фей страждав раком 

шлунка. Ми служили йому не мен-
ше тридцяти разів. Перші десять 
днів не було ніяких ознак одужан-
ня чи зменшення болю. Потім поча-
лося поступове покращення. У ньо-
го змінився колір обличчя, і він став 
набирати вагу.

Тепер він міг їсти все, що хотів 
і скільки хотів! Але це ще не все. У 
процесі молитов за його зцілення 
він прийняв Ісуса Христа своїм Гос-
подом і Спасителем. Він говорив, що 
це було найважливішим для нього.

Господь знає, як відчиняти две-
рі в серце людини. Багато христи-
ян недооцінюють той факт, що Ісус 
Христос наділив служіння зцілен-
ня більш широкими можливостя-
ми. Посилаючи сімдесятьох, Він ка-
зав: «А як прийдете в місто яке, і 
вас приймуть, споживайте, що вам 
подадуть. Уздоровлюйте хворих, 
що в нім…» А що ще Він велів їм ро-
бити? «…Промовляйте до них: «На-
близилося Царство Боже до вас!» 
(Лк.10:8-9).

Одного разу я жив поряд зі 
смертельно хворою людиною. 
Хтось сказав йому, що він повинен 
обов’язково прийняти хрещення, 
інакше після смерті піде прямо в пе-
кло. Я завжди вважав подібні роз-
мови однією з форм примусу. Ісус 
ніколи не використовував її. Він був 
надто делікатним, щоб зловжива-
ти критичним становищем людини, 
готової на все тільки для того, щоб 
отримати зцілення.

Якщо людина була хвора, Ісус 
йшов до неї і зціляв її Божою вла-
дою і силою. Потім, коли людина 
була зцілена, природне прагнення її 
вдячної душі приводило її до Хрис-
та.

Цікаво, чи читаючи Біблію, ви 
звертали увагу на ті випадки, у яких 

йдеться про голос Божий? Що ро-
бить Біблію богонатхненною кни-
гою? Той факт, що хтось колись 
розмовляв із Богом! Перш ніж 
з’явилася Біблія, хтось чув Небеса. 
Потім він записав цю розмову чи ви-
падок спілкування з Богом, і ці запи-
си стали словом Божим.

Тобто слово Боже непорушне, 
тому що воно істинний голос Божий, 
істинний досвід спілкування з Ним. 
Бог справді робив щось чи промов-
ляв про щось, а отже й запис про це 
істинний.

Дуже просто довести, що Біблія 
богонатхненна. Кожна дитина знає, 
як потрібно «доводити», чи пра-
вильно вона розв’язала приклад із 
математики. Якщо у вас виникають 
сумніви, питання чи побоювання 
щодо того, чи справді Біблія бого-
натхненна, ви повинні пам’ятати, 
що якщо одна душа могла чути Не-
беса, значить й інша може. Якщо 
одна душа бесідувала з Богом, зна-
чить й інша може. Якщо в минуло-
му одна людина знала, що її гріхи 
прощені, то й інша може не сумні-
ватися, що її гріхи прощені тепер. 
Якщо чоловік чи жінка в минулому 
були зцілені силою Божою, значить 
будь-який чоловік чи жінка так само 
можуть бути зцілені сьогодні. Треба 
тільки душею повернутися до місця 
інтимного спілкування вашого попе-
редника з Богом.

Таким чином ви можете випро-
бувати слово Боже.

Ось чому християни люблять 
слово Боже. Ось чому слово Боже 
стає тим, ради чого люди живуть і 
помирають. Слово Боже стає для 
них справжньою, живою реальніс-
тю, а не лише теорією.

Джон ЛЕЙК,
 з книги «Пригоди в Бозі»

Суверенна влада



— Посада пастора, старшого 
пресвітера чи старшого єпископа 
керівна, тобто люди, які займають 
цю посаду, наділені відповідними 
владними повноваженнями. На-
скільки ці повноваження узгоджу-
ються з біблійною думкою, що ду-
ховні керівники повинні бути слу-
гами? Як поєднати функції слуги та 
керівного працівника?

— Біблія вчить нас, що вся влада 
на землі від Бога й допущена Ним. 
Особливий статус Бог надає тим, хто 
приймає Ісуса. Усім, хто прийняв Йо-
го, Бог дає владу називатися й бути 
дітьми Божими. Тобто кожна люди-
на на землі має від Бога особливий 
привілей — владу називатися Його 
дитям. Але серед Божих дітей має 
бути порядок, кожен член церкви, 
як і тіла, має бути функціональним. 
І попри те, що всі члени Тіла Христо-
вого важливі, не кожен з них наді-
лений функцією управляти. Тільки 
певних людей — пасторів, єписко-
пів — Бог наділяє повноваженням 
для урядування серед Божих дітей. 
У Посланні до римлян сказано: «Хто 
головує, хай головує з пильністю». 
Господь турбується про Своє Цар-
ство на землі, для цього  дає різні да-
ри й повноваження і хоче, щоб Його 

Михайло ПАНОЧКО: «Служитель 
Церкви повинен і урядувати, і служи-
ти, це поєднання двох обов’язків»

Тіло функціонувало мудро, розумно 
й для збудування. 

Використання влади у світі та 
використання влади в церкві — це 
дві різні речі. Якщо у світі люди ке-
руються тілесними намірами, то ві-
руючі люди керуються духовними 
цінностями. І потрібна особлива му-
дрість, щоб, маючи владу від Бога 
серед Божих дітей, використовува-
ти її для збудування, для настанови, 
для влаштування, для миру, для зла-
годи, для користі. Іноді в Церкві по-
стають люди, які втрачають Божий 
страх і падають у різні гріхи, чим мо-
жуть руйнувати Божу справу, якщо їх 
не зупинити владою, яка дана Церк-
ві й зокрема пастору, єпископу.

Отже, передусім служителі пови-
нні навчитися мудро по-біблійному 
використовувати владу, яку дав їм 
Бог. Не панувати над спадком, а слу-
жити людям. У світі слово «керів-
ник» зазвичай асоціюється з коман-
дуванням, наказами, пануванням, 
зверхністю, домінуванням, хоча са-
ме слово «міністр» — переклада-
ється як «служитель». Ми ж маємо 
перед собою приклад Ісуса Христа, 
Який показав нам, як потрібно не 
домінувати над людьми, а служити 
їм. Він служив учням, Він служив лю-

дям, але в той же час не втратив ста-
тусу владики, давши нам  приклад 
мудрого, правильного використання 
владної функції.

Влада повинна бути. Але Слово 
Боже, Святий Дух та приклад Хрис-
тів дають нам чудовий приклад, 
як управляти народом Божим з 
любов’ю, але не потураючи його грі-
хам, управляючи, але не пануючи. І 
в більшості в управлінні Ісуса ми ба-
чимо, що Він просив людей. Його 
керівництво було більш мотивова-
не тим, щоб достукатися до серця, 
щоб люди захотіли зробити щось із 
власної ініціативи, за власним ба-
жанням. 

Наприклад, Він казав до Закхея: 
«Я хочу бути в тебе вдома». Це не 
був наказ чи повеління. Ісус про-
сто сказав, що хоче бути в домі За-
кхея, бо бачив його серце і хотів зна-
ти ближче, що це за людина. Це на-
стільки відкрило Закхеєве серце, що 
він виконав це прохання, кінцевою 
метою якого стало спасіння душі ці-
єї людини. Використавши через про-
хання Свою владу, Ісус привів Закхея 
до того, що він сказав: «Половину 
маєтку віддам вбогим, а кого скрив-
див — віддам вчетверо». Почувши 
ці слова, Ісус зробив висновок, що 
«сьогодні на дім цей прийшло спа-
сіння».

Чимало віруючих людей ототож-

Про владу загалом, церковну та політичну зокрема, розповідає стар-
ший єпископ Церкви ХВЄ України Михайло Степанович ПАНОЧКО

Інтерв’ю з приводу



було бажання бути єпископом і тим 
більше старшим єпископом, хай це 
знає вся Україна. Отак, як Мойсей 
не хотів бути вождем, не хотів бути 
керівником цілої нації, бо розумів ту 
велику відповідальність, яка покла-
деться на нього. Але Бог бачив його 
серце й переконував взяти на себе 
це повноваження.

Я чомусь зауважив, що Бог дає 
владу тим, хто не закоханий у вла-
ду. Я був і є саме таким. Але розумію 
відповідальність та те, що цю спра-
ву мені доручив Бог, тому хочу до-
ручене Богом виконати згідно з Пи-
санням. Я уникаю панування, дикта-
ту, і в нашому братстві повна свобо-
да. Кожен пастор — повноправний і 
повноцінний господар своєї общи-
ни. Братерська рада вирішує осно-

немає складності поєднати голову-
вання зі служінням. Я люблю Церк-
ву, я люблю людей і знаю основний 
принцип головування: «Симоне, чи 
ти любиш Мене? Паси Моїх овець».

Тому я не командую Божим на-
родом, нікого не утискую, але якщо 
треба підказати — я зобов’язаний 
це зробити, якщо треба служити — 
служу, якщо треба мовчати й терпіти  
— роблю це, дивлячись на приклад 
Христа.

Чи це вдасться мені до кінця, час 
покаже, але на сьогодні ніхто не мо-
же сказати, що я доміную чи на ко-
гось тисну. Я хочу,  щоб нами керу-
вало Боже Слово, Божий Дух, Божа 
благодать і Його характер щоб був у 
серці кожного служителя, якому Бог 
довірив урядування в церкві. Я не 

нюють владу світську й владу цер-
ковну. І тому ставлення до пастора, 
до єпископа буває неправильним, 
зневажливим. Але Біблія стає на за-
хист тих, кому Бог доручив владу в 
Церкві. Написано: «Шануйте тих, хто 
в вас старшинують. Коріться настав-
никам вашим». Зневага стосовно 
служителів, непокора їм призводить 
до того, що люди, які це роблять, 
підпадають під Боже правосуддя, 
бо порушують прямі поради Божо-
го Слова. Тому віруючі люди повинні 
навчитися, згідно з Писанням, пова-
жати служителів Церкви, як каже Бі-
блія, ставитися до них із великою по-
шаною та любов’ю, бо вони дбають 
про душі їхні.

Це один бік. Інший стосується 
служителів, які зловживають вла-
дою, гордяться, чваняться, маніпу-
люють людьми й використовують 
владу для корисливих цілей. Це при-
носить біль, приносить руїну. На та-
ких мають впливати люди, які ма-
ють більшу владу. Всі гілки влади в 
церкві повинні працювати на збуду-
вання, на спасіння людей, на славу 
Божу. Ми всі повинні бути підпоряд-
ковані такому напрямку. Гріх — зне-
важати служителів, і гріх, коли слу-
житель панує над Божим спадком, 
бо Ісус дав яскравий приклад того, 
як служити людям.

Тобто служитель церкви повинен 
і урядувати, і служити. Це поєднання 
двох обов’язків. Головуючий не мо-
же бути лише слугою, він повинен 
поєднати в собі ці дві ролі, як зробив 
це Ісус. Він був і Син людський, і Син 
Божий, Він був і слугою, але й царем.

Хай кожен розуміє своє місце в 
тілі Христовому, тоді все буде роз-
виватися гарно та гармонійно, і тоді 
відбуватиметься ріст духовний.

— Які владні повноваження дає 
Вам посада старшого єпископа? І чи 
часто Вам доводиться користувати-
ся цими повноваженнями?

— Насамперед  хотів би відкрити 
секрет: я  ніколи не хотів командува-
ти. Навіть коли був в армії, відмовив-
ся від посади командира, яку мені 
пропонували. Я бачив, як зловжива-
ють цим. А ще в мене немає в серці 
наказувати, керувати й верховодити. 
У мене не було також бажання бути 
пастором церкви, але мене обрали 
на це служіння в 24 роки. У мене не 

вні питання. Моя справа підказати, 
спрямувати, проконсультувати, по-
молитися, благословити й нагляда-
ти, чи правильно йдуть пастори і чи 
правильно ведуть Церкву. Церква 
— не моя, не єпископова і не пас-
торова. Церква — Христова. І кожен 
із нас дасть звіт перед Богом: чле-
ни церкви дадуть звіт за своє життя, 
диякони — за те, як вони служили, 
пастори — за своє служіння. Усіх слуг 
Цар покличе до Себе. І одним буде 
нагорода, а деякі почують слова: 
«Ти, лукавий та злий рабе…». Я бо-
юся почути ці слова, тому для мене 

захоплений своїми повноваженням 
і намагаюся ніколи ними не зловжи-
вати. І хочу, щоб коли я відійду від 
цього служіння, залишити добрий 
приклад, добрі сліди для наступних 
поколінь служителів.

Разом із тим повноваження стар-
шого єпископа дає мені право пред-
ставляти Церкву перед державою. 
Дає мені право виступати перед на-
уковцями. Представляти Церкву пе-
ред релігійною спільнотою України, 
перед об’єднаннями закордонних 
братств. Зі свого боку, я хочу пред-
ставити наше об’єднання якнайкра-

17 червня 2015 року в залі пленарних засідань Верховної Ради Укра-
їни відбулися парламентські слухання на тему: «Сімейна політи-
ка України — цілі та завдання». Одним з доповідачів був старший 
єпископ Церкви ХВЄ України Михайло Паночко.



терська рада, яка виконує функції 
управління, служіння, забезпечен-
ня. Кожна церква має повну само-
стійність і повинна рухатися рейка-
ми Святого Писання. Та якщо церк-
ви, які полюбили Ісуса, полюбили 
Слово Боже, які наповнені Божим 
Духом, хочуть мати спільність — це 
нормально, це здорово, це правиль-
но, бо як інакше на небі зберуться в 
одну сім’ю велику?

І саме тому, щоб підтримувати 
порядок, було створено таку струк-
туру. Є незалежні помісні церкви, є 
обласні об’єднання з певною струк-
турою і є Союз. І служить усе це не 
для нав’язування церквам певних 
ідей. Звичайно, наше віровчення, 
питання щодо форм служіння ми 
узгоджуємо між собою, щоб мати 
змогу рухатися в одному напрямку, 
щоб такою великою групою само-
стійних незалежних церков ми мо-
гли мати більшу силу, могли  більше 
впливати на суспільство. А також до-
помогти один одному, як написано, 
що в тілі багато членів, але всі вони 
служать один одному. 

Тому я вірю, що така структура 

ще, щоб імідж Церкви християн віри 
євангельської України був позитив-
ний, був сприйнятий в нашій країні. 
Щоб наше суспільство сприймало 
нас як здорову Церкву справжніх бо-
гобійних щирих християн. На сьогод-
ні, як на мене, нам це вдається. 

— Для чого потрібне таке 
об’єднання церков як ЦХВЄУ у світ-
лі того, що кожна місцева церква 
самостійна та незалежна? Що б ви 
відповіли на зауваження деяких ві-
руючих, які можуть звинувачува-
ти старших служителів у «пануван-
ні», «владарюванні»,  іноді навіть у 
«диктатурі» над місцевими церква-
ми.

— У кожній країні склалося так, 
що для того, щоб був порядок, вибу-
довується певна ієрархія. Те ж саме 
ми можемо спостерігати навіть на 
рівні сім’ї. І не противимося цьому, 
бо розуміємо, що це сімейне управ-
ління, сімейна структура визначені 
Богом. Порядок є в Небі, у Всесвіті, 
так само повинен бути він і в Церкві. 
У кожній церкві за Божим порядком 
повинен бути пастор, має бути бра-

від Бога. І коли я ще був молодим 
пастором, ще холостяком (тоді ме-
ні було десь 28 років), Господь ме-
ні сказав Духом Святим,  хоча я в це 
зразу не повірив: «Прийде час, сину 
Мій, і Я поставлю тебе на чолі Мого 
народу, як Мойсея, а потомство твоє 
буде прославляти ім’я Моє». Я в це 
не повірив, бо не збирався одружу-
ватися, вважаючи, що ось-ось Хрис-
тос прийде. Але коли все це збулося, 
рівно через 20 років я згадав це про-
роцтво. І якщо Бог так промовляв 
до мене, то вважаю, що ця структу-
ра угодна Богові й угодне також моє 
служіння, коли я служу не одній 
церкві, а сотням і тисячам церков, 
об’єднанням, окремим людям, слу-
жу через телебачення, радіо, у Вер-
ховній Раді, серед науковців. Усі ці 
люди дивляться на мене, спілкують-
ся зі мною. І через мої повноважен-
ня, які мені дало братство й має пра-
во забрати, вони більше пізнають 
нашу Церкву, формують уявлення 
про неї як про серйозне об’єднання. 

Розмовляла 
Ірина СТОЛЯР

Комітет Церкви ХВЄ України



Близько 80 євангельських спікерів служили на 
Східноєвропейському лідерському форумі-2015

Традиційно серед спікерів фору-
му є багато служителів Церкви віри 
євангельської України.

«Брат Ярослав Лукасик, дирек-
тор СЄЛФ, запросив  мене на цей 
форум, на якому я викладав семінар 
про те, як передавати естафету слу-
жіння в християнській сім’ї, — каже 
єпископ Михайло Мокієнко. — Дя-
кую Богу, що допоміг нам з дружи-
ною не тільки народити дітей, але й 
виховати їх у християнському дусі, 
вкласти в їхні серця любов до слу-
жіння. У нашій родині — уже чет-
верте покоління продовжує служи-
ти Господу».

Під час секції Михайло Михай-
лович навів дані дослідження, про-
веденого Асоціацією Біллі Грема: 
у переважній більшості випадків у 
третьому поколінні діти віруючих 
батьків втрачають запал і ревність 
до служіння. Як цьому запобігти, 
щоб серед  молоді було менше тих, 
кого називають абревіатурами ДВР і 
БМВ (діти віруючих батьків та біль-
менш віруючий — ред.)?  Але щоб 
молодь проголошувала, як Ісус На-
вин: «Я і мій дім — ми будемо слу-
жити Господу».

 «На цьому форумі я особисто 
мав можливість освіжити деякі іс-
тини, обновитися, почути дещо но-
ве. Особливо торкнулася промо-
ва професора з Америки  Джесcі Л. 
Джеймса, про те, що нам потрібно 
вести духовну боротьбу не тільки 
за душі людей, але й за їхні уми, що 
треба працювати в навчальних за-
кладах», — зазначив єпископ.

Завідувач відділу освіти ЦХВЄУ 
Віктор Вознюк цього року викладав 
на двох секціях: християнське лідер-
ство і євангелізація.

 «Я вже п’ятий раз на СЄЛФ і за-
уважую, що є позитивна динаміка: 
по-перше, у кількості спікерів; по-
друге, у кількості зацікавлених хрис-

тиян. Під час лідерської секції ми 
доволі відверто розмовляли про ре-
чі, які на фоні свого духовного рівня 
й статусу немало служителів часто 
упускають — про азбуку спілкуван-
ня з Богом, «духовну лінь», служін-
ня власній сім’ї та ставлення до ви-
пробувань. У нас склалася така гар-
на атмосфера в дискусії».

На євангалізаційній секції Віктор 
Володимирович викладав  про тем-
ні плями в історії України, на які ма-
ють звертати увагу євангелісти, не-
сучи Велике доручення нації. Адже 
Україна проходила непросту доро-
гу, і за радянщини стикнулася з ате-
їзмом, окультизмом, антисемітиз-
мом, лжепатріотизмом…

 «Це ті темні плями в історії Укра-
їни, які мають наслідки, і тому з ни-
ми треба обов’язково щось роби-
ти, — переконаний Віктор Вознюк. 
— Є приклади в історії, наприклад, 
Німеччина на офіційному рівні по-
каялася перед євреями. Моя дум-
ка, що ми маємо закликати до дій 
у цьому напрямку наших можно-
владців. Звичайно, є в Україні й хо-
роші тенденції: такі, як «ленінопад» 
— це рух до того, щоб покінчити з 
атеїзмом. Але у нас ще є ряд питань, 
які стоять перешкодою в потужному 

євангелізаційному процесі, який ми 
називаємо «пізній дощ».

На молодіжній секції СЄЛФ  од-
ним зі спікерів традиційно служив 
Богдан Левицький, завідувач відді-
лу молоді ЦХВЄУ.

 «Мені приємно, що в цьому ро-
ці на форумі значно більше людей, 
кількість учасників молодіжної сек-
ції порівняно з минулим роком 
зросла удвічі. Молодь добре орі-
єнтується в політичній ситуації, во-
на бачить, у який час ми живемо й 
наскільки дорогий цей час для діла 
Божого, — розповідає Богдан Пе-
трович. — Вона створює молодіжні 
клуби,  домашні групи, задіяна в ін-
ших проектах. І я просто радію, спо-
стерігаючи за її роботою».

  Як сказав Богдан Петрович, цей  
форум  став для нього ще одним по-
кликом діяти, служити й надалі зао-
хочувати молодих людей, щоб вони 
приносили плід Господу. «Я бажаю 
молоді, щоб була міцна у вірі.  Бо 
гарний старт — добре, але важливо  
добігти до фінішу. Тому важливо не 
форсувати події, а поступово, напо-
легливо досягати цілі. Молодь усві-
домлює, що нам тепер необхідно, 
об’єднавшись, стати в проломі за 
нашу країну, за євангельську віру».

     Ідея СЄЛФ —  відкрити потен-
ціал церкви для суспільства. Іншими 
словами, щоб євангельська церк-
ва стала зрозумілою людям у світі. 
І цей форум став ще одним кроком 
на шляху до цієї мети.

Сайт ЦХВЄУ

З 11 до 14 листопада київська церква «Філадельфія» приймала Схід-
ноєвропейський лідерський форум (СЄЛФ), який став рекордним за кіль-
кістю спікерів та тематичних секцій. Разом із такими традиційними на-
прямками навчання, як апологетика, місіонерство, церковне лідерство та 
ін., були відкриті три нові секції — «Християнство і бізнес», «Університет», 
«Волонтерство і капеланство».



Влада християнина або 
Хочу чуда!



Нерідко доводилося бачити й 
чути, як віруючі командують дия-
волом, топчуть його,  кричать: «Ди-
яволе, я забороняю тобі! Я пове-
ліваю! Вийди геть!» Але навіть ця 
практика тьмяніє на фоні зухвалих 
вимагань у Бога того, що належить 
людини від обітниць Всевишнього. 
Нерідко можна натрапити й на тре-
тю крайність, коли починають напе-
ред дякувати, навіть не отримавши 
того, що просили. До речі, і не факт, 
що отримають. Запитуєш у тих, хто 
повеліває дияволом: «Чому ви так 
кричите і до диявола звертаєтеся? 
Думаєте, що він буде вас боятися?» 
Відповідають з великою впевненіс-
тю: «Ось Я владу вам дав наступати 
на змій та скорпіонів, і на всю силу 
ворожу, і ніщо вам не зашкодить» 
(Лк.10:19). 

Що ж, нам треба розібратися, 
про яку владу тут йдеться? Яку ж 
владу Бог дає віруючим? Як цією 
владою користуватися?

Влада бути дітьми Божими
«А всім, що Його прийняли, їм 

владу дало дітьми Божими ста-
ти, тим, що вірять у Ймення Його» 
(Ів.1:12). 

Коли дипломата призначають 
послом у якійсь країні, він отримує 
певну владу представляти свою 
країну, вимагати дотримання всіх 
дипломатичних домовленостей 
між країнами. Так людина, яка стає 
християнином, отримує владу пред-
ставляти Царство Боже. 

Грецькою мовою слово «стати» 
перекладається як 1) бути, става-
ти; 2) народжуватися; 3) відбувати-
ся, звершуватися; 4) наставати, при-
ходити. Тобто у більшості випадків 
значення слова каже про процес. 
Бог дав владу ставати Божою дити-
ною. 

Ви запитаєте, чи може той, хто 
вже став християнином, не бути 
дитиною Божою? Я на своєму віку 
бачив багато людей, які залишили 
церкву. Ніхто з них не планував ро-
бити цього. Крок за кроком такі лю-
ди відходили від Бога й Церкви в бік 
гріха. Чи можна сказати, що такі лю-
ди залишилися Божими дітьми? Ні, 
вони втратили синівство. Щоб зали-
шатися дитиною Божою, треба по-
стійно вести боротьбу з гріхом, для 
чого Бог дає достатньо сили й благо-

даті. Також Бог дає для такої бороть-
би Духа Святого, Який є духовною 
силою (див. Дії.1:8).

Тож фраза «влада стати дити-
ною Божою» означає — отрима-
ти Духа Святого для того, щоб збе-
рігати й розвивати своє синівство. 
«Ви прийняли Духа всиновлення…» 
(Рим.8:15). Отже, отримати владу 
бути Божою дитиною означає отри-
мати силу від Бога,  отримати Духа 
Святого, щоб Божою силою підтри-
мувати це усиновлення і не втрати-
ти його разом із Духом Святим.

Тому цінуйте своє усиновлення, 
цінуйте Духа Святого й користуйтеся 
Божою владою, щоб це усиновлен-
ня зберегти до кінця свого земного 
шляху, щоб не відпасти від Христа.

Христос, Який дає владу
 християнам

Одного разу , коли Христос прий-
шов у храм і навчав, первосвяще-
ники й старші народу Його запита-
ли: «Якою Ти владою чиниш оце? І 
хто Тобі владу цю дав?» (Мт.21:23). 
Христос — всемогутній Бог. Але, 
прийшовши на землю, ставши лю-
диною, Він Сам Себе обмежив і став 
залежним від Отця Небесного, щоб 
повністю відчути на Собі обмеже-
ність людської природи. Христос міг 
прийняти духовну владу тільки від 
Отця Небесного. Христос приймає 
від Отця і передає цю духовну владу 
християнам. У цьому контексті слід 
враховувати декілька моментів:

1. Влада проявляється зокрема 
і через духовні дари. Найбільший 
дар, який повинна отримати кож-
на людина на землі, це Дух Святий. 
А вже потім із Духом Святим хрис-
тиянин отримує й різні духовні зді-
бності. Божі дари даються кожному: 
«І кожному дається виявлення Духа 
на користь» (1Кор.12:7); «А все оце 
чинить один і той Самий Дух, уділя-
ючи кожному осібно, як Він хоче» 
(1Кор.12:11). Це означає, що в кож-
ного повинні бути якісь прояви ду-
ховної влади, Божої присутності.

2. Христос дає духовну владу то-
му, кому Сам вважає потрібним.
Обираючи апостолів, Христос взяв 
не всіх чоловіків та жінок, але ли-
ше тих, «кого Сам хотів» (Мр.3:13). 
Були й такі, які хотіли йти за Хрис-
том і прямо говорили Йому про це, 
але отримували відмову. «І присту-

пив один книжник та й до Нього 
сказав: «Учителю, я піду за Тобою, 
хоч би куди Ти пішов! Промовляє до 
нього Ісус: «Мають нори лисиці, а 
гнізда небесні пташки, Син же Люд-
ський не має де й голови прихили-
ти» (Мт.8:19-20).

