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Увесь християнський світ відзначає ювілей Реформації. 500 років тому почалася нова епоха — і для 
християнської церкви, і для всієї нашої цивілізації.

31 жовтня 1517 року чернець-професор Мартін Лютер прибив до дверей каплиці у Віттенберзі свої 
95 тез. У них він розкритикував зловживання католицької церкви й владу Папи відпускати гріхи за гроші.

Слід розуміти, що Лютер та інші реформатори ставили за мету відродити церкву, повернути їй пер-
вісний вигляд і добрий вплив на суспільство. 

Мова йшла не лише про питання релігійні. Тоді церква була найвпливовішим суспільним інститутом. 
Тому доля церкви й долі народів, держав, культур були поєднанні як одне ціле.

До речі, в сучасній Україні саме церкви користуються найвищим рівнем довіри, а це означає, що мо-
жуть зіграти ключову роль у реформуванні суспільства. Можна сказати і так: реформування суспільства 
почнеться з Реформації в церкві.

Що зі спадщини Реформації важливо знати й розуміти в першу чергу?
По-перше, християнство — це завжди особиста віра й живі стосунки з Богом. Це не «ходити до церк-

ви», це жити по вірі. Як заявив Мартін Лютер: «Людина спасає душу не через церкву, а через віру». 
Нам теж важливо зрозуміти, що християнство — не лише «віра батьків і дідів», але віра особисто на-

ша й нашого покоління, тобто — це особисте знайомство й безпосередні стосунки з Богом.
По-друге, Реформація повернула вищий авторитет Святому Письму. Не Папа, не імператор, але Боже 

Слово має духовну владу вчити, судити, спасати. Сам Лютер відмовлявся визнавати традиції, авторитети 
й аргументи, які не основані на Біблії. «Справжній скарб церкви — це пресвята Євангелія», — казав він.

Українцям теж варто зрозуміти: дорожити варто не стільки християнською традицією, скільки Божим 
Словом.

РЕФОРМАЦІЯ І МИ

якою б важкою і святою не була, ні на йоту не 
відрізняється в очах Бога від праці селянина в 
полі й жінки, яка працює по господарству».

Кожна людина має бачити у своїй профе-
сії покликання від Бога. І в цьому сенсі кожен 
— священик, бо служить Богу, примножуючи 
таланти, робить суспільство кращим, прослав-
ляє Творця, допомагає іншим людям, прикра-
шає світ творчістю. 

Західна цивілізація, якою ми її знаємо те-
пер, стала можливою завдяки Реформації, яка 
відкрила в особистості великий потенціал і 
благословила людей на активну діяльність.

В Україні все ще складніше. Як бідкався 
Михайло Драгоманов, наша Реформація опи-
нилася «перерваною». Російське православ’я 
посилено боролося з цим західним впливом, 
хоч Реформація мала й православний прояв, 
наприклад, в ідеях митрополита Петра Моги-
ли або філософа-проповідника Григорія Ско-
вороди.

По-третє, у християнстві й християнському стилі життя важливі особисті 
переконання. Лише ті принципи й цінності мають зміст, за які не страшно 
померти. Свою знамениту захисну промову перед імператором, князями й 
церковними ієрархами Лютер завершив так: «На сім стою, і не можу інакше. 
Нехай допоможе мені Бог». Сказати такі слова може лише людина віри, ли-
ше сильна й вільна особистість.

Сьогодні, в епоху безпринципності й всеїдності, споживацтва й присто-
совництва, нам важливо вияснити наші християнські переконання й зберег-
ти їм вірність. Нам важливо наважитися на самозвіт: відповісти самим собі, 
що саме робить нас християнами й чи готові ми стояти на цих принципах.

Урешті, реформатори зблизили церкву й світ, виправдали й освятили 
звичайне життя, світ і працю. Як казав Лютер, «праця ченців і священиків, 
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Друга хвиля української Реформації була пов’язана з духовним пробу-
дженням серед селян у другій половині XIX століття. Українці навчилися 
від німецьких колоністів читати Біблію й побачили в ній не лише духовні 
істини, але й секрет економічного процвітання, морального, здорового, 
достойного й благополучного життя. За любов до вивчення Біблії їх нази-
вали штундистами, а за хрещення у зрілому віці — баптистами.

Тепер спадкоємці Реформації в Україні складають біля двох процентів 
населення (євангельські християни-баптисти, християни віри євангель-
ської — п’ятидесятники і неоп’ятидесятники, лютерани, пресвітеріани, 
меноніти та інші). Але їхній вплив переважає їхню чисельність. Чому? То-
му що вони знають силу особистих переконань і слухняні авторитету Бі-
блії. Протестанти відрізняються працелюбністю, підприємливістю, актив-
ною доброчинністю, міцними сім’ями.

Звичайно, Реформація не обмежується протестантизмом. Реформація 
— як заклик до церковного оновлення й виправлення життя згідно з ві-
рою — у тій або іншій формі властива кожній конфесії, це заклик загаль-
но-християнський. Тому християнські конфесії в Україні, розділені на тра-
диції й політичні погляди, можуть зблизитися в спільній Реформації.

Ми, українці, дивимося на Європу як на стандарт життя, але мало ду-
маємо про християнську основу цієї зразкової цивілізації. Без надійного 
духовного фундаменту благополуччя, безпека, свобода, гідність і спра-
ведливість недосяжні. Сучасній Європі потрібно укріпити цей фундамент, 
а нам ще треба його закласти. Без продовження Реформації, її бачення, 
принципів і цінностей, Європа не має майбутнього. Без спадщини Рефор-
мації, без долучення до неї Україна не має шансів стати християнською та 
європейською, сильною й процвітаючою нацією.

Ювілей Реформації нагадує нам про християнські принципи суспіль-
ного життя, духовні умови процвітання, а також про ключову роль церкви 
в реформації себе й суспільства.

Ця історична дата ставить перед нами запитання: наскільки ми готові 
змінитися, щоб здобути шанс на християнське майбутнє в Європі.

26 серпня президент України Петро Порошенко підписав Указ «Про 
святкування в Україні 500-річчя Реформації». Цей указ дав початок цілій 
серії подій церковного, суспільно-політичного, культурно-освітнього ха-
рактеру.

Уже сам факт указу засвідчує, що українські політики шукають духовні 
ресурси, які б могли реформувати країну.

РЕФОРМАЦІЯ І МИ

Для європейців Реформація — це те, що 
трапилося в Німеччині 500 років тому, що 
сформувало (або реформувало) й рефор-
мує Європу.

Для українців Реформація — це те, що 
ще має відбутися, що має сформувати й ре-
формувати українську націю як християн-
ську та європейську.

Ось чому, дивлячись на європейське 
минуле, на подію Реформації з повагою й 
цікавістю, ми бачимо свою Реформацію 
попереду — як завдання, заклик і можли-
вість.

Михайло ЧЕРЕНКОВ, 
релігієзнавець,

 доктор філософських наук



Точка зору

Про європейських протестантів, 
ювілейні профанації та 

реформу Церкви



— Ви нещодавно повернулися з 
просвітницької поїздки центрами 
європейської Реформації. Розка-
жіть про неї детальніше.

— Ще з 2013 року, задовго до 
підписання президентом відповід-
ного указу, дослідницький центр 
Європейсько-Азійської акредитацій-
ної асоціації, який я очолюю, почав 
працювати над програмою відзна-
чення річниці Реформації. На 2014 
рік вона була готова й включала 
конференції, круглі столи, видавни-
цтво літератури, просвітницькі по-
їздки, молодіжні школи… У 2015 ро-
ці ми провели першу конференцію 
«Реформація: історія і сучасність» у 
Вільнюсі, у 2016 році — «Реформа-
ція у східноєвропейському контек-
сті» в Острозі, цього року — «Рефор-
мація: людина — церква — суспіль-
ство» в Санкт-Петербурзі, а також 
ряд міжконфесійних круглих столів.

Щодо просвітницьких поїздок, 
то ця ідея зародилася в 2013 році 
на Світовому конгресі українців у 
Львові. Відділення релігієзнавства 
інституту філософії АН презентувало 
там свої праці. Саме там Людмила 
Олександрівна Филипович — один 
із провідних українських релігієз-
навців — поділилася думкою, що 
до річниці Реформації було б добре 
організувати просвітницьку поїздку. 
Скориставшись цією ідеєю, ми роз-
робили декілька маршрутів, нара-
зі в травні було реалізовано один із 
них. У червні-липні-серпні їхатимуть 
ще три групи і, можливо, ще одна — 
у вересні.

Згідно з програмою, спочатку ми 
відвідуємо Прагу — місце діяльнос-
ті Яна Гуса, знайомимося з переду-
мовами Реформації. Потім — місця, 
пов’язані з Мартіном Лютером: Віт-
тенберг, де він працював в універ-
ситеті; Вартбург, де він був виму-
шено ув’язнений протягом 10-ти мі-
сяців і розпочав переклад Біблії на 
німецьку мову; Айзенах, де мину-
ло кілька років його юності; Вормс, 
де він публічно відмовився зрек-
тися своїх поглядів. Наступний сег-
мент — Женева й Цюріх, осередки 
діяльності Жана Кальвіна та Ульріха 
Цвінглі. Далі — Констанц, де страти-

ли Яна Гуса. І зрештою — ряд місць, 
пов’язаних із радикальною рефор-
мацією: Страсбург, Амстердам…

— Хто може взяти участь у цих 
поїздках?

— Подорожі розраховані на 
людей, яких цікавить історія та 
богослов’я протестантизму. Це не 
просто туристична програма, а про-
світницька. Вона включає в себе се-
мінари, дискусії, екскурсії, зустрічі, 
відвідування музеїв. Наприклад, в 
Амстердамі ми мали дуже цікаве 
спілкування в старовинній меноніт-
ській церкві, яка діє безперервно 
ще з 1530 року, а їхній дім молитви 
сягає XVII ст. У Празі подібна зустріч 
була в гуситській церкві. Тобто ста-
раємося вступати в діалог із носіями 
сучасної традиції. 

На сьогодні ще є вакантні місця 
в серпневій групі. Тож можна долу-
читися.

— Не знаю, чи можна узагаль-
нено відповісти на таке питання, та 
все ж: то які вони теперішні євро-
пейські протестанти?

— Однозначно відповісти справ-
ді важко… З одного боку, звичайно, 
класичний протестантизм у Європі 
переживає серйозну кризу. Але не 
можна сказати, що він абсолютно 
зникає. Позитивний момент, яким 
вони відрізняються від нашого кон-
тексту — менше показної релігій-
ності, ритуальності, обрядовірства. 
Натомість — на високому рівні по-
бутова чесність, відповідальність, 
працьовитість.

Якщо порівняти останні дослі-
дження стосунків церкви й держави 
в Україні Центру Разумкова, зокре-
ма, кількість людей, які регулярно 
відвідують богослужіння, моляться, 
жертвують, то їхній відсоток не буде 
надто кращим, ніж у Західній Європі.

— Тобто «загниваюча» «безду-
ховна» Європа — це міф?

— Я відношу це до розряду мі-
фів. Християнство в Європі на тако-
му глибинному рівні сформувало 
загальну культуру, що нам ще дуже 
багато потрібно в них вчитися. Роз-

кажу такий приклад. У Женеві ми з 
друзями дуже хотіли відвідати міс-
це страти Мігеля Сервета (опонен-
та Жана Кальвіна). Ми блукали ву-
лицями, розпитували перехожих, 
нарешті зустріли мешканця міста, 
який чув про цей пам’ятник. Він по-
вів нас у міську раду, довго спілку-
вався з клерком у туристичному 
центрі. Зрештою видали нам карту й 
показали, куди йти. Але цей чоловік 
не заспокоївся, поки не відвіз нас на 
своєму автомобілі до самого місця 
призначення.

З таких дрібниць складається 
враження про глибоко християн-
ську культуру на усіх рівнях існуван-
ня суспільства. Так, вона часто має 
нерелігійні вияви. Але цінності взає-
моповаги, свободи, пошани до осо-
бистості, соціальної відповідальнос-
ті сформовані саме християнами, і 
ними просочене європейське сус-
пільство. Звичайно, є прояви у пев-
них сферах, з якими нам важко по-
годитися. Але це зовсім не дає пра-
ва говорити, нібито Східна Європа є 
носієм справжньої духовності, а За-
хідна — гине й дехристиянізується.

— У 2016 році ви написали стат-
тю «Ювілей Реформації: профана-
ція чи рецепція?» У зв’язку з цим 
два питання. Перше: що вас спону-
кало до її написання? Друге: прак-
тично півроку R500 минуло, то — 
профанація чи рецепція?

— Коли я став знайомитися з 
різними програмами святкування 
Рефор мації, а також з конкретни-
ми заходами, побачив цілий ряд, на 
мою думку, небезпечних моментів. 
По-перше, це хибний підхід: «Да-
вайте ми реформуємо православ-
них та католиків». Тобто увага — не 
на внутрішньо-церковний вимір Ре-
формації, а на зовнішній. У той час, 
як в XVI ст. це був перш за все про-
цес, спрямований проти недоліків і 
проблем власної релігійної тради-
ції. Усе решта було вже наслідком. 
Тому, відзначаючи Реформацію, ми 
мали б поставити запитання перш 
за все самим собі. З сумом скажу, 
що мої прогнози справджуються, 
тенденції, про які писав, реалізо-
вуються. Мав сподівання, що стат-
тя здійснить більший вплив. Вели-
ка частина заходів, які я бачу, — це 
профанація, за якою втрачаються 

Розмовляємо з доктором богослов’я Романом СОЛОВІЄМ про поїздку 
в Європу, нестачу просвітницької роботи в контексті R500 та потребу вну-
трішньої реформації.



чудові можливості. Не відбувається 
богословського осмислення Рефор-
мації. Якби хоч частку зусиль і ко-
штів спрямувати на серйозну науко-
ву працю, мені здається, це дало б 
набагато більше плоду.

Ще один серйозний момент на-
сторожує — дуже неперебірливий 
підхід до залучення організацій в 
оргкомітети та хаотичне викорис-
тання логотипу R500. Наприклад, 
звертається до мене одна телеком-
панія з приводу запису передач до 
річниці Реформації. Десь 30% за-
планованих тем: «Реформація і ме-
дицина», «Реформація і здоровий 
спосіб життя», «Реформація і здо-
рове харчування»… Знаючи погля-
ди Лютера на подібні речі, мені стає 
трохи смішно. А логотипом R500 
прикриваються навіть такі маргі-
нальні групи, як «Центр Відроджен-
ня» В.Мунтяна. Власне, семінари із 
здорового харчування та велопробі-
ги самі по собі дуже корисні, але до 
відзначення Реформації не мають 
жодного стосунку. Більше того, вони 
створюють у суспільстві й у церкві 
хибне уявлення того, чим насправді 
є Реформація.

Звичайно, є й дуже позитивні 
моменти. Хочу відзначити прекрас-
ний курс лекцій Михайла Черенко-
ва «Відкритий протестантизм». Але, 
знову ж таки, читається він чомусь у 
Відкритому православному універ-
ситеті, а не в якомусь протестант-
ському навчальному закладі.

— Ви проводите, здається, уні-
кальні круглі столи на тему Рефор-
мації із залученням до діалогу ка-
толиків та православних. Наскільки 
учасники відкриті один до одного?

— Відбувся круглий стіл із като-
ликами у Львові, з православними 
— у Києві, такі самі заходи відбули-
ся в Кишиневі та Санкт-Петербурзі, а 
восени заплановано — в Одесі. 

У будь-якій релігійній традиції є 
різні середовища, і завжди можна 
знайти діалогових партнерів, від-
критих до спілкування та дискусії з 
приводу історичної та богословської 
спадщини. Так само завжди є носії 
крайніх поглядів, які всіх інших вва-
жають єретиками, то з ними й діа-
лог неможливий. Коли ми говори-
мо про міжконфесійний діалог, то 

які люди до нього готові? Ті, які усві-
домлюють неабсолютність власної 
традиції. Ті, які розуміють власну 
обмеженість і здатні бачити в інших 
традиціях цінності, що можуть до-
повнити їхнє власне духовне життя.

— З цього випливає ще одне 
питання: яка з конфесій, на вашу 
думку, сьогодні найбільш відкрита 
до внутрішньої реформації (якщо, 
припустимо, порівнювати протес-
тантів, католиків і православних)?

— Це складне питання. Я не ду-
маю, що сьогодні хтось повністю від-
критий до внутрішньої реформації. 
Кожна церква має свою логіку вну-
трішнього розвитку. Але якщо гово-
рити про динаміку змін, то, мабуть, 
вона найбільш помітна в греко-ка-
толицькій церкві, яка за роки сво-
го існування в Україні пройшла по-
тужний розвиток, яка ставить перед 
собою питання нової євангелізації, 
свідоцтва, релігійного виховання, 
недільних шкіл, впливу на молодь, 
на інтелектуальні середовища… Та й 
римо-католики є досить динамічни-
ми, відкритими до так званого като-
лицького харизматичного руху, що 
успішно розвивається в Україні. 

— Мені здається, що для зовніш-
ніх щодо протестантизму людей 
R500 — це щось далеке, незрозумі-
ле і… нецікаве. Здавалося б — свят-
кування на державному рівні, а ба-
гато людей навіть не чули про це.

— Без сумніву, рівень релігійної 
обізнаності в суспільстві — неви-
сокий. У тому, власне, й проблема, 
про яку я говорив із перших днів: у 
нас PR-діяльність випередила про-
світницьку роботу. Досі немає під-
готованого доступного просвітниць-
кого матеріалу та методичних порад 
щодо історії та домінант Реформації 
— не каталогу ідей, а повноцінного 
журналу, який можна було б поши-
рювати. А деякі нібито просвітниць-
кі заходи нерідко перетворюються 
на євангелізаційно-пропагандист-
ські, що викликає спротив і обурен-
ня в аудиторії, яку зібрали на фахову 
дискусію.

Більше того, просвітницька ро-
бота не велася й усередині протес-
тантського середовища. Самі єван-
гельські християни часто не розу-

міють, що ми святкуємо та яким чи-
ном події Реформації причетні до 
нашої власної духовної історії. 

При відсутності зовнішньої і вну-
трішньої просвітницької роботи 
важко очікувати кращої обізнаності 
суспільства. Усі ці процеси слід було 
запустити заздалегідь, задовго до 
PR-проектів.

— То, можливо, усі ці велопро-
біги, прибирання парків під лого-
типом R500 і є спробами хоч якось 
привернути увагу до ювілею, який 
для більшості — неактуальний?

— Усі ці акції потрібні й корисні, 
але за умови паралельної просвіт-
ницької діяльності та внутрішнього 
самоаналізу, до якого закликає до-
свід європейської Реформації. Жи-
летка R500, якщо за нею не стоїть 
просвітницька робота та активна 
суспільна позиція церкви, ні про що 
не говорить сучаснику. 

Якщо говорити на глибшому рів-
ні, то вітчизняні євангельські церк-
ви раніше не осмислювали свого 
ставлення до Реформації. Побуту-
вала думка, що п’ятидесятники або 
баптисти — не протестанти, а чет-
верта гілка християнства, безпосе-
редній носій цінностей і духовності 
першоапостольської церкви. Ми не 
пов’язували свою історію на глибин-
ному рівні з подіями Реформації. 
Тому тепер дещо проблематичним 
виглядає «повернення» до Рефор-
мації.

Ще одна проблема, про яку я зга-
дував у статті — примітивізація зміс-
ту Реформації до кількох гасел, ша-
блонів. Насправді, це складне бага-
торівневе явище, яке має істотний 
богословський складник. Безумов-
но, не все з досвіду Реформації ми 
можемо наслідувати, але вивчати 
потрібно все. Ось у мене стоїть чо-
тиритомник Лютера, перекладений 
єпископом Української лютеран-
ської церкви В’ячеславом Горпинчу-
ком. Мені цікаво, скільки з тих лю-
дей, які тепер задіяні в проектах  до 
ювілею Реформації, прочитали хо-
ча б частину праць Мартіна Люте-
ра, Жана Кальвіна, Ульріха Цвінглі, 
Менно Сіменса та інших.

— У цьому контексті часто лунає 
гасло: «Україні потрібна реформа-



ція». Чи доречно взагалі пристосовувати досвід 
середньовічної Реформації до сучасних реалій 
України?

— Європейська Реформація— це явище піз-
ньої середньовічної культури, яка була наскрізь 
релігійною. Релігійні очікування, переживання 
тогочасних людей у рази вищі, ніж у сучасних. 
Крім того, тоді відбувалися потужні соціальні, 
політичні, економічні зсуви, народжувалася но-
ва епоха. І Реформація виявилася співзвучною 
цій епосі, давши богословське й психологічне 
обґрунтування суспільним трансформаціям. 
У цьому сенсі вона справді здійснила великий 
вплив. І ми, без сумніву, живемо в пострефор-
маційну епоху. 

Тепер, попри те, що більшість населен-
ня України вважає себе релігійним, насправді 
людей, які сприймають біблійні ідеї та ціннос-
ті нормативними для свого життя, дуже мало. 
Суспільство пережило індустріалізацію, світові 
війни, комуністичні експерименти, секуляри-
зацію… Усі ці хвилі наклали свій відбиток. Змі-
ни на краще сьогодні не пов’язуються з релігій-
ною сферою. Очікувати, що в сучасній Україні 
— пост тоталітарній, постколоніальній країні XXI 
ст. — раптом відбудуться події, які масштабом 
свого впливу повторять події XVI ст. в Західній 
Європі, з погляду історії дуже наївно.

Зміни можуть прийти через кропітку роботу 
на локальних рівнях — те що роблять протес-
тантські соціальні активісти, які борються з ко-
рупцією, займаються освітянською, філантро-
пічною, гуманітарною діяльністю. Малі речі мо-
жуть поступово змінювати життя суспільства на 
краще. У цьому сенсі моя улюблена метафора 
щодо євангельських церков — вони повинні ві-
дігравати пророчу роль. Тобто — викривати не-
доліки суспільства й показувати біблійну пер-
спективу. 

— У своїй рецензії на вашу книгу магістр 
богослов’я А. Денисенко ставить питання: «У 
який храм потрібно увійти сучасним реформа-
торам, кого потрібно з нього вигнати, чиї столи 
перекинути, на які двері потрібно прибити су-
часні 95 тез?» Як би ви відповіли (хоча б кіль-
кома пунктами)?

— По-перше, сьогодні потрібний серйозний 
критичний погляд на внутрішнє життя євангель-
ських церков. По-друге — відновлення уваги до 
богословської освіти. Реформація розпочалася 
у Віттенберзькому університеті, Лютер був пе-
редусім професором богослов’я, першими йо-
го апологетами були студенти. Без серйозного 
ставлення до богословської освіти, книговидав-
ництва важко очікувати на якісні зміни в мис-
ленні. По-третє, усе ж варто осмислено порівня-
ти наші реалії з основними богословськими іде-
ями Реформації — тими ж Sola.

— Яке відношення має Реформація до сучасної України?
— Я вірю, що Україна стоїть на порозі такої реформації. 

Ми бачимо зусилля наших державних діячів та реформато-
рів. Зробити реформу в людському мисленні – це складні-
ше, ніж в економіці. Але це можливо через проповідь Єван-
гелії, живого Божого Слова, яке торкається людських сер-
дець та може змінити світогляд людей, повернути їхні лиця 
до Бога. Тоді буде порядок у сім’ї, у державі, буде процвіта-
ти  країна й усі сфери суспільства будуть забезпечені розум-
ним керівництвом.

— У чому схожість сьогодення з тим періодом, у який 
почалася реформація?

— Тепер ми переживаємо те ж саме, що було за часів 
Мартіна Лютера. Європа нехтує християнськими цінностями 
й висуває на перший план псевдоцінності. На перше місце 
вона ставить права, а потрібно – Волю Божу та Його Слово.

Ми живемо в той час, коли Європа втрачає духовну си-
лу, коли на перше місце ставлять егоїстичні, амбіційні й збо-
чені фактори, їх підіймають до рангу закону. Це серйозний 
сигнал для суспільства! Воно котиться в прірву! Ми повинні 
говорити про це відкрито й не боятися європейських полі-
тиків. Ми повинні стояти твердо на Божому Слові, як Мартін 
Лютер. Система цього світу противна Божій волі. Вона може 
бути релігійною, але в середині зіпсованою та гнилою. Тому 
потрібна реформація, свіжий подих, потрібно повернути єв-
ропейський народ до Бога. Тепер Європа хоче під приводом 
захисту прав людини ліквідувати сімейні цінності та інститут 
церкви. Європейська цивілізація пішла не тим шляхом. А хто 
їм скаже про це? Потрібен новий Мартін Лютер, який би зу-
пинив беззаконня.

— Яку б пораду дали українцям?
— Я вірю, що Господь благословить Україну. Нашому на-

роду не треба дивитися на Схід і не треба жадібно вдивля-
тися на Захід, а треба підняти свої очі до гір — звідти прийде 
допомога. Бог хоче благословити цю націю й дати їй розум. 
І в здоровому суспільстві народяться здорові політики, ке-
рівники держави з чистим серцем, незасмічені ідеями ко-
мунізму та атеїзму. «Блаженні чисті серцем, бо вони будуть 
бачити Бога» (Мт.5:8).