3. Христос дає владу в обсягах, 
як Сам вважає за потрібне. Коли ми 
читаємо відомий уривок із Євангелії 
від Марка: «А тих, хто ввірує, супро-
водити будуть ознаки такі…» (16:17-
18), так хочеться й самому мати таку 
владу виганяти демонів, класти ру-
ки на хворих, щоб оздоровлювали-
ся. Тим більше, що це сказано про 
всіх віруючих. Та ось тут-то й пер-
ша помилка. Періодично такі проя-
ви можуть бути у всіх християн, але 
є певні християни, яким дані дари, 
особливі духовні таланти для дея-
ких проявів. Не обов’язково, щоб 
в християн були всі прояви одра-
зу. «Є різниця між дарами милос-
ти, Дух же той Самий… Є різниця й 
між діями, але Бог той же Самий» 
(1Кор.12:4,6). Один і той же Дух роз-
дає дари тим і такі, як вважає за по-
трібне: «Одному бо Духом дається 
слово мудрости, а другому — слово 
знання тим же Духом, а іншому — 
віра тим же Духом, а іншому — дари 
вздоровлення тим же Духом, а ін-
шому — роблення чуд, а іншому — 
пророкування, а іншому — розпіз-
навання духів, а тому — різні мови, 
а іншому — вияснення мов. А все 
оце чинить один і той Самий Дух, 
уділяючи кожному осібно, як Він хо-
че» (1Кор.12:8-10). Тому коли хрис-
тияни починає мучитися, що в ньо-
го немає таких проявів, його слід 
заспокоїти й пояснити, що перелік, 
який Христос дає для опису проявів 
у християнина пов’язаний з тими 
духовними дарами, які Бог роздає 
тому, кому вважає за потрібне. Бо ж 
не всі стали апостолами…

4. Прояв влади дарів також зале-
жить від Бога. Іноді ця влада може 
проявлятися потужно й могутньо. 
Іноді може не проявлятися. Це пи-
тання довіри Богу й Божої суверен-
ної волі. Апостол Павло мав бага-
то різних дарів та проявів духовної 
влади. «І Бог чуда чинив надзвичай-
ні руками Павловими, так що на-
віть хустки й пояси з його тіла при-
носили хворим, і хвороби їх кидали, 
і духи лукаві виходили з них» (Дії 



19:11-12). І ось у життя видатного 
служителя Божого приходить сер-
йозна хвороба. Коментатори Біблії 
кажуть, що Павла мучив головний 
біль, у нього дуже боліли очі. Дех-
то каже, що в нього, можливо, була 
глаукома. Але коли сам Павло мо-
лився про своє зцілення, Бог не дав 
його (див. 2Кор.12:7-9).

Зробімо важливий висновок: ко-
ли християнин так прагне дарів чи 
засмучується, що в нього немає та-
ких проявів, потрібно заспокоїтися 
й зрозуміти, що дари роздаються 
Богом тому, кому Він хоче, коли Він 
хоче і в такому обсязі, як хоче Бог.

Чи чудо є показником духовної 
зрілості?

Я вже давно зрозумів: чим більш 
незрілим є християнин, тим більше 
він прагне чудес. Але шукати треба 
не чудес. Шукати треба Бога і від-
повідати Йому святістю та любов’ю 
(див. Мт.22:36-38). І якщо мене за-
питають, якій людині я б надав пе-
ревагу в християнському плані, тій, 
що звершає чудеса чи тій, що являє 
святість у любові? Я вибираю свя-
тість і любов, але не чудеса…

Сильне прагнення чудес показує 
неправильні мотиви. Я хочу розгля-
нути деякі з них.

1. Перевірка власної святості: з 
Богом я чи ні? Я християнин чи ні? 
Нерідко не тільки новонавернені 
християни ставлять собі такі питан-
ня. Це хороші й правильні питання, 
і їх треба періодично собі ставити. 
Але християнство не перевіряється 
чудесами. Християнство перевіря-
ється святістю (див. Мт.7:21-23).

2. Бажання посилити віру чуде-
сами. Якщо віра посилюється чуде-
сами, то є небезпека того, що від-
сутність чудес буде сприяти змен-
шенню віри.

3. Перемогти власні сумніви. Я 
не раз розповідав історію про те, 
як в період хвилі сумнівів, яка на-
хлинула на мене, почав благати Бо-
га, щоб Він дав мені якусь зачіпку, 
якесь чудо. І… чуда не сталося. Чо-
му? Причина одна: Бог не хотів, щоб 
я будував свою віру на чуді. Глибокі 
роздуми й глибоке покаяння повер-
нули мене до віри Христової. Чудо 
мені не допомогло б. Його Бог і не 
дав. А от глибоке проникнення в Бі-
блію, читання християнських книг, 

духовне спілкування — все це до-
помогло повернутися до Бога.

Сильне прагнення чудес іноді 
може виглядати як спокуса щодо 
Бога. Диявол дуже хотів, щоб Хрис-
тос, спокушуваний у пустелі, звер-
шував якомога більше чудес, але 
Христос дав дияволу дуже лаконіч-
ну відповідь: «Не спокушуй Госпо-
да Бога свого!» (Мт.4:7). Є небезпе-
ка того, що кожна людина, яка так 
сильно хоче проявів духовної влади 
в чудесах, просто спокушує Бога. До 
речі, слово «спокушувати» означає 
піддавати перевірці. 

Пам’ятаєте, як євреї спокушува-
ли Бога в пустелі? І Бог «розгнівав-
ся був на той рід і сказав: «Постійно 
вони блудять серцем, вони не піз-
нали доріг Моїх, тому Я присягнув 
був у гніві Своїм, що вони до Мого 
відпочинку не ввійдуть!» (Євр.3:10-
11). 

І знову ми приходимо до того, 
що християнину слід заспокоїтися 
і з довірою молитися Богу, спокій-
но ставлячись до того, чи захоче Він 
здійснити чудо чи ні. Це Його при-
вілей, Його право. А наше завдання 
— пробувати у святості. 

У США був випадок, коли пастор 
Джеймі Кутс помер від укусу в руку 
гримучої змії. Інцидент відбувся в 
церкві священика в місті Мідлсбро, 
штат Кентуккі. Згідно з повідомлен-
ням поліції міста, Кутс відмовився 
від медичної допомоги. За рік до то-
го цей пастор заявив, що змії потріб-
ні йому для релігійних ритуалів, по-
силаючись при цьому на вірш Єван-
гелії від Марка: «Братимуть змій; а 
коли смертодійне що вип’ють, не 
буде їм шкодити; кластимуть руки 
на хворих, і добре їм буде!» Теле-
канал National Geographic, де де-
монструвалось його реаліті-шоу, 
заявив, що всіх вразили його «щирі 
релігійні переконання, незважаючи 
на ризики для здоров’я і юридичні 
перешкоди, з якими він стикався». 
У повідомленні поліції йдеться, що 
після прибуття бригади швидкої до-
помоги в церкву Кутса з’ясувалося, 
що він поїхав додому. Зрештою він 
відмовився від медичної допомо-
ги. Наступного вечора лікарі знову 
приїхали до пастора, але до того ча-
су він уже помер. 

Син Кутса в одному з інтерв’ю 
сказав, що змії кусали його батька 

вісім разів, але жодного разу реак-
ція на отруту не була настільки силь-
ною. За його словами, сім’я вважа-
ла, що він одужає, як це відбувало-
ся раніше. «Ми гадали, що підемо 
додому, він ляже на диван. Йому 
буде боляче. Він трохи помолиться 
— і йому стане краще, — сказав син 
Кутса. — Так завжди раніше й відбу-
валося. Цього разу так не сталося».

Це ще одне підтвердження того, 
що Бог Сам визначає час, місце і лю-
дей, через яких ці чуда будуть від-
буватися. Чудеса — це не показник 
святості, а лише додаткові прояви 
для проповіді Євангелії. Мій підхід 
дуже простий: якщо Бог вважати-
ме за потрібне зробити через мене 
видатне чудо, Він це зробить. Якщо 
Бог вважатиме, що людині потрібно 
довго чекати Божого чуда, чи ж во-
но взагалі не відбудеться — за все 
слава Богу! А от якщо в мене святос-
ті не буде й любові, тоді вже точно 
чуда від Бога не станеться.

Християнин, який зберігає віру, 
незважаючи на частоту чудес, збе-
рігає віру, тому що знає і любить Бо-
га. Такий християнин набагато цін-
ніший для Бога як той, який тільки 
й чекає чудес і без чудес пережи-
ває ослаблення віри. Пам’ятаєте 
Хому? Цьому чоловікові було по-
трібне чудо. Без чуда його віра бу-
ла дуже слабкою. Бог явив йому чу-
до, але при цьому зауважив: «Тому 
ввірував ти, що побачив Мене? Бла-
женні, що не бачили й увірували!» 
(Ів.20:27-29).

Безумовно, чудеса супроводжу-
ють віруючих, але, гадаю, що, озна-
йомившись із цією темою глибше, 
ми зможемо зробити для себе  му-
дрий висновок, що не слід шукати 
чудес, не слід засмучуватися, як-
що чудес немає в такій кількості й 
у тих ситуаціях, у яких нам би хоті-
лося. Також нерозумно визначати й 
оцінювати себе та інших з точки зо-
ру чудес. Чудеса будуть приходити, 
але тоді, на тих людей і саме в тих 
обставинах, як захоче Сам Бог, а на-
ша справа спокійно насолоджува-
тися життям із Богом, навіть під час 
життєвих штормів, і довіряти Йому, 
Всемогутньому та Всезнаючому.

Вадим ЛИСЕНКО,
пастор, м. Суми



Інформаційна влада: 
битва за душі

«Хто володіє інформацією, 
той володіє світом» (Натан Рот-

шильд, Уїнстон Черчілль)
«Інформація була нашою здо-

биччю. Тепер ми — здобич інфор-
мації» (Ліна Костенко).

Четверта влада
Пройшовши довгу еволюцію, 

влада на даний момент сформу-
валася в класичний трикутник: за-
конодавча, виконавча та судова. І 
над усіма ними потужним та непе-
реможним Голіафом стоїть четверта 
влада, влада інформації. Хоча, на-
певне, правильніше було б постави-
ти її першою. Бо, розумно (чи хитро) 
озброївшись інформацією, можна 
досягнути більше, аніж усі гілки вла-
ди разом узяті.

Чому ж медіа удостоїлися такої 
честі називати себе владою? Чи це, 
може, гарна метафора? Ні, насправ-
ді так воно і є. Четверта влада була і 
є потужним інструментом впливу на 
людей і навіть на хід історії. Тому бу-
ло б неправильним нехтувати цим 
впливом.

А про те, що він надзвичайно 
сильний та вирішальний, свідчить 
біблійний випадок, який докорін-
но змінив хід усієї людської історії. 
Уперше інформаційну владу вико-
ристав диявол ще в Едемському са-

ду. Шантажуючи Адама та Єву пев-
ною інформацією, частково досто-
вірною, частково спотвореною, він 
змусив їх порушити Господню забо-
рону. З того часу, на жаль, інформа-
ційна влада здебільшого викорис-
товується людьми, м’яко кажучи, 
далеко не чесно. Той, хто володів ін-
формацією, мав у своєму розпоря-
дженні чимало варіантів її викорис-
тання та впливу на оточуючих: той 
же шантаж, приховування, спотво-
рення. Згадайте, як трагічно вплину-
ла на патріарха Якова гарно та прав-
доподібно складена рідними сина-
ми новина про його найменшого 
сина Йосипа (див. 1М.27:31-34). Зга-
дайте, як вміло та хитро вів інфор-
маційну передвиборну кампанію 
Авесалом (див. 2Сам.15р.). Згадай-
те, як релігійна влада Єрусалиму за-
хищала свої інтереси, поширюючи 
через вояків-сторожів неправдиву 
інформацію про воскресіння Христа 
(див. Мт.28:11-15). Подібних біблій-
них та історичних прикладів можна 
навести сотні, якщо не тисячі. 

Нинішній час не виняток. Інфор-
маційний тиск на людей досяг не-
ймовірної сили. Цьому надзвичайно 
ефективно допомагають останні на-
уково-технічні досягнення у вигля-
ді телебачення та інтернету. Яскра-
вий приклад — події останніх років 

у нашій Україні, коли на населення 
впала потужна лавина різної й часто 
діаметрально протилежної інфор-
мації. Тепер можна перефразува-
ти знамениті слова Ротшильда, що 
стали широко відомі через цитуван-
ня Черчілем: «Хто володіє засобами 
масової інформації, той володіє кра-
їною». Недаремно однією з важли-
вих сходинок до влади для майбут-
ніх політичних лідерів є володіння 
газетами, телеканалами, інформа-
ційними агенціями. Кажуть, тепер 
майже немає незалежної журналіс-
тики, усі кимось куплені чи комусь 
підконтрольні. Зараз надзвичайно 
важко розрізнити, де правда, а де 
брехня. Більше того, політичні діячі 
свідомо та цілеспрямовано поши-
рюють потрібну їм інформацію, не 
гребуючи ніякими засобами. І люди 
вірять їм. Вірять, навіть якщо лжено-
вини явно абсурдні. І в цьому поля-
гає страшна та підступна сила інфор-
маційної влади. Кажуть, Гітлер ніко-
ли б не досяг такої слави та популяр-
ності, такої абсолютної влади, якби 
не його красномовство та потужна 
пропагандистська машина. Хто-хто, 
а він добре розмів силу інформацій-
ної влади.

І це стосується не лише політики. 
В духовному світі, де йде війна між 
добром та злом, світлом та темря-



вою, велика боротьба відбувається 
і в інформаційній сфері. Біблія нео-
дноразово називає Божого проти-
вника диявола «неправдомовцем і 
батьком неправди». Його основне 
завдання — спотворити правду, за-
ховати її, замінити її своєю, штучною 
правдою. І він використовує будь-
які засоби: від відвертого «Бога не-
ма» до хитрих лжевчень, які про-
понують людям лжеправду, або не 
всю правду.

Не вся правда
Брехня — найбільш простий і, 

що дивно, найбільш дієвий засіб 
тримати людей у покорі. Люди чо-
мусь люблять неправду й охоче їй 
вірять. Але є більш витончені шля-
хи. У журналістів побутує така фра-
за: «Для чого казати неправду, ко-
ли можна сказати не всю правду». 
Усе дуже просто: людям дають ли-
ше частину правди, яка створює од-
нобоку картину події, на основі чо-
го робляться неправильні висновки. 
Особливо популярна така хитрість 
перед виборами. Щоб скомпроме-
тувати суперника, знаходять у його 
біографії чи діях щось негативне (а 
це можна знайти практично в кож-
ного) і активно його поширюють усі-
ма масмедіа. От уявіть собі, що б ви 
подумали про таку біблійну особу, 
як Давид, якби автори його біогра-
фії записали лише історію з Вірса-
вією? Або якої думки ви були б про 
апостола Петра, якби розповідь про 
цього чоловіка закінчилася сценою 
його триразового відречення у дво-
рі первосвященика? 

До речі, первосвященики також 
користувалися цією хитрою схемою. 
Коли Ісус стояв перед синедріоном, 
йому висунули звинувачення: «Він 
казав, що зруйнує храм та за три дні 
відбудує». Якби ми не знали інших 
деталей учення Христа, не знали що 
Він мав на увазі, промовляючи цю 
фразу, яка, до речі, просто вирвана 
з контексту, ми й справді вважали 

б цього Вчителя за якогось дивака, 
якого варто остерігатися після таких 
заяв. 

Не вся правда. Скільки біди на-
робила така «правда». Скільки доль 
поламала. Скільки історичних про-
цесів пішли зовсім не так, як мало б 
бути. 

Чесно кажучи, такою напівправ-
дою грішать не лише політики чи 
владні особи. Прості люди також 
використовують цей метод, коли 
потрібно когось очорнити, усунути, 
скомпрометувати. Інформаційна 
влада доступна й простим людям. 
Там лише масштаб інший. Але на-
слідки не менш страшні. «Чув дзвін, 
та не знає де він», «зіпсований теле-
фон», відверті плітки — це і є зброя 
інформаційних битв. У цих битвах 
полонених не беруть, там або вра-
жають наповал, або завдають та-
ких рани, що шрами залишаються 
на все життя. Християнам потрібно 
бути пильними, щоб не потрапити 
в спокусу «напівправди» щодо роз-
повідей про інших людей і особливо 
про своїх братів та сестер. 

Є ще один метод — вибіркова 
правда. Це коли поширюється влас-
не правдива, але далеко не типо-
ва, чи й навіть виняткова інформа-
ція. Скажімо, представник протес-
тантської громади (у матеріалі він 
обов’язково фігуруватиме як пред-
ставник «секти») вчинив якийсь 
злочин. І засоби масової інформації 
підхоплюють цю новину, особливо 
акцентуючи на його релігійній при-
належності. А часто буває й так, що 
він уже давно не член тієї громади, 
але пишуть, що «колись був прихо-
жанином секти». У результаті в чи-
тача чи глядача складається стерео-
тип, що протестанти всі такі. 

«Свята» неправда
Є один специфічний інформацій-

ний гріх, характерний для євангель-
ських християн, які називають себе 
народженими згори. Я називаю йо-

го «святою неправдою».
От є служителі, проповідники, 

євангелісти, журналісти і особливо 
віруючі, які сидять у соцмережах, і 
які поширюють, м’яко кажучи, недо-
стовірну інформацію. Хоча… Про де-
яку інформацію можна сказати смі-
ливо — брехлива (даруйте за грубе, 
але точне слово).

З одного боку вона «благород-
на», бо має благородну ціль — до-
нести до людей правду. Божу прав-
ду. Але чи маємо ми право викорис-
товувати неправду для того, щоб до-
нести чи захистити правду?

Ось такі факти.
В інтернеті й у деяких християн-

ських виданнях можна прочитати 
таке провокативне запитання: «Як-
би ви зустріли вагітну жінку, у якої 
восьмеро дітей, із них троє глухі, 
двоє сліпі, один розумово хворий, 
а сама жінка хвора сифілісом — чи 
порадили б ви їй зробити аборт?» 
Цей психологічний трюк викорис-
товують противники абортів, і ось у 
чому його «фішка»: якщо ви відпові-
ли на це запитання ствердно, то ви 
тим самим вбили б великого компо-
зитора Бетховена.

Геніально! Переконливо! Прав-
да, тут є одна деталь: усі наведені 
«факти» — стовідсоткова неправда. 
Мати Бетховена ніколи не хворіла 
сифілісом, із шести її дітей вижили 
тільки троє, які не були ні сліпими, ні 
розумово хворими, і майбутній ком-
позитор серед них був старший…

Друга драматично-сльозли-
ва історія, яка перекочовує з одно-
го християнського видання в інше, 
присвячена історії написання зна-
менитої картини Альбрехта Дюрера 
«Руки, що моляться». Оповідання 
написане талановито і, як кажуть, 
бере за душу. У ньому розповіда-
ється про те, як у 15 столітті в Ні-
меччині, у родині бідного шахтаря 
росло 18 дітей. Щоб їх нагодувати, 
батько працював по 18 годин. Але, 
незважаючи на бідність, двоє дітей 

— За останні 30 років було видано більше інформації, аніж за попередні 5 тисяч років. 

— Обєм друкованої продукції подвоюється кожні 4-5 років. 

— Кожен день у світі видається 4000 книг.

— В одному  випуску газети «The New York Times» знаходиться більше інформації, 
аніж в 16 столітті міг отримати середньостатистичний житель Англіїі за все життя.



мріяли стати художниками. Оскіль-
ки грошей не було, вони домови-
лися, що будуть допомагати один 
одному. Хтось із них піде вчитися, а 
другий піде в шахту заробляти гро-
ші. Підкинута монетка вказала, що 
вчитися випадає Альбрехту.  Один 
із братів тяжко працював, другий не 
менш важко навчався, але, здобув-
ши освіту, славу та гроші,  після ба-
гатьох років повернувся додому. «А 
зараз твоя черга вчитися, брате, — 
сказав він. Я вже маю гроші на на-
вчання». —  «Ні, я не можу поїхати 
на навчання, — сумно, зі слізьми 
відповів той. — Подивися на мої ру-
ки, вони вже загрубілі для того, щоб 
тримати пензлика…» І тоді визнаний 
у Німеччині художник вирішив від-
платити братові тим, що намалював 
його руки, молитовно складені. Ця 
картинна й досі вважається шедев-
ром живопису і є однією з найбільш 
відомих…

Ось така душероздираюча іс-
торія. Аж сльози мимоволі на очі 
виступають. От тільки є одна сум-
на обставина: ця історія — вигадка 
від початку до кінця. Так, був такий 
художник, і намалював він знаме-
ниту картину. Але не було в родині 
18 дітей, жили вони далеко не бід-
но, батько був не шахтарем, а юве-
ліром. Не було брата, який працею 
в шахті оплачував навчання. І наре-
шті, руки художник зобразив свої, 
використовуючи дзеркало…

Християни, не ставайте на сторо-
ну «батька неправди», поширюючи 
недостовірну, неперевірену інфор-
мацію, навіть якщо у вас благородна 
мета — донести Добру Новину. До-
бра Новина ніколи не їздить на возі 
неправди!

«Я приніс меч…»
«Я не мир принести прийшов, 

а меча. Я ж прийшов порізнити чо-
ловіка з батьком його, дочку з її 
матір’ю, і невістку з свекрухою її 
(Мт.10:34,35). 

Як це не дивно, учення Христа 
мало й має негативний бік. Воно не 
тільки єднає людину з Богом-Твор-
цем, воно іноді роз’єднує рідних 
людей. Ісусові проповіді викликали 
неоднозначну реакцію: окрім тих, 
хто з радістю приймав Добру нови-
ну, були й такі, які ставали ворогами 
не тільки самому вченню, але і його 

послідовникам. Навіть якщо ці по-
слідовниками були рідними людь-
ми. Навіть мати й брати Ісуса якось 
засумнівалися  в Його адекватності 
(див. Ів.7:5, Мр.3:21). 

Чому ж так стається? Бо людські 
душі — це поле інформаційної бит-
ви двох духовних сил: світла і тем-
ряви. Бог пропонує Свою добру ві-
стку, яку стисло можна вмістити в 
знаменитий вірш Євангелії від Іва-
на, 3:16: «Так бо Бог полюбив світ, 
що дав Сина Свого Однородженого, 
щоб кожен, хто вірує в Нього, не зги-
нув, але мав життя вічне». Диявол 
же всіма силами сіє свою інформа-
цію, яка б знецінила Добру новину 
Слова Божого. Тут і відверта брехня, 
і сумнів, і напівправда і ще багато 
інших методів. Люди вірять! І якщо 
й не почувають ненависті до справ-
жніх послідовників Євангелії, то в 
кращому випадку вважають їх ди-
вакуватими чи відсталими, мовляв: 
«Ну, як в такі казки можна вірити?»  

Але, на жаль, це розділення не-
рідко відбувається й у середовищі 
самих віруючих. Поділ на конфесії, 
на «правильні» та «неправильні» 
віри роблять ворогами дітей одно-
го Батька. Скільки мільярдів слів, 
скільки трактатів та книг, богослов-
ських досліджень та відеороликів 
використано в цій духовно-інфор-
маційній війні! І що дивно, усі опи-
раються на одну й ту ж Біблію. 

Але ще гірше, коли інформація 
ділить християн навіть однієї кон-
фесії. Яскравим прикладом можуть 
слугувати події останніх років, коли 
в інформаційну війну між Україною 
та Росією були втягнуті й християни 
одного й того ж віровизнання. По-
тужна державна пропагандистська 
машина прокотилася по серцях та 
почуттях ще недавніх щирих дру-
зів та братів. Батьки відрікаються 
від дітей, брати від сестер, церкви 
від церков. Телевізору вірять біль-
ше, аніж братам-очевидцям. Гірко, 
але доводиться визнавати, що віру-
ючі програють інформаційну війну 
«батькові неправди».

На цьому фоні не дуже дивуєшся 
тому, про що пророкував Іван у кни-
зі Об’явлення. Коли прийде анти-
христ, від буде мати не тільки абсо-
лютну політичну та економічну вла-
ду над світом, але й інформаційну. 
Він буде повністю контролювати й 

уміло використовувати інформацію 
для того, щоб цілий світ вклонився 
йому.

«І будете Моїми свідками…»
Послідовники Христа також на-

ділені інформаційною владою. Ко-
ли Месія підносився із землі на не-
бо, Він залишив учням наказ: «Ідіть 
по цілому світові та всьому ство-
рінню Євангелію проповідуйте!» 
(Мр.16:15). Власне, це і є основне за-
вдання християн на землі: нести хо-
рошу, добру інформацію від Самого 
Бога людям, яких свого часу обма-
нув диявол, вклавши в розум та ду-
ші негативну інформацію, яку вони 
полюбили і яка не дозволяє одразу 
ж прийняти Добру Новину від Госпо-
да. Це нелегка праця — промовляти 
обманутим людям правду. «Люди ж 
темряву більш полюбили, як світло, 
лихі бо були їхні вчинки!» (Ів.3:19). 
Але ми маємо перевагу в тому, що 
на нашому боці правда й Той, Хто 
є Правда. З нами Дух Святий, Який 
обіцяв у критичних ситуаціях навіть 
промовляти замість нас. І в нас чис-
тий, просвітлений Словом Божим 
розум, який дозволяє нам бачити, 
де добро, де зло, де правда, де не-
правда. 

Ми володіємо інформацією, про 
яку в попередні часи мріяли святі 
мужі та пророки. «Цариця з півдня 
на суд стане з родом оцим, і засу-
дить його, бо вона з кінця світу при-
йшла Соломонову мудрість послу-
хати. А тут ото Більший, аніж Соло-
мон!» (Мт.12:42). 

Важливо лише одне: бути чуттє-
вим до Божого голосу, розрізняти 
Його серед потоку брудної інформа-
ції та нести у світ спасительну нови-
ну, яка свого часу змінила наше осо-
бисте життя. По-друге, розрізняти 
правдиву інформацію від неправди-
вої, бути обережними, використо-
вуючи ту чи іншу інформацію в роз-
мовах, в проповідях, у соцмережах.  
По-третє, уникати, а то й втікати від 
брудної, отруйної, гріховної інфор-
мації, якою диявол годує світ. 

«Вівці слідують за вівчарем, бо 
голос його знають. Не підуть за чу-
жим вони — втечуть вони від ньо-
го, бо не знають голосу чужих» 
(Ів.10:4,5).

Юрій ВАВРИНЮК



Християни і державна влада



Не раз християнину в житті дово-
диться стикатися з питаннями дер-
жавної влади, особливо під час її 
виборів. Я хочу проаналізувати де-
які принципи, щоб кожен міг сфор-
мувати собі правильне ставлення 
до цього питання й не зайняв одну з 
двох не зовсім правильних позицій. 
Перша позиція — апатія, коли лю-
дина каже: «Я не знаю, що там і до 
чого. Хай собі йде, як іде, а Господь 
Сам приведе до потрібної мети». Ін-
ша крайність, коли люди впадають у 
паніку, не сплять ночами, ходять на 
демонстрації, піднімають різні ло-
зунги й посилено намагаються до-
битися того, щоб їхній кандидат пе-
реміг, пов’язуючи дуже багато з йо-
го перемогою. 

Хочу зауважити, що Бог знав, що 
протягом християнської історії бу-
дуть різні політичні ситуації, найріз-
номанітніші типи правління й най-
різноманітніші правителі. Тому, за-
лишаючи Своїх людей жити тут, на 
землі, Він дав людям міцний фунда-
мент, який би дозволив розібратися 
в усій цій різноманітності. Основний 
текст, який допомагає сфокусувати-
ся на цьому фундаменті, ми знахо-
димо в Першому посланні апостола 
Павла до Тимофія: «Отже, перш над 
усе я благаю чинити молитви, бла-
гання, прохання, подяки за всіх лю-
дей, за царів та за всіх, хто при вла-
ді, щоб могли ми провадити тихе й 
мирне життя в усякій побожності 
та чистості. Бо це добре й приємне 
Спасителеві нашому Богові» (2:1-3). 
Цей текст містить у собі декілька гра-
ней, які окреслюють загальну карти-
ну нашого ставлення до такого важ-
ливого питання. Я виділяю тут три 
сфери, які хочу й розкрити в цьому 
матеріалі. Це розуміння Божої ролі 
в розвитку держави, розуміння ро-
лі влади в житті та розуміння нашої 
відповідальності щодо держави.

Коли апостол Павло писав до 
Тимофія ці слова, християни зазна-
вали різноманітних  гонінь. Тому він 
фокусує увагу Тимофія на основній 
точці впливу християн на суспіль-
ство — молитві. Це потрібно для 
того, щоб проводити тихе й мирне 
життя. А далі розкриває й основну 

причину цього — «бо це добре й 
приємне Спасителеві нашому Бого-
ві». Тобто Бог є основною метою тих 
молитов і основною причиною того 
стану, за який потрібно молитися.

Розуміння Божої ролі в розвитку 
держави

У Писанні багато йдеться про те, 
що Бог контролює ситуацію в найріз-
номанітніших сферах життя. Зокре-
ма: «Таж народи — як крапля з від-
ра, а важать — як порох на шальках! 
Таж Він острови підіймає, немов ту 
пилинку!» (Іс. 40:15). Тобто народи 
для Бога — це субстанція, повніс-
тю підвладна Його контролю. Це не 
щось таке, перед чим Бог безсилий. 
Це щось зовсім неважке для Нього. 
Інші уривки з Писання свідчать про 
те, що Бог управляє царями. Він на-
становляє та знімає їх. Тлумачачи 
сон Навуходоносорові, Даниїл ка-
же: «Ти, царю, цар над царями, яко-
му Небесний Бог дав царство, владу 
й міць та славу» (Дан. 2:37). Ці слова 
сказав Божий пророк, і звернені во-
ни до царя, який був сповнений гор-
дині, через яку не раз Бог смиряв 
його. І він каже до цього дуже гор-
дого царя, що царство йому дарував 
Бог небесний. Тобто саме Бог дозво-
лив Навуходоносору прийти до вла-
ди й правити в той час. Але Бог не 
лише ставить царів. Він і знімає їх. 
«Він Той, Хто князів обертає в ніщо, 
робить суддів землі за марноту. Во-
ни не були ще посаджені і не були 
ще посіяні, і пень їхній в землі ще не 
закоренився, та як тільки на них Він 
дмухнув, вони повсихали, і буря по-
несла їх, мов ту солому!» (Іс. 40:23). 
І так було завжди, незалежно від 
того, яку високу посаду займали ці 
люди. Тобто Бог може будь-якого 
диктатора, будь-якого президента, 
будь-якого царя позбавити влади й 
змінити стан справ у тій чи іншій си-
туації, якою б складною та невирі-
шуваною вона не здавалася.

Бог має безліч причин, через які 
Він викорінює одних і допускає до 
царства інших. Пророк Єремія писав 
до народу, що їхні правителі відо-
бражають стан самого народу. Цей 
принцип не можна застосовувати 

до всіх ситуацій, але в переважній 
більшості випадків це насправді так. 
Тобто люди генерують прихід до 
влади тієї чи іншої людини.

Поставлення того чи іншого пра-
вителя може слугувати також для 
виконання певної Божої мети. На-
приклад, царя Кіра Бог настановив 
для того, щоб звільнити євреїв із ва-
вилонського полону. Тобто в Бога 
була особистість, яка могла зверши-
ти відповідну справу. І Бог ставить 
її, скинувши того царя, який був до 
неї. Подібний випадок розкриває 
апостол Павло, пишучи: «Бо Писан-
ня говорить фараонові: «Власне на 
те Я поставив тебе, щоб на тобі по-
казати Свою силу, і щоб звістилось 
по цілій землі Моє Ймення» (Рим. 
9:17). Отже, Бог ставить цього фара-
она для того, щоб саме в цій точці 
історії явити світло Божої сили. Це 
було потрібно для того, щоб сфор-
мувати народ ізраїльський.

Ісус Христос, стоячи перед Піла-
том, чітко сказав, що влада, якою 
був наділений Пілат, який віддав 
Божого Сина на розп’яття, також по-
ходила від Бога. «І каже до Нього Пі-
лат: «Не говориш до мене? Хіба ж Ти 
не знаєш, що маю я владу розп’ясти 
Тебе, і маю владу Тебе відпустити?» 
Ісус відповів: «Надо Мною ти жодної 
влади не мав би, коли б тобі зверху 
не дано було...» (Ів. 19:10-11).

До цього також можна додати 
слова з Книги приповістей: «Водні 
потоки — цареве це серце в Господ-
ній руці: куди тільки захоче, його Він 
скеровує».

Отож,  як би не розвивалися по-
дії у світі, що оточує нас, ми можемо 
бути точно впевнені в тому, що Бог 
контролює їх.  Бог контролює все: 
від цілих народів, які перед Ним, як 
порошинки на вагах, до поруху сер-
ця кожної людини, зокрема й ца-
рів. І це означає, що Бог, який керує 
усім, обов’язково приведе все, що 
відбувається, до тих цілей, які по-
ставлені Ним. 

Розуміння ролі влади в житті
Якими ж повинні бути правите-

лі, щоб вони могли нам забезпечи-
ти тихе й мирне життя? Це питання 
особливо гостро постає в контексті 
останніх подій.

Звичайно, релігійні погляди пра-
вителів відіграють суттєву роль в 
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їхній системі цінностей і, відповід-
но, в прийнятті рішень. Разом з тим 
нам слід пам’ятати, що правителі 
— це не пастори церков. Тобто ко-
ли перед вами стоїть вибір, за яко-
го кандидата проголосувати, це не 
означає, що ви обираєте пастора 
для нації. Це становище передба-
чає обов’язки, які відрізняються по 
своїй суті, хоча, на перший погляд, 
можуть видатися схожими. У чому ж 
полягає ця відмінність?

Ідея заснування держави впер-
ше виявляється вже в Книзі Бут-
тя. І основний обов’язок влади — 
контро ль за тим, щоб зло не по-
ширювалося. До потопу зло не бу-
ло підконтрольним. І написано, що 
«думка серця людини стала — зло 
повсякденно». Переповнившись 
злом, людство досягло такого сту-
пеня внутрішньої корумпованості, 
що Бог змушений був винищити йо-
го потопом. Після потопу, для уник-
нення повтору подібної ситуації, Бог 
встановив владу, якій було надано 
право карати людей за зло. 

Зауважте, що Бог не казав про те, 
що влада буде спроможною звіль-
нити серце людини від зла. Це за-
вдання Церкви та Христа. Роль вла-
ди — поставити такі межі, які б не 
дали змоги злу досягати своєї вер-
шини, щоб воно не зруйнувало сус-
пільства ще до того, як Бог виконає 
все, що Він запланував щодо люд-
ства.

Щодо функції влади апостол Пе-
тро пише: «Отож, коріться кожному 
людському творінню ради Господа, 
чи то цареві, як найвищому, чи то 
володарям, як від Нього посланим 
для карання злочинців та для по-
хвали доброчинців» (1 Петр. 2:13-
14). Апостол Павло каже про це ще 
більш детально: «Нехай кожна лю-
дина кориться вищій владі, бо не-
має влади, як не від Бога, і влади 
існуючі встановлені від Бога. Тому 
той, хто противиться владі, проти-
виться Божій постанові; а ті, хто про-
тивиться, самі візьмуть осуд на себе. 
Бо володарі — пострах не на добрі 
діла, а на злі. Хочеш не боятися вла-
ди? Роби добро, і матимеш похвалу 
від неї, бо володар — Божий слуга, 
тобі на добро. А як чиниш ти зле, то 
бійся, бо не дармо він носить меча, 
він бо Божий слуга, месник у гніві 
злочинцеві!» (Рим. 13:1-4).

Основний фактор, що зумовлює 
ефективність влади, – її здатність 
правильно визначати, що добро, 
а що зло. Тому ті правителі, які ма-
ють ту систему цінностей, яка відпо-
відає Божій системі цінностей, бу-
дуть більш ефективними, і їхній на-
род буде більшою мірою проводи-
ти тихе та мирне життя. Саме цього 
просив Соломон у Господа: «Дай же 
Своєму рабові серце розумне, щоб 
судити народ Твій, щоб розрізняти 
добре від злого…» (1 Цар. 3:9).

Отже, здатність розрізняти, що 
добро, а що зло — це одна з найо-
сновніших рис правителя. А ще хо-
роший правитель повинен мати во-
лю обирати добро й карати зло. То-
му коли ми молимося за правителів, 
то ми повинні молитися за спасіння 
їхньої душі. Але коли ми молимося 
за них в контексті тієї влади, якою 
вони наділені, ми повинні просити, 
щоб Бог наділив їх здатністю пра-
вильно визначати, що таке добро, і 
силою відстоювати це добро. Цим 
вимірюється ефективність того чи 
іншого правителя.

Наприклад, у  системі Божих цін-
ностей є чітке правило про ставлен-
ня до чужого майна: «Не кради!» 
Тому кожен правитель, який буде 
турбуватися про те, щоб його на-
род поважав право власності, буде 
допомагати народу контролювати 
прояви цього зла. І таким чином цей 
народ житиме більш тихо й мирно. 
Зауважте, що тут навіть не йдеться 
про те, чи віруючі це люди, чи неві-
руючі. Не йдеться також і про вірос-
повідання самого правителя. Про-
сто якщо правитель сам зрозуміє 
цінність заповіді: «Не кради» і по-
турбується про те, щоб люди, якими 
він править, не крали, народу буде 
краще.

Пастори також роблять щось по-
дібне. Але мета цієї діяльності різна. 
Якщо правитель робить це для того, 
щоб людям жилося краще, то пас-
тор покликаний робити це для то-
го, щоб душа людини не загинула, а 
пізнала Бога. І якщо людина схили-
лася перед Богом, то вона повинна 
почути те, що каже Бог. Тобто метою 
правителя є благополуччя на землі, 
метою пастора — у вічності. Інстру-
ментом пастора є Слово Боже і Дух 
Святий, а інструментом правителя 
— закон. Отже, пастор і правитель 

— це дві окремі ролі. І благо, коли 
цінності одного й іншого перебува-
ють в одній площині — площині Бо-
жих цінностей. Саме про це ми по-
винні просити в Бога, молячись за 
тих, хто при владі.

Ще важливо пам’ятати, що Бог 
не поставив перед владою мету по-
будувати рай на землі. У Писанні ми 
не раз читаємо, що такого ніколи не 
буде. Правителі не зможуть цього 
зробити. Законом можна обмежи-
ти вчинки, але не можна виправити 
серця. Тому нам не треба спокуша-
тися думкою: «От прийде той чи ін-
ший правитель — і в нас усе стане 
добре». Не раз в історії були випад-
ки, коли люди були настільки захо-
плені правителем, що покладали на 
них всі свої надії. Та з часом става-
ло зрозумілим, що ці правителі не 
здатні зробити рай на землі й усуну-
ти всі проблеми, які криються гли-
боко в людському серці.

Розуміння нашої відповідальності 
щодо держави

Апостол Павло закликає христи-
ян молитися за владу. Це найпер-
ша й найосновніша відповідаль-
ність кожного християнина перед 
державою та її владою. У різні, на-
віть у найскладніші моменти історії 
ми можемо побачити таких людей, 
які молилися за владу. Тому й ми не 
повинні впадати в паніку від усього, 
що відбувається довкола нас. І не 
спокушатися тим, що нам от зараз 
вдасться зрушити з місця якийсь по-
літичний процес. Нам потрібно чітко 
усвідомлювати, що основна цінність 
у тому, щоб Бог дав людині, яка при 
владі, здатність робити те, що добре 
й прийнятне в Божих очах.

Ми повинні молитися не лише за 
тих правителів, які є сьогодні, а й за 
тих, кого оберуть згодом, за тих, хто 
стане правителем після наступних 
виборів. І молитися потрібно кон-
кретно. Я окреслю декілька момен-
тів, щоб ми могли мати уявлення 
про те, як це потрібно робити.

Передусім, нам треба молити-
ся за те, щоб влада насправді зао-
хочувала добро й протистояла злу. 
Нам треба молитися, щоб цінності, 
якими живуть та керуються прави-
телі, максимально були побудовані 
на тому, що є істинним добром. У 
Приповістях сказано: «Чинити без-



божне — огида царям, бо трон зміцнюється справедливістю» (Пр. 
16:12). Якщо правителі просувають те, що є злом, – це огидно й це 
обов’язково буде розхитувати їхній трон, тобто позбавляти владу 
стабільності. Від цього страждатиме стабільність держави, а отже, 
й становище народу.

Друге, за що ми повинні молитися, — щоб правителі були чес-
ними. Нікому не секрет, що політики часто приймають рішення, 
виходячи не з того, що правильно, а з того, що політично вигідно. 
Та Писання стверджує: «Цар утримує край правосуддям, а люди-
на хабарна руйнує його… Як цар правдою судить убогих, стоятиме 
трон його завжди» (Пр. 29:4,14).

По-третє, треба молитися, щоб правителі турбувалися про на-
род, бо ми не раз у житті стикаємося з тим, що наші правителі час-
то турбуються про власні політичні чи матеріальні інтереси більше, 
ніж про народ, якому вони покликані служити. «Перевага ж країни 
в цілому — це цар, що піклується про країну».

По-четверте, ми повинні молитися, щоб правителі оточува-
ли себе правильними радниками. Тобто треба молитися не лише 
за президента, а й за людей, які поряд з ним і які певним чином 
впливають на нього. «Як відкинути жужель від срібла, то золота-
реві виходить посудина, коли віддалити безбожного з-перед об-
личчя царевого, то справедливістю міцно поставиться трон його» 
(Пр. 25:4-5).

Ну й, звичайно, ми повинні молитися за спасіння душ усіх лю-
дей і правителів зокрема. Це найосновніша цінність і найважливі-
ший момент.

Але ще не все. Ми повинні не просто молитися, ми повинні жи-
ти за Божими принципами. Ми впливаємо на людей не лише мо-
литвами, а й життям. У Писанні сказано: «І дбайте про спокій міс-
та, куди Я вас вигнав, і моліться за нього до Господа, бо в спокої 
його буде і ваш спокій» (Єр. 29:7). Ці слова були звернені до наро-
ду ізраїльського, який був у вавилонському полоні. Бог закликає 
Свій народ шукати істинного миру для того міста, де Він їх оселив. 
Як ми можемо робити це? Передусім, коли християни правильно 
живуть, вони мають благотворний вплив на оточуючих. Писання 
називає це «світлом» та «сіллю». Світло освітлює все довкола, вка-
зуючи, що є добро, а що зло. Сіль же землі зберігає суспільство від 
розкладання. І досягається це насамперед через наше повсякден-
не праведне життя. Апостол Павло пише до Тита: «Нагадуй їм, щоб 
слухали влади верховної та корилися їй, і до всякого доброго діла 
готові були, щоб не зневажали нікого, щоб були не сварливі, а тихі, 
виявляючи повну лагідність усім людям» (3:1-2).

Тож чим більше буде справжніх віруючих і чим більше вони бу-
дуть жити за справжніми цінностями, тим сильнішим буде їхній 
вплив довкола й тим більше буде шансів, що цінності правителів, 
яких вони обирають, відповідатимуть Божим цінностям. 

І ще один момент. Ми живемо в такий час, коли Бог дав нам 
можливість брати участь у виборі правителів. І Бог користується 
цим, щоб досягати Своєї мети. Нам дане право оцінити людей і по-
дивитися, наскільки їхні цінності відповідають біблійним ціннос-
тям і наскільки та чи інша людина здатна обмежувати прояви зла 
й заохочувати добро. Саме це визначає, наскільки людина буде 
ефективною в ролі правителя. Тому не будьмо байдужими, а дбай-
мо про спокій міста, у якому нас оселив Господь, і молімося за ньо-
го до Господа, бо в спокої його буде і наш спокій.

Олексій КОЛОМІЙЦЕВ,
 магістр богослов’я, пастор церкви «Слово благодаті», 

м. Бетл Граунд, штат Вашингтон (США)

Новим президентом Гватема-
ли став євангельський христия-

нин

У Гватемалі 25 жовтня 2015 року відбу-
лися президентські вибори. Новим прези-
дентом країни став євангельський христия-
нин Джиммі Моралес — глибоко віруючий 
чоловік, який отримав, крім світської, ще й 
духовну освіту. 

Виборам президента в Гватемалі пере-
дувала затяжна політична криза, зокрема й 
відставка та арешт колишнього президента 
країни Отто Перса Моліни, звинуваченого 
в хабарництві та шахрайстві. Останні місяці 
країна балансувала на грані політичного та 
соціального хаосу.

Рух «Гватемала молиться» мобілізував 
понад 700 євангельських церков для безпе-
рервної молитви й посту. Сорок днів церкви 
молилися за мирне вирішення кризи. Що-
суботи вранці в центральному столичному 
парку проводилися молитовні зібрання.

«Бог поклав Свою руку на Гватемалу, і чу-
до сталося, — сказав для CBN News один із 
організаторів молитовного руху Марко Ан-
тоніо Руїс. — Ми виступили разом, як Церк-
ва, і взивали в один голос. «Багато може 
ревна молитва праведного». Бог почув го-
лоси всіх тих, хто приєднався до нас у мо-
литві».

Джиммі Моралес в інтерв’ю для CBN 
News підкреслив важливість ролі церкви: 
«Роль християнської Церкви  — бути наре-
ченою Агнця — це роль служіння та відда-
ності. Крім того, проповідувати Євангелію, 
вчити й удосконалювати таланти людей. От-
же, це досить серйозна роль».

І християни, і невіруючі в Гватемалі згод-
ні, що мирне вирішення кризи й завершен-
ня виборчого процесу стало можливим за-
вдяки активній участі церкви, і що це може 
послужити хорошим уроком для інших кра-
їн.

CBN News



Благаю чинити молитви, благан-
ня, прохання, подяки за всіх, хто 

при владі…  (1 Тим. 2:1,2)

Відповідаючи на цей заклик, ми, 
звісно ж, нічого поганого для них 
у Бога не просимо, хоча іноді й хо-
четься, аби Господь гарненько вси-
пав тому чи іншому великому зверх-
нику, бо таки ж заробили. «Дай їм, 
Господи, мудрості, пошли їм необ-
хідну твердість та мужність у їхній 
діяльності, наповни їхні серця ми-
лосердям та турботою за країну, за 
народ…» і так далі в тому ж дусі. На-
криваємо загальною молитвою злих 
і добрих, чесних і нечесних. Мені 
важко уявити, що, дуже бажаючи 
задовольнити щирі благання Своїх 
улюблених, Бог може дати більше 
мудрості міністрові-хабарнику, сили 
– хижакові-бізнесмену й таким ін-
шим. Отож, Йому доводиться якось 
сортувати наші молитовні благання, 
чи не так?

Ну, скажуть мені, є в нас молитва 
конкретна й точна, і не доведеться 
Богові, зважаючи на нашу просто-
ту, нічого підправляти: «Приведи 
їх, Господи, до покаяння! Ось коли 
вони покаються, тоді безліч різних 
гострих питань вирішаться сама со-
бою». Так, у теорії все правильно, 
але, з огляду на те, що значна час-
тина праці з «приведення» покла-
дається Богом все ж таки на людей, 
погляньмо на цю задачу з практич-
ної точки зору. Щось я дуже сумні-
ваюся, що будуть слухати наші про-
повіді судді, які «ні Бога не бояться, 
ні людей не соромляться»; корупці-
онери-міністри; безсоромні у своє-

За всіх, хто при владі

му лукавстві політики – та й усі, хто 
глибоко закоренився в беззаконні, 
піднявся вище тих, хто міг би їх зу-
пинити. Ні карою Божою, ні страхом 
пекла їх не злякаєш, і навряд чи хто 
з таких, почувши наші застережен-
ня, впаде на коліна в покаянні. Ви-
нятки, правда, трапляються, але ж 
то все-таки винятки.

Щоб розв’язати це непросте 
питання, погляньмо, як приводив 
до покаяння дуже «важких» людей 
Ісус. Пригадаймо історію з жінкою, 
яку заскочили на перелюбі (див. 
Ів.8:9). Книжники й фарисеї привели 
її до Ісуса. «Мойсей у Законі заповів 
нам побивати таких камінням, а що 
скажеш Ти?» Ісус же відповів: «Хто 
з вас без гріха, нехай перший кине 
камінь у неї». Вони ж, почувши це, і 
докорені совістю, почали відходити 
один за одним, почавши від старших 
і до останніх…»

Докорені совістю… Совість має 
кожна людина без винятку. Ні при-
належність до певної національ-
ності, ні посада, ні інтелектуальний 
рівень, ні вік, ні стать – ніщо не по-
збавляє жодну людину великої Бо-
жої милості володіти совістю. Со-
вість – це свого роду дуже чутливий 
сигналізатор у серці людини (див. 
Рим.9:1), настроєний на правду, 
який Господь залишає за Собою до 
останньої миті життя людини.

Відповідаючи на підступне запи-
тання фарисеїв та книжників, Ісус не 
став переконувати цих учених лю-
дей, користуючись Своїми знання-
ми та силою інтелекту, – очевидно, 
що це не дало б жодного успіху. Нія-
ка логіка не здатна була пом’якшити 

кам’яних сердець цих духовних про-
відників, але совість їхня була ще 
жива. Ісус духом Своїм торкається 
їхнього сумління, й вони усвідомлю-
ють свою гріховність.

Жодна людина ніколи не пока-
ється, якщо не усвідомить, що во-
на грішна. Це аксіома. За цим усві-
домленням приходить страх Божий, 
за страхом – бажання очищення та 
звільнення серця від шарів бруду, й 
далі – глибока покута.

Є ще одне місце у Святому Писан-
ні, у якому з іншого боку відкрива-
ється нам надзвичайна важливість 
совісті. У Діяннях апостолів, 4:12, на-
писано, що «немає іншого імені під 
небом, даного людям, яким належа-
ло б спастися нам». Лише ім’я Хрис-
та! А як же індіанці, папуаси, ескімо-
си та безліч інших народів, що жили, 
не маючи можливості пізнати Хрис-
та? Та ще ж мільярди тих, що населя-
ли планету до початку нової ери. Їх, 
безвинних, що, просто кинуто в без-
одню пекла? Звичайно ж, ні. Ось що 
пише ап. Павло: «А коли язичники, 
не маючи Закону, чинять по природі 
законне, вони, не маючи Закону, са-
мі собі Закон; оскільки вони показу-
ють, що діло Закону написано у їхніх 
серцях, як свідчить їм їхня совість та 
думки їхні, які то осуджують, то ви-
правдовують одна одну, в день, ко-
ли… Бог буде судити таємні вчинки 
через Ісу са Христа» (Рим.2:15). Тут 
Господь не відкриває нам усі Свої 
наміри стосовно таких людей, збе-
рігаючи певну таємницю, але неза-
перечним є те, що Спаситель наш не 
залишає без надії жодне Своє тво-
ріння.



дить, стає біля дверей і мовчки ди-
виться на мене. Такий біль у нього в 
очах… – чорношкірий змахнув сльо-
зу й продовжив. – Я не міг більше 
носити це в серці своєму і ось прий-
шов до вас, розповів усе, й мені ста-
ло легше…» Пастор наставив його, 
збадьорив – і той пішов. Ще з рік 
він стояв у своєму кутку на служін-
нях, потім десь подівся. Через кіль-
ка місяців пастор отримав від нього 
дзвінок. «Я у в’язниці. Дуже потріб-
на зустріч із вами». Вони зустрілися. 
Вигляд у негра був досить бадьорий 
і майже веселий. «Після нашої роз-
мови мені стало набагато краще. Ві-
дійшли кошмари, приступи відчаю. 
Я став читати Біблію, уважно слуха-
ти проповіді на служіннях, молити-
ся і все чекав… Чекав, що за мною 
прийде поліція. Поліція не приходи-
ла, і я зрозумів, що ви не збираєте-
ся мене здавати. Якось одна з ваших 
проповідей наштовхнула мене на 
думку, що я за свій тяжкий гріх му-
шу понести покарання. Для повного 
очищення. І ось я тут. Спасибі вам. Я 
став справжнім християнином. Ско-
ро суд, мені обіцяли, що врахують 
моє добровільне зізнання, але я го-
товий з радістю прийняти будь-який 
вирок. Моліться за мене».

Але частіше трапляється інше. У 
1Кор.8:12 апостол Павло пише про 
«вражену немічну совість». Враже-
на совість, звичайно ж, починає бо-
літи, страждати, і тоді людина, на-
магаючись уберегтися, вдається до 
ніби психологічної терапії. Скажімо, 
потрапив чоловік у скрутне фінан-
сове становище, і з’явилася нагода 
вийти зі скрути десь щось присво-
ївши, приміром, з державної влас-
ності. Совість повстає. Тоді лукавий 
підкидає чоловікові дуже перекон-
ливі виправдання: держава, мов-
ляв, у вас більше краде. Або: що ти 
мучишся, усі ж так роблять. Або: не 
вкрадеш – не проживеш. Або: не ми 
погані – життя погане. І так далі. Їх 
таких «пігулок» для тимчасового за-
спокоєння совісті на складах сатани 
незліченна кількість. І для кожної 
душі – свій індивідуальний «препа-
рат».

Якщо совість у людини не надто 
міцна, сатана старається вкласти в 
її голову думки, що ведуть до гріха  
(див. Дії 5:3). Коли людина перебу-
ває у середовищі, де її чесність по-

стійно піддається великим випро-
буванням, вона навчається обходи-
ти свою совість, чи заганяє її кудись 
у глухий кут свого єства, звідки її 
слабенький голос лунає майже не-
чутно. І тут потрібна молитва тих, 
хто знає Господа. Дух Божий по на-
ших молитвах активізує совість лю-
дей, які навчилися вправно долати 
внутрішнє викриття. Сумління їхнє 
починає потужно діяти, і саме це є 
найнадійнішим засобом, що веде 
до покути.

Ми добре знаємо, у якому ста-
ні мораль нашого суспільства. Ко-
рупція – це загальна назва багатьох 
злочинів, пов’язаних із грішми: ха-
барництво, здирництво, підкуп, різ-
ні економічні схеми в обхід законів 
і таке інше, і тому молитви наші за 
тих, хто при владі, сьогодні як ніко-
ли потрібні. З їхнього середовища 
апостол Павло (див. 1Тим.2:1) ви-
діляє царів. Тобто посадових осіб 
найвищого рангу. Очевидно, що за 
них треба молитися за кожного пер-
сонально: окремо за Президента, 
окремо за Прем’єр-міністра, окре-
мо за Голову Парламенту. І не ли-
ше тому, що саме вони мають ви-
рішальний голос, коли йдеться про 
найвідповідальніші справи та навіть 
про долю країни. Це особливі люди, 
й серця їхні знає лише Бог. І Слово 
підтверджує! Як бачимо у випадку 
з жінкою, яку схопили в перелюбі 
(див. Ів.8:1-9): першими «протвере-
зіли» старші, хоча за людською логі-
кою мало б бути навпаки.