R500. Запитання 
Старшому єпископу

1



5 SOLA для Церкви
Погляд у себе

П’ятисотий ювілей Реформації 
велика (більша?) частина протестан-
тів чомусь сприйняла виключно як 
нагоду для євангелізації. Це вигля-
дає досить парадоксально не тіль-
ки з тієї точки зору, що ідеї Мартіна 
Лютера стосуються внутрішньоцер-
ковних реалій, а й з тієї, що не по-
чавши з себе, не можна реформува-
ти когось: «Бо час уже суд розпочати 
від Божого дому…» (1Петр.4:17). І от 
ми запрошуємо людей XXI ст. у влас-
ні нереформовані церкви. Так, у нас 
уже немає індульгенцій, поклоніння 
святим, передань на рівні з Писан-
ням, законів і правил, обов’язкових 
для спасіння, непомірного автори-
тету папи… А до речі, точно немає?

Хай там як, а чи не привід це для 
церкви дати критичну оцінку самій 
собі: «Бо хто слухач слова, а не ви-
конавець, той подібний людині, 
що риси обличчя свого розглядає в 
дзеркалі, бо розгляне себе та й ві-
дійде, і зараз забуде, яка вона є» 
(Як.1:23,24)? Тобто — в першу чер-
гу зазирнути в себе, так би мовити, 
зайнятися витяганням скалки чи то 
колоди з власного ока. І чому б, на-
приклад, не почати з тих самих 5 
SOLA, які згадуються на кожному за-
ході R500?

Отже, 5 ідей Реформації, упер-
ше зібрані в квінтет 1965 року като-
лицьким богословом Йоганом Бап-
тистом Метцом в історичній праці 
«Церква і світ». Чи витримають наші 
реалії ці п’ять екзаменів? Перевірмо 
себе й свої церкви. Я ж говоритиму 
про те, що сам спостеріг, відвідавши 
велику кількість церков здебільшо-
го Західної України.

5 SOLA
1. Sola Scriptura (тільки Писан-

ня) — теза про безкомпромісний 
авторитет Писання як єдиного непо-
мильного джерела християнських 
доктрин, що є богонатхненним і са-
ме себе тлумачить. Писання має бу-
ти доступним для читання кожною 
людиною й тлумачитися нею самою 
під керівництвом Святого Духа, а не 
лише вибраними священиками.

Що ж маємо тепер? Так, Біблія 
справді у великому авторитеті се-
ред протестантів. Але нерідко по-
ряд із Божим Словом, на одному 
рівні (а іноді здається, що й на ви-
щому) цінуються слова духовних 
лідерів, пророцтва  та інші прояви. 
Все це записується на диктофони, 
переписується, тиражується, друку-
ється в газетах. Духовні діячі пишуть 
книги, і на ці книги та записи потім 
посилаються проповідники у своїх 
промовах. 

Звичайно, у церкві має бути сво-
бода для прояву всіх дарів. Але слід 
не забувати про їхню біблійну ієрар-
хічність. Натомість, для людей, не 
навчених принципу Sola Scriptura, 
набагато авторитетніше прозвучать 
слова помазаника (як надприрод-
ний прояв Святого Духа), ніж нудна 
й заїжджена цитата з Біблії. Ще не-
безпечніше, коли обдарована лю-
дина береться не за своє — напри-
клад, починає тлумачити Писання, 
маючи зовсім інший дар. Як у цьому 
потім розібратися вірянам, багато з 
яких ще не мають навиків особисто-
го учнівства? Мені навіть довелося 
почути одного разу від жінки серед-
ніх років фразу ну зовсім десь із се-
редньовіччя: «Ви самі Біблію не ду-
же читайте, бо ще попадете в заблу-
дження. Треба ходити на зібрання й 
слухати проповідників». 

То як — «тільки Писання»? А що 
ж робити з переданнями та іншими 
«авторитетними» джерелами?

2. Sola Fide (тільки віра) — ця 
ідея наполягає на тому, що прощен-
ня та спасіння не залежать від вели-
чини гріхів і отримуються виключно 
через віру у викупну жертву Ісуса 
Христа. З боку людини ніяких біль-
ше дій для цього не потрібно.

Ага, так уже й не потрібно? А як 
же «правильний» зовнішній вигляд, 
«правильна» поведінка, «правиль-
на» музика?.. А як же десятки й со-
тні заборон, що не мають жодної 
основи в Писанні (див. пункт 1)? А 
як же довгі списки правил і поста-
нов, які повинна виконати людина, 
щоб досягнути «святості»? Наведу 
тільки один, напевно, з найбільш 

безневинних прикладів, як служи-
тель церкви зробив зауваження сто-
совно моєї сорочки: «Брате, якщо 
їдеш проповідувати, одягай сорочку 
з довгими рукавами… — і додав: — 
Бо так угодно Господу». До речі, по-
вертаючись ще раз до пункту 1, ба-
гато з подібних постанов якраз і є, 
якщо розібратися, усними заповід-
ями-переданнями дідів-прадідів.

То, виходить, потрібна не «тіль-
ки віра» в Христа, а й «правильна» 
церква, «правильне» хрещення й 
виконання «правильних» умов?

3. Sola Gratia (тільки благодать) 
— по суті продовжує попередню 
ідею, тільки там ми дивилися з точ-
ки зору людини, а тут з точки зору 
Бога. Бог дає людині спасіння про-
сто з милості, не вимагаючи взамін 
нічого, крім віри. Це благодать, її не-
потрібно та й неможливо заробляти 
жодними людськими зусиллями. А 
все добре, що ми робимо, — роби-
мо з вдячності Богові, а не для того, 
щоб заслужити Його прихильність.

І тут особисто для мене почина-
ється дуже болюча тема. Тому що, 
прийшовши до церкви, я ще довго 
жив під гнітом вини, бачачи свою 
недосконалість і чуючи проповіді, 
наскільки я недостойний і скільки 
ще потрібно освячуватися, щоб спо-
добатися Богові. Тільки через ро-
ки, самостійно шукаючи Бога й до-
сліджуючи Писання, зрозумів, що 
праведність — такий самий дар, як 
і спасіння. Саме це парадоксаль-
не нерозуміння благодаті багатьом 
людям заважає прийти до Бога й 
отримати прощення й звільнення. 
Так говорив у свій час мій батько, 
надіючись на власні зусилля: «Я не 
можу прийти до Бога отак. Спочат-
ку кину пити, курити, а тоді піду в 
церкву!» І тільки через деякий час, 
усвідомивши свою безпорадність, 
сказав: «Справді, усе навпаки, спо-
чатку треба прийти до Бога, а тоді 
Він звільнить». Нам буває важко до-
віритися Богові так, як довіряє бать-
кам маленька дитина. Розум міркує 
по-дорослому: нічого не буває про-
сто так, за все потрібно платити. І це 
правильно, тільки немає такої ціни, 



якою людина могла б заплатити за 
спасіння. Заплатив Ісус Христос — 
Своєю кров’ю. Тому-то й прощення, 
і спасіння, і зцілення, і звільнення — 
Божий дар.

Слава Богу, індульгенцій сьогод-
ні не продають. Та добровільні по-
жертви іноді покривають багато грі-
хів…

4. Solus Christus (тільки Христос) 
— Ісус єдиний Спаситель і єдиний 
посередник між Богом і людиною. 
Кожен християнин завдяки Христу 
може спілкуватися з Богом напряму.

Цей пункт торкається пробле-
ми поділу віруючих на священство 
й мирян. Тільки не кажіть, що в нас 
його нема! Поділ доволі очевидний, 
особливо яскраво він відображаєть-
ся під час загального зібрання: не-
великий відсоток служить, решта 
— пасивні слухачі. Тоді як Біблія на-
вчає, що в Христовому тілі — кожен 
член має свою функцію й кожен не 
менш важливий за інших.

Не раз спостерігав, як люди, осо-
бливо в якійсь критичній ситуації 
відразу кидаються до служителів, 
пророків, аби отримати відповідь 
від Бога. Звичайно, служителі для 
того і є, щоб порадити, допомогти… 
Але чи не є це індикатором, який 
показує, що віруючі не навчені са-
мостійно будувати стосунки з Богом 
через Ісуса Христа. Легше подзвони-
ти до пророка, ніж самому пошука-
ти Господнього лиця. Та ніхто з лю-
дей не може бути посередником, 
цей статус належить одному Ісусу. 
Чи не тому потім так багато розча-
рувань у служителях, що не змогли 
допомогти, у пророцтвах, що не збу-
лися?

Якщо є особливі люди, які, на 
відміну від інших, мають ледве не 
прямий телефон до Бога, то чи не 
нівелює це ідею Solus Christus?

5. Soli Deo Gloria (слава тільки 
Богу) — принцип, що проголошує 
Бога єдиним авторитетом, гідним 
безумовної пошани й слави. Жодна 
людина чи організація не може во-
лодіти духовною недоторканістю чи 
винятковою святістю.

Продовжуючи тему загального 
священства, мусимо підняти ще од-
ну болючу й актуальну проблему. 
Чи доводилося вам чути щось на 
зразок: «Не можна критикувати слу-
жителів! Це ж Божі помазаники»? 

Або: «Не став зайвих питань, пастор 
краще знає, як вести церкву». Чи не 
є подібне піднесення й обожнення 
однією з причин таких трагічних по-
дій у житті церкви, як, наприклад, 
болючі розділення, падіння висо-
копоставлених людей, що стають 
спокусою й розчаруванням для ба-
гатьох?

Часто чим вище «вгору» — тим 
менше відкритості, прозорості, го-
товності визнати власні помилки. 
Нерідко під гаслом «не виносьмо 
сміття з хати» практикується замов-
чування певних невигідних фактів. А 
коли все виходить назовні, це силь-
но б’є по єдності й цілісності общи-
ни. Ніхто не каже про злісне руй-
нівне критиканство, але атмосфера 
заборони на свободу слова й різно-
думство ніколи не сприяє здорово-
му розвитку общини.

На словах, звичайно, Soli Deo 
Gloria, але чи так це на ділі?

Реформація чи революція?
Символічно, що 500-ліття Рефор-

мації співпадає зі 100-літтям рево-
люції 1917 року. І тоді, як президент 
України підписав указ про святку-
вання R500, президент Росії підпи-
сав розпорядження про святкуван-
ня «R100». Я, зрештою, не про полі-
тику, просто є підстави порівняти ці 
взаємопов’язані явища.

Реформація Мартіна Лютера, як 
і революція 1917-го, треба визна-
ти, принесла громадянські війни, 
збройне протистояння. То чому ж у 
першому випадку — реформація, 
а в другому — революція? Не ли-
ше тому, що перша стосується ре-
лігійної царини, а й тому, що вона 
починалася зі спроби мирного діа-

логу, впровадження змін. І коли це 
не вдалося — конфлікт перейшов в 
агресивну фазу. Дію цього принци-
пу можна побачити в різних сферах 
і в різних масштабах, навіть у подіях 
останнього Майдану в Україні: коли 
назріли важливі реформи, а їх свідо-
мо відтягували, стався вибух. Якщо 
вчасно не відбувається реформація, 
тоді вимушено відбувається рево-
люція.

Ми говоримо про сучасну церк-
ву й можемо простежити, наскільки 
актуальні для неї порушені питання. 
Можемо перевірити самих себе: чи 
не прийшов час серйозних усвідом-
лених змін, корекції курсу, отриман-
ня нового бачення від Бога? Чи не 
пропустимо ми час реформ і чи не 
приведе це до ескалації? Звичай-
но, революція — теж іноді необ-
хідна частина історичного процесу, 
але, думаю, той, хто пережив болю-
чі церковні революції, погодиться, 
що зміни краще було впровадити 
спокійнішим шляхом і з меншими 
жертвами.

Немає нічого дивного й страш-
ного, коли ми знаходимо недоліки 
в собі, у своїй церкві. Найчастіше те, 
від чого втікаєш, тебе наздоганяє 
з несподіваного боку, і ті самі про-
блеми, які у свій час викривали про-
тестанти, згодом трансформувалися 
в інші форми. Справді погано — ко-
ли немає сміливості визнати їх, бути 
відвертими й чесними з самими со-
бою. А справжня катастрофа — по-
трапити в заблудження непомиль-
ності та єдиноправильності, бачачи 
хиби в усіх, крім себе.

Дмитро ДОВБУШ



— Хочу почати з провокаційного 
питання. Наскільки доречно в кра-
їні, у якій не відбулося Реформації 
і яка налічує лише 1,5% протестан-
тів, на державному рівні відзнача-
ти R500?

— Насправді, це дуже закон-
не питання. Усе залежить від того, 
що ми розуміємо під R500. Я ніко-
ли б не наполягав на терміні «свят-
кування». Швидше ми «згадуємо» 
Реформацію й використовуємо цей 
500-літній ювілей як привід замис-
литися над власним станом, над 
можливістю чи неможливістю Ре-
формації в нашій державі, а також 
над реформацією особистості. Як-
що ми розглядаємо R500 не просто 
як якесь торжество — фанфари, уро-
чисті промови — але як можливість 
самоаналізу, то це не тільки дореч-
но, а й необхідно.

— Враховуючи сучасні реалії — 
війна, економічна криза, наскіль-
ки актуальні для України ідеї Ре-
формації? Чи ви, як історик, бачите 
певний історичний шанс для краї-
ни, якщо вона прийме ці ідеї?

— Для України Реформація мо-
же значити дуже багато, якщо вона 
почує голос Реформації. Тобто кра-
їна знаходиться в такому стані, ко-
ли конче необхідні зміни. Якщо цих 
змін не відбудеться, усе закінчиться 
черговим вибухом, потрясінням, і 
знову буде революція.

Отже, Реформація однознач-
но необхідна. Проте друга частина 
питання ставить перед іншою про-
блемою: а чи можлива Реформація 
тепер? І так, і ні. Об’єктивні умови 
для Реформації існують, необхід-
ність її усвідомлюється, є люди ді-
ла, які готові до рішучих дій… Та на-

віть при всьому цьому Реформація 
може не відбутися, адже в Рефор-
мації завжди дуже велика роль на-
лежить лідеру. Потрібна сильна ха-
ризматична людина, яка повела б 
за собою. Варто, наприклад, прига-
дати події в США 1960-х років, коли 
Америка була на грані внутрішньо-
го розколу через питання расової 
сегрегації (розмежування за расо-
вою ознакою, переслідування чор-
ношкірих, прим. ред.). І якраз у цей 
період знайшовся лідер — Мартін 
Лютер Кінг, який зумів усе це невдо-
волення мас, які потребували змін, 
повести найбільш м’яким і, я сказав 
би, найбільш боголюбивим шляхом 
— без насильства. Хоча були ради-
кальні групи з обох сторін, які ство-
рювали напругу. Та знайшлася осо-
бистість, яка повела шляхом рефор-
мації, і Америка тоді обійшлася без 
війни.

При теперішній обстановці в 
Україні теж цілком можливі грома-
дянські заворушення. І найбільше 
потрібен лідер або навіть група лі-
дерів, які були б натхненними май-
бутнім держави й готовими поклас-

Сергій САННІКОВ: «Сьогодні нам потрібна реформа-
ція як зміна світогляду пострадянської людини»

Сергій Санніков — перший ректор Одеської богословської семінарії, з 
1997 р. директор Євроазіатської акредитаційної асоціації (ЕААА), викла-
дач історії християнства, пастор, капелан, доктор служіння, автор книг 
«Двадцать веков христианства» (двотомник), «Популярна історія хрис-
тиянства» та ін., головний редактор альманаху «Богомыслие», журналу 
«Богословские размышления».

Інтерв’ю з приводу



ти життя за нього. Це повинні бути 
певною мірою радикали, які посвя-
тили себе справі Реформації в Украї-
ні. Ось тоді всі передумови, які існу-
ють, зможуть вилитися в реформа-
ційні процеси, які дозволять країні 
обійтися меншою кров’ю.

— Чи ви вважаєте, що є особис-
тості, які могли б виконати роль та-
ких лідерів?

— Я їх не бачу. Хоча в мене до-
сить маленький кругозір у цьому 
питанні. Я не дивлюся телебачен-
ня й не займаюся політикою. Тому, 
може, вони і є, але мені їх не видно. 
Зрештою, я вірю, що Бог може під-
няти таких людей.

— Тепер проводиться безліч за-
ходів під знаком R500, і часто мож-
на спостерігати досить поверхне-
вий підхід. Які б ви порадили дже-
рела для тих, хто хотів би глибше 
розібратися в цій темі?

— На жаль, таких джерел сьогод-
ні доступно не дуже багато. Я б ка-
зав, що один із кращих авторів, який 
об’єктивно й тверезо пише про Ре-
формацію, — це Алістер Мак-Грат. 
Українською мовою є його книга «Ін-
телектуальні витоки Реформації», та 
є кілька книг російською. ЕААА го-
тує до видання його нову книгу «Не-
безпечна ідея християнства», у якій 
ідеться про необхідність Реформа-
ції, а також дуже чесно показані пе-
редумови, результати та небезпеки, 
що супроводжують Реформацію. А 
небезпек є багато, як і в кожному 
масовому русі.

Крім того, раджу книгу Вільяма 
Естепа «Історія анабаптизму», у якій 
також дуже зважено розповідається 
про історію радикальної Реформа-
ції. Ці книги готуються до видання в 
жовтні.

— Ви маєте можливість проре-
кламувати останню роботу ЕААА 
«Слов’янський біблійний комен-
тар», хоча вона вже й так досить ві-
дома. Тож для чого і для кого цей 
коментар, яка його місія?

— Сьогодні є понад 90 різ-
них коментарів на біблійні тек-
сти — і православні, і баптистські, і 
п’ятидесятницькі, і позаконфесійні 
культурологічні… Здавалося б, наві-
що ще один? Проте «Слов’янський 

біблійний коментар» відрізняється 
від решти найперше тим, що ство-
рений національними авторами. То-
му він написаний не з англо-саксон-
ської чи якоїсь іншої перспективи, 
а, власне, зі слов’янської. Коментар 
враховує саме наші реалії, питання, 
що виникають саме в нашому кон-
тексті — контексті людей, що жи-
вуть у пострадянських країнах XXI 
століття. По-друге, праця пропонує 
не звичайне історико-граматичне 
тлумачення біблійного тексту, яко-
го є достатньо в інших коментарях, 
а цілісне літературно-богословське 
прочитання. Це інший герменевтич-
ний підхід, який досі не був освіт-
лений слов’янськими коментатора-
ми. І третя особливість — коментар 
написаний із позиції герменевтич-
ної общини, тобто це не просто зі-
брання текстів 94-ох окремих ав-
торів. Кожен текст певною мірою є 
результатом праці общини. Велика 
група, а не одна людина, працюва-
ла над кожним текстом. І тому пра-
ця відображає не думку одного ав-
тора, а цілої групи. І останнє, що я б 
зауважив, коментар не прив’язаний 
до конфесійного богослов’я, а нама-
гається бути біблійним, не вносити 
в тлумачення біблійного тексту кон-
фесійних упереджень чи дискусій. 
Ми не втікаємо від цих дискусій, але 
й не вносимо їх у текст тлумачен-
ня. А дискусії освітлюються на рівні 
окремих статей. До речі, це ще од-
на особливість коментаря — він міс-
тить понад 80 статей, які показують, 
як біблійні принципи можна актуа-
лізувати до проблем сучасного сус-
пільства. 

— На зустрічі одного з оргкомі-
тетів R500 пастор, що намагався 
розібратися в темі, запитав: «А хто 
то такий той Мартін лютий?» Як ви 
оцінюєте рівень освіти серед про-
тестантів?

— Звичайно, як будь-який осві-
тянин, я повинен сказати, що рівень 
недостатній. Він завжди був недо-
статнім і завжди буде недостатнім. 
Але якщо говорити зокрема про рі-
вень освіти місцевих церков, то, ме-
ні здається, сьогодні потрібна дуже 
серйозна й напружена робота, щоб 
цей рівень підтягнути до належного.

Так склалося, що наші церкви 
завжди були переслідуваною мен-

шістю, ізольованою від суспільства. 
Їх не допускали до системи освіти. 
Тому нічого дивного немає в тому, 
що маємо на сьогодні. Але тепер є 
можливість навчатися. І я дуже ре-
комендую усім займатися, навіть 
не стільки навчанням у різноманіт-
них біблійних закладах, а перш за 
все — самоосвітою. Є безліч цікавої 
літератури, он-лайн ресурсів… Аби 
тільки було бажання! Основне, щоб 
людина захотіла навчатися, відчула 
смак навчання, зрозуміла, наскіль-
ки більше відкривається Писання 
тим, хто навчається.

— Під час вашої лекції було 
озвучено, що Реформація XVI ст. 
так сильно вплинула не лише на 
церкву, а й на інші сфери (економі-
ку, політику…) саме тому, що тоді 
суспільство було більш залежним 
від релігії. У якому форматі має 
відбутися реформація сьогодні, 
аби так само вплинути на сучасне 
секуляризоване суспільство?

— Думаю, що сьогодні реформа-
ція не має бути прив’язаною до змі-
ни церковного устрою. Реформація 
XVI ст. народила нові церкви та кон-
фесії. Але тепер нам потрібна ре-
формація як зміна світогляду, етики 
пострадянської людини, яка досі не-
се в собі всі ознаки «совєтизму». Во-
ни лишилися у вихідців із СРСР, і ми 
ніяк не можемо їх позбутися. Тому 
реформація потрібна насамперед у 
зміні свідомості. А це, на мою дум-
ку, можливо тільки тоді, коли люди-
на прийме біблійну етику. Чому бі-
блійну? Тому що це єдина етика, яка 
дає надійну основу в постмодерні. 
Будь-яка інша система в постмодер-
ному суспільстві не сприймається, 
тому що воно не вірить в абсолюти. 
Єдине, що можна цьому протиста-
вити, — це абсолют Святого Письма 
і біблійної етики, яка довела свою 
життєздатність. Тільки цей критерій  
може ще сьогодні бути сприйня-
тим — реальні факти, що доводять 
ефективність цієї етики. Будь-які ін-
ші системи цінностей чи культиво-
ваний сьогодні релятивізм (відмова 
від будь-якої системи) заводять сус-
пільство в тупик. Тому повернення 
до біблійної етики може змінити си-
туацію в Україні.

Розмовляв Дмитро ДОВБУШ



Реформація почалася на початку 
XVI століття. Чи потрібна вона нам 
сьогодні? Спробуймо розібратися, 
що це таке? Для чого цей рух людині 
та сучасному суспільству в цілому?

Що таке Реформація? 
Тлумачний словник дає нам та-

ке визначення: «Реформація — це 
широкий соціально-політичний рух 
проти феодалізму в західній і цен-
тральній Європі в ХVІ ст., який набув 
форми релігійної боротьби проти 
католицької церкви й папської вла-
ди».

Навіть у словнику, що виданий 
уже в незалежній Україні в 2001 
році, відчувається радянський ате-
їзм (це тлумачення руху реформа-
ції є калькою зі словника Мельни-
чука 1974 року видання — прим.). 
Ті, хто вчився ще при радянській 
владі, пам’ятає, як нас учили, що Ян 
Гус був керівником селянського по-
встання в Чехії. Але цей «керівник 
селянського повстання» насправді 

РЕФОРМАЦІЯ СЬОГОДНІ
був ректором празького університе-
ту та щиро віруючою людиною, яка 
виступала за повернення церкви до 
біблійних принципів. 

Тому Реформація — це зовсім не 
те, що пропонує нам словник. Це 
рух за навернення до першодже-
рел християнства — Біблії. Чому це 
було необхідно? Тому що церква за 
п’ятнадцять століть відійшла від тих 
істин, які проповідував Ісус Христос 
та апостоли. Тодішні служителі так 
далеко зайшли, що в церкві зрештою 
з’явилася корупція, посади єписко-
пів та священиків купувалися, бого-
служіння проводилося католикам 
латинською мовою у Західній Європі 
та православним старослов’янською 
у Східній. Тому прості неписьменні 
люди, знаючи лише рідну мову, не 
розуміли, про що їм проповідували 
священики. Та й багато інших наста-
нов та принципів церкви не сходи-
лися з Євангелією...

Лютер не прагнув підняти ре-
волюцію, він лише хотів, щоб като-

лицька церква повернулася до бі-
блійних принципів. Але цей процес 
все більше набирав однодумців, а 
місцями привів до селянських по-
встань. Утворилися нові церкви й 
навіть конфесії. 

Уже починаючи з 2015 року в 
різних країнах світу проводять кон-
ференції, семінари на тему Рефор-
мації. Та найцікавіше те, що жодна 
з конфесій не заперечує важливос-
ті реформації. Адже ці могутні змі-
ни вплинули як на католицьку церк-
ву, так і на православну. І ці процеси 
продовжуються.

Реформація людини
Реформація — це не просто од-

ночасна історична подія, про яку ми 
згадуємо. Але це постійно діючий 
процес, який повинен відбуватися 
в церкві та в житті кожного христия-
нина. Чому? Тому що світ, який ство-
рив Господь, не був подібний до те-
перішнього світу. Гріх прийшов — і 
почалася деформація (зміни) люди-



мація, яка веде до загибелі. Тоді для 
відновлення необхідна реформація. 
І Христос готовий допомагати нам у 
цьому щодня, якщо ми щирі з Ним.

Реформація сім’ї
Починаючи ще з допотопних ча-

сів і до сьогодні йде деформація 
сім’ї. Аборти, фемінізм, сексуаль-
на революція, ЛГБТ — усе це спря-
мовано на руйнування родини як у 
світі, так і в церкві. Наприклад, од-
на з найбільших катастроф христи-
янської сім’ї, коли батьки не беруть 
відповідальності на себе. Згідно з 
Біблією, тато — це голова сім’ї, свя-
щеник у домі. Саме батько, який 
відповідає за виховання дітей, за-
хисник і опора сім’ї. На жаль, таких 
батьків серед християн мало, через 
це нема благословення в родинах 
— і діти відходять від Бога.

У нашому особистому житті та в 
сім’ї все залежить від того, куди ми 
дивимося й на що покладаємо свою 
надію. Якщо наш погляд спрямова-
ний на Бога та Його закон — маємо 
успіх, якщо ж на обставини й людей 
— маємо деформацію й поразку. 

Згадаймо хоча б Каїна. Бог йому 
каже, що гріх стоїть на порозі, по-
трібно щось робити, але юнак не 
слухає Його, а замикається на сво-
їх емоціях, у нього з’являється за-
здрість — і врешті вбиває брата Аве-
ля. Тепер пригадаймо Ноя, який 120 
років будував ковчег під сміх сусідів, 
коли не було дощу. Чому? Бо чоло-
вік не дивився на людей і обстави-
ни, а слухав голос Божий. І як наслі-
док — Ной та його сім’я єдині, хто 
врятувався. 

Отже, коли ми дивимося на Гос-
пода, будь-який конфлікт — це мож-
ливість покращити наші стосунки. І 
тому я молюся, щоб Христос позба-
вив мене недоліків, що спричиня-
ють конфлікт, а не прошу Бога змі-
нити мою дружину. І якщо жінка так 
молиться — Господь діє. Саме тоді 
ми розуміємо, як покращити наші 
стосунки, і сім’я міцнішає.

Дивлячись на те, що каже віру-
юча людина й на що звертає увагу, 
легко зрозуміти її духовний стан. То-
му дуже важливо, що є пріоритетом 
у нашому житті — догодити Господу 
чи дивитися на обставини.

У свій час, як я прийшов працю-

вати в християнське середовище, 
дуже був розчарований: коли сидів 
на задніх лавах, усі, хто був попе-
реду, здавалися мені святими, але, 
ставши пастором, виявив, що це не 
так. Я молився тоді, і Господь мені 
сказав: «Я покажу тобі ницість люд-
ства, та судити мій народ не дозво-
лю!» 

Ми можемо побачити в христи-
янстві все, що завгодно, і кожен мо-
же впасти, якщо не підтримає Бог, 
бо всі ми люди. Та ви не дивіться на 
тих, хто падає, чи не так живе. Спря-
мовуйте свої очі на Господа, Його за-
повіді й на те добре, що Він сьогод-
ні робить. І пам’ятайте: диявол хоче 
нас деформувати, та Всемогутній 
Бог завжди готовий нас відновити, 
явити свою милість і підняти.

Реформація церкви
Церква також зазнала дефор-

мації: і католицька, і православна, і 
протестантська. Тому йде нова хви-
ля пробудження, з’являються но-
ві течії. Та якщо церква постійно не 
вникає в те, як служить Богу, — від-
бувається деформація. Чому? Люди 
звикають до традицій. Згадайте пе-
ріод, коли Мойсей поставив змія й 
люди, глянувши на нього, отриму-
вали зцілення від укусів гадюк. Той 
період згодом минув, але народ ще 
700 років носив із собою зроблено-
го мідного змія й поклонявся йому 
— замість символу спасіння змій 
став ідолом. 

Таке саме відбувається в церквах 
і сьогодні — момент, коли діє Гос-
подь, стає традицією для християн. 
Наприклад, церква каже, що живе 
як за часів апостолів. Та коли ми чи-
таємо книгу Дії апостолів то розумі-
ємо, що церква в першому і в остан-
ньому розділі — це дві різні церкви. 
Тому що церква часів апостолів від-
повідала на запити того міста, ситу-
ації й часу, у якому існувала. Вона 
змінювалася й відповідала тим умо-
вам, у яких необхідно було пропо-
відувати Євангелію. Якщо ми тепер 
хочемо проповідувати так, як за ча-
сів апостолів, — нічого не вийде. 

Немає інструкції, як проповіду-
вати Євангелію, але є інструкція, як 
наблизитися до Бога, йти за Ним, 
бути близько з Господом. І тоді, ко-
ли Бог у вас, через вас Він зцілює, 

ни, сім’ї, суспільства. Грішна людина 
не має достатньо ресурсу жити за 
законом, що дав Бог. Тому Господь 
із благодаті прислав найбільшого 
реформатора — Ісуса Христа. 

Окупований римськими війська-
ми Ізраїль чекав Месію, що звіль-
нить його від загарбників. Та Хрис-
тос розпочав із реформації людини 
— покаяння, зміни розуму, наро-
дження згори. Адже без зміни осо-
бистості не можна змінити суспіль-
ство.

Теперішні військові події в Укра-
їні нагадують ті давні часи в Ізраїлі. 
Люди, у тому числі віруючі, очіку-
ють дива. Але так само, як у період 
приходу Христа, так і сьогодні, якщо 
не відбудеться реформації народу, 
а в першу чергу церкви, — дива не 
буде. Бог каже, що якщо зміниться 
Його народ, що називається Його 
ім’ям, лише тоді Він зцілить землю.

Чому ж потрібна реформація лю-
дей, що покаялися та народилися 
згори? Тому що лише символічно 
християни кажуть, що померли. Усі 
ми продовжуємо жити у власному 
тілі. Наше тіло постійно бажає про-
тивного духу. «Бо тіло бажає про-
тивного духові, а дух противного ті-
лу, і супротивні вони один одному, 
щоб ви чинили не те, чого хочете» 
(Гал.5:17). «Коли духом живемо, то 
й духом ходімо!» (Гал.5:25). «Бо хто 
сіє для власного тіла свого, той від 
тіла тління пожне. А хто сіє для ду-
ха, той від духа пожне життя вічне» 
(Гал.6:8).

Схема проста: іде боротьба, і як-
що ми виконуємо бажання тіла — 
помремо, якщо живемо по духу, 
який відродився, і над ним панує 
Дух Святий, — матимемо життя ві-
чне. Таким чином, кожен, хто нази-
ває себе віруючим, щодня повинен 
контролювати цей процес. Апостол 
Павло казав, що кожен день роз-
пинає своє тіло, тому що воно хоче 
керувати ним. І зрештою ми пови-
нні дійти до стану — «уже не я жи-
ву, а живе в мені Христос». Це стан, 
коли Дух Святий керує нами: думка-
ми, бажаннями, діями. Тому Павло 
писав своєму другові Тимофію: «До-
сліджуй себе і Писання, і займайся 
цим постійно».

Отже, як тільки ми перестаємо 
жити по духу, відбувається дефор-



спасає і діє. Але люди десь, колись, 
щось почувши, тисячу років можуть 
із тим носитися та поклонятися «чу-
дотворній» іконі. Але ж дива не від-
бувається!

Інколи я чую, як брати розпо-
відають про старі часи й про те, як 
тоді діяв Господь. Та хіба Бог змі-
нився? Невже сьогодні Він інший? 
Ні, Господь той самий! Чому ж Він 
не діє тепер через братів так, як ко-
лись? Тому що час змінився, а брати 
— ні: вони досі хочуть, щоб Господь 
діяв сьогодні так само, як сорок ро-
ків тому. Але зауважте, уже народи-
лося два нових покоління, змінили-
ся обставини, з коней пересіли на 
мерседеси. 

Тож так і відбувається: у нас є 
традиція, і ми, як фарисеї, згодні пе-
реступити Слово Боже, аби не пору-
шити традиції. 

Церква повинна реформуватися: 
відповідати викликам сьогодення. 
Дуже важливо дотримуватися бі-
блійних принципів, а не складених 
часом традицій.

Тепер 85-90% бюджету церков 
йде на будівництво. Але що повелів 
нам Господь? «Ідіть по всьому світу 
й проповідуйте Євангелію кожному 
створінню» (Мр.16:15) — це осно-
вне завдання християн. Бог створив 
Церкву для місії, а не навпаки. Ісус 
Христос прийшов із місією пропо-
відувати Євангелію, і коли вознісся 
на небо — залишив Церкву для цьо-
го. 

Потрібно вкладати не в камін-
ня, а в людей. Тому що наше з ва-
ми наступне, а можливо, і найпер-
ше завдання — євангелізувати сво-
їх дітей. Бог призвав Авраама, щоб 
він віру передав насамперед своїм 
дітям.

Тож виникає питання: скільки ми 
вкладаємо в недільну школу, підліт-
кове та молодіжне служіння? Порів-
няно з будівництвом — у сто разів 
менше. І наша церква не виняток.

Дуже важливо, щоб ми, як церк-
ва, завжди дивилися: чи не дефор-
муються наші євангельські прин-

ципи та повеління, які дав Господь. 
А якщо деформуються, то вихід є 
один — каятися й просити, щоб Бог 
реформував і відновив. 

Тепер в Україні в багатьох церк-
вах залишився пострадянський 
менталітет і «світогляд Пілігрима»: 
основне — попасти на небо, і не 
важливо, що діється навколо. До 
сих пір є такі «святі» церкви, які під-
пільно збираються й не хочуть ні з 
ким мати спілкування, бо світ нечис-
тий (як вони обґрунтовують). Але ж 
Господь захищає нас від зла й дору-
чив великий обов’язок — навчити 
всі народи.

Є і другий світогляд в українських 
церквах — «світогляд Авраама». Ми 
йдемо в Обіцяну землю, звичай-
но, стикаючись по дорозі з іншими 
людьми, але намагаємося з ними 
мирно співіснувати: допомагаємо, 
якщо просять, та йдемо далі, якщо 
не хочуть слухати. У нас є ціль.

Наша церква («Християнська 
надія» належить до християн віри 
євангельської, у якій автор є служи-
телем — прим.) — протестантська. 
Та давайте з’ясуємо, у чому суть 
протестантизму.

1. Донести Слово Боже до наро-
ду. Лютер не думав, як монах, тіль-
ки про свій монастир, але думав про 
німецький народ. Тому найперше, 
що він зробив, — переклав Біблію 
на рідну мову.

2. Загальна освіта. Навіщо людям 
Євангелія рідною мовою, якщо во-
ни не вміють читати? Тому протес-
танти розробили систему загальної 
освіти й виступали за неї. Ян Амос 
Коменський (1592-1670 рр.), осно-
воположник сучасної педагогіки, 
казав: «Ціль освіти — це підготовка 
до вічного життя». Тому протестан-
ти, усвідомивши відповідальність за 
народ і країну, стали підіймати еко-
номіку, створювати робочі місця. 
Вони хотіли забезпечити процвітан-
ня країни — відбулася промислова 
революція. Реформатори прагнули 
впровадити Божі принципи в життя 
свого народу, щоб підготувати бо-

гобоязливу еліту, яка б думала про 
свою країну й відповідальність пе-
ред Господом. І навіть якщо тепер 
Європа відступає від Бога, принци-
пи, які колись так плекали протес-
танти, діють — Німеччина процві-
тає. 

Чому ж у нас в Україні, незважа-
ючи на постійну зміну керівників, 
немає реальних змін? Бо немає лю-
дей, які боялися б Господа, — і, на 
жаль, християни цього не розумі-
ють. Тому наші церкви нагадують 
секти: думаємо лише про себе та 
своє зібрання, і головне наше за-
вдання: спіймати людину і завести 
до церкви. А все, що робиться в кра-
їні, — не наша справа. 

Христос дав дві великі заповіді: 
перша — «полюби Господа твого 
всім серцем, всією душею і всім ро-
зумінням твоїм»; друга — «полюби 
ближнього твого, як самого себе». 
Хто є ближній? Це твої батьки, брат і 
сестра, сусіди, однокласники, одно-
курсники, колеги, нарешті — місто 
та країна, де ти живеш.

Бог доручив нам велику місію — 
спасати наш народ, навчити його. 
Потрібно ставати вчителями, ліка-
рями, йти від хати до хати та пропо-
відувати Слово Боже. Чому вижили 
євреї? Бо були люди, які готові були 
померти за свій народ. 

Тому, коли ми йдемо й пропо-
відуємо, Бог завжди буде з нами й 
благословить. Для цього потрібна 
реформація — мене, моєї сім’ї, мо-
єї церкви. А церква — це інструмент 
реформації нашого суспільства. Від 
нас із вами залежить — чи буде ре-
формація в нашій країні, чи ні. 

Нехай Господь допоможе кож-
ному з нас протистояти деформації 
особистості й дасть сил перебувати 
в стані постійної реформації — стані 
постійного наближення до Господа.

Віктор ШЕВЧУК,
декан Київської богословської 

семінарії «Благодать та істина»

Християнин, який шиє взуття, виконує свій християнський обов’язок не тоді, 
коли вирізає хрестик на черевику, а коли робить добротне взуття, 

бо Бог зацікавлений в доброму реміснику.
Мартін Лютер



Чи потрібна реформація нам?
Говорити про якісь реформацій-

ні ідеї чи бути реформатором трохи 
невдячна справа. Проте я хочу за-
йняти саме цю позицію. Передусім 
хочу запитати: «У якій церкві Мар-
тін Лютер зробив реформацію?» На 
це питання ми одразу відповідаємо, 
що в католицькій. Але, по суті, це бу-
ла його церква — він був монахом 
католицької церкви. 

Я розумію, що, говорячи про 
реформацію, ми дивимося довко-
ла себе й бачимо: реформація по-
трібна мало не в кожній сфері — і в 
державі, і у владі,  і в церквах інших 
деномінацій. Та постає питання: чи 
потрібна вона в нашій церкві? Вона 

ж найправильніша, чи не так?! Істо-
рично склалося, що спочатку були 
закладені першооснови церкви, а 
потім церкви відійшли від цих пер-
шооснов. Ми ж нібито до них по-
вернулися. Мартін Лютер під час 
Реформації проголосив: «Тільки Пи-
сання». І відтоді люди стали верта-
тися до біблійного вчення. Бог від-
кривав ті істини, які були занедбані 
віками. Одна з останніх істин, яка 
була відкрита і яку практикує наша 
церква — це хрещення Святим Ду-
хом, духовні дари. І тому коли ми 
беремо до рук Новий Заповіт, то, 
яку б сторінку не розгорнули, ми 
жодного тексту не боїмося. Ми всі 

визнаємо — тобто ми є євангель-
ськими християнами.

Та, попри це, чи потребуємо ре-
формації? Одне з визначень рефор-
мації — перетворення, виправлен-
ня, відновлення або перебудова, 
повернення колишнього, але поліп-
шеного стану. 

Ісус Христос сказав: «Побудую Я 
Церкву Свою…» Із цього тексту ми 
бачимо, що Христос має лише од-
ну Церкву. Якій конфесії належить 
ця Церква? Йому! І Він Сам будує 
Церкву, а ми є Його співпрацівника-
ми. Кожне будівництво ведеться за 
відповідним проектом. І цей проект 
є у Христа. А ми, як його співпраців-
ники, як будівничі, відповідно пови-
нні будувати Церкву Його за Його ж 
проектом. 

Проповідь, виголошена на пастирській конференції Церкви ХВЄ 
України,  25-25 квітня 2017 р., м. Київ



Сучасні значення поняття 
«церква»

По-перше, Церква — це спасен-
ний Божий народ через віру в Ісу-
са Христа завдяки дії Святого Духа. 
Це ми називаємо Вселенською або 
Христовою Церквою. От саме про 
цю Церкву й говорив Христос.

Водночас церквою ми назива-
ємо зібрання християн у певному 
населеному пункті. Церква, як нас 
навчали, може бути сімейною. Од-
ні дослідники вважають, що домаш-
ня церква — це батьки, діти, раби та 

(Рим.12:5). «Бо як тіло одне, але має 
членів багато, усі ж члени тіла, хоч 
їх багато, то тіло одне, так і Христос. 
Бо ми всі одним Духом охрищені в 
тіло одне… і всі ми напоєні Духом 
одним. Бо тіло не є один член, а ба-
гато. І ви тіло Христове, а зосібна ви 
члени!» (1Кор.12:12-14). «Він Голо-
ва, Христос. А з Нього все тіло, скла-
дене й зв’язане всяким допомічним 
суглобом, у міру чинности кожного 
окремого члена, чинить зріст тіла на 
будування самого себе любов’ю» 
(Еф.4:15-16).

Тобто новозавітною моделлю 
Церкви є тіло. У ньому багато чле-
нів, але воно злагоджено функціо-
нує. Чому була взята модель тіла? 
Тіло — це щось єдине, і кожен його 
член не може існувати без тіла. Ра-
зом з тим кожен задіяний у певному 
процесі, хоча за своєю суттю він є ті-
лом, бо, наприклад, і моя рука, і но-
га — це тіло, вони не просто приче-
плені до мене, я народився з ними. 
Тіло функціонує завдяки органам і 
членам. Тобто різні члени тіла допо-
магають нам ходити, говорити, чути.  
І наше тіло вважається здоровим, 
якщо правильно функціонує кожен 
його член і якщо всі вони функціо-
нують гармонійно. І останнє — один 
член тіла може принести або ко-
ристь, або страждання для всього 
тіла. Тобто якщо художник здобув 
славу завдяки своїм картинам чи 
співак завдяки голосу, то не хвалять 
лише руку чи голосові зв’язки, а лю-
дей уцілому. 

Тоді запитання: «Кого з членів 
місцевої церкви можна вважати Ті-
лом Христовим?» Згідно з прочита-
ним текстом — кожного народже-
ного згори, незалежно від віку й ста-
ті. Тоді якщо кожен є членом тіла, то 
кожен має й певну функцію, яку по-
винен виконувати.

Усі ми легко погоджуємося, що є 
частиною Тіла Христового. Та якщо 
запитати людей в церкві: «Яку функ-
цію ви виконуєте?», то, як ви думає-
те, скільки людей могло б впевнено 
відповісти на це питання? Багато хто 
б відповів: «Не знаю». Тобто те, що 
ми є тілом, знають всі. А свою функ-
цію як члена цього тіла знає мало 
хто. 

Отже, у нинішній час перед нами 
гостро постає питання: що робить 

кожен член Тіла Христового, яка йо-
го роль у ньому. Для багатьох робо-
чим місцем є місце в домі молит-
ви — прийти, посидіти, послухати. І 
це проблема. І попробуй-но займи 
це місце — то у відповідь почуєш: 
«Я вже тут тридцять років сиджу!» 
І якщо раніше ці місця займалися 
кілька разів на тиждень, то нині на-
ші доми молитви заповнені лише в 
неділю й зранку. Але відвідувати зі-
брання (навіть якщо не один раз на 
тиждень, а щодня) і мати своє міс-
це в домі молитви — ще не озна-
чає функціонувати як член тіла. Я не 
маю на увазі, що не треба на зібран-
ня ходити, але це найменше, що ми 
повинні робити.  Але кожен член 
церкви має усвідомлювати: коли я 
ходжу на зібрання, сиджу там і слу-
хаю, то ще не виконую своєї функції 
як член тіла.

Якщо церква живе, служачи тим, 
що відвідує зібрання, то яке мислен-
ня формується в людей?  Усі доми 
молитви в нас побудовані так: сце-
на, зал і балкон. Найсвятіші брати 
— попереду, на сцені. Середнячки в 
залі. Ну а на балконі — уже решта. 
З такої моделі випливає висновок — 
Богові служать ті, що на сцені. Отже, 
якщо ти хочеш служити Богові, то 
обов’язково повинен прорватися до 
сцени. А на сцені в нас лише пропо-
відують або співають. І в людей фор-
мується думка: проповідувати — не 
можу, то мушу йти в хор або в групу. 
Дуже часто ми можемо стикнутися в 
наших людей з розумінням: послу-
жити Богові — значить виступити на 
сцені з проповіддю, піснею, ну ще з 
віршем чи свідченням. І якщо я зро-
бив це, то я взяв участь у служінні 
Богові.

Система зібрання
Добре, що в нас є зібрання. І є ті 

люди, які повинні служити в церкві. 
Але ми повинні змінити спосіб сво-
го мислення, витіснивши думку, що 
служити Господу — означає бути на 
сцені. А то ми зробили своє христи-
янство вельми комфортним. Шість 
днів живемо для себе, а один — для 
Господа. Ми приїжджаємо на ком-
фортному авто на зібрання. У най-
кращому одязі. Відсиджуємо дві чи 
дві з половиною години. Є просто 
слухачами, які в кінці собі можуть 

Якщо запитати людей в 
церкві: «Яку функцію ви 

виконуєте?», то скільки людей 
могло б впевнено відповісти 

на це питання? Багато хто б 
відповів: «Не знаю». Тобто те, 

що ми є тілом, знають всі. А 
свою функцію як члена цього 

тіла знає мало хто. 

інші члени родини. Інша думка: зі-
брання ранніх християн відбувалися 
по домах, оскільки ще не було спе-
ціальних споруд для цього. А скіль-
ки людей міг умістити середньоста-
тистичний дім у той час? Орієнтовно 
від 30 до 100 людей. Тобто місцеві 
церкви були окремими групками 
людей, розсіяними по місту, кожна 
з яких мала змогу разом збиратися 
в чиємусь домі. Тож домашня церк-
ва могла бути частиною місцевої 
церкви.

Згодом церква набула статусу 
конфесії, проте все одно називаєть-
ся церквою. Церква набула також 
національного забарвлення. І остан-
нє значення цього поняття: церквою 
називають також будівлю, де відбу-
ваються загальні зібрання.

Ми розуміємо, що всі ці значен-
ня важливі, проте найважливіше 
бути членом Вселенської Христової 
Церкви. Можна бути частиною ін-
ших структур, про які йдеться ниж-
че, проте не бути спасенною люди-
ною. Спасенні ті, які є частинкою 
Церкви Христової. 

Який же Божий проект Церкви?
Апостол Павло так пише про це: 

«…Так багато нас є одне тіло в Хрис-
ті, а зосібна ми один одному члени 



дозволити проаналізувати пропо-
відь і сказати: «Файно брат сказав», 
— «А що він казав?» — «У силі Свя-
того Духа говорив», — скажуть, опе-
руючи духовними термінами, якщо 
брат трохи голосно кричав. «А як 
хор співав… А от тому хто дав сло-
во? А цю дитину хто випустив?» Піс-
ля зібрання прийшли додому, поїли 
— відпочити треба. Увечері знову 
повторили ранішню процедуру слу-
хання. І після такого важкого дня 
«для Господа», коли люди аж два 
рази були на зібранні, сиділи аж чо-
тири години в комфортних домах 
молитви, вони зітхнули й сказали: 
«Господи, ми Тобі послужили!»

Але чим?
Читаючи Писання, ми натрапля-

ємо там на такі слова, які описують 
богослужіння в першоапостольській 
церкві: «Коли сходитесь ви, то ко-
жен із вас псалом має, має науку, 
має мову, об’явлення має, має ви-
яснення, нехай буде все це на збу-
дування!» (1Кор.14:26).

Коли церква живе системою зі-
брання, то в ній завжди щось ма-
ють лише одній й ті ж. І їх меншість. 
А більшість залишається бездіяль-
ною. 

Який же вихід?
Хто в нас стає членом церкви? 

Звісно, той, хто прийняв водне хре-
щення. І за стандартним розумін-
ням, щоб бути членом церкви, тре-
ба відвідувати богослужіння. І якщо 
людина відвідує зібрання хоча б раз 
на місяць, то її ніхто не вилучає з 
членів. Й іноді в нас навіть стає кри-
терієм духовного рівня християнина 
те, чи відвідує він зібрання, чи ні. І 
ще одним критерієм для членства 
є те, щоб людина не робила «вели-
ких» гріхів — блуду, перелюбу, махі-
націй, п’янства й ще дечого. А те, що 
він гнівається вже декілька місяців, 
те, що не прощає, — ну то так, то ду-
ховна незрілість, ми з цим працює-
мо. Тобто в нас завжди знайдуться 
оправдання й відмовки.

Тобто якщо людина прийняла 
хрещення, ходить на зібрання й за 
нею не тягнеться шлейф гріхів — 
це ідеальний член церкви в нашо-
му розумінні. Таких членів у нашій 
церкві більшість. Усе це непогано, 
але я б запропонував додати до то-

го, що є, одну умову — функціонува-
ти як член Тіла Христового, згідно зі 
своїм покликанням.

Звісно, якщо впроваджувати та-
ку схему, певна частина людей ска-
же: «Я піду в іншу церкву. Тут  я вже 
двадцять років — і все добре було, а 
тепер ви мене штовхаєте на щось». 
Але якби всі наші церкви додали до 
свого статуту такий пункт, то всюди, 
куди б ти не пішов, тобі була б по-
ставлена умова — функціонувати як 
член тіла.