Отже, пробудження совісті – пер-
ший найважливіший крок до пока-
яння. Але будьмо об’єктивні: дале-
ко не всі наші громадяни стануть 
справжніми віруючими. Можливо, 
до покаяння вони прийдуть не від-
разу, можливо, й зовсім не при-
йдуть, та як би там не було, грома-
дяни, у яких прокинулося сумління, 
– це вже зовсім інші громадяни. Со-
вість навчить їх «мудрості правед-
них» (Лк.1:17). І якщо це керівники 
держави, відповідальні посадовці, 
то зі зміною способу їхнього мис-
лення зміняться й напрямки діяль-
ності всього суспільства в бік спра-
ведливості, злагоди й миру.

Віктор КОТОВСЬКИЙ

Лукавий, звичайно, наполегливо 
шукає підходи до нашої совісті, але 
вона має надійний захист від Бога. 
Якби не так, то ворог, добре знаю-
чи людську натуру, наші слабкості 
та пожадання, обов’язково знайшов 
би спосіб позбавити людину її сум-
ління. І тоді мільйони чоловіків та 
жінок, які могли б спастися, пішли б 
у пекло.

Слово Боже каже нам про різний 
стан нашої совісті: чиста, непорочна 
(див. 2Тим.1:3; Дії.24:16); оскверне-
на (див. Тит.1:15); забруднена (див. 
Іс.64:5); порочна (див. Євр.10:22). 
Ап. Павло у 1Тим.4:2 вказує на «спа-
лену» совість. Якщо прийняти цей 
переклад відповідного до грецько-
го слова в оригіналі, то неодмінно 
дійдеш висновку, що, добре поста-
равшись, таки можна спекатися ці-
єї незлагідної «квартирантки». Але 
грецьке слово, що перекладено як 
«спалена», насправді має значен-
ня «таврувати, припікати». Отже, ні 
таврована «розжареним залізом» 
тяжких гріхів, ні припечена, вона ли-
шається живою й не припиняє своєї 
праці, хоча й буває дуже пошкодже-
ною.

Чудовою властивістю совісті є те, 
що вона не залежить від волі свого 
власника, й тому нерідко проявляє 
себе саме в той час, коли той влас-
ник зовсім не хоче її чути. Совість 
може попереджати людину, щойно 
вона збирається вчинити щось не-
гідне, може прокинутись і в момент 
звершення поганого вчинку, може 
карати злочинця після скоєння зло-
чину. Муки совісті не дають людині 
спокою, підштовхуючи до покаяння.

Один знайомий пастор розпо-
вів про цікавий і повчальний випа-
док, що трапився в його церкві. До 
них почав ходити якийсь чорнош-
кірий, кремезний такий чолов’яга 
кримінального вигляду. Приходив, 
мовчки стояв у кутку, нагнувши го-
лову, і так само мовчки йшов після 
служіння. Пастор збирався якось із 
ним порозмовляти, та все не вихо-
дило. Але ось той чоловік підійшов 
сам. Сповідь його була дивовиж-
ною. «Три роки тому я вбив люди-
ну… Мене не знайшли. Я влаштував-
ся на роботу, оженився, але життя 
не маю. Я не маю спокою ні на хви-
лину. Вдень убитий хлопчина стоїть 
у мене перед очима, уночі прихо-



Глава, а не главар!
Віктор РЯГУЗОВ



Одного разу мені довелося до-
повідати на конференції для чолові-
ків. Одним із доповідачів був Дейн 
Блаунт, який із притаманним йому 
гумором заявив: «Чоловіки — ви-
мираюча порода людей. Бути чоло-
віком стає політично некоректно… 
Фемінізм спочатку намагався усуну-
ти нерівність між статями, а тепер 
намагається знищити й саму відмін-
ність між ними». У цих потворних 
тенденціях помітний задум диявола 
створити на планеті моральний ха-
ос, щоб збиті з толку люди втрати-
ли здатність відрізняти істину від за-
блудження. 

Дейн Блаунт не перебільшував. 
Чоловіки — і справді вимираюча по-
рода людей, але, слава Богу, ще не 
вимерла. Все-таки є в нашому світі 
чоловіки, які будують своє життя на 
біблійних основах. А Священне Пи-
сання відстоює ідею главенства чо-
ловіка в сім’ї. Ось його основні ар-
гументи.

1. Адам був створений першим 
— це вже явний доказ його главен-
ства.

2. Бог назвав людську расу на 
честь Адама (див. 1 М. 5:2), а Єві від-
вів роль помічниці.

3. Бог дав ім’я Адаму, а той, у 
свою чергу, дав ім’я своїй дружині. 
Давати імена — право глави.

4. Якщо ви відкриєте п’ятий роз-
діл Послання до римлян, то дізна-
єтеся, що саме Адам представляв 
усе людство, і в ньому, а не в Єві, всі 
згрішили.

5. Коли відбулося гріхопадіння, 
Бог насамперед звернувся до Ада-
ма. Він не став правуватися спершу 
з Євою, хоча вона була ініціатором 
злочину. Адам, як глава, був відпо-
відальний і за себе, і за дружину.

6. Бог дав право чоловікові відмі-
няти обітниці дружини в разі незго-
ди без будь-яких наслідків для ньо-
го й неї (див. 4 М. 30:4-9). Але дру-
жина не мала права відмінити обі-
тниці свого чоловіка!

7. На пасторське служіння покли-
кані лише чоловіки (див. 1Тим.3:2). 
Жінки відігравали величезну роль у 
служінні Христа й апостолів, але не 
були пасторшами. Там, де пастора-
ми стають жінки, скасовується Бо-
жий принцип чоловічого керівни-
цтва. 

Декотрих обурює Божий поря-
док, бо вони уявляють роль глави 
схожою на роль главаря. Главар ви-
користовує владу ради утверджен-
ня свого авторитету, створення ат-
мосфери страху й насильства. Однак 
за Божим задумом шлюб не нагадує 
банду. Це влада переконання, а не 
влада насильства. Це влада особис-
того прикладу, а не понукання.

Бути керівником —справа нелег-
ка, особливо в наш час. Глава сім’ї 
стикається з безліччю проблем. У 
минулому чоловік був годувальни-
ком і здобувачем (жінка вела до-
машнє господарство й виховувала 
дітей), а тепер стан справ змінив-
ся. Нерідко жінки заробляють біль-
ше за чоловіків, і ті відчувають свою 
неповноцінність. А якщо жінка ще й 
розумніша за чоловіка, це помітно 
ускладнює його лідерську роль. 

Не треба забувати, що будь-який 
чоловік далекий від ідеалу. Коли 
жінка йому вказує на його недолі-
ки, нерідко вона буває права. І як у 
такому разі претендувати на зван-
ня глави? Та й особливості жіночо-
го характеру представляють нема-
лу проблему для чоловічого керів-
ництва. Ось що пише жінка-психо-
лог: «Справжній чоловік простіший, 
більш цілеспрямований, чесний 
і  відкритий, ніж про нього думає 
більшість жінок. Жіноча непостій-
ність та непослідовність розхитують 
стосунки статей».

Бог покликав чоловіка бути ліде-
ром, незважаючи на складність цьо-
го завдання. Писання стверджує, що 
чоловіче главенство повинне відріз-
нятися трьома важливими особли-
востями.

Любов
«Чоловіки, любіть своїх 

дру жин, як Христос полюбив 
Церкву»(Еф. 5:25).

Апостол Павло ставить перед чо-
ловіками високу планку вимог. Він 
не сказав: «Любіть дружин, як лю-
блять їх апостоли Петро та Іван». І 
справа тут не лише в тому, що мало 
хто знав, як любили дружин апосто-
ли. Павло вказує на приклад Христо-
вої любові до Церкви. Він не вибрав 
для Себе досконалої нареченої. Він 
полюбив людей, сповнених недо-
ліків та гріхів. Людей егоїстичних і 

недалеких, людей, які навіть відда-
лено не можуть порівнятися з Ним. 
Але Господь сказав: «Саме таких Я й 
полюблю і зроблю святими!»

Любити — означає турбуватися.
Чоловік покликаний турбувати-

ся про матеріальне благополуччя 
дружини, її здоров’я та духовний 
рівень. Бо й Христос турбується про 
наше благополуччя.  Він відповідає 
на наші молитви, дає можливість 
живитися Словом Божим, підтримує 
наше фізичне існування.

Любити — значить бажати до-
бра.

Можна турбуватися про дружи-
ну, керуючись неправильними мо-
тивами: «Візьми, що тобі треба, 
тільки відстань!» Насправді щира 
любов бажає добра коханій дру-
жині, навіть якщо та далека від до-
сконалості. Справжній чоловік не 
мстить, але віддає за зло добром —
до цього його покликав Господь.

Любити — значить відчувати 
прив’язаність.

Біблія говорить про подружжя як 
про неймовірно тісний зв’язок, де 
двоє є одним тілом. Любити— зна-
чить усвідомлювати свою долю не-
роздільно сплетеною з долею дру-
жини: «Я не можу жити без спілку-
вання з нею, без турботи про неї»!

Любити — значить цінувати дру-
жину.

Підкреслювати її достоїнства, як 
це робиться в останньому розділі 
книги Приповістей Соломонових: 
«Устають її діти, і хвалять її, чоловік 
її й він похваляє її» (Прит.31:28).

Любити— це Боже повеління, 
яке не має жодних обмежень у часі. 
Немає й територіальних обмежень, 
як дехто вважає, що треба прояв-
ляти любов на людях, а вдома ні чи 
навпаки. Любов не обмежена об-
ставинами, вона проявляється в бід-
ності, хворобі, бездітності. Чоловіки 
повинні зрозуміти це, щоб визнати 
любов дуже великим і непростим 
служінням.

Деякі обґрунтовано говорять: «У 
нас серйозні проблеми. Ми не розу-
міємо один одного. Й неї дуже жор-
сткий характер, їй ніяк неможли-
во догодити. Як мені жити з нею, а 
тим більше любити її?» Зазвичай я 
кажу таким чоловікам: «Якщо у ва-
шої дружини важкий характер, ви 



все одно можете і повинні її люби-
ти. Легко любити всім серцем до-
бру й слухняну дружину. Але любов 
— багатогранна. Крім неймовірного 
обожнювання, у неї є й грань дов-
готерпіння, яке ви можете прояви-
ти. Ви можете повестися з нею ми-
лостиво чи показати смирення за-
мість безчинства та роздратування. 
Ви повинні бути для неї маленьким 
Христом!»

Жертовність
«Христос полюбив Церкву і від-

дав Себе за неї» (Еф. 5:25).
Любов для Христа була пов’язана 

з величезною жертвою. Він пови-
нен був заплатити небачений ви-
куп, щоб грішники стали Його на-
реченою. Тому деякі чоловіки не хо-
чуть бути лідерами, бо вони не го-
тові чимсь пожертвувати. Вони не 
проти  того, щоб бути главарями у 
своїх сім’ях, — але не главами! Пи-
сання каже, що одружений думає 
про те, як догодити дружині. Жо-
ден главар банди не думає про те, 
як догодити її членам. Але глава 
сім’ї зобов’язаний заробляти гроші 
на утримання сім’ї, приділяти увагу 
дружині й дітям, робити їхнє жит-
тя цікавішим. А це неможливо без 
жертви.

Керувати жертовно — значить 
запросити дружину на прогулянку 
чи в кафе, чи дати їй можливість від-
почити, провести час із родичами, 
із подругами чи в церковному спіл-
куванні, а самому побути з дітьми. 
Справжня жертовність не забуває 
про сімейні пам’ятні дати, не ску-
питься на квіти чи подарунки, знахо-
дить час для молитви про здоров’я 
тіла та душі своєї «другої полови-
ни». 

Справжня жертовність чоловіка 
закриває очі на недоліки дружини 
й дозволяє прощати їй до сімдесяти 
разів по сім. Саме так чинить Хрис-
тос зі Своїми викупленими. 

Наставляння
«Щоб її освятити, очистив-

ши водяним купелем у слові» (Еф. 
5:27).

Зверніть увагу на дивовижну по-
слідовність, яку визначає Павло у 
впливі чоловіків на своїх дружин. 
Чоловіки дуже часто порушують її. 
Вони починають керувати не з лю-

бові й не з жертовності, а з наказів. 
А біблійна послідовність у керів-
ництві інша: спочатку полюби, по-
тім прояви жертовність, а вже по-
тім проси й наставляй. Якби Хрис-
тос не полюбив нас і не приніс Се-
бе в жертву, але почав би вимагати 
від нас святості, чи вийшло б щось 
із цього? Абсолютно нічого! І у вас, 
брати, не вийде, якщо вашим сло-
вам не будуть передувати любов і 
жертва!

Дружина багато очікує від вас. 
Вона розраховує, що ви будете на-
лежати їй повік-віків і закриєте очі 
на її недоліки. Їй хочеться ніжності, 
лагідного погляду, люблячого доти-
ку, доброго слова. Вона сподіваєть-
ся на захист від злої критики і чекає 
вашої відвертої розповіді про те, що 
у вас на душі. Вона чекає мудрої по-
ради, як учинити в тому чи іншому 
випадку. Вона чекає ненав’язливої 
настанови. Це зовсім не означає, що 
вона з вами погодиться і не зробить 
навпаки. Це не смертельно для вас, 
а для жінки нормально. Вона чекає 
від вас допомоги в митті посуду й 
догляді за дітьми.

Дружина чекає від вас щирої 
похвали за виконання багатьох 
обов’язків. Вона лікар для ваших ді-
тей, їхня нянька й педагог. Вона — 
кухарка й прачка; вона прибираль-
ниця і постачальник. Вона порадник 
і критик. Вона вірний молитвеник і 
друг. Якби чоловікові довелося пла-
тить зарплату за всі ці професії, дру-
жина була б дуже багатою, а він ду-
же бідним. У дружини дуже багато 
обов’язків, і вона хоче почути слова 
підбадьорення та підтримки. 

Несправедливе російське 
прислів’я: «Бий бабу молотом, буде 
як золото». Писання закликає впли-
вати не молотом, а добрим сло-
вом. Але щоб не виникало ситуації 
«хотіли, як краще, а вийшло, як за-
вжди», чоловікам слід дотримува-
тися біблійних принципів настано-
ви: правильні слова й правильний 
тон. «Нехай жадне слово гниле не 
виходить із уст ваших, але тільки 
таке, що добре на потрібне збуду-
вання» (Еф.4:29). Гниле слово — та-
ке, що принижує гідність дружини. 
«Усяке подратування, і гнів, і лю-
тість, і крик, і лайка нехай буде взя-
то від вас разом із усякою злобою» 

(Еф. 4:31). У настанові важливий не 
лише правильний підбір слова, але 
і його емоційна забарвленість, до 
якої жінки дуже чутливі. Навіть якщо 
правильне слово сказане з роздра-
туванням чи криком, воно принесе 
не користь, а рани.

У будь-якого чоловіка, який про-
читав біблійні настанови про богоу-
годне лідерство, виникає єдине пи-
тання: «Де ж узяти сили для успіш-
ного керівництва? Я грішна людина, 
покликана звершувати святу спра-
ву…»

Я хотів би коротко зверну-
ти увагу на псалом 111, який вка-
зує, де черпати сили для успішного 
керівництва:«Блажен муж, що бо-
їться Господа, що заповіді Його лю-
бить!» Ось де джерело сили для чо-
ловіків — страх перед Богом! Коли 
дружина побачить страх чоловіка 
перед Богом, вона буде його лю-
бити й поважати, бо за його керів-
ництвом стоїть авторитет Бога. Але 
якщо серце чоловіка наполовину 
належить цьому світу, якщо в нього 
немає глибоких стосунків з Богом, 
дружина сприйме його керівництво 
як диктат і буде йому противитися.

Один брат-проповідник мав по-
чаткову освіту, а його дружина — 
вищу. Коли під час проповіді він по-
глядав на дружину, то помічав одне 
й те ж: із кожною його мовною по-
милкою її голова схилялася нижче й 
нижче. Вона соромилася неграмот-
ності чоловіка і вдома вказувала йо-
му на помилки. Це було брату на ко-
ристь — він вдосконалювався. Од-
нак коли в сім’ї виникали труднощі, 
дружина завжди спішила до нього з 
проханням: «Колю, молися! Бог твої 
молитви чує!» Вона знала, що хоча 
він не сильний у грамоті, зате могу-
чий у страху Божому, і Бог завжди на 
його стороні. У духовній сфері чоло-
вік був для неї безумовним автори-
тетом.

Чоловіку немає потреби намага-
тися утвердити свою владу — Бог за 
нього постарається, якщо він боїть-
ся засмутити Бога, любить Його за-
повіді й нерозлучний із Його сло-
вом. Така людина здобуде багато 
благословень (див. Пс. 111).

Перше благословення — слава 
роду: «Буде сильним насіння його 
на землі, буде поблагословлений 



рід безневинних!» (вірш 2).
Друге благословення — ма-

теріальне благополуччя: «Багат-
ство й достаток у домі його» (3а). 
Це не значить, що чоловік має 
обов’язково стати мільйонером. 
Просто в нього буде потрібне для 
життя.

Третє благословення — Боже 
провадження:«Правда його про-
буває навіки! Світло сходить у тем-
ряві для справедливих» (3б-4а). У 
темні дні труднощів, коли чоловік 
не знає, як правильно вчинити, 
Бог дасть світло Свого проваджен-
ня.

Четверте благословення — до-
брий характер: «Він ласкавий, і 
милостивий, і праведний!» (4б).

З таким характером людина 
здатна допомогти іншим: «До-
брий муж милостивий та позичає» 
(5а).

П’яте благословення — об’єк-
тивність: «Удержує справи свої 
справедливістю» (5б). Під час роз-
гляду будь-якого конфлікту су-
дження святого чоловіка будуть 
зрозумілими, переконливими та 
справедливими. 

Шосте благословення — стій-
кість у вірі: «І  навіки він не захита-
ється» (6а).

Сьоме благословення — навіть 
після смерті приклад його жит-
тя буде світити людям: «У вічній 
пам’яті праведний буде!» (6б).

Восьме благословення — муж-
ність: «Не боїться він звістки лихої, 
його серце міцне» (7). Навіть якщо 
на адресу чоловіка хтось пустить 
мерзенні наклепи, це його не на-
лякає. Якщо повстануть вороги, то 
«уміцнене серце його не боїться, 
бо він бачить нещастя поміж воро-
гами своїми!» (8).

Дев’яте благословення — до-
брочинність: «Він щедро убогим 
дає» (9а).

Десяте благословення — вічна 
слава: «Його правда навіки стоїть, 
його ріг підіймається в славі!» (9б).

Це джерело сили й благосло-
вення — страх Господній — від-
крите для чоловіка день і ніч. 
Линьте до нього, і ви зможете бути 
справжнім лідером для своєї сім’ї!

У шлюбі Бог відвів кожному з подружжя свою роль: чоловікові — бути го-
ловою, а  дружині — підкорятися. Тут так і напрошується запитання: «А що, 
якщо чоловік прийняв неправильне рішення, яке наведе біду на всю сім’ю? 
Чи не повинна жінка в такому випадку все взяти у свої руки, щоб відвернути 
загрозу? Чи передбачені взагалі межі покірності?»

У Біблії читаємо:  «Дружини, слухайтеся чоловіків своїх, як лицює то в Гос-
поді!» Слова «як лицює то в Господі» означають, що послух дружини не по-
винен бути аж таким, щоб втягнути її в грішну справу. Це, однак, не означає, 
що дружина може виступити проти авторитету чоловіка, скажімо, якщо це 
стосується її духовного життя чи дітей.

Варто також відрізняти покірність від рабської покори. По суті непра-
вильно, якщо дружина мовчить у той час, коли сім’я віддаляється від Бога, 
нехтуючи спільними та індивідуальними молитвами, пропускаючи служін-
ня, надмірно захоплюючись якимись світськими справами.  Вона просто 
зобов’язана поділитися з чоловіком своїми побоюваннями, щоб він міг спо-
кійно все обдумати й зважити, тому що духовне здоров’я сім’ї так само за-
лежить як від прозорливості дружини (бо часто жінки відчувають ситуацію 
правильніше й глибше), так і від авторитету чоловіка. 

Коли дружина повністю висловила чоловікові те, що думає, вона може 
покласти відповідальність на нього й на Бога за прийняте ним рішення. На-
полягати будь-якою ціною, щоб чоловік учинив так, як вона вважає правиль-
ним, їй не варто, але висловити свою думку потрібно, інакше сім’я буде по-
збавлена тих благословень, які Бог виливає на неї через дружину.

Таким чином підвладна роль жінки не пригнічує її особистості. Бог дає їй 
право виявляти свої інтелектуальні можливості, дар прозорливості й помір-
кованості без покладання на неї тягаря влади й відповідальності за рішення.

Як багато зла обрушилося на родину й церкву саме тому, що жінка відки-
нула щит чоловічого авторитету. Жіноча емансипація дала суспільству багато 
необхідних реформ, але мала вкрай неприємні побічні наслідки: вона позба-
вила жінку безпеки та захисту, вивівши її з-під влади чоловіка.  Жінка тепер 
поставлена перед необхідністю вирішувати фінансові проблеми сім’ї, вико-
нувати суспільну роботу, виховувати дітей, бути представником сім’ї в школі 
чи церкві. І все це суперечить Божим постановам. Організм звичайної жінки 
не так влаштований, щоб жити в умовах постійної психологічної та емоційної 
напруги, виконуючи разом з тим ще й роль жінки та матері, для якої її при-
значив Бог.

Тому, жінки, радійте тому, що перебуваєте під владою свого чоловіка! У 
всьому підкоряйтеся йому. В цьому ваш особливий привілей  жити під захис-
том його авторитету.

Ларрі КРІСТЕНСОН,
 за матеріалами книги «Християнська сім’я»

Сила покори
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Тінь смерті
Восьмеро із шістнадцяти дітей 

сім’ї Лейків, четверо братів і четве-
ро сестер, померло від різних хво-
роб. І один із синів, Джон, ось що 
писав про свою родину: «32 роки в 
нашій сім’ї постійно хтось хворів. І 
увесь цей час над нашим домом ви-
тала тінь хвороби». Його дитинство 
було сповнене спогадів про «хво-
роби, лікарів, сиділок, лікарні, тру-
ни, кладовища й могили; про матір 
з розбитим серцем і вбитого горем 
батька, який намагався забути скор-
боти минулого, щоб допомогти жи-
вим членам сім’ї, які потребували 
любові й турботи».

Джон Грем Лейк народився 18 
березня 1870 року в Онтаріо, Ка-
нада.  Згодом батьки переїхали до 
США. У шістнадцять років він віддав 
своє життя Господу на зібранні Армії 
спасіння. Лейк хотів присвятити своє 
життя служінню, тому вступив у Ме-
тодистську школу служіння, яку не-
вдовзі через певні обставини зали-
шив. А згодом зустрів Дженні, з якою 
й одружився 5 лютого 1893 року.

Дар Дженні
Дженні ідеально підходила Джо-

ну Лейку. Вона була наділена чудо-
вим почуттям гумору, гнучким ро-

Джон Г. Лейк:
Влада, здобута в 

стражданнях

зумом, сильною вірою в Бога й гли-
бокою духовною чутливістю. Лейк 
високо цінував поради й підтримку 
своєї дружини. 

Та через два роки чудового сі-
мейного життя в дім Лейків вкрала-
ся хвороба. Лікарі поставили Джен-
ні діагноз — туберкульоз і хвороба 
серця. Через аритмію вона часто не-
притомніла — і Джон не раз знахо-
див її знепритомнілою на підлозі. 
Стан Дженні погіршувався, і в 1898 
році лікарі сказали, що для неї вже 
більше нічого не можна зробити.

 Будьмо рішучими!
Лейк стикнувся з кризою у сво-

єму житті. Де сила Божа? Вся йо-
го сім’я страждала від хвороб. Йо-
го брати були інвалідами через по-
стійні внутрішні кровотечі протягом 
двадцяти двох років. Його сестра, 
віком тридцяти чотирьох років, хво-
ріла раком грудей. Ще одна поми-
рала від хвороби крові. І тепер най-
ближча його серцю людина, Джен-
ні, була близько до смерті.

Та у свій час сам Лейк пережив 
зцілюючу Божу силу. В молодос-
ті він страждав ревматизмом. Коли 
біль у ногах став просто нестерп-
ним, поїхав до Джона Александра 
Дауї в його Цілительний дім, у Чика-

го. Там літній чоловік поклав на ньо-
го руки — сила Божа зійшла, і його 
ноги одразу ж зміцнилися.

Після свого зцілення Лейк при-
віз у дім Дауї свого брата-інваліда, 
який також був зцілений. Потім при-
віз свою сестру, яка помирала від 
раку грудей. Вона теж отримала зці-
лення. Біль минув, і велика ракова 
пухлина розсмокталася за декілька 
днів.

Смерть? Цього не буде!
Друга його сестра хворіла на-

віть після багатьох молитов за неї. 
Джон також планував відвезти її в 
Цілительний дім. Але перш ніж йо-
му вдалося зробити це, зателефону-
вала мама й сказала, що сестра по-
мирає. Коли Лейк прибув додому, 
сестра була непритомною, пульс не 
прослуховувався… Джон подивився 
на дитятко сестри, яке лежало в ко-
лисці, подумав: «Вона не повинна 
померти! Цього не буде!» Лейк від-
правив телеграму Дауї: «Моя сестра 
при смерті, але мій дух не дає їй пі-
ти. Вірю, що якщо ти помолишся, 
Бог зцілить її». Дауї відповів: «Три-
майся за Бога. Я молюся, вона буде 
жити».

Прочитавши ці слова, Лейк влад-
но повстав проти сили смерті, забо-

Історичні постаті

Перше, що відчуває людина, яка прийняла Бога як 
свого Спасителя й Цілителя, це відчуття своєї влади. 

Кожен християнин повинен усвідомлювати, що в ньо-
го є влада над гріхом. Просвітлена Богом душа повин-

на відчути також свою владу над хворобою.
Джон Лейк



роняючи їй в ім’я Ісуса. Менше ніж 
за годину сестра повністю опритом-
ніла. А через п’ять днів приєдналася 
до сім’ї за обіднім столом. 

Але все це було раніше, а тепер 
його люба дружина страждає, і її 
стан погіршується.

Диявола виявлено
28 квітня 1898 року, коли, здава-

лося, годинник відбивав останні го-
дини життя Дженні, а знайомий слу-
житель порадив Лейку змиритися з 
Божою волею і прийняти її смерть, 
у повному відчаї він кинув свою Бі-
блію в стіну каміна. Книга розгорну-
лася на 10-му розділі Дій апостолів. 
Коли Джон підійшов, щоб підняти її, 
погляд упав на 38-й вірш: «...Ісуса, 
що був із Назарету, як помазав Йо-
го Святим Духом і силою Бог. І ходив 
Він, добро чинячи й усіх уздоровлю-
ючи, кого поневолив диявол, бо Бог 
був із Ним».

Слова «кого поневолив диявол» 
потужно пронизали його розум. 
Це значить, що хвороба Дженні чи 
будь-яка інша хвороба — не від Бо-
га! І якщо Лейк — Боже дитя через 
Ісуса, то тоді Бог із ним, як Він був 
із Ісусом. Тепер Джон був переко-
наний, що саме диявол намагається 
вкрасти матір у його дітей. Саме ди-
явол руйнує його життя.

Тоді Лейк розгорнув Євангелію 
від Луки, 13:16, і прочитав: «Чи ж 
цю дочку Авраамову, яку САТАНА 
БУВ ЗВ’ЯЗАВ вісімнадцять ось років, 
не належить звільнити її?…» З по-
вною впевненістю у тому, що тільки 
Дух Святий може принести це звіль-
нення, Лейк вирішив дати Богові, а 
не дияволу останнє слово. Він увій-
шов у спальню й проголосив перед 
видимим і невидимим світом, що 
його дружина буде зцілена точно о 
9:30 ранку. 

Коли пробило 9:30, Лейк схилив 
коліна біля ліжка Дженні й призвав 
Бога. І в ту мить тіло дружини здриг-
нулося, зник параліч, серцебиття 
нормалізувалося, кашель зупинив-
ся, дихання відновилося й темпера-
тура нормалізувалася. Одразу ж!

Спочатку Лейк почув слабкий 
звук із уст Дженні. А потім вона ви-
гукнула: «Слава Богу, я зцілена!» Це 
навіть налякало його, тому що такої 
сили в її голосі він не чув уже декіль-
ка років. 

Перші кроки служіння
Після зцілення Дженні багато 

людей стали приходити в дім Лей-
ків, щоб за них помолилися. І Бог 
відповідав на молитви Джона.

За мірками того часу, Джон Г. 
Лейк був дуже успішним, він здобув 
доволі серйозний капітал. Але Боже 
покликання служити людям всере-
дині нього зростало. Певний час він 
міг балансувати між своїм успіхом у 

час служіння в північній частині шта-
ту Іллінойс Дух Божий сказав Лейку: 
«Йди в Індіанаполіс. Підготуйся до 
зимової кампанії і винайми великий 
зал. Потім навесні ти поїдеш в Аф-
рику». Коли він повернувся додому, 
щоб розповісти про це Дженні, во-
на вже знала про цей план, тому що 
Господь сказав про це і їй. 

Потім одного ранку Лейк відчув 
побудження почати піст. Він шукав 
Господа протягом шести днів, і то-
ді йому було сказано, що віднині 
він почне виганяти демонів. За цим 
прийшло вміння розрізняти й вига-
няти злих духів, і дуже швидко Лейк 
навчився рухатися в цій сфері з не-
ймовірною швидкістю.

світі й ростом у Бозі. Він навчив-
ся ходити в Дусі, що описував 
так: «Мені стало легко відгоро-
джуватися від ходу життя. Поки 
мої руки й думки були зайняті 
звичними щоденними турбота-
ми, мій дух зберігав спілкуван-
ня з Богом». Навчаючись збері-
гати зв’язок з Богом через свій 
дух, Лейк поступово наближав-
ся до ідеального часу для свого 
служіння. Він не рвався вперед, 
випереджуючи Бога, і не зму-
шував свою сім’ю страждати. 
Але коли прийшов відповідний 
час, він зміг все продати, тому 
що навчився великій вірі.

Африка кличе
Начальник Лейка спочатку пого-

дився лише дати йому відпустку на 
три місяці для проповіді Євангелії, 
застерігши його, що навряд чи йо-
му знову захочеться пожертвувати 
заробітками ради релігійних мрій. 
Лейк подякував начальнику за все, 
що той зробив, і залишив роботу. 
Потім, коли минуло три місяці, він 
сміло заявив: «Я навіки покінчив в 
житті з усім, крім проголошення та 
донесення Євангелії Ісуса Христа». 
Він більше ніколи не повертався на 
свою роботу.

У 1907 році Джон і Дженні про-
дали все своє майно й вирішили по-
вністю присвятити себе Богові. Під 

Духовний циклон
Коли настав час сім’ї Лейків їха-

ти в Африку, Бог дивним чином за-
безпечив їхні матеріальні потреби. 
У Йоганнесбурзі, де вони зупинили-
ся, їх зустріла одна жінка-американ-
ка, яка запропонувала свій дім для 
їхньої сім’ї, бо саме таке відкриття 
вона отримала від Бога. 

На першій недільній проповіді 
Лейка були присутні понад 500 зулу. 
Результатом стало потужне пробу-
дження, і за декілька тижнів безліч 
людей із Йоганнесбурга та навко-
лишніх районів були спасенні, зці-
лені та хрещені Духом Святим.

Одним із основних складників 

Ось так запрошували на зібрання 
Лейка, 1924 р.

Людська психологія побудована наступним чином: ви повірите швидше, коли
почнете діяти, аніж будете намагатися повірити, щоб почати діяти.

Джон Лейк



цих чудесних служінь була могутня 
демонстрація відповідей на молит-
ви. Чутки про це поширилися, і со-
тні людей ринули в Йоганнесбург, 
щоб отримати відповідь на молит-
ву. Після закінчення зібрань місце-
ві жителі йшли за проповідниками 
до їхніх домів, ставлячи запитання, 
щоб більше дізнатися про Бога. Там 
також було явлено багато великих 
зцілень. Зранені, хворі та немічні 
люди вишиковувалися вздовж сце-
ни й виходили з приміщення після 
молитви з криками: «Бог зцілив ме-
не!» Натовп всередині приміщення 
бурхливо реагував вітальними вигу-
ками, стаючи свідком Божих чудес.

Лейк виявляв глибоке співчуття 
тим, що ніколи не відвертався від 
прохання про допомогу. Були часи, 
коли він потребував відпочинку, але 
люди знаходили його й приводили 
хворих. Лейк молився за них день і 
ніч, ні від кого не відвертаючись.

У Йоганнесбурзі Лейк створив 
Апостольську Скинію і менше ніж 
за рік відкрив сто церков. Ці церк-
ви знаходилися в різних частинах 
Африки, і контроль за їхньою робо-
тою вимагав частих відлучок із до-
му. Саме через це він не зауважив, 
що його дружина Дженні стала гір-
ше почуватися. І 22 грудня 1908 ро-
ку вона померла, коли він проводив 
служіння в пустелі Калахарі. Причи-

ною смерті було недоїдання та фі-
зичне виснаження. Поки Джон був 
у від’їзді, натовпи хворих чекали йо-
го повернення, лежачи на лузі біля 
його дому. Тому Дженні годувала 
їх, використовуючи невеликі запа-
си їжі, які в неї були, нехтуючи своїм 
здоров’ям. 

Зрозуміло, що Лейк був приго-
ломшений цією смертю, для нього 
це був дуже важкий час, невтішний 
біль супроводжував його багато ро-
ків.

Служіння Духа
У 1912 році общину Лейка по-

просили помолитися за кузину од-
ного чоловіка, яка була в психіа-

го чоловіка, яка була прив’язана до 
ліжка і хитала головою з боку в бік, 
поклав на неї руки й вигнав демо-
на. А потім раптом знову опинився 
на колінах на сцені в Йоганнесбур-
зі. Через три тижні прийшла звіст-
ка про повне одужання цієї жінки. 
Лікарі «раптом» виявили, що вона 
абсолютно здорова, і випасали з лі-
карні.

Служіння в Америці
До часу від’їзду Джона Лейка з 

Африки зусиллями його служіння 
було підготовлено 1250 проповід-
ників, відкрито 625 церков і зверше-
но 100 000 навернень. Точної кіль-
кості чудес, які відбувалися на слу-

Євангелізаційний намет

жіннях, підрахувати неможливо. 
Лейк повернувся в Америку в 

1912 році. Через рік Джон зустрів-
ся з Флоренс Світцер з Мілуокі, штат 
Вісконсін, та одружився з нею. У на-
ступні роки вони стали батьками 
п’ятьох дітей. Флоренс була чудо-
вою стенографісткою й відповідала 
за запис та зберігання багатьох його 
проповідей.

Кімнати зцілення в Спокейні
Завдяки одному своєму друго-

ві Лейк отримав можливість без-

тричній лікарні Уель-
са за сім тисяч миль 
від них. Коли члени 
церкви молилися, 
служителеві, за його 
свідченням, здава-
лося, що від них до 
нього стікаються вог-
ненні спалахи. Потім 
він раптом побачив, 
що пересувається 
зі швидкістю світла. 
Опинившись на міс-
ці, де ніколи не був, 
зрозумів, що прибув 
в Уельс. Він увійшов 
у кімнату кузини то-

Джон Лейк (справа внизу з лі-
дерами пробудження на Азуса-
стріт, біля нього сидить Вільям 
Сеймур



коштовно пересуватися країною. 
Спочатку він поїхав у Спокейн, штат 
Вашингтон, де організував кімна-
ти зцілення. Дуже часто в місцевих 
газетах з’являлися свідчення про 
дивовижні зцілення, які отримува-
ли люди. Одна жінка свідчила, що 
втратила жіночі органи, але завдяки 
зціленню змогла знову народжува-
ти — і показала свого чудового ма-
люка. Інша жінка розповіла про чу-
десне зцілення колінної чашечки — 
після молитви кістка стала на місце 
без болю менше, ніж за годину. Ще 
одна жінка з невиліковним раком 
повністю зцілилася після молитви. 
Інша жінка миттєво отримала оздо-
ровлення від ревматоїдного артри-
ту, і її кістки прийняли нормальний 
вигляд, а також у неї дивним чином 
виросла мочка вуха, без якої вона 
народилася. 

Але найдивовижніший випа-
док в цілительному домі Спокей-
на пов’язаний з маленьким хлоп-
чиком. Казали, що його голова ма-
ла вигляд перевернутої яхти. Лікарі 
оголосили, що нічого не можна зро-
бити, поки йому не виповниться 12 
років, але й тоді операція буде дуже 
небезпечною. Однак після молитви 
кості хлопчика пом’якшали, голова 
розширилася і його скули віднови-
лися, прийнявши нормальний ви-
гляд. Параліч також дивним чином 
зник — і він став говорити, як й інші 
діти.

Згідно з урядовою статистикою, 
між 1915 і 1920 роками Спокейн був 
«найбільш здоровим містом у світі» 
завдяки служінню Джона Лейка. До-
кументація самого Лейка свідчить, 

що в кімнатах зцілення отримува-
ло оздоровлення до двохсот людей 
на день і що більшість із них не були 
членами церкви. 

Як Лейк пояснював усі ці неймо-
вірні зцілення? Для прикладу він 
любив згадувати сестру Еттер, яка 
зробила сильний духовний вплив 
на його життя. «Коли ми бачимо 
святі спалахи небесного полум’я в 
житті людини, як у нашій сестрі Ет-
тер під час чийогось зцілення, то 
це тому, що її свідомість і Христос 
у ту мить єдині. Вона розчиняється 
в Бозі. Я бачив, як жінка, яка поми-
рала, задихаючись, була зцілена за 
тридцять секунд, коли сестра Еттер 
вигнала з неї демона. Полум’я Бо-
же, вогонь Його Духа, десять секунд 
зв’язку зі Всемогутнім Христом біля 
престолу Божого — ось секрет усьо-
го».

Боротьба за П’ятидесятницю
У травні 1920 року Лейк зі Спо-

кейна вирушив у Портленд, штат 
Орегон, де роз’їжджав як апостол і 
певний час був пастором. А згодом 
розпочав служіння зцілення, як у 
Спокейні. 

У Портленді Лейк побачив виді-
ння, у якому йому явився ангел. Ан-
гел розгорнув Біблію на книзі Дій, 
вказавши на злиття Духа в день 
П’ятидесятниці. Ангел також при-
вернув увагу Лейка до інших духо-
вних явищ і відкриттів у цій книзі 
й сказав: «Ось П’ятидесятниця, яку 
Бог дав через серце Ісуса. Борися за 
неї. Змагайся за неї. Учи людей мо-
литися за це. Тому що це й тільки це 
дасть відповіді на запити людського 

серця й владу перемагати сили тем-
ряви».

Відтоді Лейк боровся за виконан-
ня Слова Господнього з іще більшою 
силою. Протягом наступних одинад-
цяти років він їздив по всій Амери-
ці, повністю присвятивши себе пра-
ці. Для досягнення надприродних 
цілей Джон закликав кожного віру-
ючого до сили П’ятидесятниці. Він 
був наділений дивовижною здатніс-
тю підтримувати віру й відкриття в 
серцях своїх слухачів. Служителі, які 
вчилися в нього, невдовзі розпочи-
нали власні служіння віри, які вили-
валися в дивовижні зцілення. 

У 1924 році Лейк був відомий у 
всій Америці як провідний зцілюю-
чий євангеліст. Він заснував сорок 
церков у США та Канаді, у яких від-
бувалося так багато зцілень, що в 
общинах його стали звати «Доктор 
Лейк».

Царювання на небесах
День Праці в 1935 році припав 

на спекотну неділю. Сім’я Лейка 
відвідала пікнік у недільній школі, і 
Джон повернувся додому геть стом-
леним. Він ліг відпочити, Флоренс 
попросила його побути вдома, по-
ки вона сходить у церкву на вечірнє 
служіння. Та коли вона повернула-
ся додому, побачила, що з Джоном 
трапився інсульт. Два тижні він був 
дуже слабким, майже весь час не-
притомним. А 16 вересня 1935 року 
Джон Г. Лейк відійшов до Господа. 
Йому було шістдесят п’ять років.

Якби ми повною мірою усвідо-
мили велич влади Ісуса та сенс на-
шого становища в Ньому, як це зро-
бив Лейк, кожен народ возносив би 
хвалу Богові. І всі демонічні режи-
ми рухнули б під цим авторитетом. 
Джон Г. Лейк показав нам, що такий 
стиль життя можливий, і він прино-
сить радість тим, хто обирає його. 

Тому не переставайте жити в то-
му, що Бог дав нам через Христа Ісу-
са. Дозвольте Духу Святому відкри-
ти вам ваше небесне становище, а 
потім займіть своє місце й змінюйте 
народи для Бога.

За книгою Ліардона Робертса 
«Божі генерали»

Команда служіння Джона Лейка



Творці історії

«І наблизившись, Авраам сказав: Чи знищиш разом пра-
ведника з неправедним і буде праведник як неправедний? 
Якщо буде п’ятдесят праведників в місті, чи знищиш їх? Чи не 
пощадиш усе місце задля п’ятдесяти праведників, якщо бу-
дуть у ньому? Зовсім не зробиш ти згідно з цим словом, щоб 
знищити праведника з неправедними, і буде праведник як не-
праведний. Зовсім ні. Суддя землі всієї — чи не зробиш суд? 
Сказав же Господь: Якщо знайду в Содомах п’ятдесят правед-
ників в місті, зоставлю усе місце задля них» (1М.18:23-26).

Ярослав ЛУКАСІК

Точка зору



не тільки слухають — вірять їй і на-
слідують її. Коли Джон Леннон за-
співав пісню «Imagine» («Уяви собі 
світ, у якому немає раю, пекла, ре-
лігії…»), вона стала гімном цілого 
покоління, яке відкинуло християн-
ську віру. Хіба Бог не хоче мати на 
землі Своїх професіоналів, які бу-
дуть змінювати, наприклад, акаде-
мічну сферу в Україні? Чи має зна-
чення для Бога, які ідеї викладають-
ся в університетах? Чи Його цікавить 
тільки те, що відбувається в церкві, 
тільки те, як ваш хор співає? Хіба Бо-
гові байдуже, як себе поводить пре-
зидент? Коли по телебаченню полі-
тики брешуть, що думає Бог з при-
воду цього? А коли журналісти по-
ширюють неправдиву інформацію? 
А потім навіть християни слухають, 
вірять і роблять те саме. Якщо су-
ди засуджують невинних людей, 
бо прокурорам хтось платить, мож-
на уявити, який великий Божий гнів 
над Україною! Чи цікавлять Бога за-
кони, які приймають в державі, на-
приклад, закон про аборти?

Богу потрібні люди з баченням, 
яка повинна бути законотворчість, 
лобіювати закони. Потрібні люди, 
які можуть народжувати мистецтво, 
що формуватиме нову систему цін-
ностей. У пророка Осії написано, що 
«народ без знання гине». Якщо в 
церков, християн, лідерів немає ба-
чення — вони не знають, куди іти. 
Ми повинні знати, як саме Царство 
Боже має прийти в наше життя, як 
саме воля Божа має здійснитися в 
нашій країні. Якою має бути наша 
стратегія?

І друга характеристика правед-
ників, заради яких Бог змінює хід іс-
торії, — вони готові посвятити своє 
життя виконанню Божого бачення, 
стати Божим інструментом. Іноді це 
означає спалити квиток до Амери-
ки…

Національна еліта
Отже, для преображення краї-

ни Богові потрібні Його люди. Я все 
життя вивчаю історію, захоплюю-
ся нею. Знаю, що Бог промовляє до 
нас через історію. І завжди, коли в 
історії відбувалися якість переломні 
події, за ними стояла конкретна со-
ціальна група, яка була носієм пев-
ного бачення і певних цінностей, що 
відрізнялися від панівних.

Пам’ятаєте, коли закінчувався 
Майдан, була прекрасна атмосфера 
ентузіазму. Вже відбулися певні змі-
ни. За ці зміни була заплачена ви-
сока ціна. Тоді я багато роздумував 
і мені прийшла думка, що наша кра-
їна ще не готова до цілісного преоб-
раження. Знаєте чому? Бо не бачив 
тоді й до сьогодні не бачу жодної 
соціальної групи, яка є носіями но-
вого бачення для України і яка має 
сильну систему цінностей. Ні серед 
політичних партій, ні серед релігій-
них груп. 

Богу потрібен авангард, еліта. 
Еліта — це, з одного боку, люди, які 
беруть на себе відповідальність за 
все інше суспільство. З іншого бо-
ку — це люди, які мають великий 
вплив на інших. Я б назвав три якос-
ті, властиві еліті. Перше, це люди, 
які мають дар, здібність, силу. Дру-
ге, це люди, які мають статус (ста-
тус необхідний для реалізації дару). 
Третє, це люди, які мають відчуття 
місії, власного призначення, бажан-
ня ділитися власним даром. 

Які люди можуть бути представ-
никами еліти? Учені. Вони пишуть 
мудрі речі, які часто дуже важко 
зрозуміти. Але їхній вплив на жит-
тя суспільства, на освіту — величез-
ний. Журналісти. В епоху інформації 
вони мають таку владу, що просто 
в голові не вкладається. Їхня влада 
росте буквально з кожним роком, і 
це лякає. Сьогодні з подачі журна-
лістів навіть президентів обирають. 
Митці — актори, музиканти… Хто з 
вас мав в дитинстві на стіні плакат з 
Арнольдом Шварцнеггером? А по-
тім брали гирі й намагалися досяг-
нути його рівня. Вплив акторів не-
ймовірний! Наприклад, ви знаєте, 
що моду вдягати піджак на майку 
ввів кіноперсонаж Джеймс Бонд? 
А те, що в кожному фільмі Джеймс 
Бонд має нову жінку, як ви думаєте, 
впливає на глядачів? Також спортс-
мени, освітяни, бізнесмени, політи-
ки, священики — все це національ-
на еліта.

Хронічна хвороба
На мій погляд, найбільша про-

блема України в історичному розрізі 
— хронічна втрата своїх національ-
них еліт. Це відбувається протягом 
всієї української історії, починаючи 
з XVIст. аж по сьогоднішній день. 

Бог питає, чи є в цій місцевості 
достатня кількість праведників, за-
ради яких Він може втрутитися в іс-
торію. Богові потрібна критична ма-
са людей — праведників, без яких 
Він з усією Своєю могутністю і гені-
альністю не може робити преобра-
ження.

Далі читаємо, як іде змагання, 
«торги» Бога з Авраамом: 45 пра-
ведників, 40, 30, 20, 10… Бог сказав: 
«Не знищу і ради десяти». Тобто на 
таку кількість нечестивих людей, які 
жили в Содомі й Гоморрі, Богові по-
трібно було хоча б 10 праведників. 
Чи знайшлися вони там? Ні, не зна-
йшлися. Знайшовся Лот, якого мож-
на назвати «напівправедником», 
знайшлася його дружина, яка тужи-
ла за Содомом, знайшлися зяті, які 
сміялися з нього, знайшлися донь-
ки, які, навіть вийшовши з міста, ро-
били нечестя, якого там навчилися…

Виходить, що в певний перелом-
ний момент Бог може не знайти Со-
бі людей. Коли кажемо, що Бог шу-
кає праведників, про кого саме йде 
мова? Що це за люди, заради яких 
Бог може благословити країну, а не 
знищити? Це люди і з чистим сер-
цем, і з Божим страхом, і мудрі, і не-
байдужі до свого народу, і жертовні, 
і тверді духом, і вірні Богу до остан-
нього… Але хочу зосередитися на 
двох основних характеристиках.

Боже бачення
По-перше, вони повинні знати й 

бути носіями Божого бачення для 
своєї країни. Яка є Божа воля в різ-
них сферах життя суспільства? Як 
Бог дивиться на економіку, на ко-
рупцію, на політику, на закони, на 
освіту? Це конкретні речі. Якою мо-
вою потрібно розмовляти в Украї-
ні? Чи є Божий погляд на це? З ким 
Україні інтегруватися — із Заходом 
чи зі Сходом? Бог займається гео-
політикою чи ні? Ви читали в Біблії 
щось про геополітику? Єремія, Ісая 
не раз промовляють до царів: «На-
віщо вам інтегруватися з Єгиптом?» 
Як повинна розвиватися україн-
ська культура? Чи повинні українці 
носити майки з козаками, які пиво 
п’ють? А що Бог думає про літера-
туру, музику? У Нього є свій погляд, 
наприклад, на «Океан Ельзи»? Бога 
цікавить, про що співає Леді Гага? 
Адже її слухають мільйони людей. І 



Що відбулося в кінці XVI на початку 
XVII століть? Пам’ятаєте князя Байду 
Вишневецького, який заснував За-
порізьку Січ, про якого козаки пісні 
співали? А знаєте, що зробив його 
правнук Ярема Вишневецький? Він 
уже боровся проти козаків. Яка між 
ними різниця? Прадід був україн-
цем, а внук став полонізованим, ля-
хом. Й інші князі після нього по суті 
були членами іншої нації. Той потен-
ціал, ту відповідальність, яку мали 
за свій народ, — вони втратили, ста-
ли служити іншому народу.

Зрештою, козаки перейняли 
роль шляхти й князів. Вони стали 
новою національною елітою. Це бу-
ли прекрасні люди, про їхні звитяги 
складені легенди. Але вони не вмі-
ли побудувати державу, їм не виста-
чало освіти, політичного мислення… 
Тому після козацьких війн почався 
період Руїни. Починається період 
русифікації — українці будують Ро-
сійську імперію. Кращі українці бу-
дують російську культуру.

Потім приходять більшовики, 
комуністи з гаслами «соціальної 
рівності»,тобто — ніякої еліти. Хо-
ча насправді вони створили власну 
«червону» еліту. Що ж вони робили 
зі справжньою новою українською 
елітою — письменниками, вчени-
ми, які народилися в 1920-1930-х 
роках? Їх репресували, розстрілюва-
ли, знищували фізично. Що робили 
з «куркулями»? Це ж сільська еліта 
— найкращі люди в селі, найпра-
цьовитіші. Їх знищували!

А що відбувається тепер із укра-
їнською елітою? Найкращі люди, 
талановиті люди, геніальні люди 
— тільки й мріють, щоб виїхати за-
кордон. Іноземні університети, ко-
ли знаходять тут здібних студентів, 
— стипендіями їх переманюють до 
себе. І вони вже працюватимуть на 
інші держави! Чи є оці здібні люди 
благословенням для нашої нації? Чи 
добре для держави, якщо вони є? 
Звичайно! Навіть ми з вами могли б 
бути сьогодні зовсім іншими людь-
ми, якби наша національна еліта не 
була знищена або не емігрувала за-
кордон.

Шлях Реформації
У Книзі пророка Ісаї написано:«Бо 

Господь ось, Господь Саваот візьме з 
Єрусалиму й з Юдеї підпору й опо-

ру: усяку підпору від хліба, і всяку 
підпору води, лицаря та вояка, суд-
дю та пророка, і чарівника та старо-
го, п’ятдесятника та родовитого, і 
радника, і в мистецтві премудрого, 
і в закляттях умілого, і за правителів 
дам юнаків, і дітваки запанують над 
ними! І буде чавити народ один од-
ного, і кожен свого ближнього! По-
встане хлопчак на старого, а легко-
важений на поважаного...» (Іс.3:1-
5).

Цей текст Писання говорить, що 
Бог на покарання за гріхи народу за-
бирає мудрих і сильних людей, а на-
томість залишає нерозумних і недо-
свідчених, або «зеків», злодіїв... Це 
справді велике прокляття, коли елі-
та забрана в народу. Чому так тра-
пилося в історії України? Кожен на-
род Європи у свій час стояв перед 
рішенням: вибрати шлях Рефор-
мації й будувати свою національну 
культуру на основі Біблії чи відкину-
ти це. В Україні не відбулося Рефор-
мації. Якщо подивитися з цієї точки 
зору, ми побачимо, що народи, які 
в XVIст. не прийняли Реформації, до 
сьогодні переживають кризи. А ті, 
що прийняли, — нині процвітають. 
Подивімося на карту світу: протес-
тантські країни — це багаті розви-
нуті країни, це вільні країни, це кра-
їни, у яких працюють закони й т. ін. 
Вибір прийняти Реформацію чи ні 
стояв колись і перед українською 
елітою — князями, шляхтою. Це не-
ймовірно важливий урок для нас!

Тепер Україна знову знаходиться 
в переломному періоді історії. І хо-
ча цей час дуже тривожний, він на-
зивається «вікном можливостей». 
Саме тепер у людей пробуджуєть-
ся свідомість, вони ставлять питан-
ня: куди нам іти, що нам робити? І 
коли знаходять якусь чесну людину, 
намагаються залучити її. Я знаю ба-
гато таких історій, коли приходять 
до пастора й просять: стань канди-
датом в депутати! Сьогодні люди як 
ніколи розуміють, що всі проблеми 
лежать у моральній, духовній сфері. 
Навіть політичні гасла про це про-
мовляють: «Зміни себе — зміни 
Україну!» Потрібне духовне відро-
дження — це скажуть вам позацер-
ковні люди. Причому багато хто з 
них з надією дивиться саме на церк-
ву. «Усе творіння з надією очікує 
з’явлення Божих синів» (Рим.8:19).

Час для церкви
Це — час для церкви, друзі! Для 

віруючих духовних моральних по-
свячених людей. Для людей, які ма-
ють ідеї, ідеали! А тепер дуже важ-
ливе питання: чи готові ми? Чи гото-
ві Божі праведники бути в авангарді 
суспільства, будувати справжню Бо-
жу еліту нації, бути отією критичною 
масою, заради якої Бог втрутиться в 
історію України й преобразить її? Чи 
готова церква до цього?

Чи маємо ми Боже бачення для 
України? Чи маємо ми власні хрис-
тиянські медіа, які проголошують 
єдину систему ідей, і до яких при-
слухається суспільство? Чи маємо 
ми власну академічну еліту, осеред-
ки християнських вчених, які при-
носять альтернативні наукові погля-
ди в психологію, медицину, філосо-
фію? У нас є об’єднання бізнесме-
нів-християн. Але чи народжують 
вони новий тип підприємця, як це 
було, наприклад, в часи пуритан, які 
вміли заробляти, але розуміли, що 
гроші повинні служити для Божого 
царства, а не для розкоші?

Не хочу сіяти у вас песимізму, хо-
чу мотивувати до дій. А перш ніж ді-
яти, потрібно вчитися. Бо є «вікно 
можливостей», а в нього немає ко-
му ввійти! Тож не залишаймося на 
рівні гарних гасел, а почнімо роби-
ти конкретні справи. Як кажуть в 
Америці: «Just do it!» Час молитися 
і час діяти. Час серйозно взятися до 
справи. Потрібна реальна програ-
ма, реальне бачення щодо власно-
го життя, якщо ми хочемо вплинути 
на нашу націю. Що я маю робити на 
своєму місці? Який у мене дар? Як 
мені його розвивати? Який мені за-
йняти статус, щоб його реалізувати? 
Яка моя місія в історичному проце-
сі? Запитай про це в Бога!