У Церкві є дуже багато роботи. 
І це не лише проповідь та пісня. Я 
пробував дослідити й підрахувати, 
скільки функцій може виконувати 
людське тіло. Розмовляв про це зі 
знайомим лікарем. Він також дов-
го досліджував це питання й сказав: 
«Не можу відповісти тобі, бо тіло 
людське ще не до кінця вивчене. Як 
свідчать дослідники, одна лише пе-
чінка може виконувати до 500 функ-
цій». І апостол Павло так само свід-
чить, що кожен член тіла має не од-
накове діяння. Я одного разу провів 
дослідження в одній групі студентів, 
запитуючи в них, яке служіння вони 
виконують. Із 50 людей орієнтовно 
60% сказали, що вони грають чи спі-
вають. То невже ми просто «спільно-
та співаючих». Павло перераховує 
перелік служінь, які можуть викону-
вати християни, і, що цікаво, тут на-
віть музики немає, немає хорового 
служіння, хоча я не проти них і вва-
жаю, що вони повинні бути в церк-
ві. І люди мають ці дари, перелічені 
апостолом, але їх потрібно виявити 
в собі й реалізовувати. У нас іноді 
буває: ти брат — то вперед, за ка-
федру. І бідний брат і себе мучить, і 
народ томить. Я розумію, що іноді є 
безвихідь — і треба, щоб хтось став 
за кафедру, але краще, щоб це ро-
бив той, хто має покликання до цьо-
го й може виконувати це служіння. 

Завдання служителів Церкви не 
просто служити людям, виконуючи 
безліч різноманітних функцій. Але 
Бог настановив певних людей пас-
торами, щоб «приготувати святих на 
діло служби» (Еф.4:12). Тобто осно-
вне завдання служителя — готувати 
інших членів, щоб вони могли зна-
йти своє місце в Церкві та реалізу-
ватися у своєму служінні. У нас не 
повинно бути тих, які просто сидять. 

Ми повинні шукати своє покликан-
ня, зрозуміти свої дари й реалізува-
ти їх, будучи функціональними чле-
нами. Служителі не роздають дари 
— дари дає Святий Дух. Завдання 
служителя — підготувати святих до 
служіння там, де їх хоче бачити Гос-
подь.

Я знайшов сумні статистичні да-
ні: 90 відсотків християн не задіяні 
в служінні. Тобто всі справи Церкви 
виконуються лише 10-ма відсотка-
ми людей. Уявіть, яким би був світ, 
якби цих людей, які служать, було 
не 10%, а 50%? А якщо всі 100%?

Але за тією ж статисткою: 50% 
християн ніколи не замислювали-
ся про постійне служіння Господу, 
а 40% — ніколи цьому ніхто не на-
вчав.

От вам і причина для реформа-
ції — задіяти якомога більше лю-
дей, щоб вони функціонували як 
члени Церкви. Я записав одну ци-
тату, правда, не можу знайти її ав-
тора: «90% християнства нагадує 
кладовище, де поховані дари та по-
кликання». Коли людина не розви-
вається й не здатна реалізувати свої 

дари й таланти, у її життя приходять 
проблеми. Завдання Церкви — не 
дозволити дияволу перетворити її 
на кладовище дарів. Тут повинна 
виявитися мудрість Божа й дати 
можливість розкритися кожній лю-
дині відповідно до покликання, яке 
вона має».

Отже, чи потрібна реформація 
нам? У цій сфері — так. І в чому ця 
реформація? У тому, щоб відпові-
дати новозавітній моделі Церкви, 
яка функціонує як Тіло Христове й 
«у міру чинности кожного окремо-
го члена чинить зріст Тіла на буду-
вання самого себе любов’ю». Не в 
міру «чинности» пастора, диякона, 
проповідника чи регента, а кожного 
члена — і тоді буде зростання Тіла. 

Василь ПОПУДНИК

От вам і причина для 
реформації — задіяти 

якомога більше людей, щоб 
вони функціонували як члени 

Церкви.



«Бережись: ця країна — це кладовище проповідни-
ків», — такими словами застеріг мене літній служитель, 
коли я повідав йому про плани заснувати єдину рефор-
маторську церкву в Ісландії та єдину баптистську церк-
ву в столиці країни — Рейк’явіку. Його заява прозвуча-
ла надто драматично й трохи комічно. І правда, чого б 
то мені берегтися?  Я був 24-річним фонтаном мудрос-
ті, який повірив у Христа, слухаючи подкасти (цифрові 
медіа-файли). Я був оснащений чудовим мобільним до-
датком Реформаторської богословської семінарії та ку-
пою інших подкастів на своєму смартфоні.

Що могло піти не так?

Вікінги, вулкани й чихуахуа
Ісландія — дуже дивне місце. Це кусок каменя по-

серед північної частини Атлантичного океану, який 1100 
років тому облюбували вікінги, нащадки яких розмно-
жилися до нинішніх 300 тисяч ісландців.

Ви, напевно, декілька років тому чули про нас, ко-
ли через один із наших вулканів припинилося авіаспо-
лучення над Європою (у 2010 році сталося виверження 
вулкану). Так-так, це саме ми змусили всю Європу лама-
ти язик при спробах вимовити назву вулкану Ейяфьят-
лаййокудль. Якщо ви слідкуєте за новинами спорту, то 
знаєте, що ми найменша країна, яка зуміла пробитися 
у фінальну частину Чемпіонату Європи з футболу. А ще 
наші дівчата недавно виграли чемпіонаті з кросфіту. Як-
що ви слухаєте музику, то, ймовірно, знайомі з нашою 
Бьорк. Якщо любите статистику, то ось вам трохи її: ми 

Готуючи до друку добірку матеріалів, присвячених 
значенню Реформації для світового християнства й 
кожної людини зокрема, натрапили на цікаву інфор-
мацію, яка в контексті R500 змушує глибоко замис-
литися. Це оповідь молодого місіонера, який обрав 
місцем своєї праці Ісландію. Проте, напевно, те, що 
відбувається в цій країні, не є унікальним. Це можна 
побачити й в інших країнах, які, так би мовити, випле-
кали Реформацію й не змогли зберегти її досягнень. 
За інформацією Вікіпедії, євангелістське лютеранство 
є державною релігією Ісландії, що закріплено відпо-
відною статтею Конституції, хоча, згідно з Основним 
законом, усі громадяни країни мають повне право на 
свободу віросповідання. Нині в цій країні євангель-
ськими християнами себе називає близько 85% насе-
лення. Лютеранський собор Хатльгрімскіркья, який 
знаходиться в столиці Ісландії Рейк’явіку, входить у де-
сятку найдорожчих релігійних будівель у світі.

Проте в  2016 році соціологи назвали Ісландію най-
більш невіруючою країною Європи. За їхнім дослі-
дженням 0 (нуль) відсотків молодих респондентів — 
тобто ніхто з учасників опитування віком до 34 років 
не вірить у те, що Землю створив Бог. 

Невтішні факти наводить і місіонер Гюннар ГЮН-
НАРСОН, стверджуючи, що може «назвати лише п’ять 
справжніх здорових церков на всю країну». Це змушує 
замислитися й зрештою приводить до очевидного ви-
сновку — Реформації все-таки потрібна нова рефор-
мація.

Лютеранський собор Хатльгрімскіркья, 
Рейк’явік



найбільш безпечна країна у світі, ми на третьому місці 
за щастям і на п’ятому — за вартістю життя.

Нам, місцевим, видається, що останнім часом наша 
країна стає популярною й отримує надто багато уваги. 
У цьому сенсі ми схожі на собак породи чихуахуа: у нас 
точно є яскраво виражений характер, та для свого роз-
міру наш гавкіт надто гучний. Досить часто можна почу-
ти, як ісландці на фразу «Ісландія — найкраща країна у 
світі» жартівливо додають: «Якщо виміряти все «на ду-
шу населення».

Найбільш безбожна країна в Європі
Та якщо ви вирішите присвятити себе служінню бла-

говістя в Ісландії, статистика буде зовсім іншою. Іслан-
дія — лідер зі вживання антидепресантів на душу насе-
лення. Ви, напевно, здивуєтеся, як можна це поєднати 
з третім місцем у світі за рівнем щастя. Усі дивуються. 
85% ісландців вважають себе євангельськими христия-
нами, але наша країна на шостому місці серед найбільш 
атеїстичних країн. У минулому році ми отримали зван-
ня найбільш безбожної країни в Європі. Звичайно, ці ра-
дикальні зміни у світогляді дуже впливають на життя іс-

Найбільш безбожна країна у світі 
може вас здивувати

і, довіряючись Богу, звершити незвичайні справи через 
звичайних людей.

У сучасному світі, де все зазвичай починається з фе-
єрверків, але триває дуже недовго, ми молилися, щоб 
наша церква стала свідченням постійності Божої благо-
даті. І Бог із самого початку відповів на наші молитви. 
На найпершу зустріч групи з вивчення Біблії прийшло 
всього четверо людей, двоє з яких були я і моя дружи-
на. То ж почалося все точно не з феєрверків! Але Бог по-
вільно й чітко будував нашу церкву. 

Через рік ми були виснажені служінням, нам була 
потрібна допомога. І Бог познайомив нас із церквою в 
Північній Вірджинії (США). Вони вже сім років витрача-
ли колосальну кількість сил та засобів, щоб відправля-
ти служителів в Ісландію. І шукали засновника церкви, 
щоб очолити їхні зусилля. Чомусь вони вирішили, що я 
їм підходжу! Згодом Бог послав нам ще декілька парт-
нерів, і от тепер ми повністю присвятили себе Його пра-
ці.

Наша община «Loftstofan Baptistakirkja» (Повна ра-
дості баптистська церква, — прим. пер.) з вітальні нашо-
го будинку перемістилася спочатку в шкільний клас, а 
потім і в приміщення церкви в самому центрі Рейк’явіка. 
У нас 20 членів (і ще декілька скоро стануть ними) і десь 
30-35 прихожан, які відвідують зібрання в неділю. Ми, 
звичайно, зовсім не мега-церква. Але ми не перестаємо 
дивуватися тому, що сотворив Бог!

Захована у всіх на виду
Я можу назвати лише п’ять справжніх здорових цер-

ков на всю країну. Саме тому ми дуже раді брати участь 
у Божій праці в Ісландії. На даний час ми працюємо над 
перекладами богословських праць, щоб навчати моло-
дих віруючих і благовістити тим, хто не знає Христа. Ми 
також заснували Guðfræðiskóli Íslands (Ісландську школу 
богослов’я). Через різні партнерські програми ми хоче-
мо виховати майбутніх пасторів та засновників церков, 
щоб кількість здорових євангельських церков, які благо-
вістять і наставляють учнів Христа, примножувалася по 
всій країні для Божої слави!

Будь ласка, моліться, щоб ісландці чули Євангелію, 
відповідали на її заклик покаянням та вірою і ставали 
співпрацівниками на ниві Христовій у своїй країні.

Якщо вам цікаво більше дізнатися про Ісландію, пе-
регляньте фільм «Christian by default». Якщо ви керівник 
місії чи церкви, будь ласка, подумайте про те, щоб взяти 
участь в євангельських партнерствах у Ісландії та інших 
країнах, які залишаються невидимими у всіх на виду.

Гюннар ГЮННАРСОН, 
www.hristiane.ru/blog/iceland

ландського суспільства. У 2014 році 
лише 29,5% дітей були народжені в 
шлюбі. Ісландія нині лідер за кіль-
кістю дітей, народжених поза шлю-
бом, а сам інститут шлюбу цінується 
дедалі менше.

Незважаючи на те, що Ісландія 
нині часто стає темою для новин, 
вона чомусь перебуває в сліпій зо-
ні для місіонерів. Як і всі решта кра-
їн Скандинавії та Європи, Ісландія 
чомусь ігнорується церквами та мі-
сіями. Якщо неуважно читати до-
слідження про найбільш безбожну 
країну Європи, то після фрази «85% 
населення вважають себе євангель-
ськими християнами» можна легко 
заспокоїтися й перейти до пошуку 
більш підходящих країн для благо-
вістя (саме тому ми з друзями вирі-
шили зняти документальний фільм 
про істинний стан справ у цій краї-
ні).

Незвичайні справи, звичайні люди
Ось у якому культурному контек-

сті десь три роки тому ми з друж-
ною вирішили заснувати нову церк-
ву. Ми вирішили присвятити своє 
життя благовістю та зрощенню учнів 



Передвісниками європейської 
Реформації, поряд з іншими, вва-
жаються ідеї чеського богослова 
Яна Гуса. Його вчення, яке лягло в 
основу гусистського руху, а також їх-
ніх послідовників «чеських братів», 
набуло певного поширення й на те-
риторії України. І попри те, що гро-
мад чеських братів було одиниці, 
вони впливали на українську культу-
ру й спосіб мислення православних 
українців. Тому згодом легше сприй-
нялося вчення класичних європей-
ських реформаторів, хоча реформа-
ційний рух тут як свідчать дослідни-

ки, «набув специфічних форм, які 
не завжди відповідали класичним 
зразкам».

Реформація на території ниніш-
ньої України розвивалася у двох 
напрямках: на ґрунті західного 
протестантизму, а також на ґрун-
ті православ’я, в середовищі якого 
стали виникати різні вчення (зжи-
довілі або «жидовствующие», фео-
досіани, а також старообрядці, мо-
локани, хлисти, духобори, істинно 
православна церква та ін.), які мали 
багато чого спільного з ідеями про-
тестантизму. Своєрідним виявом 

реформаційного руху в православ’ї 
були також певні аспекти діяльнос-
ті й програми православного брат-
ського руху. Братства в багатьох пи-
таннях ставили цілі, подібні до тих, 
що їх вирішували реформаційні те-
чії. Участь у реформаційному русі 
також брали українці, які навчалися 
в європейських університетах, де їх 
вчили бути мислячими людьми. По-
вернувшись в Україну, вони активно 
впливали не лише на суспільне, а 
й на релігійне життя: робили спро-
бу перекласти певні частини Біблії 
розмовною мовою, втілювали ідею 
світського патронату над церквою. 

Тобто, очевидно, що як і в Захід-
ній Європі, так і в Україні в кінці XVI 
та першій половині XVII століття по-
стало питання про необхідність ре-
формування існуючої церкви. І по-
ряд із згаданими вище внутрішніми 
реформаційними процесами, які 
відбувалися в православній церкві, 
в українських землях знайшли собі 
місце й західні протестантські рухи. 

Ранній 
протестантський 
рух в Україні

Починаючи з 1517 року, рух Реформації активно поширювався країна-
ми Західної Європи, що спричинило виникнення ще однієї течії христи-
янства — протестантизму. Чи ж мала Реформація вплив на православну 
Україну, і чому ми нині так багато уваги приділяємо відзначенню 500-річ-
чя цієї події? 

Як відомо, активного поширення та розвитку ідеї пізнього протестан-
тизму в Україні набули на початку ХХ століття. 1920-ті роки характерні ве-
ликим духовним пробудженням та виникненням сотень баптистських та 
п’ятидесятницьких громад. Але підґрунтя для цих процесів, як свідчать 
історики, було сформоване набагато раніше. 

Сторінки історії

Залишки аріанської вежі, с. Тихомель, Хмельниччина



Лютеранство, починаючи з 1530-их 
років, мало певну кількість прибіч-
ників переважно серед міщан ні-
мецького походження, а твори лю-
теранських авторів були відомі в 
українських містах і використовува-
лися навіть православними служи-
телями. Певний відгук в Україні ма-
ли ідеї тодішніх антитринітаріїв (во-
ни не приймали вчення про Трійцю, 
заперечували божественність Ісу-
са Христа і безсмертя душі), погля-
ди яких систематизував італійський 
вчений-гуманіст М. Сервет. Після 
того, як Сервета було спалено в Же-
неві за розпорядженням Кальвіна, 
прибічники його вчення тікають на 
Схід, деякі з них на певний час осі-
дають у Західній Україні. Особли-
вий вплив на духовно-освітнє життя 
мала діяльність социніан, громади 
яких у XVII ст. виникали на україн-
ських землях (Волинь, західна час-
тина Київського воєводства). Близь-
ко 1612 року український шляхтич 
Юрій Федорович Чаплич-Шпанів-
ський заснував аріанський збір (мо-
литовний будинок) в Кисилині, а 

його брат Мартин — у сусідньому 
Березьку. Родина Чапличів стала та-
кож фундаторами громад социніан 
у Берестечку, Галичанах, Милосто-
ві, Шпанові. До Кисилина збирали-
ся на синоди (з’їзди) социніани з 
усієї Волині. Другим важливим цен-
тром стала Гоща. Збір у цьому міс-
ті, як і в Сокалі над Случчю, заснував 
близько 1600 р. український маг-
нат, краківський каштелян Гаврило 
Гойський. Найважливішим центром 
суспільно-політичної діяльності со-
циніан Київщини став Черняхів, де 
збір заснував на початку XVII ст. (ма-
буть, до 1610 р.) Степан Немирич, 
який пізніше був овруцьким старо-
стою й київським підкоморієм. 

Наприкінці XVI — на початку XVII 
ст. виникли громади социніан у ма-
єтках найбільшого православно-
го магната, князя Острозького — у 
Острозі, Острополі й Старокостян-
тинові. Ці громади певним чином 
впливали на політичну та освітню 
діяльність самого князя, але й про-
довжили своє існування після його 
смерті. 

Серед протестантських церков 
України також доволі динамічно 
розвивалася кальвіністська (рефор-
матська). Значне враження справи-
ло на сучасників прийняття близь-
ко 1553 р. кальвінізму литовським 
канцлером, власником м. Олики на 
Волині Миколою Радзивілом (Чор-
ним). Серед кальвіністів бачимо 
представників багатьох родів укра-
їнських і білоруських магнатів та 
шляхтичів — Воловичів, Огінських, 
Пузин, Сапіг, Ходкевичів та інших. В 
останній чверті XVI ст. князь О. Прон-
ський перетворив на значний центр 
кальвінізму м. Берестечко на Во-
лині. Я. Сєненський заснував каль-
віністську громаду в містечку По-
морянах. Брацлавський воєвода 
Ян Потоцький заснував громади в 
Панівцях на Поділлі, Гвіздці у Гали-
чині та інших своїх маєтках. Грома-
ди кальвіністів виникли і в деяких 
інших місцевостях, особливо в Пе-
ремишльській і Холмській землях 
Руського воєводства, Белзькому і 
Підляському воєводствах, а найгус-
тіше — на Закарпатті. 

Замок у селі Олика, що на Волині. Зведений у 1558 
році князем-протестантом Миколаєм Радзивіллом 
Чорним. Це один з перших в Україні замків бастіонно-
го типу, що протягом століть захищав місто, жодного 
разу не підкорився татарським набігам і зберігся до 
сьогодні.

Вплив Миколая Радзивілла на політичні, культур-
ні та релігійні процеси в країні величезний. Зокрема, 
1553 року він засновує в Бресті першу поліську типо-
графію та вперше друкує переклад Нового заповіту 
польською мовою. Того ж року князь Олики приймає 
лютеранство, а з 1557 року, після спілкування безпо-

середньо з теологом-протестантом Жаном Кальвіном 
— кальвінізм.

Протягом 1557 – 1560 років Миколай Радзивілл від-
криває перші в Литві та на Русі кальвіністські костели, 
зокрема перетворює з католицького на протестант-
ський костел Св. Петра та Павла в Олиці. Завдяки його 
просвітницькій діяльності протестантизм надзвичайно 
швидко поширюються на поліських територіях Західної 
України, яка в той час була частиною Великого Князів-
ства Литовського. До лав протестантів ненадовго всту-
пає велика кількість православної шляхти Русі та ще зо-
всім недавні язичники-литовці. 



Разом з тим українське православ’я 
почав особливо атакувати католи-
цизм, що зблизило православних з 
західними протестантами, які також 
активно виступали проти католиків. 
У той час спільність православних з 
протестантами, зокрема кальвініс-
тами, вітало навіть українське коза-
цтво. У зверненні до нового короля 
під час сейму 1632 року козацька 
делегація проголошує: «Нехай унія 
(католицька) буде знищена й утвер-
джена нехай буде унія наша з тими, 
хто віддаляється від латинської віри 
і співчуває нашій долі, тобто на руї-
нах унії католицької хай утвердиться 
унія православно-протестантська». 
Проте ця спільність була нетривкою, 
оскільки будувалася не на єднанні 
ідей, а на тимчасових інтересах. І зго-

дом прихильники ідей протестантиз-
му опинилися в опозиції як в право-
славних, так і в католиків.

Загалом поширення протестан-
тизму в Україні тривало недовго. У 
другій чверті XVII ст., особливо з кін-
ця 30-х рр., у Речі Посполитій поси-
люються репресії щодо представни-
ків антикатолицьких течій, і багато 
новонавернених шляхтичів, бачачи, 
що належність до «єретичної секти» 
стає дедалі менш вигідною, почали 
відходити від її вчення. При цьому 
родини, які були колись православ-
ними, вже рідко поверталися до ві-
ри батьків, а переходили здебіль-
шого у католицизм. У цьому сен-
сі протестантизм став своєрідним 
містком на шляху до покатоличення 
української шляхти.

Проте вплив раннього протес-
тантизму на розвиток української 
культури був очевидним. Вагомим 
внеском була науково-перекла-
дацька діяльність протестантів, а 
також їхній вплив на розвиток осві-
ти та книгодрукування. Вони нама-
галися донести людям Слово Боже 
рідною мовою і зробити його за-
гальнодоступним. Для цього велика 
увага приділялася освіті населення. 
Як стверджують історики, «протес-
танти на українських землях у кінці 
XVI – на початку XVIІ століття орга-
нізовували не лише свої громади, 
а й друкарні, школи, в тому чис-
лі й вищого типу. Так, недалеко від 
Кам’янця-Подільського, в селі Па-
нівцях, на початку XVIІ століття іс-
нувала вища кальвіністська школа 

Православна Свято-Михайлів-
ська церква села Кисилина (Во-
линь), на думку Василя Сокола, ав-
тора «Нарисів історії містечка-се-
ла Кисилин» раніше була соцініан-
ським молитовним будинком. 

Кисилин був «родовим гніздом» 
відомої в історії України родини Ки-
селів, і в першій половині XVIІ ст. на-
лежав Остафієві Киселю, який, бу-
дучи соціціанином (або аріанином) 
заснував тут протестантську святи-
ню, кілька аріанських шкіл, переду-
сім у Кисилині. Потім на місці соціні-

анської школи було зведено Костел 
та монастир монахів-кармелітів.

У 1638—1640 роках в Кисилині 
відбулися три социніанські з’їзди, 
на яких були присутніми до трьох 
тисяч осіб, серед яких — представ-
ники громад не лише зі всіх куточків 
Речі Посполитої, а й з інших країн. 
Після знищення аріанського центру 
в тодішній Польщі багато вчених-
аріан оселилося тут, що сприяло 
розвитку науки на Волині в XVIІ ст.

 Свято-Михайлівська церква

Залишки костелу кармелітів, 
збудованого на місці аріанського 
храму. Будівлі позаду костелу, 
де розташовувався кармеліт-
ський монастир, ймовірно були 
будівлею аріанської школи.



разом із друкарнею. У 1638 році на 
Волині, в містечку Кисилин, протес-
танти-соцініани організували вищу 
школу-академію, у якій навчалося 
до 1000 студентів. І це лише окремі 
приклади, таких шкіл було набага-
то більше, і, як стверджують вчені, 
у порівнянні з православними вони 
були більш прогресивними. Викла-
дання у школах велося рідною мо-
вою, також доступною мовою пе-
рекладалося Писання та інші книги 
релігійної тематики. Все це робило-
ся для того, щоб переконати співвіт-
чизників у необхідності самостійно-
го оволодіння змістом Біблії як важ-
ливого кроку у пізнанні Бога. 

Як свідчать дослідники, протес-
тантською літературою широко ко-
ристувалися й православні, оскіль-
ки протестантська література «була 
і численна, і ...становила багатюще 
зібрання фактів і свідчень... Наре-
шті, майже вся ця література напи-
сана загальнодоступною мовою... 
Варто переглянути Апокрисис, Фри-
нос, Аполлію та інші полемічні тво-
ри православних того часу, щоб ді-
йти висновку, що їхні автори не мо-
гли не мати під руками цих творів... 
Можна безпомилково сказати, що 
вони взяті переважно з протестант-
ської літератури... Православному 
письменникові, який не мав ні роз-
робленої історії своєї церкви, ні на-
віть повного катехізису, нелегко бу-
ло відмовитися від такого багатого 
посібника...». І це сприяло своєрід-
ній реформації і в лоні православ’я, 
бо «діяльність протестантів, покли-
кана заперечувати необхідність тра-
диційних християнських конфесій, 

Лютеранська кірха у селі Олешковичі, Волинь. 
На Волині в другій половині ХІХ століття і аж до Другої світової війни 

проживало багато німців-протестантів. Тривале проживання, господар-
ська та культурно-релігійна діяльність справляли свій вплив на релігійну 
ситуацію в регіоні, з одного боку, послаблюючи позиції православ’я і, з 
другого боку, сприяючи поширенню серед населення євангельських ідей. 
Особливо вагомий вплив вони спричинили на розвиток та поширення 
баптизму в регіоні. У споруджених та залишених колоністами кірхах доте-
пер проводять богослужіння баптисти, як, наприклад, центральна церква 
ЄХБ у Луцьку, церква села Олешковичі Рожищенського району.

як це не парадоксально, сприяла 
їхньому відродженню, самоочи-
щенню і пробудженню до духовної 
праці. Діячі православної церкви в 
Україні значною мірою використали 
досвід протестантів для внутрішньої 
реорганізації та вдосконалення цер-
ковного життя».