Щоб бути творцями історії, по-
трібно мислити історичними кате-
горіями, розуміти, як твориться іс-
торія. Думаю, що християни повинні 
це якнайкраще розуміти, адже Бі-
блія — це історія. Саме уроки Біблії 
нам потрібно усвідомити й перене-
сти на історію України.

За матеріалами лекції 
Ярослава Лукасіка



Вулицею брів пес. А оскільки життя в собаки було, 
у прямому й переносному значенні слова, собачим, то 
він мав поганий настрій. Йому сьогодні не везло. На-
певно, просто був не його день. Назустріч собачці йшов 
звичайний перехожий. Пес стомлено підняв голову й 
подивився на нього. Виглядав він добродушним і, най-
імовірніше, був занурений у свої думки. Але на його об-
личчі була ледь помітна усмішка. «О, посміхається! — 
зауважив собака подумки. — Від поганого життя не по-
сміхаються… Значить, добре живеться… А тут… Образ-
ливо!.. Несправедливо!»

Пес опустив голову, поглянув на добротні черевики 
перехожого — і ще більше засмутився. Він пригадавде-
кілька моментів свого життя, коли отримав ось такими 
черевиками прямо по мор… — ой, по лицю. Від цього 
йому стало ще більш незатишно й печально. «Образли-
во! — знову подумав собачка. — Несправедливо!»

Перехожий підійшов ще ближче. Зустрічний віте-
рець доніс ледь вловимий запах чогось м’ясного з його 
пакета, і в собаки звело шлунок. «Це вже занадто, — 
простогнав він. — Ні, це не нормально: одні перекушу-

ють ковбасою, а інші перекушують на смітнику. Образ-
ливо! Несправедливо!»

Перехожий майже порівнявся з собакою, коли йо-
го погляд впав на його рукавиці. «На собачому хутрі!» 
— одразу визначив пес, і його стало нудити від страху 
шкуродерні, що нахлинув на нього. Йому, не зрозуміло 
чому, тут же прийшло на пам’ять прислів’я, яке він не 
раз чув від людей: «Собаці — собача смерть!» —і пес 
одразу ж відчув себе мандрівником та приходьком на 
цій брудній та холодній вулиці.

«Ні, так не повинно бути! — з останніх сил видихнув 
собака. — Не можна, щоб усе ось так!..» Пес зібрав усі 
свої душевні сили, приловчився і… відчайдушно хапнув 
зубами за ногу  добродушного перехожого, який порів-
нявся з ним…

Те ж саме стрічається і серед людей. Запитай деяких: 
«Навіщо ти це зробив? Чому ти так повівся?» Одні да-
дуть чесну відповідь: «Я не знаю», інші: «А просто він 
під гарячу руку попав!» Ми за звичкою виміщаємо свій 
поганий настрій на комусь і тим самим примножуємо 
зло. Хоча задумка Творця полягає в тому, щоб ми вирі-
шували свої внутрішні питання з Богом, а не робили ви-
нним того, хто зовсім випадково опинився поряд з на-
ми і зовсім не причетний до наших проблем. Зауважте 
це собі, улюблені, щоб не уподібнюватися цьому собаці 
з моєї історії.

«Повстримайсь від гніву й покинь пересердя, не 
розпалюйся лютістю, щоб чинити лиш зло» (Пс. 36:8).

Михайло ЮНАКОВСЬКИЙ

Апостол Павло завжди радів. Він звик бути щас-
ливим. Послання до Филип’ян особливо радісне. 
Перегляньмо його. 

Апостол радісний з початку і до кінця. 
Він підсолоджує молитву радістю: 1:4. 
Він радіє, що проповідують Христа: 1:18.
Він живе, щоб сприяти радості церкви: 1:25; ба-

чити її членів у згоді та радості: 2: 2.
Він радіє тому, що трудився не намарно: 2:16.
Його повеління филип’янам на прощання: «Ра-

дійте в Господі»: 3:1.
Він висловлює свою радість в турботі про них: 

4:4,10,18.

Календар грішника містить лише кілька днів у 
році, які позначені як свята; але в календарі хрис-
тиянина кожен день відзначений Божою рукою як 
день радості.

Чарльз СПЕРДЖЕН



В 1925 році Бог покликав і спас  
мою маму Анну Тимофіївну Шев-
ченко і хрестив її Святим Духом з 
ознакою інших мов.  Вона раділа 
небесною радістю, обіймала й ці-
лувала усіх нас і цілий день не мо-
гла говорити своєю рідною мовою, 
так що сусіди стали думати, що вона 
збожеволіла. Та увечері її уста від-
крилися, і вона славила Бога рідною 
мовою. Це неймовірно вплинуло на 
оточуючих, що ще раз підтверди-
ло слова апостола Павла: «Мови іс-
нують на знак не для віруючих, але 
для невіруючих» (1 Кор. 14:22).

У 1926 році Бог покликав до Себе 
мене й мою сестру Віру. Ми в Ньому 
знайшли щастя, дар вічного життя й 
пережили П’ятидесятницю. Слава 
Богу хай буде повіки! Ми щасливі, 
що Бог нас покликав у юності й про-
вів нас Своїми великими стежками, 
дарував нам бачити Його могутню 
руку, що вибавляє від гріхів. Його 

чудеса й милості продовжуються в 
нашому житті й дотепер. І про це не 
можна мовчати. 

З юності пригадую діяльність 
брата І.Ю. Воронаєва, голови Союзу 
християн євангельської віри, який 
особливо багато потрудився разом 
із іншими братами, поширюючи ві-
стку Євангелії. Одного разу, відвіду-
ючи церкви в нашій місцевості, він 
стикнувся з відомим гіпнотизером 
Пєтуховим, який, вивчивши «чорну 
магію», видавав себе за великого 
чудотворця. Зацікавлений євангель-
ською звісткою, він дуже хотів ба-
чити Воронаєва. Зустріч відбулася в 
зимовий час. Коли, вирушивши від-
відати одну з церков, брати Воро-
наєв та Павлов їхали на санях, Пєту-
хов приєднався до них. Дорогою він 
вирішив приспати брата Воронаєва 
й до цього приклав усе своє мисте-
цтво, але не зміг. Раптом коні поне-
сли, і Пєтухов упав у сніг. Коли під-

няли його, то стали розпитувати, що 
сталося. Тоді він зізнався, що сила, 
яка була в браті Воронаєві, значно 
перевершила ту силу, яка в ньому, і 
він не зміг проти неї встояти. Згодом 
Пєтухов навернувся до Господа…

У 1929 році Іван Воронаєв був 
заарештований за свою віру й ви-
сланий у Сибір, де й помер після 
багатьох страждань. Його дружина 
Катерина багато років томилась у 
тюрмах, втратила здоров’я. Діти по-
вернулися в Сполучені Штати Аме-
рики. Згодом і їхня мама була відпу-
щена й приїхала в Америку до своїх 
дітей. Та її здоров’я вже не віднови-
лося, і невдовзі вона відійшла у ві-
чність. Я особисто був присутній на 
її похороні й на прохання дітей звер-
шував похоронну службу…

* * *
Невдовзі після того, як ми навер-

нулися до Господа (1925-1926 рр.), 
в Україні ми отримали відкриття че-
рез дар пророцтва від Господа, що 
нас чекає довгий шлях у Китай. Важ-
ко було собі це навіть уявити. Украї-
на ж була так далеко від Китаю! Ба-
гато кілометрів пролягало між нами 
та цією країною. До того ж ми дуже 
мало знали про Китай. У пророцтві 
було сказано: «Посилаю вас на пра-

Китайcькі дороги 
українських емігрантів

Наш журнал уже висвітлював на своїх сторінках (№ 2, 3, 2003 р.) тему 
еміграції українських п’ятидесятників до Америки через Середню Азію 
та Китай. Тоді про цю дивовижну подорож розповідав син українського 
емігранта, який народився в Китаї, Олександр Сергійович Шевчук. Про-
понуємо увазі читачів спогади ще одного учасника цієї затяжної еміграції 
— Олександра ШЕВЧЕНКА, який згодом організував слов’янську церкву 
в Лос-Анджелесі. Публікується за книгою О. Шевченка «Краткая история 
христиан евангельской веры пятидесятников».
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цю». Дух Святий відкрив також, що 
Україну та Росію чекають великі бі-
ди, кровопролиття, розрухи й що 
мільйони людей загинуть. Але ті, 
хто довіриться Господу, будуть вря-
товані.

І ось настав цей час. Навесні 
1928 року ми, селяни, вийшли в по-
ле орати й сіяти. Але Дух Святий нам 
сказав: «Діти, ви сієте, але жати не 
будете». А перед самими жнивами 
Господь сказав: «Настав час, наро-
де мій, виходьте! Я Сам буду супро-
воджувати вас і оберігати в далекій 
дорозі».

Брати та сестри стали розпроду-
вати своє майно. Звичайно, нелег-
ко було розлучатися з тим, що бу-
ло важкою працею нажите нашими 
прадідами, дідами, батьками, але 
Бог дарував нам живу віру й вели-
ке бажання йти вперед, як Авраа-
му, якому Він сказав: «Вийди зо сво-
єї землі, і від родини своєї, і з дому 
батька свого до Краю, який Я тобі 
покажу» (1 М. 12:1).

Ця подія, коли Бог виводив Свій 
народ, зворушила багатьох. Дивля-
чись на те, що відбувається, нас за-
питували: «Куди ви збираєтеся?» 
Були й такі, які казали: «Ви поверне-
теся назад. Що ви робите?»

Наша сім’я мала труднощі через 
те, що наш батько був невіруючим. 
Чотири роки він завдавав мамі ба-
гато неприємностей за те, що вона 
пішла за Господом. Коли ж зайшла 
мова про розпродаж майна, батько 
заявив, що нікуди не поїде, мовляв: 
«Їдь зі своїми братами хоч на край 
світу». Мати була у великій скорботі. 
І ми розділяли цю скорботу з нею. 
Одного разу батько поїхав на ярма-
рок у Новий Буг. Мати пішла на мо-
литву й отримала відповідь від Гос-
пода: «Дочко Анно, поспіши додому 
— і матимеш велику радість». Коли 
вона прийшла додому, батько по-
вернувся з ярмарку й каже їй: «Зна-
єш, Анюто, я оголосив розпродаж 
нерухомого майна на ярмарку». 

Мати дуже зраділа й прославила 
Господа, що Він так усе Сам улашту-
вав. У призначений день прийшли 
люди, і все було одразу розпродано. 
Ми приєдналися до багатьох інших 
сімей і вирушили в путь.

Прибувши в місто Н.Б., у якому 
була залізнична станція, ми відві-
дали місцеву церкву. Там мали про-

щальне зібрання. Пресвітер брат 
Ротарюк вирішив омити ноги всім, 
хто від’їжджав, під час Вечері Гос-
подньої і дав нам напутнє благосло-
вення, а також вірш на пам’ять із По-
слання до филип’ян, 1:27: «Тільки 
живіть згідно з Христовою Євангелі-
єю, щоб, чи прийду я й побачу вас, 
чи й не бувши, почув я про вас, що 
ви стоїте в однім дусі, борючись од-
нодушно за віру євангельську». До 
цих пір у моїй пам’яті зберігся той 
момент розставання і цей дорого-

війни. Ми тільки чули про ті руйну-
вання та масові знищення й сердеч-
но дякували Господу, що Він вивів 
нас звідти завчасно. Хоча ми й не 
кращі від інших, але Його скіпетр 
благовоління був простягнутий до 
нас.

У кінці 1929 року Дух Святий при-
значив нам подальший маршрут: 
їхати в Алма-Ату (Казахстан). Ново-
навернені люди також отримали 
вказівку згори подорожувати з на-
ми. Ми прожили в Уральску близь-

цінний вірш.
Перша зупинка, за 

велінням Духа Святого, 
була в Нижньому Ураль-
ську. Дехто зупинився 
в місті Уральську. Але 
більша частина людей 
розмістилася в навко-
лишніх селах та хуторах. 
У всіх місцях, де зупиня-
лися, звершувалися бо-
гослужіння з благовіс-
тям Євангелії Царства 
Божого. Господь щедро 
благословив працю. За 
дуже короткий період 
багато душ навернуло-
ся до Господа й охрес-
тилося водним хрещен-
ням по вірі. Сила згори 
була проявлена й у цих 
місцях, так що багато 
людей отримувало хре-
щення Святим Духом че-
рез покладання рук. 

Мій батько, Юхим Андрійович, 
почувши про таку сильну дію Свя-
того Духа, пройшов пішки 35 кіло-
метрів на служіння. І там його Бог 
спас та хрестив Святим Духом. Він 
повернувся до нас новою людиною. 
Одного разу, взимку 1929 року, ми з 
сестрою Вірою поверталися ввечері 
з зібрання. Раптом побачили на не-
бі дивне видіння від Господа… Спо-
чатку нашу увагу привернула вогня-
на зірка на заході, яка мерехтіла не-
звичайним світлом. Раптом на небі 
відкрився круг і в ньому з’явилася 
страшна картина війни: гармати, 
танки, людські трупи, вогонь і кров 
— усе змішалося. При цьому було 
сказано: «Велике лихо та кровопро-
лиття… Страшна розруха гряде на 
Україну та Росію… Мільйони заги-
нуть». Це відкриття виконалося че-
рез 11 років, під час Другої світової 

ко двох років. Прибувши в Алма-Ату 
в 1930 році, ми прожили там один 
рік. Тут зібралося багато віруючих з 
усіх кінців Радянського Союзу. Ми 
мали благословенні Богом зібран-
ня. Два рази мали водне хрещення 
по вірі; багато душ навернулося до 
Господа й отримало хрещення Ду-
хом Святим, як у дні апостолів.

Пам’ятаю один випадок. Один 
чоловік важко захворів і перебував 
у цьому стані три місяці. Він мав 
п’ятеро дітей. Від хвороби він так 
схуд та ослаб, що став схожим на 
скелет. Пресвітер церкви, отримав-
ши відкриття від Господа, покликав 
15 людей з великої общини, і ми 
прийшли в дім до хворого. Як тіль-
ки ми схилили коліна, спрямувавши 
сердечні очі до Господа, Він не заба-
рився з відповіддю. Було дано по-
веління: «В ім’я Ісуса Христа встань і 
ходи». Хворий моментально встав і 

Дитяче фото Олександра Шевченка



почав ходити, славлячи Господа. Ми 
разом подякували Богові — небес-
ному Лікарю, Який робить операції 
без ножа і звершує те, що немож-
ливо навіть для сучасної медицини. 
Для Нього немає нічого неможливо-
го.

В Алма-Аті ми жили в кінці вули-
ці Алмаатинки. Там ми мали благо-
словенні Богом служіння в тимчасо-
во зробленому наметі з очеретяних 
циновок. Хор чудово співав, про-
славляючи Господа. Майже щодня 

пресвітера, який також був заслан-
цем і передавав їх особисто. 

* * *
Духу Святому було угодно напра-

вити нас із Казахстану в Узбекистан. 
Велика група людей була направ-
лена в міста Фергану і Джал. Інші ж 
були направлені в місто Джаркента, 
нині Панфілов, яке лежить непода-
лік від китайського кордону. 

Прибувши у Фергану, більшість 
людей середнього віку влаштували-

завтра ж, вирушайте до своїх бать-
ків у місто. Вас чекає далека доро-
га». Уранці ми заявили адміністра-
ції про свій намір залишити роботи 
й вирушити до батьків. Спочатку ми 
натикнулися на спротив з боку адмі-
ністрації, яка не хотіла нас відпуска-
ти, тому що нас була велика група, 
і польові роботи могли бути не за-
вершені. Та все ж нас відпустили й 
видали навіть гроші в той же день. 
Коли ми прибули до батьків, нас із 
радістю зустріли й сказали, що їм 

Група молоді ХЄВ в Алма-Аті, 1931 р.

на світанку ми збиралися на молит-
ву. І Бог діяв. Одного разу під час зі-
брання пішов дощ, і через очеретяні 
циновки на нас полилася вода. У той 
час один із проповідників за кафе-
дрою промовляв на тему: «Лисиці 
мають нори і птахи небесні гнізда, а 
Сину Людському ніде й голову при-
хилити». «Скільки чудових споруд є 
в цьому світі, — сказав він, — а діти 
Божі перебувають у цей день у та-
ких плачевних умовах».

Але, незважаючи ні на що, при-
сутність Господа була настільки ре-
альною, що багато хто плакав, зво-
рушений проповіддю Слова Божо-
го. На зібранні було близько 300 
душ, і Господь благословив  кожно-
го.

У Казахстані в тойчас було багато 
засланців із духовенства. Ми зі сво-
го скудного пайка намагалися вді-
лити їм щось із продуктів, посилаю-
чи передачі в тюрми через нашого 

ся працювати на ватній фабриці, яка 
була все ще в процесі будівництва. 
Важку працю взяли на себе старші. 
А молодь відправили працювати в 
розплідник, у якому вирощували-
ся різні овочі. Польові роботи були 
не важкими, але клімат — жаркий. 
Розплідник на відстані 12 кіломе-
трів від міста. Наша група складала-
ся з 20 чоловік. Працювали дружно 
та старанно, чим і заслужили повагу 
адміністрації.

Іноді в суботу й неділю ми прихо-
дили в місто до своїх батьків. Май-
же щодня після роботи вирушали на 
молитву до гірської річки, яка проті-
кала поблизу. І там, під шум води, 
серед кущів і тінистих дерев спі-
вали, молилися, насолоджуючись 
спілкуванням із Господом, Який час-
то навідував нас і Духом Святим уті-
шав.

Одного вечора ми отримали від-
криття від Господа: «Діти, негайно, 

було відкрито, що ми сьогодні 
прийдемо.

Здавалося б, це дрібни-
ці життя, але наскільки вони 
важливі, і як це зміцнює дух 
і підтримує віру, коли знаєш, 
що Бог наш — живий і відпові-
дає на наші потреби. Він знає 
минуле, теперішнє та майбут-
нє. Про такого Господа і Йо-
го дивні діла ми намагалися 
свідчити на кожному місці. 
Але скрізь у Радянському Со-
юзі натикалися на спротив.

Настав час нам рухатися 
далі. Наші батьки повинні бу-
ли залишити роботу й приго-
туватися в дорогу. Але началь-
ник робіт запротестував і зая-
вив, що не відпустить нас. Він 
сказав, що поїде на залізничну 
станцію і заявить начальнику, 
щоб нам не видавали квитків. 

Усе-таки ми зібралися й приїхали на 
станцію. Коли підійшли до каси, нам 
заявили, що для нас квитків немає. 
Що ж було далі робити?

Ми зібралися на молитву, стали 
запитувати Господа. Нам було сказа-
но: «Сьогодні поїдете». Треба тільки 
було стояти мужньо у вірі. І, справді, 
до кінця дня ми отримали квитки й 
вирушили в путь…

Іноді Бог  випробовує нас, як ви-
пробовував Мойсея та Аарона, по-
славши їх до фараона. Вони казали 
йому: «Відпусти народ Мій». Але 
Бог зробив серце фараона жорсто-
ким, і той не відпускав народу аж 
до останньої кари. Багато хто думає, 
що якщо Бог благословляє, то весь 
шлях віруючого буде встелений тро-
яндами. Але на практиці так не бу-
ває. Погляньмо на Авраама, героя 
віри, як його Сам Бог благословив і 
послав у Ханаан. Але там стався го-
лод, і йому довелося поїхати в Єги-



пет, щоб там знайти їжу. Але там 
його чекало інше випробування. 
Фараон забирає його красиву дру-
жину Сару, і йому довелося багато 
пережити, поки непорозуміння не 
виявилося, і фараон відпустив його 
дружину. Авраам поспішив у Хана-
ан, одразу ж побудував жертовник 
Господу й приніс жертви подяки Гос-
поду Богу.

Іноді ми буваємо схожі на проро-
ка Йону, якого Бог послав у Ніневію 
з певною місією, а він вирішив спра-
ву по-своєму й утік у Таршиш. Буває 
так, що ми, люди, маємо свої погля-
ди, бажання, почуття й мотиви, які 
хочемо нав’язати Богові. Але Бог ці-
нує наш ПОСЛУХ — безумовний по-
слух. 

* * *
На шляху за Божими вказівкам 

вся група прибула на останню стан-
цію Ілійськ. Далі поїзда не було. По 
річці Ілі пароплави тоді не ходили, і 
перед нами стояло складне завдан-
ня: як рухатися далі? Але й тут до-
брий Господь допоміг Своєю благою 
порадою. Виконуючи Його вказівки, 
ми невдовзі придбали транспорт 
— коней і вози — і з Божою допо-
могою вирушили в далеку путь че-
рез гори й долини в напрямку міс-
та Джаркента. Ми мали 11 возів. 
Зустрічні люди бентежили нас, го-
ворячи: «Куди ви їдете? Джаркент 
— це прикордонне місто, і для про-
їзду до нього потрібні спеціальні до-
зволи чи вербування на роботу. Вас 
усіх заарештують, і вам це дорого 
обійдеться. Це великий ризик! Кра-
ще поверніться!»

Але ми, покладаючись на Бога, 
рухалися вперед. Щодня ми звер-
талися до Господа, і Дух Святий ке-
рував і спрямовував. Нам було чітко 
сказано: «Я Сам закрию очі сторожі 
й проведу вас. Не бійтеся!» Рухаю-
чись вперед майже два тижні, ми 
стали наближатися до головного 
контрольного пункту. У маловірних 
мимоволі закрадалася думка: «А 
що, коли справді нас всіх заарешту-
ють, а потім вишлють? Розлука буде 
страшна!»

Коли ми під’їхали до головного 
пункту, озброєна сторожа закрича-
ла: «Стій, товариші! Ваші докумен-
ти!» Раптом вискакує з нашої групи 
один молодий чоловік, Ф. Дум, і ка-
же: «Товариші, це мої люди, завер-
бовані на роботу в Джаркент».

У нього почали вимагати доку-
менти. Він сміливо дістав документ, 
який мав лише на свою сім’ю. На-
чальство подивилося, повернуло на 
інший бік, віддало документ назад. 
Один із них сказав: «Усе в поряд-
ку. — Ще й дорогу показали. —Ось 
сюди їдьте, а потім на міст і прямо 
в місто». Ми від’їхали на певну від-
стань, схилили коліна й подякували 
Господу за всі Його чудеса, які Він 
явив очевидно. 

До вечора ми прибули в місто 
Джаркент, яке розміщене за 40 кі-
лометрів від китайського кордону. 
Тепер нам став більш зрозумілим 
Божий план нашого переселення в 
Китай, про що було навіть передба-
чено ще в 1926 році. Ми прибули в 
місто Джаркент у 1931 році й пробу-
ли в ньому три роки. Тут ми пережи-
ли великі труднощі в зв’язку з голо-

дом. Це був страшний час. Але  Гос-
подь не залишав нас. Якось ми заро-
бляли на їжу, хоча голод давав себе 
відчувати. Тим, хто не переживав 
голоду, важко уявити собі це. І дай 
Бог, щоб нікому не довелося більше 
переживати чогось подібного.

Ми щонеділі проводили богослу-
жіння, орендувавши для цього дім 
майже в центрі міста. Одного разу 
під час служіння міліція оточила бу-
динок і закрила ззовні віконниці.

У приміщенні стало темно. Що 
нам було робити? Більшість із нас 
впали на коліна й стали молитися 
Богу. А деякі через страх почали вті-
кати, сховавши свої Біблії. Міліція 
зробила декілька вистрілів. Потім 
зайшов начальник загону й запитав, 
чи серед нас немає такої-то людини 
(він назвав прізвище). Ми сказали: 
«Ні, можете перевірити наші доку-
менти». Тоді вони пішли, і ми про-
довжили наше служіння Господу. Як 
соромно було тим, хто втік! Такі пе-
реживання вчать нас покладатися 
на Господа в складні моменти нашо-
го життя й не впадати у відчай. 

Зустрічаючи свято Пасхи, ми не 
лише не мали пасок на столі, а й 
шматка хліба. Нас примушували 
працювати й щонеділі. Ми намага-
лися дотримуватися свят Господніх і 
відмовлялися працювати в такі дні. 
Через це ми часто були позбавлені 
навіть скромного пайка хліба. Голод 
посилювався,і ми частіше збирали-
ся на молитви, просячи допомоги в 
Господа. Нарешті мій батько не ви-
тримав і сказав: «Скільки можна 
чекати?» Він вирішив спочатку сам 
піти в Китай, а потім забрати нас. 
Але його план не був з волі Божої, 
бо час ще не настав. Він найняв со-
бі провідника, узяв свій теслярський 
інструмент,і взимку на санях пої-
хав... прямо в ГПУ. За це батькові до-
велося просидіти в тюрмі 8 місяців. 
Після звільнення він часто повто-
рював приказку: «Хто був у тюрмі 
— той не забуде, а хто не був— той 
побуде». Ось що робить непослух 
та нетерпеливість. Йому було чітко 
сказано згори: «Не ходи!» Але він 
не послухався голосу Духа Святого, 
і був покараний.

(Далі буде)



«Моя ціль — формувати Божі особистості»

— Ти працював з молоддю на Волині, тепер — на 
Одещині, тому можеш порівнювати. Яку ти побачив 
найбільшу відмінність між цими областями?

— Серед молоді Волині я набагато частіше зустрічав 
людей із внутрішнім покликом до ревного служіння. 
Значно легше було знайти бажаючих попрацювати на 
місії. Зате тут, на Одещині, молодь більш відкрита. Ніхто 
не намагається себе показати кимось більшим ніж є на-
справді. Менше пафосу, піару…

— Ти керівник молоді в Одеській області вже 5 ро-
ків. Що вдалося зробити за цей час? Що ти вважаєш 
своїм найбільшим досягненням?

— Я сам маю покликання до місіонерства, і найбіль-
ше хочеться залучити молодь до місії. Увесь цей час на-
магаюся до цього спонукувати, розповідати про місію, 
запрошувати місіонерів…

Нещодавно протягом місяця ми проводили намето-
ве служіння в різних населених пунктах. Програма була 
розрахована в основному на дітей, а вечорами робили 
загальні євангелізаційні зібрання. Молодь, яка була за-
діяна в цьому служінні, пережила справжнє Боже бла-
гословення, і четверо з них виявили бажання навчатися 
в місіонерській школі.

Для мене найбільше досягнення, яке тільки може 
бути, — коли ти виховуєш служителів. Не просто працю-
єш на кількість, а на те, щоб серед цієї кількості молоді 
було якомога більше реальних Божих працівників, жи-
вих і активних членів Христового тіла. Моя мета — ви-

Тарас 
Потамашнєв: 
«У житті мені 

найбільше 
не вистачає 
присутності 

Божої»

Зустріч з цікавою людиною

У рубриці «Зустріч з цікавою людиною» хочу 
розповісти про свого друга. Про друга розказувати, 
з одного боку, дуже легко, адже знаєш його як свої 
п’ять пальців. Та саме це є й найбільшою складніс-

тю, коли береш інтерв’ю. Я відразу попросив Та-
раса: «Тобі доведеться уявити, що ми не знайомі, 

інакше всі відповіді можна буде звести до «та ти ж 
там був, сам усе знаєш!»