Проте, якщо говорити про ранній 

реформаторський рух, то, на думку 
українського філософа Петра Кра-
люка, «Україна не змогла реалізува-
ти свій «реформаційний шанс». На 
це були різні причини — реакція ка-
толицька й православна, пересліду-
вання протестантів владою Речі По-
сполитої в XVIІ столітті, Хмельнич-
чина, у вогні якої загинуло чимало 
протестантських громад в Україні. 
Хоча певні елементи протестантиз-
му ввійшли в українське православ’я 
— чим воно загалом різнилося від 
консервативного православ’я росій-
ського». Воно стало більш глибоким 
та мислячим, менш сконцентрова-
ним на релігійно-корумпованій цер-
ковній верхівці. Це, напевно, ста-
ло однією з передумов потужного 
пробудження початку ХХ століття, 
що привело до утворення сучасних 
баптистських, адвентистських та 
п’ятидесятницьких громад, члена-
ми яких нині є  близько 2% населен-
ня країни.

Московський емігрант князь Курбський, що жив на Волині і дуже 
журивсь упадком право славної віри в 1570-80 рр., бачив «мало не всю 
Волинь» тодішню «зараженою духовою ґанґреною і розагітованою 
фальшивими догматами». Наш Вишенський у початках XVII в. заки-
дав усій українсько-білоруській аристократії, що вона «поєретичи-
лась».

Острозький завжди підтримував близькі й приязні відноси ни з 
євангельськими колами (його старша донька була замужем за голо-
вою соцініян, Яном Кишкою, старостою жмудським, друга за Кри-
штофом Радивилом, воєводою віденським, промото ром кальвініс-
тів) і взагалі, ставлячись доволі легковажно до конфесійних ріжниць і 
трактуючи свою церкву головно з національного й політичного ста-
новища, він і цим разом виявив повне співчуття тісному об’єднанню 
євангеликів з православни ми.

Михайло Грушевський, «Реформація та її відгомін на Україні»
1



Місія OPERATION MOBILIZATION:
Кожна людина на Землі має право почути Євангелію!

Анастасія ТАРАНЕНКО — волонтер корабля 
Logos Hope місії Operation Mobilization — нещодав-
но повернулася в Україну після трирічного плаван-
ня. Детальніше про незвичайну місію, пригоди, пе-
режиті під час довгої подорожі, та особисті вражен-
ня — читайте в інтерв’ю.

— Місія Operation Mobilization (OM) не дуже ві-
дома в Україні, розкажи про її витоки.

— Місія заснована в США 1957 року Джорджем 
Вервером, який навернувся до Господа через хрис-
тиянку леді Дороті Клапп. Жінка молилася за нього 
багато років, а він навіть не знав. Джордж любить 
жартувати, що вона вивела його в топ у списку Свя-
того Духа. Згодом Дороті надіслала йому Біблію, а 
ще пізніше він потрапив на зібрання Біллі Грема, де 
і покаявся перед Богом. Він досі живий, займається 
місіонерством, мандрує по світу, надихає молодь до 
служіння.

Місія почалася з відвідування Мексики для поши-
рення Біблії. Ще студентом Джордж зі своїми друзя-
ми почав їздити туди. Але згодом його бачення роз-
ширилося: у світі ще багато країн, де неможливо 
придбати Біблію й познайомитися з християнами. 
Зросла кількість його однодумців, сформувалася ко-
манда. Стали їздити в Індію, а потім і в інші країни.

Сьогодні місія налічує 6800 волонтерів, охоплює 
служінням понад 110 країн. Вона не належить до 
жодної деномінації, волонтери представляють різ-
номанітні церкви. Основна ціль — розповсюджен-



— Ти, власне, служила на Logos 
Hope. Як це — бути волонтером на 
місіонерському кораблі?

— Я саме закінчила своє триріч-
не служіння на кораблі. Повернула-
ся додому в травні. Корабельному 
служінню вже більше 40 років. Це 
вже четвертий корабель місії (вони 
змінюють один одного), який роз-
почав своє місіонерське плаван-
ня у 2009 році. На кораблі близько 
400 волонтерів із різних країн світу 
(близько 60 країн). Усі вони — вірую-
чі люди. Навіть капітан — волонтер-
християнин, який не бере коштів за 
свою роботу. Ми не просто пасажи-
ри, які займаються євангелізацією, а 
й одночасно — персонал корабля. 
Є 5 основних відділів — книжковий 
магазин, кухня, відділ із прибиран-
ня, матроський і машинний. Кож-
ний волонтер на другий чи третій 
рік при потребі може зайняти якусь 
спеціальну посаду у своєму відділі. 
Ми забезпечуємо самих себе. При-
близно 5 днів на тиждень кожен 
працює у своєму відділі. Один день 
залишається конкретно для служін-
ня і один день — вихідний (його теж 
можна використати для служіння).

— Фінансово подорож забезпе-
чує місія?

— Коли волонтер іде на кора-
бель (у принципі, як і будь-який місі-
онер будь-якої місії), він собі збирає 
фінансову підтримку. Здебільшого, 
спонсорує церква, яка його благо-
словляє на це служіння, або, можли-
во, друзі, які бажають підтримати Бо-
жу справу. Є певна сума, необхідна 
на місяць, вона йде в організацію, і 
за ці кошти волонтер живе на кора-
блі. Також частина суми може йти на 
благодійні проекти, які здійснюють-
ся в портах. Такі великі витрати, як, 
наприклад, пальне (а це мільйони 
доларів), звичайно, покриває місія 
через окремих спонсорів.

— Які саме проекти здійснюють 
волонтери Logos Hope?

— Корабель мандрує з країни в 
країну, із порту в порт. Його девіз — 
нести знання, допомогу та надію на-
родам світу! Чому знання? Тому що 
корабель — один із найбільших у 
світі плаваючих книжкових магази-
нів. На борту — більше 5000 найме-

нувань книжок. Здебільшого — це 
християнська література, але також 
інша хороша література — освітня, 
дитяча та ін. Адже у багатьох нероз-
винених країнах немає доступу до 
книжок. Книги продаються, але на-
багато дешевше, ніж вони насправді 
коштують, аби кожна людина, навіть 
бідна, мала можливість придбати 
їх. Крім того, дуже багато книг про-
сто роздається в школи, дитячі бу-
динки, тюремні бібліотеки тощо. Ще 
один вид просвітницької діяльності 
— проведення семінарів, приміром, 
про торгівлю людьми, про ВІЛ/СНІД і 
т. ін. — особливо в тих країнах, де ця 
проблема дуже актуальна, а інфор-
мації в населення мало.

Щодо допомоги, то вона здій-
снюється через різні практичні про-
екти, наприклад, будівельні чи ре-
монтні роботи — зокрема в тих міс-
цях, де відбулися катаклізми, сти-
хійні лиха. Також — безкоштовні 
медичні огляди на простому рівні, 
як то офтальмологічне обстежен-
ня й надання окулярів людям, які 
не можуть самі придбати, стомато-
логічні послуги. Місія співпрацює в 
цьому з місцевими клініками. У ба-
гатьох країнах серйозною пробле-
мою є нестача чистої води, діти ги-
нуть від кишкових інфекцій… Тому 
місіонери намагаються забезпечити 
общини водними фільтрами.

І останній напрямок у переліку, 
але насправді найголовніший: Logos 
Hope — це «слово надії», ми несемо 
людям надію! Ось чому ми робимо 
все, перераховане вище. Тому, що 
ми всі християни, ми самі знайшли 
надію в Ісусі Христі, який змінив на-
ше життя. І служимо на кораблі — 
щоб поділитися цією надією з наро-
дами. У деяких країнах, де є можли-
вості, проводяться різного роду єван-
гелізації, дитячі програми, вистави... 
У більш закритих країнах доводиться 
будувати стосунки по-іншому, пред-
ставлятися не як місія, а як благодій-
на організація. Формат діяльності 
дещо інший, але цілі — ті ж самі.

— Як і коли ти стала служити на 
Logos Hope?

— Не можу сказати, що одного 
дня я прокинулася і раптом виріши-
ла: стану місіонером! Це був процес, 
як Бог мене кликав до цього. За спе-

ня Євангелії та іншої літератури. Ще 
в атеїстичні часи місіонери багато 
книг підпільно завозили до Радян-
ської України. Якось Джордж Вер-
вер за місіонерську діяльність на-
віть був арештований під Вінницею 
та депортований до Польщі.

— Розкажи, будь ласка, деталь-
ніше про діяльність місії в світі. Яка 
специфіка OM порівняно з іншими 
місіями?

— У кожній країні, де є філіали, 
офіси місії, напрямки дещо відріз-
няються й залежать від специфічних 
потреб населення саме тієї місце-
вості. Загальними цілями є засну-
вання церков, контакти й співпраця 
з іншими церквами, залучення до 
служіння молоді, поширення хрис-
тиянської літератури, проекти ми-
лосердя… Напевно, майже все, що 
тільки можна робити для поширен-
ня Євангелії, використовується місі-
онерами.

Основне гасло, ідея OM — кож-
на людина на Землі має право по-
чути Євангелію хоча б раз в житті! 
Місія намагається забезпечити цим 
правом усіх людей усіма доступни-
ми методами, і там, де це можливо, 
і навіть там, де це не дозволено. Од-
ним із специфічних напрямків якраз 
є корабель LogosHope.

— З якого часу OM працює в 
Україні? Які саме проекти вона тут 
здійснює?

— В Україні місія розпочала пра-
цю під назвою «Обітниця миру» з 
1994 року, на сьогодні має своїх мі-
сіонерів у Києві, Рівному, Вінниці, 
Одесі й Кагарлику. Основні напрям-
ки — праця з молоддю, сиротами, 
дитячі літні табори, спортивні слу-
жіння… Зараз місіонери багато пра-
цюють із дітьми біженців зі Сходу й 
Півдня.

— Як стати місіонером OM?
— Ну, почати потрібно, звичайно, 

зі звернення в ОМ-Україна, усі ко-
ординати є на сайті www.ua.om.org. 
Якщо ви віруюча людина і є членом 
місцевої церкви, то це абсолютно 
можливо! Щодо інших вимог — во-
лодіння англійською на більш-менш 
розмовному рівні (хоча в процесі ду-
же швидко вчишся), ну і вік 18+.



ціальністю я економіст, навернулася 
до Господа на останньому курсі Ки-
ївського торгівельно-економічного 
університету. І це значно вплинуло 
на моє світосприйняття і цілі — що я 
хочу далі робити зі своїм життям.

Майже одразу почала натрапля-
ти на певні короткострокові місіо-
нерські проекти, поїздки й брати в 
них участь. Від церкви в мене було 
служіння в дитбудинку під Києвом. 
Але Господь підштовхував до розду-
мів і молитов за інші народи — через 
Слово, через проповіді, книги. Ме-
не завжди захоплювали такі люди, 
як, наприклад, Мати Тереза, які са-
мовіддано служили іншим. У якийсь 
момент я стала шукати в інтернеті, 
які є місії, де я можу послужити. Ме-
не турбувала думка, що далеко не 
всюди у світі люди мають можли-
вість почути Євангелію так, як в Укра-
їні. Натрапила на сайт Logos Hope. І 
чим більше читала, тим більше від-
чувала: це те, що мені зараз потріб-
но, щоб розібратися у своєму покли-
канні. Зв’язалася з українським філіа-
лом і згодом потрапила на корабель.

— Якими були твої обов’язки на 
кораблі?

— Перші декілька місяців я пра-
цювала в кафе. Коли корабель при-
буває до порту, люди приходять на 
борт на різні заходи (театральні, му-
зичні тощо), а також у книжковий 
магазин. Біля магазину є маленьке 
кафе, де можна випити кави, з’їсти 
морозива й поспілкуватися. Зазви-
чай люди дуже відкриті. Сам той 
факт, що на Logos Hope стільки во-
лонтерів із різних країн світу, викли-
кає багато питань: «А чому ви при-
їхали аж звідти?», «А чому ви пра-
цюєте безкоштовно?»… І відразу є 
нагода для благовістя.

Мені дуже подобалося працюва-
ти в цьому кафе, але згодом мене як 
людину з досвідом адміністратив-
ної роботи запросили працювати з 
місцевими волонтерами. А останній 
рік я була менеджером із персона-
лу. У нашому випадку це ще й пев-
ною мірою пастирська праця, адже 
корабель — це спільнота людей, 
які, служачи іншим, мають і власні 
душевні потреби. І необхідно, щоб 
хтось був поряд у важкі моменти. 
Я відповідала за дівчат, тобто здій-

снювала душевну опіку у випадку 
певних проблем.

— У яких країнах ти побувала?
— За ці три роки ми побували у 

26 країнах. Перші півтора року це бу-
ла Південно-Східна Азія, починаючи 
з Таїланду, і далі — Гонконг, Японія, 
Південна Корея, Тайвань, Філіппіни, 
Малайзія та ін. Потім — Шрі-Ланка, і 
через Індійський океан — до Афри-
ки. Робили зупинки на Маврикії, на 
Мадагаскарі. Потім рухалися вздовж 
східного узбережжя на південь — 
Танзанія, Мозамбік і т. д. Майже рік 
минув у Африці, закінчили на захід-
ному узбережжі в Гані. Після цього 
була зупинка на Канарських остро-
вах, і перетин Атлантики. Далі — Га-
яна і Карибський архіпелаг, де дуже 
багато країн і дуже багато потреб. 
Незважаючи на те, що люди дума-
ють, ніби там тільки пальми, сонце й 
море. У принципі, там я й закінчила 
свій термін служіння на кораблі. Він 
пробуде на Карибах до кінця року.

— Тобто Logos Hope плаває на-
вколо світу, так?

— Приблизно десь так. Але 
маршрут постійно інший і залежить 
від багатьох факторів — фінансових, 
політичних, організаційних. Адже 
це не так просто — дати місце в доці 
такому великому кораблю.

— Розкажи детальніше про се-
бе. Які обставини привели тебе в 
церкву?

— Мені 28 років. Народилася в 
Києві, але десь половину життя про-
жила в Маріуполі. Років із 15-ти ста-
ла усвідомлено шукати Бога, пере-
ймаючись питаннями про сенс жит-
тя. Не знайшовши відповідей в ор-
тодоксальній церкві, стала читати 
книги про різні світові релігії, порів-
нювати. Та це було марно, усе одно 
залишалося відчуття самотності й 
пустоти. Я думала: закінчу навчан-
ня, знайду роботу, створю сім’ю, 
народжу дітей… А що далі? Просто 
смерть — і це все? Роздуми про без-
цільність існування заводили мене в 
депресію.

На передостанньому курсі уні-
верситету мене запросили в літній 
табір із вивчення англійської мови, 
організований пресвітеріанською 

«Церквою великого міста» (м. Київ), 
до якої я тепер і належу. Там я впер-
ше почула Євангелію в чистому ви-
гляді. Але найбільше мене вразили 
стосунки між християнами. І зрозу-
міла — це і є та атмосфера миру й 
радості, яку шукала.

— Facebook повідомляє, що в 
тебе є наречений. Розкажи, будь 
ласка, як ви познайомилися. 

— Так, два місяці, як ми заруче-
ні з Джеремі, у кінці липня планує-
мо весілля. Познайомилися в пор-
ту острова Маврикій (Індійський 
океан), звідки він родом. Джеремі 
служив на попередньому кораблі 
Doulos декілька років тому. Тож ко-
ли Logos Hope прибув на Маврикій, 
він допомагав у служінні, був пе-
рекладачем. Побувши разом у слу-
жінні на острові, ми побачили, що 
в нас дуже схоже бачення й покли-
кання. Продовжували підтримувати 
зв’язок, через декілька місяців зро-
зуміли, що любимо один одного. 
Він також приїжджав на корабель, 
коли ми були в Намібії. У квітні, коли 
я закінчила служіння, Джеремі при-
їхав в Україну познайомитися з мо-
єю сім’єю, церквою, культурою. Ми 
заручилися в моїй церкві та побува-
ли на кількох зібраннях, мотивуючи 
молодь до служіння.

— Що для тебе місіонерство?
— Багато людей думають, що мі-

сіонер — це той, хто поїхав пропо-
відувати Євангелію в далекі країни, 
як написано: «Тож ідіть, і навчіть всі 
народи, христячи їх в Ім’я Отця, і Си-
на, і Святого Духа» (Мт.28:19). Це 
так. Але вся справа, яку робить Бог, 
є місіонерством. Бог — місіонер. І 
кожен Його послідовник — теж тією 
чи іншою мірою місіонер на тому 
місці, де він знаходиться. У кожно-
го своя місія — чи то у власній сім’ї, 
чи на навчанні, чи на роботі, чи в се-
лі або місті, чи на краю світу! Я вва-
жаю, що місіонер — це радикаль-
ний учень Христа, який шукає Його 
волі й виконує її.

— Найрадісніший і найважчий 
момент у твоєму житті й служінні?

— Радісно, звичайно, спостеріга-
ти, як життя людей змінюється, коли 
доводиться бачити плоди праці. Хо-



ча в такому служінні це буває рідко 
— ми сіємо й пливемо далі, жнуть 
інші. Але в такі хвилини відчуваєш 
себе інструментом у Божих руках.

Найважче, що було, якщо говори-
ти про ці три роки на кораблі, — ма-
буть, це ситуація в Україні. Буквально 
через місяці три після початку мого 
служіння розпочалася війна на Схо-
ді. А мої батьки живуть у Маріуполі. 
Було дуже важко, особливо коли об-
стрілювали місто й не було з ними 
зв’язку. І ось ти мусиш служити лю-
дям згідно зі своєю місією, але в цей 
час не знаєш навіть, чи живі твої рід-
ні… Зрештою, такі моменти роблять 
тебе сильнішим, учать більше дові-
ряти Богові. До речі, на кораблі дуже 
багато молилися за Україну.

— Наведи кілька цікавих історій 
з твоєї подорожі, моменти особли-
вих Божих дій.

— Був цікавий випадок в Мозам-
біку. Пливучи туди, ми знали, що в 
країні вже кілька років майже немає 
дощу. Місцеві жителі розповіли, що 
останні місяці — взагалі засуха. Від-
повідно — у людей гостра нестача 
води. Навіть нам (а для обслугову-
вання корабля потрібно дуже бага-
то води) привозили воду з сусідньої 

країни. Але через деякий час через 
громадянську війну в тому регіоні 
поставки на корабель припинилися. 
Води в нас лишилися буквально на 
півтора дні, тому її використання до-
велося дуже обмежити. Уся коман-
да стала молитися — і воду нарешті 
привезли. Але ми продовжували 
молитися за дощ для тієї місцевості. 
Яскраво пам’ятаю момент, як я си-
діла біля вікна, молилася, читала Бі-
блію — і раптом по вікнах краплі до-
щу… Усі стали захоплено вигукува-
ти: «Дощ! Дощ!» Він лив безупинно 
кілька днів. Місцеві казали, що така 
злива в них — уперше.

Пам’ятаю, перед прибуттям до 
Японії було переживання — щось не 
спрацювало, і в половини команди 
не було віз. Завтра вже прибуття, а 
відкрити не встигли, якась затримка 
з документами. Тоді теж молилися 
— і в останній момент усім відкрили 
візи. Це такі хвилини, коли бачиш, 
як молитва може рухати гори.

Незабутні свідчення людей, які 
через служіння Logos Hope знайшли 
спасіння душі. Особливо — у му-
сульманських країнах, у яких прак-
тично не було б інших шансів почути 
про Христа. Наприклад, приходить 
людина в порт, куди корабель захо-
див багато років тому, і розповідає, 
як тоді зайшов купити якусь книгу, 
почув Благу Звістку, а тепер він пас-

тор і там утворилися церкви.

— Яка твоя найбільша мрія в 
земному житті? 

— Я хотіла б служити Богові там, 
де Він хоче мене використати. Щоб 
моя майбутня сім’я служила Богові. 
Хочеться бачити, як християни пала-
ють для Бога. В Україні багато ревної 
молоді, але все-таки церква трішки 
спить. Хотілося б, щоб між христи-
янами була єдність. Адже сьогод-
ні чимало розділень, які шкодять 
Церкві. І щоб світ чув не про окре-
мі місіонерські організації, які щось 
роблять, а про Церкву Ісуса Христа!

— Твої побажання читачам, 
церквам, молоді.

— Бажаю знайти ту місію, покли-
кання, ціль, заради якої Бог дав вам 
це життя і взагалі запланував вашу 
появу на світ, щось, що надихає вас, 
приносить благословення для інших 
і радує Боже серце. Робіть це для 
Нього! Не провадьте нудного життя 
від неділі до неділі, живіть яскраво!

P. S. Останнє повідомлення ми 
отримали від Анастасії вже з остро-
ва Маврикій: «Зараз я вже на Мав-
рикії… Весілля 22 липня. Плани — 
служити разом у церкві душеопіку-
нами, та в академії Джеремі (www.
daybreak-academy.org). Поки що ми 
бачимо своє служіння тут, але обоє 
відкриті, якщо Господь покличе нас 
в інші країни в майбутньому...»

Ірина СТОЛЯР,
Дмитро ДОВБУШ



Любов, 
загартована 

вогнем

Свідчення

Писання свідчить, що наше духо-
вне життя — це будівництво. Коли 
приходимо до Бога, то Він закладає 
духовну основу — Ісуса Христа, і ми 
повинні будувати життя на цій основі. 

Часто ми думаємо, що будуємо 
для того, щоб мати успіх у житті. Але 
Слово Боже показує, що ми будуємо 
для того, щоб прийшов вогонь і ви-
пробував. І тоді  «буде виявлене ді-
ло кожного, бо виявить день, тому 
що він огнем об’являється, і огонь 
діло кожного випробує, яке воно є» 
(1Кор.3:13).

Анна Муравицька змалечку від-
відувала церкву. Туди її водила, точ-
ніше — носила, бабуся, яка першою 
з їхньої родини прийшла до Бога. 
Коли дівчинці було 3-4 роки, до Бо-
га навернулася її мама, і вони разом 
стали відвідувати зібрання. Підріс-
ши, Анна стикнулася з ситуацією, 
з якою нерідко стикаються діти з 
християнських сімей. Ось що розпо-
відає про це вона сама.

— У певний момент бабуся, ма-
ма, інші люди з церкви стали каза-

ти мені: «Пора тобі вже б і хрещен-
ня прийняти». Згідно з правилами 
церкви, водне хрещення дозволя-
ють приймати після покаяння. Від-
повідно я, знаючи це, чудово розу-
міла, що мені треба вийти вперед 
на заклик проповідника. Це я й зро-
била. Але в той момент, коли вихо-
дила «каятися», зовсім не замислю-
валася над своєю гріховністю.  Ме-
ні просто потрібно було виконати 
обов’язковий обряд. І відповідно, 
не усвідомивши власної гріховності, 
я вела подвійне життя: увечері мо-
гла спокійно піти на дискотеку (хоча 
й розуміла, що це не будує мене), а 
вранці на зібранні спокійно сісти в 
хор і співати. 

Ані було 14 років, коли її батько 
залишив сім’ю і пішов до іншої жін-
ки. Це стало великим ударом для ді-
вчинки та її матері. У той час вона 
вступила в медучилище, а грошей 
вистачало або на їжу, або на навчан-
ня. Бачачи, як страждає мама, і чую-
чи, як ночами вона плаче в подушку, 
дівчинка не знаходила собі місця. 

— Ми зазвичай не відвідували 
молитовних зібрань церкви, які в 
нас відбувалися щочетверга. Але в 
ті дні, бачачи, як страждає мама, я 
запропонувала їй піти на зібрання. 
Тоді молилися за хрещення Святим 
Духом. Я не була хрещена Духом 
і до того ж не відчувала потреби в 
цьому, але в ту мить моє стражден-
не серце стало потребувати духо-
вного хрещення. І я вийшла вперед, 
щоб за мене помолилися. Бог хрес-
тив мене Святим Духом, і я відчула, 
як хвиля тепла огорнула моє серце. 
Я отримала впевненість, що все бу-
де добре, і стала втішати маму. Про-
те, бачачи її страждання, як вона 
змарніла, я всім серцем зненавиді-
ла батька. І ця ненависть поширила-
ся на всіх чоловіків. І попри те, що 
в той час я вже займалася дитячим 
служінням у церкві, у моєму серці 
жила ненависть і непрощення.

Ще до хрещення Святим Духом я 
запитувала в Бога: чому так, за що це 
нам? Проте згодом ці питання стих-
ли в мені. Я ніби й не ображалася 



дати мені час подумати. І справді, 
тоді я стала замислюватися: не мо-
же ж бути, що я повністю права, а 
всі проти мене. Хоча в той час і се-
ред християн знаходилися люди, які 
казали: «Яка проблема? Розлучиш-
ся — знайдеш собі іншого!» Проте в 
глибині душі я відчувала, що це не-
правильно. 

У життя Анни прийшов вогонь, 
який випробував її віру, її діла, і вона 
відчула, що залишилася ні з чим, бо 
вогонь спопелив усе, що вона буду-
вала на болю, образах та непрощен-
ні, а не на Христі. І це спонукало мо-
лоду жінку по-справжньому звер-
нутися до Писання. Читаючи Слово 
Боже, вона зрозуміла, що люди, які 
її підтримують, не добрі порадники 
для неї — і вирішила повністю від-
дати своє життя в руки Божі.

— У якусь мить я стала на колі-
на і з відчаєм звернулася до Бога: 
«Боже, зроби щось! У мене руйну-
ється сім’я, а так не повинно бути». 
Відтоді Писання мені відкрилося по-
новому. Я зрозуміла, що служителі, 
які наставляли мене, усе-таки були 
праві. Господь мені відкрив, що я є 
причиною того, що сталося в моєму 
житті, що це я зіпсована зсередини. 
Я щиро каялася перед Богом — і від-
чула, ніби Бог вирвав моє старе сер-
це й уставив нове. Це було моє на-
родження згори. Мені хотілося про-
сити пробачення в чоловіка, у його 
сім’ї, у пастора, у церкви, а в серці 
моєму раптом з’явилася любов до 
тих людей, яких я ненавиділа. Пе-
редусім я щиро простила батькові й 
іншим людям, на яких тримала об-
разу. Мені здавалося, що я готова 
усім їм помити ноги. Коли я зрозу-
міла, що ця образа зникла, то ме-
ні здалося, що це не мої думки, що 
хтось вклав їх і любов у моє серце. 
Я відчула особливу любов до церк-
ви, яка багато зусиль доклала, щоб 
наставити мене, яка вболівала, щоб 
зберегти мою сім’ю. І я вирішила 
повернутися. Я знала, що в ній є ба-
гато людей, яких я проігнорувала, 
образила, не вислухала. Отож, усе 
зібрання я проплакала. Коли був за-
клик до покаяння, я розуміла, що 
мені треба вийти, проте відчувала, 
що передусім повинна порозмов-
ляти з пастором, про якого дуже по-
гано говорила. Я домовилася про 

зустріч — і відтоді розпочався мій 
шлях примирення з церквою, з ро-
диною, сім’єю і, зрештою, із собою.

Багато людей нині відвідують 
церкву, сприймають усе на рівні ро-
зуму, але серце їхнє далеко від Ісуса 
Христа. Проте Він потребує наших 
відкритих сердець і прагне мати з 
нами щирі й довірливі стосунки. Ан-
на відчула красу й силу цих стосун-
ків із Господом у своєму житті. Це 
дало їй змогу щиро покаятися перед 
церквою. Як згадує пастор Рустам 
Фатуллаєв, спочатку це відбулося на 
нічній молитві. «Після щирого роз-
каяння Ані молитва ніяк не могла 
закінчитися. Усі запалилися вогнем 
Божої присутності. А потім вона ви-
рішила виявити своє покаяння в не-
ділю на ранковому зібранні, перед 
багатьма людьми. Це було великим 
свідченням Божої милості для бага-
тьох».

Наступний крок — примирення з 
родиною чоловіка й самим Романом.

— Я просила пробачення у све-
крухи, як у своєї мами. Щиро, по-
справжньому. Я казала: «Я так вас 
образила. Це ж ваш синок, якого з 
Божою допомогою ви вирвали з рук 
диявола, а я так ображала його». 
Ми разом плакали, обіймали одна 
одну. Після цієї розмови я залиши-
лася жити з ними, і мені було дуже 
приємно з часом почути, що мама 
Роми бачить у мені зміни. Моя ма-
ма також побачила мою перемі-
ну, казала, що тішиться, що я стала 
зростати в Богові.

Я щиро просила пробачення в 
чоловіка. І нарешті відчула, що він 
насправді голова сім’ї, якому я го-
това підкорятися. І нині раджу всім: 
якщо ви потрапили в складні життє-
ві обставини, звертайтеся до Бога й 
Писання щиро і з відкритим серцем. 
І Бог спрямує вас, підкаже, як пра-
вильно діяти. Не робіть поспішних 
висновків, бо це не приведе ні до 
чого хорошого. Дослідіть себе й Пи-
сання, присвятіть час для того, щоб 
особисто знайти правильну відпо-
відь. Покоріться перед Богом — і Він 
поведе вас у тому напрямку, у яко-
му потрібно, бо Він смиренним дає 
благодать.

Рустам ФАТУЛЛАЄВ,
за матеріалами програми 

«Випробувані вогнем» 

на Бога, але й не мала правильних 
стосунків із Ним. Я знала «правиль-
ні відповіді» на питання, їх мають всі 
люди в церкві. Але не замислювала-
ся над тим, як сильно люблю Бога, чи 
присвятила Йому своє життя, яка Йо-
го воля для мене. Звісно, я відчувала 
певні емоційні пориви після деяких 
молитов чи проповідей. Але все це 
зникало за межами дому молитви.

Через певний час Анна вийшла 
заміж, але те непрощення та образа 
на чоловіків, які з’явилася в її серці 
після того, як батько залишив сім’ю, 
дуже сильно відбилася на  її по-
дружньому житті. Її чоловік Роман у 
минулому наркоман. І його минуле 
стало причиною багатьох непоро-
зумінь у молодій сім’ї. Сама того не 
розуміючи, молода жінка власними 
руками руйнувала свій шлюб.

— Я була дуже гордою. Хто такий 
Рома? А в мене вища освіта. Звісно, 
були такі люди, які намагалися ви-
правити мене, дати пораду, але я їх 
не слухала. Прислухалася до тих, які 
підтримували мене в моїй гордині, 
бо й такі люди були в моєму житті. 
Я бачила, що мій чоловік справді 
мене любить, і користувалася цим. 
Уже згодом зрозуміла, як багато бо-
лю завдала Ромі, а також і його рід-
ним, які хоч і дуже тішилися, що він 
навернувся до Бога, але бачили, що 
я своїми діями можу відвернути йо-
го від церкви.

Служителі церкви «Скинія» міс-
та Києва, членами якої стала мо-
лода подружня пара, помітили цю 
проблему й стали працювати з мо-
лодою сім’єю. Як щиро свідчить Ан-
на, у розмовах зі служителями вона 
проявила акторський талант.

— При пасторі я красиво кивала 
головою або смиренно схиляла її, 
прикидаючись покірною овечкою. 
Та всередині залишалася гордою 
й упертою. І після чергової спроби 
служителів порозмовляти зі мною, 
я зібрала речі й поїхала до мами. 
У церві, що мама відвідувала, зна-
йшлися люди, які мене підтримали. 
І це ніби утвердило мене у власній 
правоті. Я думала, що чоловік при-
біжить за мною, як він робив це ра-
ніше. Та минали дні, а Рома не при-
ходив. Як з’ясувалося згодом, слу-
жителі, які консультували його, по-
радили йому проявити твердість і 



Не судіть про свій духовний 
стан, опираючись на почуття

Девід ВІЛКЕРСОН

Проповідь

Кожен, хто живиться Словом Божим, повинен зростати в благодаті. Бог наділив різними дара-
ми пасторів, учителів, пророків та євангелістів для досягнення чітко вираженої мети — зростання 
Його Церкви. Жоден віруючий не повинен залишатися немовлям у Христі. Ми повинні зростати в 
Ньому, щоб не потрапити в якусь спокусу.

Христос хвалив церкву в Тіятирах за її зростання в благодаті:«Я знаю діла твої, і любов, і віру, і 
службу, і твою терпеливість, і останні вчинки твої, що більші за перші» (Об. 2:19). Тобто Ісус казав: 
«Нині ви більш сильні, ніж спочатку. Ви дозволили, щоб Моє життя у вас дедалі більше зростало 
й повнилося».

Про те ж саме йдеться в Приповістях: «А путь праведних ніби те світло ясне, що світить все 
більше та більш аж до повного дня!» (Пр.4:18). А Йов заявляє: «І праведний буде держатись до-
роги своєї, а хто чисторукий — побільшиться в силі» (Йов.17:9).



Ми бачимо, що в Тілі Христовому 
немає місця для безцільності, ліні 
чи затримки росту. Але як щодо ва-
шого зростання в Господі? Чи бачите 
ви постійне зростання у вірі, надії, 
любові, самовіддачі? Якщо бачите, 
то як ви можете виміряти свій ріст?

На жаль, багато християн вимі-
рюють свій духовний ріст за зовніш-
німи ознаками. Звичайно ж, біль-
шість віруючих заявляють, що вони 
живуть вірою, а не почуттями. Але в 
щоденній практиці багато хто з них 
все ж вимірює своє духовне життя 
за тим, що вони відчувають, і пере-
конані, що не зростають духовно. 
Вони регулярно відвідують церкву, 
слухають проповідь Божого Слова, 
читають Біблію, старанно молять-
ся, але не відчувають, що в їхньому 
житті є якийсь прогрес. Один святий 
сказав мені: «Я повинен бути скру-
шеним у Господі. Зазвичай я легко 
починаю плакати перед Ним, але 
тепер уже не такий чутливий, як ра-
ніше. Я просто не зростаю».

Інші засуджують себе за те, що 
вони слухають так багато пропові-
дей, але мало що запам’ятовують зі 
сказаного. Вони хвилюються, що те-
пер стали не такими сильними в Бо-
гові чи не так ревно служать Йому, 
як колись. 

Дозвольте мені поділитися з ва-
ми декількома спостереженнями 
про наше духовне зростання.

1. Християнин може зростати в 
благодаті й не усвідомлювати цього. 

Ви можете залишатися в повно-
му невіданні щодо дивовижних про-
цесів дозрівання, які відбуваються 
всередині вас. Павло порівнює на-
ше духовне зростання зі зростанням 
нашого фізичного тіла. Він говорить, 
що наші душі ростуть так само, як 
і наші фізичні суглоби, м’язи й тка-
нини тіла. Він називає це зростання 
«зростом Божим» (Кол.2:19).

Таке зростання походить від го-
лови. Простіше кажучи, у міру того, 
як ви надієтеся на Христа й перебу-
ваєте в Ньому, безперервний потік 
Його життя вливається у вашу душу. 
Ісус є постійною живильною силою 
вашої істоти, живим потоком, який 
ніколи не перестає текти. Тому Йо-
го життя постійно вливається у ва-
шу душу, навіть коли ви спите. Він 

забезпечує свіжий запас на кожен 
день, як би ви не почувалися. 

Як, по-вашому, Ізраїль міг вижи-
ти протягом сорокарічного перебу-
вання в пустелі? Вони живилися ли-
ше манною — хлібом, дарованим 
із неба. Ця «ангельська їжа»мала у 
своєму складі все необхідне, щоб 
підтримувати імунну систему ізраїль-
тян. Ось чому Божий народ ніколи не 
хворів жодною з єгипетських хвороб. 

Так само і з нашою теперішньою 
манною. Вона для нас хліб, посла-
ний із небес, і Він підтримує нашу 
духовну імунну систему, щоб могла 
протистояти різним гріхам. Ми мо-
жемо не бачити зовнішніх ознак того, 
що ця манна діє в нас (так само, як не 
бачимо, як зміцнюється наша фізична 
імунна система). Але Боже Слово обі-
цяє, що всі, хто любить Ісуса, будуть 
ставати сильнішими у своїй духо-
вній несприйнятливості до гріха. 

Подумайте тільки: час від часу ви 
все ще можете впадати в спокусу, 
але з роками виявляєте в собі щораз 
більшу силу протистояти світським 
звабам і відчуваєте більшу відразу, 
бачачи нечистоту, яка оточує вас. Ви 
більше не думаєте й не розмовля-
єте так, як цей світ. Коли ваші спів-
працівники бурхливо висловлюють 
свою радість з приводу вихідного: 
«Нарешті п’ятниця — ото гульне-
мо!», ви з радістю думаєте: «Зали-
шилося всього два дні — і неділя!». 
Це тому, що ви ростете.

Бог дав нам одну заповітну обі-
тницю: «Посаджені в домі Господ-
нім цвітуть на подвір’ях нашого Бо-
га» (Пс. 91:14). Ісус вирвав нас із 
царства темряви й посадив у до-
брий ґрунт Свого Царства, і тепер 
ми отримуємо поживу й життя з Йо-
го небесного ґрунту. Павло пише: 
«Отже, як ви прийняли були Христа 
Ісуса Господа, так і в Ньому ходіть, 
бувши вкорінені й збудовані на Ньо-
му, та зміцнені в вірі, …збагачую-
чись у ній» (Кол.2:7). 

2. Ми можемо хибно оцінювати 
своє духовне зростання внаслідок 
одноманітності та нудьги, прита-
манних усьому, що є в житті.

Щодня ми робимо одне й те са-
ме, і це приносить у життя однома-
нітність та нудьгу. Наприклад, що-
дня протягом тижня ви прокидаєте-

ся в один і той же час, з’їдаєте той 
же сніданок і їдете тим же маршру-
том у свій офіс. Ви йдете в той самий 
магазин за продуктами, слухаєте ту 
ж радіостанцію, сидячи за кермом.

Те ж саме може стосуватися й на-
шого духовного життя. Недільного 
ранку ми йдемо в церкву й займа-
ємо те ж саме місце. Ми співаємо ті 
ж пісні та гімни. Навіть наші молит-
ви можуть звучати однаково. Ми 
раз-по-раз робимо одне й те ж саме 
й починаємо думати: «Я роблю не 
більше, ніж завжди: просто читаю 
свою Біблію й молюся, співаю в хорі, 
але в цьому немає жодних зрушень. 
Роками я роблю одне й те ж, але зо-
всім не зростаю». 

Яку неправду кажуть вам ваші по-
чуття! Такі думки можуть позбавити 
вас Божої благодаті. Справа в тому, 
що у своїй повсякденній рутині ми 
стикаємося з безкінечним повторен-
ням одного й того ж. Таке життя. Ре-
альним же доказом зростання є те, 
що ми не перестаємо день за днем, 
тиждень за тижнем і рік за роком 
віддавати себе на Божу працю. 

Зростання в благодаті, бачте, 
не значить, що ми будемо робити 
для Бога великі чи ще більш вели-
кі справи. Істинне зростання відбу-
вається тоді, коли ми знову й знову 
робимо те ж саме з дедалі більшим 
переконанням, що ми робимо все 
для Нього. Це схоже на те, як вчать-
ся писати в першому класі. Ви по-
чинаєте з паличок та кружечків, з 
яких складаються великі букви. Але 
згодом букви стають все меншими 
і з’єднуються докупи, утворюючи 
слова. Зрештою ви вчитеся склада-
ти словосполучення й речення. Хоча 
ви тривалий час виконували одні й 
ті самі дії — ви писали, весь цей час 
щось цінне довершувалося і набува-
ло досконалості. 

Я переконаний, що духовне зрос-
тання відбувається більше під час 
повторення одних і тих же дій, ніж 
у перескакуванні з одного виду слу-
жіння до іншого. Вимагається біль-
ше благодаті, щоб просто йти, коли 
ми стомилися, розбиті, подавле-
ні чи страждаємо, ніж коли все ро-
биться вперше. Ви можете думати, 
що духовно мертві, не просуваєтеся 
в Господі нікуди, але, найімовірні-
ше, ви щоденно зростаєте в Христі. 



3. Ми можемо вимірювати наш 
нинішній стан за неправильними 
стандартами. 

Переживання навернення часто 
емоційні, тому що вони нові й не-
ймовірно унікальні. Зміни, які відбу-
ваються в нашій душі, настільки не-
сподівані, що це приголомшує. Це 
дивовижно — раптово навернутися 
від рабства гріха до досконало но-
вого життя в Христі. 

Ваше духовне зростання дуже 
схоже на перші кроки немовляти. 
Це чудова та хвилююча подія, яка 
викликає багато уваги з боку бать-
ків. Та невдовзі дитина перестає бу-
ти центром уваги. Тепер, коли вона 
падає, їй потрібно самій піднімати-
ся. Вона сама ходить по дому, скрізь 
чинячи безлад, за що її карають. 
Так само й коли ви були немовлям 
у Христі, то відчували, що Бог при-
діляє вам особливу увагу. Щоразу, 
коли ви падали, Він був поруч, щоб 
піднімати вас. Але, як пише апостол 
Павло, ви не повинні залишатися ві-
чним немовлям. Бог учить вас стоя-
ти в Його Слові й ходити вірою, а не 
повзати, як немовля.

Звичайно, можна стати теплим 
і недбалим у своїй вірі, і багато ві-
руючих перебувають саме в тако-
му стані. Та застереження Ісуса про 
втрату першої любові не стосуєть-
ся вас, якщо ваше серце ще прагне 
Бога. Якщо ви турбуєтеся, щоб не 
відпасти, це свідчить про те, що ви 
зростаєте у Його благості. Ось чому 
ви постійно досліджуєте своє серце.

Однак сатана обманув багатьох 
християн, переконавши їх, що вони 
щось втратили в Господі. Справа в 
тому, що сумніватися в Божій любо-
ві до вас і недооцінювати своє ста-
новище в Христі, керуючись своїми 
почуттями, — це страшний гріх. Ва-
ші щоденні взаємовідносини з Ісу-
сом не мають жодного стосунку до 
вашої ревності чи старань. Вони ба-
зуються лише на вірі.

Уявіть, яким би незавидним бу-
ло ваше становище, якби спасін-
ня справді базувалося на почуттях. 
Павло переконує нас рухатися, «за-
буваючи те, що позаду, і спішачи до 
того, що попереду» (Фил.3:13). Ви 
ніколи не повинні опиратися на свої 
попередні емоційні переживання. 
Який стосунок вони мають до ни-

нішнього дня, якщо ви покладаєте-
ся на Його обітниці вам? Чи готові 
ви бути по-біблійному причасни-
ками Його божественної природи 
(див. 2Петр.1:4) — не спираючись 
на емоційні переживання чи зо-
внішні свідчення, але довірившись 
Його славним обітницям? 

Звичайно, Бог приносить у наше 
життя обновлення й свіже помазан-
ня, але це не пожива, якою ми пови-
нні харчуватися, щоб жити. Ми по-
винні жити постійною вірою в Божі 
обітниці заповіту. Його Слово непо-
хитне, якими б слабкими ми себе не 
відчували. Наш Господь дотримає 
Свої обіцянки, бо Він Той, «Хто може 
вас зберегти від упадку, і поставити 
перед Своєю славою непорочними 
в радості» (Юда 24).

Є багато ознак духовного зрос-
тання. Ось декілька з них:

1. Істинною ознакою духовного 
зростання є те, що ви за вирішен-
ням кожної проблеми та кризи од-
разу ж звертаєтеся до Ісуса. Ви зна-
єте, що у вас є місце, куди йти.

Деякі християни перебувають у 
вічній кризі. Щоразу, коли ви зустрі-
чаєтеся з ними, вони діляться з ва-
ми черговою новиною, скаржачись: 
«У мене біда за бідою; я не знаю, що 
мені робити». Вони хочуть, щоб про 
їхню проблему знала вся округа, але 
ніколи не діляться з нею з Ісу сом.

Зрозумійте мене правильно: я не 
кажу про християн, які пережива-
ють реальні проблеми, що потребу-
ють уваги. Я кажу про «професійних 
скаржників» у церкві. Вони так скар-
жаться на свої проблеми, що хочеть-
ся запитати: «Невже ваш Бог мерт-
вий? Чому ти не черпаєш із джерел, 
якими Він спорядив тебе?»

Як приємно Господу, коли ти зі 
своїми турботами йдеш спочатку до 
Нього! Ти знаєш, що в тебе є Той, Хто 
вірно супроводжує тебе у всіх обста-
винах. 

2. Істотною ознакою зрілості є 
те, що ви більше не вимагаєте від 
Бога видимих підтверджень Його 
реальності чи якогось внутрішньо-
го голосу. Ви менше покладаєтеся 
на зовнішні ознаки та фізичні свід-
чення. Звичайно, Господь промов-
ляє до Свого народу. Ісус каже, що 

вівці Його знають Його голос. Але 
нині голосом Божим до Його на-
роду є Його відкрите Слово. Ав-
тор Послання до євреїв стверджує: 
«Багато разів і багатьма способами 
в давнину промовляв був Бог до 
отців через пророків, а в останні ці 
дні промовляв Він до нас через Си-
на» (Евр.1:1-2).

Більше того, коли до нас промов-
ляє Дух Святий, Він нагадує нам сло-
ва, сказані Ісусом: «Утішитель же, 
Дух Святий, що Його Отець пошле 
в Ім’я Моє, Той навчить вас усього, 
і пригадає вам усе, що Я вам гово-
рив» (Ів.14:26).

Коли ми покладаємося на вну-
трішні голоси чи зовнішні знаки, 
щоб чути Бога, ми відкриваємо се-
бе для великої спокуси. Одного ра-
зу я отримав запрошення пропові-
дувати на двох конференціях служи-
телів у Детройті та Індіані й просив 
у Бога підтвердження, чи слід мені 
брати участь у подібного роду захо-
дах. У Детройті Бог благословив сло-
во — декілька служителів кинулися 
до вівтаря з покаянням. Та це не бу-
ло достатнім свідченням для мене. 
Тому перед наступною конференці-
єю я молився: «Господи, сьогодні Ти 
повинен мені дати чітке свідчення, 
або ж це буде остання моя конфе-
ренція»…

Здогадайтеся, хто ще чув цю мо-
литву? Сатана. Несподівано голос, 
який звучав ніжно і свято, проше-
потів: «Ти побачиш таке свідчення, 
якого ще не бачив. Тобі не треба бу-
де нічого робити, тільки будеш стоя-
ти й дивитися, як Дух Святий потуж-
но наповнить зал…»

І справді, Господь знову дав ме-
ні помазання того вечора. Коли я за-
кінчив проповідь, то просто закрив 
свою Біблію й помолився: «А тепер 
твоя черга, Господи!» 

Нічого не відбулося. За кілька 
хвилин аудиторія почала хвилю-
ватися. Я запевнив їх, що чекаю дії 
Святого Духа, але нічого не відбува-
лося. Я не знав, що робити, тому за-
пропонував усім разом прославити 
Ісуса. Усі спокійно славили Господа 
— і Божий Дух наповнив зал.

Несподівано я відчув, що треба 
викликати до вівтаря дружин пасто-
рів. Ми молилися. Бог торкався і зці-
ляв їх. Але не було ніякого грому й 



блискавок — просто спокійна робо-
та Святого Духа. Невдовзі ми отри-
мали свідчення жінок, які були пре-
ображені в той день, а також від по-
дружніх пар, які обновилися. Проте 
я знав, що це не було тим потужним 
свідченням, яке мені було обіцяне, і 
зрозумів, що намагався зробити во-
рог. Сатана почув, як я вимагав від 
Бога зовнішнього свідчення, і вико-
ристав це для того, щоб стримати 
мене від звернення до пасторів та 
їхніх дружин. Але Бог відкрив пере-
ді мною двері й дав мені слово для 
проповіді. Я повинен був просто 
послухатися мого Господа, довіри-
тися Його Слову й віддати Йому всі 
результати. Він завжди все виконує 
так, як вважає за потрібне, — гуч-
но чи тихо, видимим чи невидимим 
способом.

3. Однією з найголовніших 
ознак зрілої віруючої людини є лю-
бов до всього людства, яке йде в 
погибель, відповідно вона з бла-
годаттю реагує на будь-які прояви 
міжнародних та етнічних конфлік-
тів. 

Такий християнин виказує одна-
кову любов і до євреїв, і до палес-
тинців. 

Я вірю, що Бог тримає під конт-
ролем усі ситуації у світі. Він розви-
ває події відповідно до своїх вічних 
цілей, навіть криваві кризи та по-
встання. 

Й тоді, коли спостерігатимемо 
тимчасове затишшя, я вірю, що ми 
швидко наближаємося до виконан-
ня біблійного пророцтва й повер-
нення Ісуса. Напруженість у світі 
буде наростати, супроводжуючись 
розгулом ненависті, боротьби, ра-
сових заворушень, етнічної різні. 
Отож, як ми повинні реагувати на 
це, будучи християнами? Тільки до-
рослий, зрілий віруючий може при-
йняти слова Ісуса: «Любіть ворогів 
своїх. Моліться за тих, хто вас гонить 
і ображає. Якщо твій ворог голо-
дний, нагодуй його». 

Якщо ви хочете жити, як жив Ісу с, 
то не можете дозволити собі, щоб 
ваші людські пристрасті запалюва-
лися при читанні заголовків газет. 
Христос помер за кожну загублену 
душу на цій землі, включаючи й лі-
карів, які роблять аборти, убивць, 
ґвалтівників, розбещувачів малоліт-
ніх. 

У наш час тюрми переповнені 
засудженими, які стали потужним 
свідченням любові Ісусової тільки 
тому, що хтось любив їх, незважаю-
чи на їхні гріхи.

Ви можете знати, що зростаєте в 
благодаті, якщо молитеся за тих, ко-
го ненавидить світ. Коли ми чуємо 
про страшні події, які стаються в ньо-
му, то повинні протистояти будь-яким 
упередженням і сказати: «Я приймаю 
авторитет Христа над усім цим. Я хочу 
любити людство, як мій Господь».

Ключ від серця Бога
Недавно нам довелося замінити замок на церковному сейфі. Моя 

дружина, адміністратор церкви, попросила мене піти в дім молитви й 
принести один документ. Там і почалися мої митарства, про які я хочу 
розповісти.