Тарас ПОТАМАШНЄВ, теперішній керівник 
молоді церков ХВЄ Одеської області, разом із 

дружиною Вікторією проживає в Іллічівську, вихо-
вує двох синів — Максима на Ігната. Доля, сповне-
на ударів і несподіваних поворотів, сформувала в 

ньому тверду й упевнену особистість. Дитинство без 
батька, вулиця, кримінал, наркотична залежність, 

зустріч із Богом і чудове зцілення, служіння в церк-
ві, одруження, переїзд в іншу область… Колись я об-
мовився, що про його життя можна написати книгу, 

і він мені час від часу про це жартома нагадує. Ну, 
добре, жарти жартами, а інтерв’ю — це хороший 

початок. Може, колись і до книги доберемося…
Для мене особисто (дозволю собі суб’єктивність, 

друг все ж таки) Тарас — це приклад безкомпроміс-
ного посвяченого служителя, який не жаліє себе, 

намагаючись догодити Богу. Ярлик «колишній нар-
козалежний», якого на нього вішали багато людей, 
не завадив Тарасові щиро й плідно служити Богові. 

Переважно про служіння й була 
наша розмова.



прошуємо досвідчених служителів.
Ефект дуже великий, адже ця мо-

литва безперервно тривожить не-
бо. Хоча реакція неба різна буває… 
Наприклад, минулого року Малин 
практично затопило. На одного 
хлопця дерево впало… Ми такого 
не очікували. Але, напевно, Богові 
іноді доводиться діяти радикально, 
аби звернути увагу на Себе.

 «Найбільший мій біль — 
пасивність церкви»

— За що ти зараз найбільше мо-
лишся в сфері служіння?

— Напевно, за те, щоб знайти 
більше ресурсів, аби зробити біль-
ше праці. Також — за Боже керів-
ництво. Не хочеться щось робити 
навмання. Хочеться робити те, що 
хоче Бог. Адже тільки в цьому успіх 
і благословення. У житті мені най-
більше не вистачає присутності Бо-
жої. За це я найбільше й молюся.

— Запитання щодо сучасної 
церкви: які проблеми тобі здають-
ся найбільш актуальними, що тобі 
найбільше болить?

— Напевно, пасивність церкви. 
Дуже мало людей, які могли б ска-
зати: «Ось я, пошли мене!» Ми ста-
ли матеріалістами, і це відводить 
від довіри Богу. Ми не можемо дові-
рити Йому свого життя, віддати Йо-
му себе, бо переживаємо більше за 
себе. Тепер є багато можливостей 
заробити, і ми заробляємо. Тепер є 
багато можливостей проповідувати 
Євангелію, але ми не проповідуємо 
Євангелію. Пріоритети дуже зміще-
ні.

— У чому, на твою думку, при-
чина такої пасивності?

— Причина у втраті орієнтиру й 
небажанні змінюватися. Дуже часто 
Боже Слово спонукає нас до зміни 
поглядів. Але коли це відбувається, 
ми переживаємо кризу.Тому ми ду-
же боїмося змін.

Моє життя — це постійні зміни. 
Я не люблю сидіти на одному місці 
і готовий до будь-яких змін. Напри-
клад, якщо завтра Господь покличе 
в зовсім іншу точку світу, я поїду.

Люди настільки зосереджені на 
тому, що їм подобається і чого їм хо-
четься, що вони не чують того, що їм 
каже Бог. А якщо і чують, то не зби-
раються прислухатися.

— Ти безпосередньо служиш 
дарами Святого Духа. Можеш уза-
гальнити, що тепер Господь про-
мовляє до церкви?

— Останнім часом Бог постійно 
каже, щоб люди привели до ладу 
власні серця, що багато лицемірства 
в серцях.

— Тепер можна в церквах спо-
стерігати дві крайності: одні люди 
надмірно захоплюються духовни-
ми проявами, інші — їх практично 
не сприймають, роблячи основний 
акцент, наприклад, на навчанні. 
Наскільки знаю тебе, ти в цьому 
знайшов якийсь баланс. То яким 
він має бути, цей баланс?

— Це потрібно відчувати — ко-
ли чого більше треба. Потрібно ба-
чити ситуацію не з якогось одного 
боку, а повну картину. Там, де над-
мірне захоплення пророцтвами, по-
трібно провести біблійне навчання, 
щоб люди не збочили. Де тільки на-
ука, там потрібно приправити мо-
литвою, навчити людей перебувати 
в молитовному стані. Звичайно, не 
завжди це легко зробити.

«Коли зустрівся з Богом, я зустрів-
ся з Життям!»

— Розкажи про свою зустріч з 
Богом і як вона вплинула на твоє 
життя.

— Та в мене життя по суті не було. 
І коли зустрівся з Богом, я зустрівся 
з Життям. До цього було суцільне 
розчарування, відчай, темрява, де-
пресія… Життя було жахливим.

По-перше, Бог мені допоміг, і 
після цього я вже ні краплі не сумні-
вався в Його істинності. Після семи 
років наркотичної залежності мене 
вже не приймали в наркодиспансе-
ри, лікарі казали, що допомогти ні-
чим не можуть. Я потрапив у хрис-
тиянський реабілітаційний центр. 
Служителі сказали: «У нас немає ні-
яких медикаментів, щоб полегшити 
ломку, але ми будемо молитися за 
тебе!» Я відповів: «Ви нічого не ро-
зумієте, коли почнеться ломка, ме-
не ніхто не зможе тут втримати!» 
Вони стали в коло й стали за мене 
молитися. У ту ніч я заснув, і це вже 
було чудо. Щоб наркоманові вранці 
просто встати з ліжка й піти вмити-
ся, потрібно спершу вколотися. Але 
я встав, умився… Підійшов до хлоп-

користати цей час, щоб сформувати 
Божі особистості, які б працювали 
для Божого Царства. Та я вважаю, 
що значного результату в цьому по-
ки не досяг.

— Що для тебе найважче в мо-
лодіжному служінні?

— Навіть не знаю… Воно все не-
легко. Найважче — достукатися до 
молоді. Донести до їхніх сердець 
євангельську істину. Адже сьогодні 
багато штучного, що приносить мит-
тєве задоволення. Найважче — лі-
кувати тих, хто отруїв свій духовний 
шлунок подібним. Це коштує вели-
ких зусиль. Часто збираємося з мо-
лодіжними керівниками для кілька-
денного посту й молитви. Буває, Бог 
дає сильні прориви, молодь зміню-
ється.

Великий плюс тутешньої моло-
ді — вона нелицемірна, відкрита до 
каяття перед Богом. Коли діє Святий 
Дух, вони не будуть сидіти на місці, 
переживаючи, що про них можуть 
подумати.

— У Малині за твоєю ініціати-
вою вже другий рік поспіль про-
водиться безперервна цілодобова 
молитва. Розкажи, що спонукало її 
організувати і які її результати.

— Мета була: зробити молитов-
не служіння в Малині більш актив-
ним. Просто я помітив, що його не 
вистачає. Уся молитва зводиться до 
загальних зібрань, та й там далеко 
не вся молодь молиться. На цілодо-
бовій молитві в наметі ми молимо-
ся і за власні, і за загальні потреби. 
Є молитви за обновлення, за хре-
щення Святим Духом. Там молодь 
по-справжньому шукає Бога. Якщо 
хтось виходить на покаяння, то не 
через те, що зробив заклик якийсь 
відомий проповідник. От виходить 
на заклик проповідника молодий 
брат, але я бачу це покаяння зблизь-
ка: немає ні сліз, ні молитви. Цей 
самий брат кається в наметі — зо-
всім інша картина. Взагалі, протягом 
з’їзду від 100 до 300 чоловік отриму-
ють духовне хрещення. Дуже бага-
то свідчень кардинального преоб-
раження життя. Не просто сльози, 
емоції…Один, наприклад, поїхав на 
місію, інший став активним праців-
ником у своїй церкві й т. ін. Також на 
цій молитві проводимо бесіди з мо-
лоддю, яка має духовні дари, допо-
магаємо їм розвиватися в цьому, за-



ців і питаю: «Що зі мною? Чому в 
мене немає ломки?» Вони відпові-
ли: «Тому що Господь Живий!»

По-друге, Бог конкретно промо-
вив до мого серця через проповід-
ника, ніби читаючи думки. Це трапи-
лося на водному хрещенні в Луцьку, 
на Сапалаївці, 2003 року. Там було 
декілька тисяч людей. Я стояв і ка-
зав сам до себе: «Я не можу бути та-
ким, як ці люди, вони святі, а я…» І в 
цей момент проповідник каже: «Ти 
стоїш там, позаду, і думаєш, що не 
можеш стати таким, як ці люди» і 
повторює точно мої думки. У мене 

тепер жити для Бога. Тому брався за 
кожне служіння, яке мені пропону-
вали. У Луцьку я більше займався 
євангелізаціями. Зокрема — почав 
служіння в наркодиспансері, а зго-
дом і в інших місцях. Дуже часто ми 
організовували поїздки на місіонер-
ські точки України й Росії. Старалися 
задіяти в цьому молодь. 

— Колись ти сказав таку фразу: 
«Якщо перестану служити Богу, я 
помру». Ну, а якби тобі запропону-
вали мільярд, щоб ти не служив, а 
тільки ходив на зібрання, ти зміг би 
так жити?

потратив би на благовістя (сміється).
— Що тебе робить щасливим у 

житті?
— Щастя — бачити, як люди ра-

діють. Радіють від Божого Слова, 
радіють від покаяння, радіють від 
служіння… Наприклад, коли прово-
дили наметове служіння, ми бачили 
стільки щасливих дітей! Заради цьо-
го і є сенс жити — коли даруєш щас-
тя комусь.

— Найщасливіший момент у 
твоєму житті.

— Напевно, коли одружився.
— А найважчий?

— Певний час проживши 
на Одещині, уже працюючи 
керівником молоді, я хотів 
залишити служіння і повер-
нутися з дружиною в Луцьк. 
Був дуже тяжкий період — 
не було де жити, не було ро-
боти. Навколо мене почали-
ся різні інтриги… Скажу, що 
це випробування я майже 
не пройшов. Якби Бог мене 
не попередив про це рані-
ше, то я поїхав би. А ще Бог 
протягом трьох ночей бу-
див одного мого знайомо-
го брата Льоню, пресвітера 
з Рибальського, показував у 
видінні мене й казав: «Мо-
лися за Тараса!» Він не міг 
згадати, хто я такий, аж поки 
ми не зустрілися на одному 
весіллі в Ізмаїлі. Коли брат 
Льоня мене побачив, то аж 
заплакав. Виявилося, що він 

сльози потекли, це було щось над-
природне. Вирішив: я покаюся, але 
завтра. І тут проповідник каже: «Ти 
стоїш і думаєш, що покаєшся завтра, 
але «завтра» для тебе може не на-
стати!» Після цього я більше не ва-
гався і просто побіг до Христа. У той 
же день Бог показав, що справді 
«завтра» могло не настати. Ми по-
трапили в аварію, у якій дивом за-
лишилися живі й неушкоджені.

— От ти прийшов до Бога й від-
разу став брати активну участь у 
служінні?

— Одного разу брати запитали: 
«Чи готовий ти померти для себе?» 
Це було дуже конкретне питання. 
Адже після звільнення від наркоти-
ків я вже малював собі різні плани в 
житті. А це запитання руйнувало всі 
мої плани. Я усвідомив, що повинен 

— Ну, якийсь час, може, й міг би. 
А потім все одно вмер би (сміється). 
Чи я погодився б на таке? Тяжко від-
повісти…

— Я думав, ти відразу скажеш: 
«Ні, ти що! Як можна?»

— Ну, так треба ж бути чесним. Я 
хочу відповісти так, як є, а не так, як 
правильно. З одного боку, розумію, 
що від грошей все не залежить. На 
сьогодні у мене правильні пріорите-
ти. Тому якби прямо в цей момент 
мені таке запропонували, то бага-
то факторів, думаю, помогли б ме-
ні зробити правильний вибір. Але 
я знаю, що є й інші фактори, які мо-
жуть час від часу впливати на мене. 
Тому скажу так: відповідь залежить 
від духовного стану, який у мене бу-
де в той момент. Думаю, якби дали 
мільярд, я б його взяв, але все одно 

за мене молився якраз у ті дні, коли 
мені було найтяжче. В одну з тих но-
чей, коли я вже вирішив їхати, від-
чув дуже сильну Божу присутність. 
Я став на коліна, став плакати, кая-
тися. Уранці в мене вже було зовсім 
інше рішення. А через короткий час 
проблеми з житлом вирішилися.

«Моє життя — це постійні зміни»

— Розкажи про свою сім’ю.
— Моя сім’я ніколи не дає нудь-

гувати. У мене двоє непосидючих 
синів і дуже неординарна дружина, 
яка завжди мене підтримує, молить-
ся, любить, ніколи не перешкоджає 
моєму служінню. Хоча я завжди на-
магаюся компенсувати той час, ко-
ли мене немає. Якщо тиждень у 
поїздці, то наступний тиждень — із 



сім’єю, щоб був баланс. Якщо сім’я 
опиниться на задньому плані, то ра-
но чи пізно прийде крах і в служін-
ня, і в сім’ю.

— Розкажи про свій переїзд на 
Одещину, це ж був досить різкий 
поворот в житті.

— Почалося з того, що я побачив 
свою майбутню дружину в с. Моло-
га, коли ми з братами приїжджали 
туди на служіння. Звичайно, у мене 
була внутрішня боротьба, я не знав, 
де зупинитися, чим буду заробляти 
на життя, у мене не було грошей на 
весілля… Але Бог сказав у моє сер-
це: «Їдь. Там є Мої люди!» Я поїхав 
туди, де нікого не знав, і Бог усе вла-
штував. Була й робота, і де жити, і 
все влаштувалося з весіллям. У Бога 
були Свої плани, просто треба було 
Йому довіритися. Хоча я не плану-
вав тут залишатися.

— А коли твої плани поміняли-
ся?

— Коли старший служитель Оде-
щини Сергій Крученюк запропону-
вав мені служіння обласного керів-
ника молоді. 

— А як так вийшло? Чому саме 
тобі — новій людині?

— Ще задовго до одруження ми 
приїжджали сюди з молоддю для 

місіонерської праці. І ми прийшли 
зі старшим пресвітером до одного 
розуміння, що саме заради цього й 
варто жити —щоб піднімати молодь 
до служіння. Це було в моєму сер-
ці, і це було в серці Сергія Леонідо-
вича. Він узагалі дуже відкритий до 
молоді.

— Його пропозиція була для те-
бе несподіванкою? Ти довго зважу-
вався?

—Я не відразу дав відповідь, 
довго молився. Думав, що не по-
тягну цього служіння. І якось в мо-
литві в Божій присутності я запитав: 
«Боже, чому Ти вибрав саме мене? 
Це не по моїх силах». І Бог відповів: 
«Мені твоя сила не потрібна. Мені 
потрібне твоє смиренне серце». Та 
й Сергій Леонідович не просто так 
мені запропонував. Він теж шукав 
Божої волі в цьому. І за цими озна-
ками я зрозумів, що це від Бога. Слу-
жу, Бог дає сили.

— Наведи кілька прикладів над-
природної Божої дії в твоєму житті.

— Був момент, коли Бог зцілив 
мене від гаймориту. Лікарі сказали, 
якщо не лікуватися, то навіть є за-
гроза життю. А я мав якраз їхати в 
місіонерську поїздку на Байкал. Мо-
лився й почув Божий голос: «Я тебе 

зціляю!»  І всі симптоми зникли.
Інший момент — старший син 

Максим у віці одного року отримав 
сильний опік на грудях і животі. Ма-
люк дуже плакав, не міг заспокоїти-
ся, доводилося тримати його руки, 
бо він себе роздряпував. Ми з дру-
жиною стояли на колінах, молили-
ся. Раптом, після страшної істерики, 
він засинає прямо в мене на руках і 
спить цілу ніч. Цей опік пройшов ду-
же швидко — за 5 днів. Лікарі диву-
валися…

Часто доводиться молитися за 
одержимих і бачити, як Господь 
звільняє. Чудеса Божі й надприрод-
ні дії — невід’ємна частина життя 
християнина, який перебуває в слу-
жінні.

— Якої найбільшої мети ти хо-
тів би досягнути в своєму земному 
житті?

— Якнайбільше поширити Єван-
гелію й залучити до цього якнай-
більше людей.

— Твої побажання християнам 
України.

— Бажаю бути самими собою й 
не носити масок праведності.

Розмовляв
ДМИТРО ДОВБУШ



* * *
Цвіте гортензія. Яке розкішне слово!
Мов китиці дорідні на кущах — 
Вони розквітли нині по садах 
Рожево, біло, синьо, фіалково.

Гортензія… Я вдумуюсь в слова
Й захоплююсь звучанням букв і звуків.
З них створюється слова зміст, і слухом
Сприймаємо слова. Які дива!

Гортензією не назвеш ромашку.
Ромашка — слово й квітка — простота, 
Цвіте в полях, садова є в містах. 
Хто дав ім’я квіткам — сказати важко.

Давав в Едемі імена Адам 
Живій душі: худобі, птаству, звірям.
Звучало слово імені й лишилось
На всі часи. Воно відоме й нам.

Я вдумуюсь в слова. Я тішусь Словом —
Дарунком Божим, що зійшов з небес:
Ісус Христос — Він в третій день воскрес
І є спасіння людського основа.

Звучали Ним промовлені слова.
О, то були не просто букви й звуки;
Була в них сила від Святого Духа.
Христос почав сівбу, тепер — жнива.

Він мовив Слово до людського серця
Й людське ім’я Своїм Він називав,
І Духом Пресвятим Бог силу дав,
Що те ім’я повіки не зітреться.

Записані на небі імена.
Жнива землі — дописуються списки.
Як Божа милість до людей є близько!
Радію, що й моє ім’я є там.

Радіють інші, бо над іменами
Своїх дітей пильнує Сам Творець.
Ми бачимо — близький всьому кінець.
«Я до скінчення віку буду з вами!» —

Христос це слово мовив в початках,
Він береже нас Словом і у Слові.
Святий щодня освячується знову,
І чинить правду, хто в Христа руках.

Ім’я гортензії ромашці дати  —
Не буде мати сили слова зміст.
Йди до Христа — спасіння Він приніс,
Твоє ім’я Він може поміняти!

Велика Божа милість до людей.
Спіши — в жнива дописуються списки!
Чекає Церква — Наречений близько.
А у садах гортензія цвіте… 

* * *
Господь живе не в рукотворних храмах,
Будівлі жодній Бога не вмістить,
Всіх людських мов є на землі замало,
Щоб, як належить, Господа хвалить.

Що є ті жертви, що дає людина,
І безліч менших і великих справ,
Якщо саме життя ще від почину
І все довкола сам Господь нам дав?!

Ольга ЛАЗАРУК



Поетичне словоО мудрість Божа! О безмірна велич!
Твої шляхи хто, Боже, осягне,
Коли сузір’я Ти мов килим стелиш
І твориш розмаїття це земне!

Аби для Тебе принести дар гідний,
Що можна взяти, що не є Твоїм?
І щоб з пісень сплести віночок дивний, 
Спочатку Ти вселяєш в серце гімн.

Із чого храм побудувать для Тебе?
Як це зробить, щоб він Тебе вмістив,
Коли престол Твій — неосяжне небо,
А землю Ти підніжком учинив.

Цар Соломон брав золото і камінь,
Митці найкращі будували Дім,
Але того Бог не вподобав Храму,
Щоб пробувати аж навіки в нім.

І все ж є храм, де Бог бажає жити.
Він містить Духа і любов Його.
Це — людське серце, чисте і відкрите
Для Бога і для ближнього свого.

Коли тривога, коли зло як море,
А хочеться добра і чистоти.
Господь сьогодні всім серцям говорить:
«Чиїм же храмом, друже мій, є ти?»

Хто в серці у твоїм щодень царює?
Що чиниш явно ти чи тайкома?
Бог знає все, Бог бачить все і чує,
І згідно з вчинками віддасть сповна.

О, якби ти відкрив сердечні брами
І Господа на царство запросив,
Ти вічно жив би з Ним в Небеснім Храмі
І в Царстві Божім без кінця б радів.

* * *
Я не знаю, чи буде то пізнього вечора,
Чи уранці, коли починає світати,
Ми відчуємо в дусі незвичне піднесення,
Мабуть, так, як в пташок, коли час відлітати.

Зазвучать небеса надзвичайними нотами;
Ще не чула земля, як звучить та сурма.
Все зупинить свій біг; метушні не буде з турботами:
Ось підведена риска — й майбутнього далі нема.

Складно то уявить, але знаю — так каже Писання:
Ми побачимо раптом багато незвичних людей. 
Це померлих в Христі Бог підніме при сурмі останній;
Може, рідні до нас зайдуть в дім просто так, без дверей.

А ще знаю, що вмить в нас самих буде теж переміна:
В славнім тілі новім ми підем по повітрю стрічать
Жениха і Царя, в славі й величі Людського Сина, 
Він на хмарах появиться — будем з Ним пробувать…

Є важливі події — їх звуть поворотні моменти
У житті цілих націй, країн, навіть материків.
Все в історії людства не матиме жодного сенсу
Вже опісля того, як відбудеться прихід Христів.

Хоч життя — то як шторм, то як стежка в густому тумані,
Та тримає Господь нас в могутній правиці Своїй;
І у час вечоровий, і в ранню пору, на світанні,
Не мені лиш одній вже вчувається звук неземний.

Це в бажаннях, в думках, на устах всіх Христових;
Цим себе підбадьорюєм, щоб в молитвах пильнувать.
І усіх на землі закликаємо: «Будьте готові! 
Все утратить свій сенс, коли Бог забере благодать».

Як в пташок до відльоту, в мені надзвичайне піднесення:
«Повертайся, Ісусе! Жде Церква Твойого повернення…»



Острівна держава Куба розта-
шована лише за дев’яносто миль 
від побережжя США, але вона все 
ще залишається  загадкою. Протя-
гом десятиліть режим Кастро здій-
снював жорсткий контроль над гро-
мадянами країни, її економікою й 
релігійним життям. Тепер же, коли 
стосунки між Кубою та США розмо-
рожені, увесь світ може по-новому 
поглянути на Кубу, а також на її 
церкву.

Куба починає прочиняти свої 
двері, і дедалі більше іноземців ді-
знаються, як місцева церква існува-
ла тут у роки комуністичного прав-
ління. Варто сказати: на подив, до-
бре. При цьому, на думку багатьох, 
саме труднощами обумовлений 
бурхливий ріст церков у цій країні 
тепер.

У звичайний недільний ранок 
на Кубі церкви переповнені людь-
ми. Багато домашніх церков збира-
ються у вітальнях житлових будин-
ків. Багатьом кубинським церквам 
бракує місця. Наприклад, одній із 
церков влада відмовляється прода-
ти велику ділянку землі, і, оскільки 
церква зростає, то вимушена тягну-
тися вгору. На верхніх поверхах цер-
ковного приміщення розмістилися 
класи недільної школи, а також чо-
тири кімнати, у яких можна дивити-
ся трансляцію недільного зібрання. 

«Коли в квартирі збирається 80-
100 людей, усім дуже важко. І сусіди 
невдоволені», — розповідає пастор 

Мігель. Він очолює домашню церк-
ву, яка тепер проводить зібрання в 
нього в дворі, тому що люди вже не 
вміщаються в домі. 

Це звична ситуація для кубин-
ських церков, які переживають 
бурхливий ріст, але сковані обме-
женнями влади. За останні 20 років 
відкрилося понад 16 тис. євангель-
ських общин. «Нашому зростанню у 
вірі сприяли обмеження та трудно-
щі», — ділиться пастор Нестор. Ра-
зом із дружиною Розою він живе в 
маленькій кімнатці над своєю неве-
личкою церквою. Під час богослу-
жінь, які відбуваються недільного 
ранку й вечорами в середині тижня, 
лише небагато хто може сидіти на 
більш-менш зручних місцях. «Лю-
дей тут не хвилюють зручності. На-
віть якщо вони стомилися після дов-
гого робочого дня, то будуть сидіти 
на мішку з камінням чи на залата-
ному стільці. При цьому вони взага-
лі готові простояти всю службу», — 
розповідає дружина пастора Роза.

За словами лідерів кубинських 
церков, події, які настали після па-
діння Радянського Союзу, сприяли 
нинішньому бурхливому зростанню 
церков. «З розпадом системи прав-
ління в Росії, Кубі довелося дуже 
важко, і люди стали шукати втіхи в 
церкві», — ділиться пастор Ермано. 
До того ж влада відкинула свою ате-
їстичну філософію і оголосила краї-
ну світською державою. У результа-
ті — ціле покоління постало перед 

питанням: «У що вірити?» Тоді ж 
один чиновник запропонував: церк-
ви, неспроможні отримати дозволу 
на будівництво, можуть збиратися 
по домах. Після цього виник цілий 
рух, подібний до того, який породив 
бурхливий розвиток Церкви в Книзі 
Дій апостолів.

«Ми розповіли Євангелію всім 
жителям цього району, принесли 
Новий Заповіт в кожен дім, — роз-
повідає пастор Франциско. Він один 
із тисяч пасторів кубинських домаш-
ніх церков, які пристрасно йдуть за 
Євангелією. — Ми не можемо й не 
хочемо зупинятися. Бо ж навіть як-
що вони не приймуть Господа в пер-
ший, другий, третій чи четвертий 
раз, ми все одно не повинні зупиня-
тися, поки вони не прийдуть до Бо-
га».

Такий ріст церкви здається ще 
більш чудесним, якщо врахувати 
бідність, яка панує в країні. Серед-
ньомісячна зарплата, встановлена 
владою, складає двадцять доларів, 
а професіонали зазвичай заробля-
ють менше п’ятдесяти. Однак кубин-
ські церкви відомі своєю щедрістю 
й готовністю  до самопожертви ра-
ди Євангелії. «Ми хочемо ділитися 
з іншими саме тим, що маємо, а не 
тим, що в нас залишається», — роз-
повідає пастор Фернандо.

Ще одна перешкода на шляху ку-
бинських церков — духовний про-
тивник в особі сантерії. Це суміш 
західноафриканських релігій, відо-

«Місіонерський бум» на Кубі

Місіонерськими стежками



мих своїми церемоніями. У Гавані 
послідовники сантерії люблять при-
ходити в одну з лісопосадок. Тут во-
ни звершують ритуальні омивання в 
річці й приносять жертвоприношен-
ня на камені.

Пастор Нестор стикається з їхнім 
спротивом прямо у своєму районі. 
Одного разу під час недільного бо-
гослужіння група послідовників сан-
терії стояла біля церкви й била в ба-
рабани. «Відбулося щось подібне на 
духовний поєдинок. Церква просто 
стала молитися, а потім молили-
ся за дощ. Раптом залунав грім — і 
всім тим людям довелося піти», — 
згадує пастор Нестор.

За словами церковних лідерів, 
тепер влада знову дала певні полег-
кості. Стало легше проповідувати 
поза церквою, частіше дозволяють 
проводити особливі заходи. І все ж 
більшість церков не можуть розши-
ритися, купити землю. Вони не мо-
жуть випускати християнські радіо- 
чи телепрограми. І їм доводиться 
працювати в умовах неблагополуч-
ної економіки. Плани реконструк-
ції церкви пастора Нестора перено-
сяться на невизначений час, оскіль-
ки церкві поки не вдається при-
дбати такий необхідний для цього 
цемент. «Без страждання не буває 
викликів, а без викликів немає пе-
ремог», — не втрачає надій й не па-
дає у відчай пастор Нестор.