Узявши в’язку ключів, я вирушив у дім молитви. І, всівшись у крісло 
перед сейфом, згадав, що не запитав у дружини, який саме ключ тепер є 
ключем від нашого сейфу. Як ви розумієте, за роки адміністративної ро-
боти ключів з’явилося дуже багато, і з деякими з них я взагалі не був зна-
йомий. Наш старий ключ від сейфу я знав навіть на дотик. Але яким був 
новий — навіть не підозрював.

Я став пробувати ключ за ключем усі, які, на мою думку, найбільше 
підходили. Провозившись із п’ятьма-шістьома з них, я на мить впав у від-
чай. Жоден з них не підходив до замка. Передивившись ключі ще раз, я 
сказав собі: «У будь-якому разі він тут є! Я його, імовірно, просто пропус-
тив. Треба ще раз спокійно перепробувати їх один за одним».

Хвилина дзвінкої метушні принесла мені довгожданий результат. 
Ключ знайшовся! Він так легко увійшов у замок, а замок так само легко й 
просто відімкнувся, що я подумав: «Ось так і серце Бога. Жоден ключ не 
підійде до нього, крім «ключа віри». Доступ до багатства цього «сейфа» 
ми отримуємо тільки завдяки щирій довірі всьому тому, що Він пропонує 
нам. І в кожного з нас цей «ключ» висить на в’язці життя. Тільки треба 
частіше користуватися ним, щоб не шукати його так довго, коли в ньому 
буде потреба. Бо ж «без віри догодити Богові неможливо…» (Євр.11:6).

Михайло ЮНАКОВСЬКИЙ

Ось велика обітниця, яка заспо-
коює всі наші почуття, сумніви та 
невизначеність: «Хіба ж ти не чув: 
Бог відвічний Господь… Він не зму-
чується та не втомлюється, і незбаг-
ненний розум Його. Він змученому 
дає силу, а безсилому міць… А ті, хто 
надію складає на Господа, силу від-
новлять, крила підіймуть, немов ті 
орли, будуть бігати і не потомлять-
ся, будуть ходити і не помучаться!» 
(Іс.40:28-31). 
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— 28 травня ви стали першим в Україні 
доктором за спеціальністю богослов’я. Пер-
шим за 25 років незалежності! Чому так?

— На час здобуття незалежності в нас не 
існувало жодних можливостей для розвитку 
богослов’я. В Україні діяли декілька право-
славних семінарій. На весь Радянський союз 
був єдиний протестантський навчальний за-
клад у Москві. На початку 1990-их з’явилися 
перші біблійні навчальні заклади, зорієнто-
вані на підготовку служителів-практиків. Але 
богослов’я ще тривалий час не визнавало-
ся державою як спеціальність. Був дуже по-
вільний процес, ініційований церквами та 
небайдужими людьми, аби спочатку внести 
богослов’я в перелік професій, а згодом до-
могтися визнання богословських ступенів. 
Зокрема, у 1996 р. богослов’я увійшло до пе-
реліку спеціальностей, за якими стало мож-
ливим отримувати освіту на освітньо-квалі-
фікаційних рівнях «бакалавр», «спеціаліст», 
«магістр», і тільки новий закон про осві-

Роман СОЛОВІЙ: 
«Моя мрія — сформувати осередок, який би аку-
мулював найкращі духовно-інтелектуальні сили»

Зустріч з цікавою людиною

Роман Павлович Соловій (народився 27 січня 1974 року в се-
лі Мацошин Жовківського району Львівської області) — україн-

ський історик та богослов, доктор філософських наук зі
спеціальності «богослов’я», кандидат історичних наук, 

керівник Ресурсно-дослідницького центру Євро-Азійської 
акредитаційної асоціації, старший науковий співробітник 
Центру дослідження релігії Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова.
У 1996 р. закінчив із відзнакою історичний факультет Львів-

ського національного університету імені Івана Франка за спе-
ціальністю «Історія України», у 1999 р. — аспірантуру філо-

софського факультету ЛНУ. У 2000 р. захистив кандидатську 
дисертацію на тему «Конфесійна та культурно-просвітницька 
діяльність Української євангельсько-реформованої церкви у 
Західній Україні (1925-1939 рр.)» і у 2001 р. одержав ступінь 

кандидата історичних наук за спеціальністю «релігієзнавство». 
У 2011-2016 рр. — стажувався в Протестантському богослов-
ському університеті (м. Лювен, Бельгія). 28 квітня 2017 р. — 

уперше за часів незалежності України на засіданні спеціалізо-
ваної Вченої ради в Національному педагогічному університеті 

імені М.П. Драгоманова здобув науковий ступінь доктора фі-
лософських наук за спеціальністю 09.00.14 — богослов’я.



укових ступенів, отриманих у бого-
словських навчальних закладах. Є 
сподівання, що незабаром при уні-
верситеті ім. Драгоманова працю-
ватиме спеціалізована вчена рада із 
захисту богословських дисертацій. 

Щодо внутрішніх передумов — у 
протестантських колах усе ще недо-
статньо фахівців-богословів, які мо-
жуть вести наукові дослідження на 
необхідному рівні. Здебільшого на 
захист дисертацій виходять люди, 
які, крім богословської, отримали 
якусь іншу світську освіту — релігі-
єзнавчу, філософську, історичну… 
Студенти, які пройшли лише цер-
ковні богословські програми, у ба-
гатьох випадках виявляються него-
товими, щоб продовжувати освіту 
на рівні державної магістратури чи 
докторантури.Справа в тому, що пе-
реважна більшість протестантських 
семінарій — це заклади практично-
го богослов’я, які готують церковних 
працівників. Це, звичайно, необхід-
на й важлива справа, однак якщо 
ми хочемо вступати в діалог з інши-
ми церковними традиціями, вести 
місію на інтелектуальному полі, лік-
відувати маргіналізацію християн-
ства, нам також необхідне академіч-
не богослов’я не як конкурент, а як 
діалоговий партнер богослов’я кон-
фесійного. На жаль, у вітчизняному 
протестантизмі поки що не створе-
но потужного інтелектуального осе-
редку, який би був консолідованим 
центром розвитку академічного 
богослов’я, середовищем, де зрос-
тали б майбутні доктори богослов’я.

— А Євро-Азійська акредитацій-
на асоціація могла б стати таким 
середовищем?

— На поточний момент ЄААА, 
що об’єднує десятки навчальних за-
кладів переважно країн Східної Єв-
ропи, — одна з небагатьох структур, 
яка створює умови для формування 
академічного богослов’я. Зокрема 
— шляхом проведення методоло-
гічних, тематичних богословських 
семінарів, конференцій, навчальних 
програм, до яких залучаємо провід-
них фахівців. При цьому ЄААА не 
може замінити собою конфесійних 
богословських центрів. 

— Таке ставлення до освіти й на-
уки — це рудименти пригнобленої 

церкви радянських часів?
— По-перше, вітчизняний єван-

гельський протестантизм виріс із 
взаємовпливу двох течій. Одна з 
них — українська традиція бого-
шукання: духобори, молокани, 
штундисти. Інша — вплив західних 
баптистських і п’ятидесятницьких 
місіонерів. Але за своєю суттю 
слов’янський євангельський рух 
завжди був передовсім рухом на-
родним. Ця тенденція значною мі-
рою зберігається до сьогодні. З ін-
шого боку, якщо подивитися на за-
сновників п’ятидесятницького руху 
— це були люди, які якщо й не ма-
ли освіти, то прагнули до неї, із усіх 
сил займалися самоосвітою. Прості 
селяни спромоглися видавати якіс-
ний журнал «Євангельський голос», 
проводили біблійні курси. Дивимо-
ся на їхні фотографії — вони зовсім 
не схожі на сучасних амішів, добре 
одягнені, очевидно, розуміли, що з 
сучасниками потрібно говорити на 
рівні часу. Але радянський режим 
зробив усе, щоб сформувати й зо-
внішній стереотип євангельського 
руху як носія мракобісся, неосвіче-
ності, і також внести це ДНК всере-
дину руху. Ми якраз готуємо до пу-
блікації збірник документів 1940-
1960 рр., які регулювали стосунки 
держави з євангельськими церква-
ми. І всі вони зводяться до одного: 
обмежити діяльність церкви стіна-
ми храму! Це дало свої плоди.

— Ваша праця на здобуття док-
торського ступеня присвячена фе-
номену Виникаючої церкви. Чому 
ви зацікавилися саме цією темою, 
скільки часу писали цю книгу?

— До першого видання працю-
вав упродовж семи років. До захис-
ту докторської — десять років. За 
першою освітою я історик, канди-
датську дисертацію писав із релі-
гієзнавства. З 2006 року почав від-
відувати заходи європейських місі-
онерських організацій. Тоді я впер-
ше доторкнувся до проблематики 
переходу суспільства від модерну 
до постмодерну, і як наслідок — до 
необхідності нових місійних страте-
гій, нових форм церковного життя, 
богословської освіти, які б врахову-
вали актуальну культурну ситуацію. 

Власне, мій інтерес був насам-
перед практичним. Працюючи в 

ту 2014 року створив реальні ме-
ханізми для захисту дисертацій із 
богослов’я. Але тут виникла колізія, 
характерна для цього початкового 
етапу: захист неможливий без вче-
ної ради спеціалістів із богослов’я 
— а їх ще немає! Виходить замкне-
не коло… У розв’язані цієї пробле-
ми значну роль відіграв Центр до-
слідження релігії Національного 
педагогічного університету ім. Дра-
гоманова. Завдяки активній позиції 
керівництва навчального закладу та 
голови спецради Юрія Чорноморця 
був отриманий дозвіл Міністерства 
освіти на так званий «разовий» за-
хист, згідно з яким, спецрада була 
доповнена фахівцями з богослов’я 
— і так відбувся перший в Україні за-
хист богословської дисертації.

— Чи проблема була лише в за-
конодавстві?

— Так, до 2014 р. не існувало не-
обхідних юридичних та освітніх ме-
ханізмів для захисту богословських 
дисертацій. Однак, мусимо визнати, 
що й внутрішньо-церковна сфера не 
була готовою до розвитку академіч-
ного богослов’я. Тривалий час у про-
тестантському середовищі панувала 
думка: а навіщо нам взагалі доктори 
наук, яку користь вони можуть при-
нести церкві? Тому якщо щось ро-
билося в цьому напрямку, то з при-
ватної ініціативи окремих людей. 
Як наслідок, до сьогодні богослов-
ська освіта рухається паралельними 
шляхами з державною освітою. Не-
зважаючи на максимальну відкри-
тість із боку держави, у протестантів 
досі немає жодного богословського 
закладу з державною ліцензією, не 
кажучи вже про акредитацію. Одна 
з основних причин цього — відсут-
ність викладацького штату відповід-
ного рівня з визнаними державою 
науковими ступенями. 

Проте поступово ситуація зміню-
ється на краще. Зокрема, з 2015 р. 
при університеті ім. Драгоманова 
діє спільна інтегрована програма з 
Євро-Азійською теологічною асо-
ціацією, студенти якої мають мож-
ливість за оптимальних умов отри-
мати ступені «магістра» й «доктора 
філософії» з богослов’я. Крім того, 
із 2016 р. у Міністерстві освіти й на-
уки активно працюють комісії з дер-
жавного визнання дипломів і на-



ЛБС, я став запитувати себе: ми го-
туємо християнських працівників, 
але для якого суспільства? Якими 
повинні стати наші церкви, щоб бу-
ти близькими й зрозумілими для 
майбутнього покоління? Це спону-
кало до дослідження постмодер-
ного богослов’я й привело до заці-
кавлення найбільш інноваційним, 
радикальним і неоднозначним про-
явом постмодерного християнства 
— феноменом Виникаючої церк-
ви. Це той напрямок протестантиз-
му, який відкрито проголосив своєю 
метою досягнення Євангелією по-
стмодерного суспільства.

— Риторика щодо постмодер-
нізму в церквах ХВЄ здебільшо-
го зводиться до того, що він при-
ніс один негатив. У вас же звучить 
думка, що прийняття постмодер-
нізму — це наступна Реформація.

— Ця думка належить діячам 
Виникаючої церкви. Я вважаю, що 
будь-яке суспільство є дозрілою ни-
вою для проповіді Євангелії, за умо-
ви використання правильних мето-
дів. Якщо говорити історичними ка-
тегоріями, то розрив полягає в тому, 
що найчастіше протестантські церк-
ви залишаються модерністськими 
за своїми практиками. Парадокс — 
вони самі не усвідомлюють, що є 
породженням певного історичного 
світогляду. А суспільство давно ру-
хається в контексті постмодерну. Не 
враховуючи цього, неможливо на-
лаштувати діалог. Тоді церква стає 
ізольованою й незрозумілою.

Я не вважаю, що епоха постмо-
дернізму більш ворожа до христи-
янства, ніж попередня. Хіба не мо-
дерністська епоха породила атеїс-
тичну пропаганду, радянську ідео-
логію, фашизм, атомну зброю, дві 
світові війни, концтабори? Постмо-
дерн, навпаки, може бути ближчим 
до християнства, адже визнає обме-
женість людського розуму на проти-
вагу раціоналістичному модерну.

— Поясніть метафору назви. Чо-
му — «виникаюча церква»?

— З англійської Emerging Сhurch 
— «церква, яка з’являється, пророс-
тає». Не та, яка вже відбулася, а та, 
яка в постійному процесі станов-
лення й пошуку. Це не якийсь хро-
нологічно обмежений, а безупин-

ний процес. Оскільки суспільство 
невпинно змінюється, виникають 
нові виклики, нові контексти, тому 
й церква постійно перебуває в пе-
рехідному стані. Вона змушена вес-
ти діалог із суспільством, викорис-
товувати нові практики — постійно 
«з’являтися», «виникати».

— Про вас мало написано як 
про особистість, більше як про на-
уковця. Цікаво було б дізнатися 
про ваше коріння, як відбувалося 
становлення, як обрали напрямок 
своєї діяльності. В якій сім’ї ви на-
родилися?

— Я народився в звичайній сім’ї. 
Мама була з сім’ї репресованих, її 
батько (мій дідусь) загинув за півро-
ку до її народження в перші дні ві-
йни 1941 року. Коли радянські вій-
ська відступали із Західної України, 
він був схоплений як діяч ОУН і за-
катований у Жовківській тюрмі. Ко-
ли мамі було півроку, її матір (мою 
бабусю) відправили в Освенцім як 
члена ОУН. Перед відправленням 
авто з в’язнями, дитину німці забра-
ли від матері й віддали людям, бо 
сильно плакала…

Мама тривалий час працювала 
бібліотекарем і продавцем у книж-
ковому магазині, напевно, саме від 
неї мені передалася любов до книг. 
Батько був простим робітником, але 
теж дуже любив читати. У нас вдома 
була гарна бібліотека. Я став читати 
з трьох з половиною років — і з того 
часу з книгами не розлучаюся. Чи-
тання було і є улюбленим заняттям.

Якось прочитав академічне ви-
дання з історії України, величезний 
двотомник — тоді він за розміром 
був майже такий самий, як я. Так і 
з’явився інтерес до історії. А в 1991 
році здійснив свою дитячу мрію — і 
вступив на історичний факультет. У 
той період я приєднався до євангель-
ської церкви — і мене зацікавила іс-
торія християнства. Вступив на релі-
гієзнавчу аспірантуру. А вже працю-
ючи в семінарії, більше став займа-
тися теологією. Хоча моя перша й 
найбільша любов у сфері науки — це 
історія. Мабуть, якщо б в Україні бу-
ло дуже добре розвинуте богослов’я 
і було достатньо дослідників, я б іс-
торію ніколи не залишив! 

Маю старшого брата, тепер він 
— доктор економічних наук, профе-

сор Львівського лісотехнічного уні-
верситету.

— Якими були ваші богошукан-
ня? У якому віці осмислено повіри-
ли в Бога? Як це сталося?

— У підлітковому віці я прохо-
див через період, коли відбувається 
усвідомлення власної смертності, 
починаються пошуки сенсу життя. 
Частина моїх родичів належали до 
євангельської церкви. У спілкуванні 
з ними, у євангельській літературі, 
радіопередачах знайшов необхідні 
для себе відповіді. 

— Розкажіть про вашу теперіш-
ню сім’ю.

— Одружився в 25 років. Дружи-
ну звати Олена. Вона економіст-ау-
дитор, працює у сфері лісоперероб-
ної промисловості. Познайомили-
ся в церкві ще в студентські роки. У 
нас двоє дітей. Доньці 17 років. За-
раз якраз готується до вступу у вуз. 
Закінчила музичну школу, служить 
Богові співом. Синові у вересні бу-
де 13 років. Займається плаванням. 
Також має схильність до «богослов-
ствування», іноді ведемо з ним бесі-
ди після читання Біблії…

— Кілька запитань у режимі 
бліц. Яку книгу ви тепер читаєте?

— Кілька книг. Я люблю мисте-
цтво, зокрема класичне нідерланд-
ське — Ієронімуса Босха, Пітера 
Брейгеля (старшого). У студентські 
роки дуже цікавився Ван Гогом. Під 
час подорожі центрами європей-
ської Реформації ми відвідали му-
зей Вінсента Ван Гога в Амстердамі 
— музей просто фантастичного рів-
ня! Це пробудило в мені давнє за-
цікавлення — і я вже дочитую дру-
гу біографію художника. Паралель-
но читаю його листування з братом 
Тео. Ван Гог — надзвичайно цікава 
людина вкрай трагічної долі, йо-
го життя ілюструє, наскільки важко 
новому пробивати собі дорогу. Тре-
тя книга — «Поняття страху» Сере-
на К’єркегора. Крім того — декілька 
книг, які присвячені темі моєї статті 
«Теологія хреста Мартіна Лютера». 
Сподобалася остання книга Ганса 
Сальє «Від мрії до відкриття» про 
методологію наукової творчості.

Художню літературу читаю мало 
за браком часу. Остання книга, яка 



мене вразила і яку я прочитав двічі 
— «Сповідь» Жауме Кабре. Люблю 
Еріка Еммануеля Шмітта. Зовсім не-
давно перечитав Рея Бредбері «451˚ 
за Фаренгейтом», ціную антиутопіч-
ну літературу.

— За що ви зараз найбільше мо-
литеся?

— Найбільше молюся за рідних, 
їхнє здоров’я. А також за дітей, щоб 

Бог допоміг їм знайти власну доро-
гу в житті. Молюся за справу, якою 
займаюся, за пошук нових шляхів 
розвитку богослов’я і богословської 
освіти. Звичайно, як усі християни, 
прошу Бога миру для нашої країни.

— Що б ви назвали основною 
метою вашого земного життя?

— Мабуть, це робота над ство-
ренням євангельського академічно-

го богословського середовища. По-
шук цікавих мислячих людей і мак-
симальне сприяння їм у здобутті 
освіти. Сфера богословської освіти 
— для мене не просто робота, я цим 
живу, це моє покликання й служін-
ня. Моя мрія — сформувати середо-
вище, яке б акумулювало найкращі 
духовно-інтелектуальні сили вітчиз-
няного протестантизму. 

…Нещодавно, у черговий раз 
переглядаючи пожовклі фото, за-
цікавився однією світлиною. Точ-
ніше — невеликою деталлю на 
ній, яка була всього-на-всього за-
днім фоном. І не просто заціка-
вився, а віднайшов людей, що 
на фото, і почув про дивовижний 
факт, який зафіксувала фотокаме-
ра. Так виникла думка розпочати 
у своєму блозі рубрику «Світлини 
зі скрині». У ній будуть розповіді 
про цікаві історії, смішні та сумні, 
філософські та іронічні, які мають 
відношення до цих світлин, якісь 
маленькі родзинки з фото.

На світлині — молодь однієї із 
сільських протестантських церков. 
Село Горичів, що біля Володими-
ра-Волинського. Дата: десь кінець 
40-х — початок 50-х років минуло-
го століття. Світлина як світлина, в 
альбомі моїх батьків таких десят-
ки. Любили молоді тоді фотогра-
фуватися, хоча й селфі ще не вина-
йшли. Дуже багато фото є саме на 
цьому місці, біля того ж будиноч-
ка. Хоча не просто будиночка, це 
— дім молитви баптистів. Ще до-
воєнна будівля, він зберігся з чис-
ленними реставраціями донині.

Що ж привернуло мою увагу на 
цій світлині? Непримітний, на пер-
ший погляд, обрізаний фотокаме-
рою напис на білій стіні дому мо-
литви. Уважно придивившись, мож-
на прочитати кінець рядків:

... і механізаторам

.... свої зобов’язання

..... великим Сталіним
Комуністичний банер на стіні 

церкви?! «Так, — підтвердили бать-
ки. — У ті часи влада мала право 
зробити свої написи-лозунги будь-
де: чи то сільська рада, чи приват-
ний будинок, чи дім Божий. Таких 
написів криваво-червоною фарбою 
по селі було багато».

Великий Сталін, на совісті яко-
го мільйони життів, який винищив 
увесь цвіт духівництва, закрив тися-
чі релігійних громад, зруйнував ти-
сячі церков, удостоюється честі кра-
суватися на поодиноких залишках 
культових споруд, милостиво зали-
шених диктатором…

Дико. Цинічно. Грубо.
Але нічого дивного, саме та-

ким він і був, «великий Сталін». І 
віруючим доводилося миритися з 
отими блюзнірськими написами 
на святих стінах. Інакше… Інакше 
— знаємо, що було б…

Дивує інше. Через 50 років піс-
ля офіційного засудження дій ве-
ликого диктатора, чимало лю-
дей, серед яких і віруючі, самі, з 
власної волі пишуть оди велико-
му вождю та його епосі на своїх 
стінах. Фейсбушних, вконтактних. 
Ностальгують за «добрими», «хо-
рошими» часами. Пишуть оди ни-
нішнім «сталінам». Лайкають оди 
на стінах інших писак. Пишуть не з 
примусу, за покликом серця, з пі-
ною на губах. Дякують за «щасли-
ве» життя. Моляться на них.

Вкотре пересвідчуюся: історія 
нас учить тому, що вона нічому не 
вчить…

Юрій ВАВРИНЮК

Криваві літери на стіні 
церкви

Фотопроповідь
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Прийдіть до Мене…

Ти знаєш всі мої печалі,
Ти чуєш всі мої жалі,
Ти бачиш всі стежки мої,
Закутані в туманні далі.

Ти чуєш в грудях серця бій,
Як відчай зраненої птиці,
Що в стінки кліті б’ється, б’ється
І хоче в неба голубінь.

Мені так тісно на землі
Поміж скорбот у царстві ночі,
Мої Тебе шукають очі,
Бо Ти є Світло, Боже мій.

Творець святий… Царю царів,
В Твоїй руці — небес світила,
В Тобі — життя земного сила
І смерті непрохідний рів.

Єдиний Ти Цілитель мій:
Тамуєш біль, зціляєш рани
І кличе у роки незнані
Святий жаданий голос Твій.

Петро до Тебе по воді
Ішов несмілою ходою,
А я, Ісусе, за Тобою 
Йду крізь палаючі вогні —

Йду крізь страждань пекучий біль.
Трава крізь тріщинки асфальту
До сонця тягне рученята,
А я — до Тебе, Боже мій.

Ти — Дух Святий в моїм житті,
Ти — та рука, що сльози витре
І на душі сумній палітрі
Залишить написи святі.

Слова Твої не втратить час.
Вони, як голубі знамена,
Гуртують люд: «Прийдіть до Мене,
Всі стомлені, Я втішу вас...»

Я в хрещенні Тобі пообіцяла

Хлюпнула і зімкнулася вода,
На мить перед очима стало темно…
І раптом — угорі прекрасне небо
І сонце в мої очі загляда.

З Тобою я померла в цій воді,
З Тобою я воскресла, о Спаситель!
Навчи мене, мій Господи, як жити,
Служити як і вірити Тобі.

Це Ти колись зайшов у Іордан,
Святий, узяв вину усього світу,
Щоб кожну душу, в водах тих омиту,
Звільнити від гріхів — смертельних ран.

Це Ти колись пішов по цій землі,
Тобі в обгін летіли звістки світлі
Про ті дива, що Ти творив у світі,
Про вчення і про зцілення Твої.

Ісусе! Ти в пустелі годував
Голодних, щоб в путі не ослабіли,
Із рук Твоїх хліби і рибу їли,
Що Ти з любов’ю бідним роздавав.

Малих дітей до Себе пригортав,
Казав дорослим: «Будьте всі, як діти…»
Навчи мене, мій Господи, радіти
Життю, що Ти мені подарував.

Навчи, Ісусе, тої чистоти
І простоти, і щирості, й любові,
Що світяться у кожнім малюкові,
Навчи молитись, як молився Ти.

О Творче мій! Я в хрещенні Тобі
Пообіцяла лиш для Тебе жити.
Навчи мене по цій землі ходити,
А серцем буть з Тобою в висоті.

Дай пам’ятати, що усюди — Ти,
Усе — Твоє, в Тобі усе й від Тебе,
І у житті нічого так не треба,
Як святості, любові й висоти.

Галина ГУНЧЕНКО



Твоє Ім’я

Твоє Ім’я… Боюсь Його промовить
Нечистими устами в марноті.
Твоє Ім’я створило море й гори
І угорі — світила золоті.

Твоє ім’я в рожевому світанку,
Як промінь сонця осяває схід,
В тумані білім і у росах ранку,
В вишневій гілці, що гойдає цвіт.