Кубинці проповідують Євангелію 
з відданістю та пристрастю. Вони 
збираються в церкву по декілька ра-
зів на тиждень, проводять молебні, 
спільно постяться, благовістять. Во-
ни дуже цілеспрямовані й зосеред-
жені на Євангелії. Також вони хочуть 
об’єднатися з церквою в усьому 
світі, зокрема й із церквою в США. 
Кубинці виявляють бажання пере-
бувати в  згоді та співпраці з інши-
ми церквами і поширювати Єванге-
лію, але при цьому проявляють обе-
режність і побоюються негативного 
впливу на кубинську церкву.

***
Відновлення стосунків Америки 

з Кубою веде до місіонерського бу-
му в цій острівній державі. Амери-
канські християни з радістю виру-
шають на Кубу. Але кубинські хрис-
тияни вже створили власний місіо-
нерський рух. На Кубу насувається 
місіонерське цунамі, оскільки пів-

нічноамериканські церкви готують-
ся спрямувати потік місіонерів на 
цю острівну державу. Цьому сприяє 
покращення відносин між країнами 
й спрощена процедура в’їзду.

«Будь-який лідер, який проявляє 
активність і хоче взяти участь у чо-
мусь новому в світі чи хоче позна-
йомити свою церкву з живим хрис-
тиянством, повинен подумати про 
Кубу», — впевнений Джейсон Кар-
лайл, лідер Південної баптистської 
конвенції. Він каже, що цей інте-
рес виник ще в минулому році, ко-
ли президент Обама зробив спробу 
покращити стосунки з Кубою. Тим 
не менше, Карлайл та інші місіонер-
ські лідери закликають бути обе-
режними. Вони рекомендують аме-
риканцям у першу чергу навчатися 
й надихатися на Кубі. Річ у тому, що 
кубинська церква перебуває у ста-
ні підйому й може поділитися зна-
чним досвідом із церквами США. 
Одне з її основних досягнень: тіль-
ки за останні 20 років вона заснува-
ла більше п’ятнадцяти тисяч церков.

«Не можна сказати, що ми ви-
рушаємо в якусь закриту країну, ку-
ди ще не проникла Євангелія. Вона 
там уже є. Кількість віруючих зрос-
тає просто дивовижно та неймо-
вірно. Повсюди виникають домаш-
ні церкви», — розповідає Джейсон 
Карлайл. 

Наприклад, ферма, якою володіє 
пастор Хуан, служить яскравим при-
кладом винахідливості кубинської 
церкви в справі проповіді Євангелії. 
Ферма фінансує місіонерську шко-
лу, яка протягом року навчає вибра-
них церквами кандидатів, після чого 
посилає їх в неохоплені євангеліза-
цією райони острова. «Це бажання 
відкрити школу для місії було вкла-
дено в наші серця Самим Богом», — 
розповідає засновник місіонерської 
школи пастор Хуан.

У 2008 році, коли кубинська вла-
да роздавала селянам землю, він 
узяв ці поля, порослі хащами, щоб 
здійснити свою мрію про самоокуп-
не служіння. Сьогодні нові церкви 
заснували вже близько ста випус-
кників школи. «У нас немає роз-
кішних приміщень, красивих класів 
і зручних гуртожитків. Усе це може 
певним чином перешкоджати вико-
нанню роботи Господа. Хтось убача-
тиме в цьому привід, щоб сказати: 

«Я нічого не можу». Але нам це не 
заважає. Ми керуємося баченням 
і ентузіазмом», — ділиться пастор 
Хуан.

Вибрана стратегія вже дала хо-
роші результати. Незважаючи на 
неймовірно обмежені ресурси, ку-
бинська церква розпочала власний 
місіонерський рух. За останні роки 
сотні кубинців відгукнулися на за-
клик стати іноземними місіонерами 
— наприклад, минулого літа одна 
пара вирушила служити неєвангелі-
зованій народності в Еквадорі. Екс-
перти з місій дивуються тій унікаль-
ній підготовці, яку Бог дав кубин-
ським служителям, хоча їм відомі і 
їхні труднощі. «Куба — місіонерська 
країна. І справді, ми роками готува-
лися до того, щоб посилати людей в 
інші країни. Постійні потреби й не-
стачі підготували нас до такої робо-
ти», — говорить пастор Хуліо.

«Ті умови, у яких кубинці так ви-
росли духовно, можна відтворити 
в майже будь-якій країні світу, зо-
крема, у тих регіонах, куди склад-
но добратися. Для цього не потріб-
но багато ресурсів, і не треба везти 
з собою групу прославлення, — ді-
литься Джейсон Карлайл. — Кубин-
ські християни мають дуже простий 
метод насадження церков. Великою 
перевагою є те, що вони звикли пра-
цювати в суворих обмеженнях. Цей 
метод: просто берете Живе Слово 
Боже і викладаєте його людям, ді-
литеся з ними Євангелією. Вони ста-
ють учнями, ви їх наставляєте, а по-
тім засновуєте домашні церкви».

Американські християни навіть 
привезли на Кубу місіонерські ко-
манди з інших латиноамерикан-
ських країн, щоб ті поспостерігали 
за насадженням нових церков. Є 
думка, що якщо християни Латин-
ської та Північної Америки зможуть 
відтворити те, що відбулося на Ку-
бі, то сучасна церква зростатиме в 
геометричній прогресії. Додайте до 
цього потужний рух кубинських мі-
сіонерів, і можливості стають без-
межними. Міжнародна місіонер-
ська рада пропонує кубинцям по-
силати місіонерів по всьому світу, а 
не лише в іспаномовні країни. Тож у 
найближчі роки вони зможуть зро-
бити воістину глибокий вплив.
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23 жовтня у Київському біблій-
ному інституті святкували випуск. 
Дипломи про закінчення християн-
ського вузу одержали 43 студенти. 
Цього року випуск був особливим 
– разом з іншими групами уперше 
в КБІ завершила навчання спеціалі-
зована група служіння людям з ва-
дами слуху, до складу якої увійшли 
сурдоперекладачі та студенти з ва-
дами слуху.

Вітаючи випускників з цією важ-
ливою подією в їхньому житті, єван-
геліст В’ячеслав Радчук гаряче за-
кликав їх підкоряти волі Божій ін-
ші народи. Він нагадав скільки ще 
мешканців нашої планети не чули 
звістки про Ісуса Христа.

Сміливо покладатися на си-
лу Господа випускникам порадив 
Девид Л. Нельсон, який протягом 
шести років очолював Євангель-
ську Теологічну Семінарію у Києві. 
А координатор місіонерської діяль-
ності Асамблей Божих США в Укра-

їні, член ради директорів КБІ Дже-
ральд Доллар, звертаючись до ви-
пускників, наголосив: «У вашому 
житті буде багато поворотних мо-
ментів і різних можливостей вклас-
ти свої сили, але пам’ятайте – має 
значення тільки те, що дасть плід у 
вічності».

Завідувач відділу служіння лю-
дям з вадами слуху Павло Смаль 
поділився: «Для мене цей випуск 
є особливо хвилюючим, оскіль-
ки сьогодні отримують дипломи 
випускники першої спеціалізова-
ної групи для роботи з глухими, а 
ще випускницею за спеціальніс-
тю християнська педагогіка є моя 
донька».  Апостол Павло писав: «А 
гелленам і чужоземцям, розумним 
і немудрим я боржник» (Рим. 1:14). 
Павло Смаль закликав випускників 
пам’ятати, скільки нечуючих людей 
чекають на проповідь Слова Божо-
го. 

 «Ваше слово має принести зці-

У КБІ вручали дипломи випускникам пер-
шої групи служителів для людей 

з вадами слуху

лення людській душі. Служитель 
Божий – це найпочесніша профе-
сія на землі», – наголосив, звер-
таючись до випускників, старший 
єпископ ЦХВЄУ Михайло Паночко. 
За його словами сьогодні Церква 
Христова  в Україні  реагує на ви-
клики часу: розвивається капелан-
ське служіння, волонтерська ро-
бота з  постраждалими в зоні АТО, 
працює тюремне служіння та слу-
жіння реабілітації, ведеться робота 
з дітьми і з людьми, що мають ва-
ди слуху.  Хоча є ще і неосвоєні по-
ля для євангелізації  – це науковці і 
можновладці. 

«Господь сказав: «Дана Ме-
ні всяка влада на небі й на землі» 
(Рим. 28:18). І це дає нам право бу-
ти сміливими. Старайтеся на кож-
ному рівні у служінні зберігати ві-
рність. Завжди дякуйте Богу за спа-
сіння!» — наставляв присутніх стар-
ший єпископ. 

Випускники щиро подякували 
викладачам та адміністрації КБІ за 
науку та турботу.  Після чого  відбу-
лося урочисте вручення дипломів і 
щира молитва за Божу благодать в 
житті та служінні випускників.



«На фронті безліч речей, що руй-
нують зону комфорту, — звертаєть-
ся до учасників зустрічі полковник 
Руслан Коханчук, що в Міністерстві 
оборони курує напрямок військо-
вих капеланів. — Нікому з вас не 
доводилося пити власну сечу? Ще є 
час спробувати перед відправкою в 
АТО. Потренуватися на випадок зне-
воднення й заодно перевірити влас-
ну психіку на міцність перед стре-
сом».

 Перед ним близько вісімдесяти 
чоловіків. Під дахом київської церк-
ви «Скинія» — зустріч капеланів. 
Вони зібралися 4 литопада 2015 р. 
щоб поділитися досвідом, послуха-
ти представника Міноборони, ра-
зом помолитися. Зрештою, просто 
побачити один одного, підбадьори-
ти.

 «Там інколи досить важко буває, 
— ділиться капелан Мар’ян Михай-
лишин, — солдати часто зневірені й 
озлоблені. А до кожного треба зна-
йти підхід, це, бува, виснажує. Нам, 
капеланам, важливо бачитися один 
із одним, ділитися досвідом, підтри-
мувати один одного».

На фронті трохи притихло. Пред-
ставник Міноборони закликає через 
це не розслаблятись, каже, що для 
українського капеланства все тільки 
починається. У міністерстві підра-
хували — Збройним силам України 
потрібні 344 капелани. 344 солдат-
ські пастори з відповідною освітою 
і щонайменше трирічним досвідом 
церковного служіння. Вони мають 
бути готові пожертвувати мирним 
життям й отаборитися у війську, а не 
їздити туди час від часу. Полковник 
Коханчук не впевнений, що вдасть-
ся швидко набрати належну кіль-
кість добровольців.

Те, що військово-капеланське 
служіння нове для України, видно 
неозброєним оком. На зустрічі — 
однострої та камуфляжі яких за-
вгодно кроїв та кольорів. Від різно-
манітних шевронів і нашивок пливе 
в очах. «Усе це ще доведеться роз-
робляти, узгоджувати, приводити 
до якогось спільного знаменника. 

Форма в капелана буде така ж, як у 
бійців підрозділу, до якого його бу-
де прикріплено, — розповідає пол-
ковник Коханчук. — Про нашивки 
ж можна сказати лише, що в їхній 
основі буде хрест. Щодо підготовки, 
наразі дійшли згоди, що вишкіл ві-
дібраних служителів триватиме де-
сять тижнів, включатиме психоло-
гічну підготовку та військову. І буде 
ще такий обов’язковий курс, як так-
тична медицина».

Свої підготовчі курси планують 
проводити й церкви. За словами від-
повідального за навчання капеланів 
В’ячеслава Когута, вони будуть про-
ходити на базі існуючого капелан-
ського факультету, який функціонує 
за підтримки церков. Одну із сесій 
будуть проводити представники Мі-
ністерства оборони.

Пастор церкви «Християнська 
надія» Валерій Алимов визнає, що 
в зоні АТО багато п’ють як солдати, 
так і офіцери. І застерігає служите-
лів не втрачати до таких людей лю-
бові та не судити їх. Сказав, що йому 
інколи доводиться проповідувати 
солдатам і «під мухою», якщо ба-
чить, що адекватності вони не втра-
тили й готові слухати. Водночас за-
кликає триматися золотої середини 
і не ставати угодниками людей. На 
останок свого виступу ошелешує: 

суїцид у війську — це окрема страш-
на тема. Лише у вересні — 160 ви-
падків. І профілактика цього — теж 
справа військових духівників. Після 
закінчення зустрічі капелани отри-
мують брошури з рекомендаціями 
відносно боротьби із самогубства-
ми.

Практично кожний, хто висту-
пав, у той чи інший спосіб торкався 
теми міжконфесійної співпраці. Ка-
пелан Мар’ян Михайлишин сказав: 
«Тут особливих проблем немає. Пе-
реважна більшість служителів, осо-
бливо в умовах фронту, насамперед 
шукають того, що нас об’єднує, а не 
роз’єднує. Того, що в нас спільне, 
незрівнянно більше, ніж розбіжнос-
тей. Це наш Бог Ісус Христос. Тому 
спільну мову знаходимо з усіма».

Наставляючи капеланів, стар-
ший єпископ Церкви ХВЄ України 
Михайло Паночко зачитав 3-й вірш 
15-ї глави книги Вихід: «Господь — 
то є великий воїн». «Але при цьому, 
— вів далі єпископ, — автор воєн — 
сатана. А Господь допускає військові 
форс-мажори, аби змінювати мис-
лення людей прискореними темпа-
ми». Михайло Степанович побажав 
братам у Христі мати завжди, осо-
бливо на передовій, Божу силу, Бо-
жу мудрість та терпіння.

Між фронтом і фронтом — репортаж із робочої зустрічі служби 
воєнних капеланів ЦХВЄУ



Дискусія відбулася в ході засі-
дання Всеукраїнської ради церков 
і релігійних організацій 19 жовтня 
2015 року.

Після аналізу напрацювань Кон-
ституційної Комісії глави конфе-
сій вирішили, що неприйнятними є 
пропозиції до проекту Конституції 
України, які підривають законодав-
чі основи традиційної сім’ї як союзу 
чоловіка та жінки, а також усувають 
моральні запобіжники в реалізації 
прав і свобод громадян.

Традиційні моральні цінності 
українського народу повинні зали-
шатися в основі Конституції України, 
вважає Всеукраїнська рада церков і 
релігійних організацій.

У цьому контексті присутні заслу-
хали доктора юридичних наук Васи-
ля Костицького, який презентував 
базовану на теолого-соціологічній 
теорії права редакцію Конституції 
України, розроблену в очолювано-
му ним Інституті законодавчих пе-
редбачень і правової експертизи.

Також Рада Церков обговори-
ла проблематику вільного володін-
ня зброєю та трансплантації орга-
нів. Учасники засідання обмінялася 
думками щодо ініціативи запрова-
дити право на вільне володіння вог-
непальною зброєю. Однак, як і за-
галом серед громадськості, єдиного 
погляду на це питання не було через 
різні теологічні підходи в членів Ра-
ди. Тому глави конфесій вирішили 
довірити це питання на розсуд ши-
рокої громадськості та законотвор-
ців.

Перший заступник голови Комі-
тету Верховної Ради України з пи-
тань охорони здоров’я Оксана Кор-
чинська розповіла членам ВРЦіРО 
про законодавчі ініціативи у сфері 
трансплантації органів та інших ана-
томічних матеріалів людині.

Глави церков і релігійних орга-
нізацій визначили, що на фоні по-
зитивного ставлення до донорства 
органів як способу благодійності та 
жертовності з боку донора стосов-
но тієї людини, яка може отрима-

ти цю допомогу, — абсолютно не-
прийнятною є торгівля органами. 
На думку ВРЦіРО, на законодавчо-
му рівні повинна бути гарантована 
«презумпція незгоди» на потенцій-
не донорство, щоб це було добро-
вільне рішення людини, її свідомий 
вибір. Тобто трансплантація органів 
та інших анатомічних матеріалів лю-
дині повинна бути можливою лише 
за умови свідомої прижиттєвої зго-
ди донора, засвідченої у письмовій 
формі.

Керівники релігійних об’єднань України визначили 
свою позицію щодо конституційного процесу

Крім цього, за участю представ-
ників Департаменту в справах релі-
гій і національностей Мінкультури 
України члени ВРЦіРО обговорили 
формат взаємодії з органами вла-
ди для більш ефективного й опера-
тивного розв’язання питань у сфері 
державно-конфесійних відносин.

Засідання завершилося переда-
чею головування у Всеукраїнській 
раді церков і релігійних організацій 
до Старшого єпископа Української 
Християнської Євангельської церкви 
Леоніда Падуна. Відповідно до По-
ложення ВРЦіРО, головують на засі-
даннях члени Ради почергово.

Під час зустрічі Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка із члена-
ми Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, що відбулася 16 
вересня 2015 р. на території «Софії Київської», йшла розмова про захист 
сімейних цінностей.

Пояснюючи позицію релігійної спільноти, старший єпископ ЦХВЄУ 
Михайло Паночко відзначив, що від духовності та моралі залежить і ма-
теріальне благо держави.

 «Не можна будь-якою ціною йти до Європи, розмінюючи моральні 
цінності на підтримку західних партнерів. Не варто в такий скрутний час, 
фактично під час воєнного стану, міняти Конституцію України, особливо в 
частині моральних засад», — сказав Михайло Степанович.

Прем’єр-міністр запевнив релігійних діячів, що наразі до розгляду в 
парламенті плануються лише проголосований у першому читанні закон 
про децентралізацію влади та зміни стосовно судової системи та пра-
воохоронних органів, які знаходяться на розгляді Венеціанської комісії.  
«Змін до Конституції України, які б підривали основи духовності та мора-
лі, не буде!» — наголосив Арсеній Яценюк.

Михайло Паночко: «Не можна йти до Європи, розмі-
нюючи моральні цінності на підтримку 

західних партнерів»



З 11 по 13 листопада 2015 року 
члени Комітету міжнародної асамб-
леї  християн віри євангельської 
(МАХВЄ)  провели чергову щорічну 
зустріч.  Місцем для спілкування цьо-
го разу обрали  німецьке містечко 
Брамше у Нижній Саксонії.

Участь у дискусіях взяли старші 
служителі п’ятидесятницьких цер-
ков і об’єднань Німеччини,  Польщі, 
США, Киргизії, Вірменії, України, Бі-
лорусі, Росії та інших країн. Нашу кра-
їну на Асамблеї  представляв перший 
заступник старшого єпископа ЦХВЄУ 
Микола Синюк.

 «Зустрічі МАХВЄ — добра мож-
ливість  отримати  важливу духовну 
інформацію про життя церков різних 
країн світу, поділитися власним  до-
свідом роботи, — каже Микола Пе-
трович. — Цього року спілкування 
виявилося традиційно плідним». 

Зосередити увагу на таких важ-
ливих  характеристиках служителя, 
як послух, турбота, бажання служи-
ти, учасників зустрічі закликав Сергій 
Поднюк, заступник єпископа ОЦ ХВЄ 
республіки Білорусь. 

Президент об’єднання  п’ятиде-

сятницьких церков Німеччини  Йо-
ханнес Юстус ділився  з присутніми 
своїм свідченням. Народився він у Ка-
захстані, батько за Слово Боже провів 
вісім років у таборах радянського «ГУ-
ЛАГу».  До речі, це перший випадок у 
новій  історії п’ятидесятницького руху 
Німеччини, коли старшим єпископом 
національної церви було обрано емі-
гранта.

У німецькому місті Брамше відбулася чергова зустріч 
членів Комітету МАХВЄ

Заключне слово на зустрі-
чі Комітету  МАХВЄ мав Голова 
п’ятидесятницької Церкви Польщі 
Марек Камінський. У своїй пропові-
ді він поставив актуальне запитання: 
«Що важливіше — бачення від Бога 
чи шлях досягнення?» «Бачення без 
характеру Христового — катастро-
фа», — переконаний доповідач. 

Наступне засідання членів Коміте-
ту МАХВЄ відбудеться  4-5  листопада 
2016 року в м. Львові.

7 листопада 2015 р. на базі церк-
ви «Філадельфія» відбулася сестрин-
ська конференція для дружин служи-
телів церков  ХВЄ м. Києва.  Кілька 
тижнів тому тут збиралися сестри, які 
мають невіруючих чоловіків та мрі-
ють придбати їх для Господа.

 Такі конференції для сестер – не 
тільки спосіб нагадати зі Слова Божо-
го про те, як Господь дивиться на роль 
дружини в сім’ї, але й чудова  можли-
вість поділитися досвідом, просто по-
бачитись  та поспілкуватись.

 «Для дружин служителів такі кон-
ференції дуже цінні. Часто ми  не мо-
жемо довіритись  зі своїми жіночи-
ми проблемами рядовій сестрі в на-
шій церкві – вона не зрозуміє, тому 
що сім’ю служителя в церквах звикли 
дещо ідеалізувати. Такий собі ідеал 
стосунків. Але ми люди, і у нас є труд-
нощі, є переживання, може, і якісь 
конфліктні ситуації. Зібравшись ра-

зом, жінки служителів  можуть утіши-
ти одна одну. Так само і  вдови, і ті, 
хто розлучені, зрозуміють  одна од-
ну», – каже модератор конференції, 
відповідальна за сестринське служін-
ня у м. Києві Світлана Каленик.

На початку конференції сестер 
поблагословив  пастор церкви «Фі-
ладельфія» Анатолій Козачок, а по-
тім відбулося знайомство в оригі-
нальній формі. Кожна сестра отри-
мала по троянді, дев’ять із яких були 
перев’язані стрічкою. Сестри, яким 
дісталась така квітка, мали свідчити 
про своє життя. Також учасниці кон-
ференції мали відповісти на запитан-
ня, які для них підготувала молодь 
церкви.

Організатори продемонстрували 
відео-звернення до учасниць кон-
ференції, у якому старші служителі 
церкви та викладачі поділилися сво-
їм баченням  про основні позитивні 

Як зробити служіння чоловіка успішнішим?  Нотатки 
сестринської конференції м. Києва

й негативні риси характеру дружини 
служителя. 

Основним спікером конферен-
ції була Надія Комендант – дружина 
екс-глави церкви ЄХБ, нинішнього 
президента Українського біблійного 
товариства Григорія Коменданта. На-
дія Данилівна щиро й відверто роз-
повіла про головні уроки, які їй дало 
життя.  Один із них: основувати свої 
рішення не на порадах і думках лю-
дей, а на особистому відкритті від 
Господа, а також учити дітей турбува-
тися про людей у церкві, регулярно 
молитися.

Це вже третя в цьому році конфе-
ренція, яку провів сестринський від-
діл  Київського об’єднання  церков  
ХВЄ (загальна сестринська конфе-
ренція відбулася ще навесні). Сестри 
планують продовжувати такі зустрічі 
за статусами й у майбутньому.  А то-
му провели анкетування, яке, на їхню 
думку, допоможе покращити органі-
зацію та зробити такі заходи більш 
плідними.



27 вересня 2015 року трапилася подія, яка вразила 
християнський світ: пастора церкви ХВЄ м. Свердловська 
Тараса Сеня взяли під варту представники збройного 
формування ЛНР. Впродовж чотирьох днів церквам за-
лишалося тільки молитися, не маючи практично жодної 
інформації про долю служителя. 1 жовтня Тараса Сеня 
було звільнено, та служіння на Луганщині для нього від-
тепер закрилося на невизначений термін. Представники 
ЛНР публічно звинуватили церкву «Христос есть Ответ» 
у тому, що вона офіційно не зареєстрована і веде проти-
правну деструктивну діяльність. Що саме протиправно-
го зробила церква у їхній заяві не уточняється. На даний 
момент служитель із родиною проживає на Рівненщині. 
Та на Луганщині залишилися інші християни, які потре-
бують наших молитов і підтримки.

Пастор Тарас Сень від коментарів на цю тему утри-
мався, побоюючись за долю християн, які залишилися в 
Свердловську. Він лише висловив подяку християнам за 
підтримку і молитви на своїй сторінці Facebook. Уривки 
його постів пропонуємо вашій увазі:

«Друзі, хочу висловити славу Богу, а всім молитовни-
кам — подяку. Я живий і звільнений. Вже зустрівся з ро-
диною (аж не вірилося). Тому ще раз дуже дякую всім за 
молитви»

3 жовтня

«Остання пригода стала найбільшою несподіванкою 
і потрясінням для мене. Перед війною мені Бог Духом 

Святим сказав: «Йде сильний вітер на цю землю, і поба-
чиш замішання з усіх боків. Але старайся чути голос Мій. 
І куди Я кличу Духом Святим, туди і йди». Так я старався 
і робити, і боронив мене Бог скрізь. Складно було роз-
лучатися з родиною на три, а іноді чотири тижні, диви-
тися на те, як мої діти плачуть і не хочуть відпускати на 
Луганщину.

Мимоволі згадую ті важкі роки служіння, важкі мате-
ріально, коли просто не вистачало їжі, одягу і тепла в бу-
динку. Важкі морально і духовно коли тебе клянуть і ма-
тюкають лише за те, що ти християнин, коли зраджують, 
уїдливо обмовляють тощо. Так пройшли 15 років служін-
ня на Донбасі. Тепер дорога для служіння там мені за-
крита. Але Дух Святий відкриває, що це до часу. Молюся 
зараз про подальше керівництво Духа Святого. 

Я був дуже зворушений тим, що під час моєї остан-
ньої пригоди так багато людей за мене молилися. Від 
усієї душі дякую всім і кожному, хто згадав про мене і 
мою сім’ю в молитві, хто щось робив для того, щоб мені 
допомогти в ці непрості дні. На фото — я два роки то-
му біля входу до гробу Господнього. Я немов воскрес із 
мертвих! Друзі, подякуйте Вашим церквам від мого іме-
ні за молитви. Я глибоко переконаний в тому, що тільки 
по милості Божій живий сьогодні».  

6 жовтня

«Хочу розповісти про вірш, який став моєю втіхою і на 
який я сподівався, коли перебував у Луганську в камері. 
На третій день ув’язнення в мої руки потрапила Біблія, я 
відкрив Псалом 40. Боже слово торкнулося мого серця, а 
саме 2-й вірш: «Блаженний, хто дбає про вбогого. У день 
нещастя Господь порятує його». Тоді я згадав все те, чим 
займався останній рік. Десь з глибини приходили думки: 
Навіщо тобі було все це? Тепер страшна доля на тебе че-
кає. А ти міг би бути зараз зі своєю родиною в безпеці, в 
хороших умовах, міг би виїхати в США на ПМП та інше. 
Але в дусі Господь оживляв надію на слово Його. Я читав 
Біблію і розумів, що Бог вийде назустріч». 20 жовтня

ДОВІДКА
Тарас Сень 15 років пропрацював місіонером у Лу-

ганській області, активно розвиваючи різні сфери слу-
жіння місцевому населенню. Крім звичних євангеліза-
ційних заходів пастор вів телепередачу на місцевому 
каналі, випускав газету «Христос есть Ответ», проводив 
літні майданчики та табори для дітей, а також різнома-
нітне соціальне служіння, зокрема служіння «очної клі-
ніки» та багато іншого. Діяльність Свердловської церкви 
«Христос есть Ответ» високо оцінювала місцева влада і 
журналісти. 

З початком бойових дій на Донбасі служитель став 
активно займатися доставкою гуманітарної допомоги 
для людей, що залишилися без засобів для прожиття. 
Завдяки зусиллям місцевої церкви і допомозі церков з 
усієї України та з-за кордону йому вдалося роздати без-
ліч тонн продуктів, рятуючи від голоду місцевих жителів. 
Сьогодні він став персоною non grata у місті, якому від-
дав багато років свого життя.

Пастор Тарас Сень звільнений 
з-під арешту ЛНР