Твоє ім’я — у грому відголоссі,
В веснянім хорі солов’їв в саду,
В зеленому пшеничному колоссі,
В червоних маках, що в траві знайду.

У блискавках, що небо люто крають,
В дощі ряснім, що в листі лопотить.
Твоє Ім’я — найкраще в світі, знаю.
Чи ж можна це Ім’я не полюбить?!

Твоє Ім’я — то цілий світ для мене
У русі, часі, звуках, кольорах,
Немов весни знамено те зелене,
Що майорить під небом на вітрах.

Твоє Ім’я — мойого серця дзвони,
Лиш вірою душа моя жива.
Ти — сила, що в дорозі оборонить,
Щоб я лише до Тебе вгору йшла.

Твоє Ім’я — моя найкраща пісня,
Що біля серця в променях зроста,
Моя зоря ранкова й зірка пізня,
Моя іще не знана висота.

Твоє Ім’я — то все те, що я маю,
Що мала я і матиму колись…
«А що моє ім’я?» — Тебе спитаю, —
Колючки терну, що в чоло вп’ялись.

Моє Ім’я для Тебе — біль і муки, —
Бо що від мене Ти, Ісусе, мав? —
На хрест жертовний той простерши руки,
Ти цвяхом на долоні записав

Моє Ім’я! Ти знав — я буду жити
Колись у світі на землі ось цій,
І Ти прийшов, щоб грішним послужити,
Мій Господи, безсмертний Боже мій!

Твоїм Ім’ям, як сонцем, всі  зігріті,
Немає чим боргів Тобі сплатить.
Прошу одне: навчи мене у світі
В Ім’я Твоє життя своє прожить.

Я шукаю Тебе

Я шукаю Тебе в кольорах дивосвіту,
В візерунках зірок, у іскристій росі,
В пелюстках білих хмар, що покірливі вітру,
У просторах долин у квітучій красі.

Я шукаю Тебе у громів відголоссі,
Я шукаю Тебе у струмків бистрині,
У ромашках в траві, в золотому колоссі,
Що лягає теплом на долоню мені.

Я шукаю Тебе, а натомість — гостинці,
Що мені залишив Ти, куди б не пішла.
Так, як мама лишає маленькій дитинці
Обереги турботи, любові, тепла. 

То сліди Твоїх слів, бо весь світ — з твого Слова, 
На усьому печать залишив Дух Святий.
Я шукаю Тебе і чекати готова,
Щоб у мене в душі обізвавсь тихо Ти…

Поетичне слово



Микола МУЧИНСЬКИЙ

Ви проходите повз перший під’їзд, закритий на ве-
личезний навісний замок. Заходите у другий, він же й 
останній. Примруживши після світла двору очі, зупиня-
єтеся. Стоїте на місці, намагаючись зорієнтуватися в об-
становці. Аж десь із кутка до вас долинає суворий жіно-
чий голос:

— Ви, шановний, до  кого?
— До Мирона Степановича, — ставши струнко, від-

повідаєте, шукаючи очима власницю голосу.
— А-а-а, — немов луна відбивається з кутка. — Про-

ходьте.
— Та річ у тому, що я не знаю, де у вас тут його шу-

кати.
— Не знаєте? — дивується жінка так, начебто всі ма-

ли знати, де помешкання Мирона Степановича. — Це 
просто. Четвертий поверх направо.  Кімната дев’яносто 
чотири.

Ой! Перепрошую, шановний слідопите-читачу. У вас, 
напевне, вже виникло логічне запитання: що робить у 
гуртожитку сімдесятирічний дід?

Так само логічно ми відповімо — живе. Ви дивуєте-
ся. А ми ні. Вам здається, що в гуртожитках живуть тіль-
ки молоді холостяки чи молоді подружні пари, і то тим-
часово. Та ви помиляєтеся. Тут доживають віку й старі. 
Правда, здебільшого, дійсно холостяки. 

Можливо, перед тим, як вирушити на пошук нашого 
героя, дехто подумав, що його зустріне консьєржка со-
лідного будинку, а не проста чергова гуртожитку, бо ж 

ирон Степанович ось уже другу ніч не міг за-
снути. Та воно й не дивно. Адже він тепер 
багатій. У такій ситуації сон продпав би і в 

У 2016 році відділ освіти Української Церкви ХВЄ та 
служіння «5 хлібів та 2 риби» започаткували літератур-
ний конкурс ім. Джона Буньяна для письменників, які 
пишуть на християнську тематику. На початку 2017 ро-
ку було підбито підсумки першого конкурсу, перемож-
цем якого став український християнський письмен-
ник Олексій Декань із оповіданням «Гіркі сливи». За 
результатами конкурсу готується до друку збірка тво-
рів переможців. Пропонуємо увазі читачів оповідання 
Миколи Мучинського, який зайняв друге місце в цьо-
му літературному змаганні.

людей набагато молодших за віком, а Мирону Степано-
вичу вже стукнуло небагато-немало — сімдесят.

Заглянемо в скромне помешкання пенсіонера і ді-
знаємося, що ж таке трапилося з ним на старості літ.

Коли ви твердо вирішили розгадати цю загадку, то 
прошу дуже…

Знайти нашого героя легко. Сідаєте на перший тро-
лейбус. Доїжджаєте до зупинки «Цегельний завод». 
Шукаєте навпроти неї будинок під номером двадцять. 
Це і є гуртожиток. Та ще, як потім виявиться, для неодру-
жених. Хоча насправді там вже давно живуть не тільки 
неодружені. Проте не Мирон Степанович. Він і досі сам-
самісінький.



венька така, гарнесенька. Ну як її не підняти?! Та для по-
чатку наш герой роздивився навкруги. Потім глянув, чи 
не прив’язана до неї ниточка або ще щось.

«Ці капосні хлопчаки, бувало, не одного наївного пе-
рехожого зловили на таку приманку. Ти нагнешся, щоб 
підняти, а воно стриб від тебе. А ці шибеники за кущами 
регочуть, аж за животи беруться», — розмірковує наш 
герой.

На свій превеликий подив, Мирон Степанович нічого 
підозрілого не виявив. Та й навколо ні душі. Отож підняв 
знахідку й заховав у пакет.

«Дам оголошення у газету, а може, й на радіо. На-
певне, її хтось шукає, — дорогою міркує собі наш герой. 
— Може, ще й кілька гривень зароблю», — тішиться ста-
рий, прямуючи до гуртожитку. 

Зайшовши у свою кімнату, Мирон Степанович ви-
йняв барсетку з пакета. Відкрив… І досі не може засну-
ти. Барсетка була битком набита грішми. Та ще й не на-
шими. І навіть не доларами, а євро.

… Мирон Степанович літав понад хмарами. В його 
уяві проносилися різні приємні картинки: то він сидить 
на балконі власної квартири з газетою, то порається се-
ред квітів біля власного особнячка, а то вже лежить на 
гарячому піску одного з санаторіїв на березі Чорного 
моря...

Ось нарешті наш герой опускається з-за хмар на зем-
лю і вирішує втілити свої фантазії в життя. Купує газету. 
Серед реклами, у колонці про нерухомість, шукає того, 

Оповідання

мова йде про багатія. Та, на жаль, все так, як є. Тож об-
лишмо цю тему і перейдімо до мети нашого візиту. Тим 
більше, що до неї вже не так далеко. 

Отож підіймаємося сходами на четвертий поверх, 
повертаємо праворуч і обережно прямуємо в кінець ко-
ридору.

Чому обережно — запитуєте ви. Та тому, що тут та-
кож стоїть цілковита темінь.

«Та це ще нічого», — сказали б старожили гуртожит-
ку… Але ні. Далі розповідати про умови проживання у 
гуртожитках ми не будемо. Якими вони можуть бути, 
знають тільки ті, хто жив чи ще й досі живе у них. Ми 
ж не будемо виносити сміття за поріг, бо завалимо всю 
вулицю. Та й не про те хотіли розповісти. Добре, що ми 
знайшли кімнату нашого героя. Він якраз порається у 
спальні-вітальні. Це півкімнати, розділеної завісою. В 
іншій половині — кухня.

Отож, хоч так і не годиться, але ми непомітно під-
глядаємо, як Мирон Степанович мучиться від того, що 
багатий.

Чого ж то він, такий багатий, живе у бідному гурто-
житку — постає ще одне логічне запитання. Тут вже і 
наша логіка безсила. Хоча, може, тому, що багатим він 
став тільки два дні тому, і то зовсім випадково.

А як же так трапилося — знову не втерпіли ви.
А так… Два дні тому йшов Мирон Степанович додо-

му аж раптом звідкілясь взялася під ногами невелич-
ка сумочка, барсетка — так, здається, її називають. Но-



хто б реалізував його мрії. Раніше йому ніколи не до-
водилося телефонувати в таких важливих справах. Крім 
власної  пенсії, інших грошей останнім часом у нього й 
не було. Добре, що хоч спромігся собі телефон якось 
провести.

— Гм… Гм… В яку б то фірму подзвонити, — чухає собі 
голову наш герой. — Трохи вже пізно. Але то приватни-
ки, а ті, напевне, ще працюють. Подзвоню хоча би в цю.

Мирон Степанович читає: «Фірма «Гарант» працює 
винятково для вас і приймає ваші замовлення як удень, 
так і вночі».

Тремтячими від хвилювання пальцями він набирає 
потрібний номер:

— Фірма «Гарант»?
— Так! — з трубки чути глухий, трохи заспаний голос.
— Ви працюєте з нерухомістю?
— Можна й так сказати, — після невеликої паузи лу-

нає на тім кінці слухавки.
— Ну, а щось на одного чоловіка, не дуже дороге, у 

тихому районі, можете запропонувати?
— У нас, в основному, на одного й замовляють. А 

місця, тихішого за наше, ніде більше не знайдете. Ви 
нашу назву читали?

— Читав.
— Отож! Словом — фірма гарантує, — звучить пере-

конливий голос з трубки.
— От і чудово, — щиро радіє Мирон Степанович. — 

Мені це якраз і потрібно.
— Завжди до ваших послуг, — чемно обзивається го-

лос.
— А ще скажіть, яка плата за метр.
— Двісті зеленими.
— Двісті? Та що ви таке кажете? — спантеличено пе-

репитує Мирон Степанович. (Він знав, що один метр ко-
штує у кілька разів більше).

— Ну, якщо для вас це надто дорого, то шукайте собі 
місця деінде, —ображається голос із трубки.

— Ні-ні, що ви! Мені здалося, що це навіть задешево.
— А-а… — чути з трубки, — звісно, на сьогодні це де-

шево, — тож коли маєте дурні гроші, можете прихопити 
трохи більшу площу. А на ній, скажімо, посадити квіти, 
лавочку поставити.

— Я щось не второпав? Це вже якийсь особняк ви-
ходить чи що?

— Ну, можна й так сказати, — погоджується голос.
— А ви можете прикинути, що би це все разом ко-

штувало.
— А що тут прикидати? Два основні плюс ще хай там 

навколо зо два. Тоді чотири на двісті маємо вісімсот 
баксів.

— Це що ж, така пайова участь?
— Та так, — погоджується голос і по-філософськи до-

дає. — У кожного своя участь. Та як попали вже до нас, 
то тут у всіх однакова.

— Я щось нічого не розумію, — і зовсім спантеличу-
ється Мирон Степанович.

— Ну, якщо не розумієте, то завтра вранці передзво-
ніть начальству або краще під’їдьте, буде і Дем’ян. Він 
вам все кваліфіковано пояснить.

— Дем’ян? А це хто такий?
— Дем’ян — це майстер своєї справи. Краще за ньо-

го ніхто не зробить.
— А він у вас хто? Виконроб чи майстер?
— І виконроб, і майстер. Усе в одній особі. Майстер 

найвищого класу — фігура. Усі решта так, дрібнота.
Мирону Степановичу стає душно…
— Перепрошую. Куди я потрапив? Це фірма «Га-

рант»?
— Гарант.
— А з ким я розмовляю?
— Та з Федором Наливайлом.
— Не про те запитую, — вже зовсім втрачає терпець 

Мирон Степанович.
— Ким ви працюєте?
— Та ким, ким. Сторожем, звичайно.
— А ваш Дем’ян?
— Та теж тут… У  нас, на кладовищі, гробокопачем.
— На кладовищі… — трубка випала з рук Мирона 

Степановича.
— Алло! Алло! — долітало з того кінця. — Що за клі-

єнт пішов невихований. Півгодини розпитує, а потім 
слухавку кидає…

Тим часом Мирон Степанович отупіло сидів на ліжку, 
в’яло смокчучи таблетку валідолу. Та після цієї розмови 
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він більше не телефонував в жодну фірму з нерухомості. 
Правда, ще раз подзвонив, але в редакцію газети, щоб 
перепитати, чому серед агенцій з нерухомості виявила-
ся ритуальна служба.

«Вибачте, сталася технічна помилка», — чемно від-
повіли йому там.

Коли Мирон Степанович вже зовсім заспокоївся, 
прийшов, як кажуть, до тями, то з прикрістю мусив ви-
знати, що, можливо, йому незабаром таки доведеться 
зустрітися з майстром високого класу Дем’яном. Та на 
той час гроші вже його, напевне, цікавити не будуть. 

«Життя закінчується, — подумав наш герой. — І всі 
ми скоро станемо перед Богом, а там гроші нам вже не 
знадобляться».

Недавно хтось йому розповідав, як один чоловік 
складав гроші на чорний день. І недоїдав, і багато в чо-
му собі відмовляв. Та й не тільки собі, бо мав дітей і на-
віть онуків. Грошима йому допомагали родичі із-за кор-
дону. Тож із часом тих грошей немаленька сума назби-
ралася. Свої скарби він десь у квартирі і ховав. І ось-таки 
прийшла чорна година — у вигляді грабіжників, які за-
брали всі назбирані за довгі роки гроші та ще й їхнього 
власника покалічили. Дякувати Богу, що хоч живий ли-
шився.

«У мене взагалі нікого немає, — міркував Мирон Сте-
панович, — то й залишати нема кому. Звичайно, можна 
було б погуляти на старості літ, та вже якось обійдуся. А 
згубу, напевне, хтось шукає і місця собі не знаходить».

Отак роздумавши, Мирон Степанович вийняв з бар-
сетки візитку та й подзвонив:

— Алло! — відповів молодий чоловічий голос.
— Василь Васильович?
— Так, — почулася ствердна відповідь.
— Пробачте мою цікавість. Ви нічого недавно не гу-

били?
На тім кінці трубки мовчали, потім схвильований го-

лос запитав:
— А ви знайшли?
— Що знайшов? — ще раз захотів перевірити Василя 

Васильовича Мирон Степанович.
— Як що? Барсетку з грішми.
— Знайшов. І можу її вам повернути.
— Та хіба це можливо в наш час?
— Як бачите, можливо. Все в руках Божих.
— Що правда, то правда. Я і сам раніше ніколи не 

молився до Бога. А тепер ось, після цього випадку, став 
на коліна перед Ним, — погодився  власник загубленої 
барсетки.

— Знаєте що? Скажу й я поправді, — відповів на ті 
слова наш герой. — Я й сам собі здивувався. Та тепер…

— А що тепер?
— Я поглянув на своє життя і на вчинки під іншим ку-

том зору і дещо зрозумів. А ви?
— А я? Я вже не вірив, що це можливо.
— Ви, напевне, погано думаєте про людей.
— Тепер ні. Я вже думаю погано про себе.
— І ото після цієї згуби у вас склалася така думка? — 

запитав Мирон Степанович. — Чи ще щось сталося?
— Так, сталося. Перед цим я ще щось втратив.
— І що ж?

— Совість.
— Тепер через гроші ви поміняли думку про себе?
— Так, бо якраз через них я втратив сумління.
— Я щось не зрозумів — здивувався Мирон Степа-

нович.
— Справа в тому, що в моїх сусідів сталася біда. Їх 

маленький син важко захворів. Для того, щоб його ви-
лікувати, потрібна кругленька сума на операцію. Вони 
знають, що я бізнесмен, тож попросили в мене допомо-
ги. Хотіли, щоб я їм позичив.

— І що ви зробили?
— Я відмовив.
— Гм…
— Ні, ви не думайте, що я такий бездушний, — по-

чав виправдовуватися Василь Васильович. — Просто я 
вже давно примітив гарне авто. Моє старе часто лама-
ється. Отож я взяв гроші і вирушив за покупкою. Назад 
планував повернутися на новому автомобілі. Як так ви-
йшло, що загубив барсетку з грішми, поняття не маю. 
Я її ніколи з рук не випускаю. У той день я під’їжджав 
на таксі. Виходячи з машини, зачинив за собою двері.  
Аж тут таксист попросив мене закурити. Я механічно 
поклав барсетку на дах автомобіля і поліз по сигарети. 
Вгостивши таксиста, пішов, зовсім забувши про неї. Так-
сі рушило, і барсетка, напевне, звалилась на землю. А 
таксист цього не помітив. Я згодом дізнавався. Дзвонив 
у таксопарк. Хоча я думав, що таксист мене обманює, не 
хоче віддати.

Співрозмовник на мить замовк…
— Ну, та це було потім, — продовжував потерпілий. 

— Я вже пройшов  чималий шмат дороги, як спохватив-
ся. Повернувся. Та на тім місці барсетки не знайшов. На-
певне, у той час якраз ви проходили і підібрали її…

«Нічого собі історія, — подумав Мирон Степанович. 
—  І авто  нічогеньке. Я б за таку суму однокімнатну 
квартиру купив».

— Тож я не допоміг своєму сусідові, — говорив далі 
Василь Васильович. — І ви не повірите, тепер сиджу і 
сам з себе сміюся. Думаю: «Так тобі і треба». А хлопчика 
мені справді жаль. Я тут ось помізкував над цією ситу-
ацією і уявив, як заїжджаю у двір у дорогій машині, а з 
вікна на мене дивляться сусіди і кажуть: «Василь купив 
собі ще одну машину, а нам не допоміг». Що б я тоді 
відчував?

— Це, напевне, було б мерзенне відчуття, — пого-
дився Мирон Степанович. — Але, слухаючи вас, я чую, 
що сумління ви ще не зовсім втратили, а лише гроші. 
Тож приїжджайте. Я їх дійсно знайшов і хочу повернути. 
А як вам повернути свою совість — думайте самі. Усе 
можна  виправити. Усе в руках Божих.

— Ви це серйозно? Знайшовши таку велику суму, хо-
чете її віддати?

— Абсолютно.
— Ви, напевне, багата людина, що так легко розста-

єтеся з грішми.
— Ні.
— А де ж ви живете?
— Біля цегельного заводу, у гуртожитку номер двад-

цять.



— У гуртожитку?..
— Так.
— І ви кажете, що вам не потрібні гроші?
— Взагалі-то, я вагався. Та вирішив, що мені й тут не-

погано. У моєму віці вже пора думати про дорогу на не-
бо, якщо Бог мене прийме, а не про багатство, — роз-
важливо мовив Мирон Степанович.

— Тоді ви мене обманули, — схвильованим голосом 
відповів Василь Васильович. — Ви багата людина. Я їду 
до вас. Будемо рятувати хлопчика і мою совість…

* * *
Нарешті перед їхніми очима постало море. Вони з 

нетерпінням  кинулися до нього. Проте дорогу їм за-
ступила ціла армія відпочивальників. І так неширока пі-
щана коса була запруджена настільки, що й ногою ніде 
ступити. Червоні, бронзові тіла, мовби розкидані снопи, 
лежали на піску. Дехто стояв чи сидів. Різнокольорові 
панамки, капелюшки, брилі, кепки, купальники, темні 
окуляри, що виблискували на сонці, намащені  кремом 
тіла створювали картину якогось багатоногого і багато-
рукого чудовиська, що виповзло з моря на берег і пожи-
рало кукурудзяні  палички, пиріжки, креветки, соняш-
ник, кавуни та інші фрукти й запивало все це різними 
напоями. На березі стояв такий гамір, що приглушував 
навіть морський  прибій.

Подорожні з острахом ступали поміж відпочиваль-
никами, боячись  наступити комусь на ногу, руку чи го-
лову, і хоч повільно, але все-таки наближалися до води. 
Ось нарешті насилу знайшли клаптик вільного місця на 
піску. Роздяглися. Сіли. Серед цих засмаглих людей по-
чувалися білими воронами. Їхні тіла, що не бачили сон-
ця майже весь рік, вирізнялися на фоні пляжного люду 
за кілометр. Лише залізши по шию у воду, полегшено 
зітхнули. Тепер вони були майже як усі.

— Діду Мироне, навчіть мене плавати, — хлюпаю-
чись у воді, звернувся до старого чоловіка п’ятирічний 
хлопчик.

— Та я, дитино, сам не вмію.
— Діду, ви, напевне, жартуєте. Ви ж старші за тата, 

маму і дядька Василя, а не вмієте плавати? Вони он ку-
ди заплили, звідси майже не видно. Мені сказали, щоб 
я залишався з вами, тож я думав, ви мене навчите. А ви 
самі не вмієте.

— Правда, Івасику, не вмію. Я не тільки ніколи не 
плавав, а й море перший раз у житті бачу.

— Ви, діду, якийсь не сучасний. Могли б і на нашому 
озері навчитися  плавати.

— Та міг би. Але якось так сталося, — сумно усміх-
нувся Мирон Степанович. — Самому не хотілося, а ком-
панії не мав. Жив собі сам на світі, нікому до мене діла 
не було. Та й мене ні до кого не тягнуло.

— Мені вас шкода. Та зараз ви маєте компанію. Я 
чув, як дядько Василь  з тьотею Сонею і тато з мамою 
між собою говорили.

— І що ж вони говорили, коли не секрет?
— А ви їм не розкажете? — по-змовницьки зашепо-

тів хлопчик.
— Ніколи в житті, — вдарив себе у груди старий.

Івасик оглянувся, чи не має нікого поблизу, і пошеп-
ки продовжив:

— Вони сказали: «Без нашого багатія на море не по-
їдемо».

— Так і сказали? — перепитав Мирон Степанович.
— Зуб даю. Так і сказали, — серйозно відповів хлоп-

чина.
— Так, дитино, тепер я хоч на старості літ маю друзів, 

які мене люблять і поважають, — повеселішав  Мирон 
Степанович. — А ти? — примружившись, він глянув на 
маленького Івасика.

— І я теж вас люблю. Тато з мамою кажуть, що ви 
мій рідний дід. А дядько Василь — що другий хресний. 
А скажіть, — малий знову перейшов на шепіт. — Ви й 
справді такі багаті?

— Так, Івасику, а після твоїх слів я став ще багатший, 
— цілком серйозно відповів Мирон Степанович і враз 
пожвавішав. — А тепер будемо купатися, а то ми, як 
жінки на перелазі, стали і теревені правимо!

Мирон Степанович зачерпнув у жмені морської води 
і хлюпнув на Івасика. Той заверещав, зареготав, заляпав 
руками по воді, намагаючись і собі хлюпнути у відпо-
відь.

— Держись, козаче, а то скупаю, — закричав Мирон 
Степанович, забувши про свої статечні роки, і кинувся 
по воді за Івасиком.

— Я від мами втік, я від тата втік і від вас утечу, — го-
лосно засміявся хлопчик і пустився навтікача.

З води на берег вийшов невеличкий гурт людей, два 
подружжя. Одне ще досить молоде, друге — не набага-
то старше. Вони зупинилися, спостерігаючи за тим, як 
старий чоловік, кумедно, мов бузьок, піднімаючи но-
ги, бігав серед хвиль, що набігали на берег, за вертким 
хлопчиком.

— Василю Васильовичу, дивіться, як наш «багатій» 
подружився з  Івасиком, — сказав тато хлопчика.

— Знаєте, — звернувся до товариства Василь Васи-
льович. — Мирон Степанович мені говорив, що за ті 
гроші, що я загубив, а він знайшов, мріяв собі купити 
житло. На старість хотів мати свій дім. Та після всього, 
що сталося, і коли вашого Івасика виписали з лікарні, він 
мене попросив познайомити його з ним. А далі ви самі 
знаєте. Тепер, як бачите, вони нерозлийвода.

Слухаючи його, батьки Івасика тільки головами ки-
вали.

— І знаєте, — продовжив далі Василь Васильович. — 
Він таки знайшов свій дім. Бо хоча й далі мешкає в гур-
тожитку, та серце його з нами. Тепер ми — його сім’я. 
Якось він мені сказав, що на старості літ зрозумів одну 
просту істину — дім людини там, де її люблять і чека-
ють. Для нього цей дім тут, на землі, це ми, його друзі. 
А ще Мирон Степанович признався, що нарешті прочи-
тав всю Біблію, на богослужіння почав ходити. Тепер він 
зрозумів, чого від нього хоче Господь, тож знає, що бу-
де мати ще один дім, небесний. Там його теж люблять 
і чекають.

Василь Васильович зробив невеличку паузу і додав:
— І тепер, після всього цього, скажіть мені: хіба ж він 

не багатій?
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— Брате Дмитре, розкажіть спочатку про сім’ю?
— Мою дружину звали Аліна, вона родом із Новограда-Во-

линського. Одружилися ми в Німеччині, де я повірив у 1948 ро-
ці. У тому ж році я виїхав у Канаду, куди через рік забрав і дружи-
ну з сином-первістком. У Канаді в нас народилося ще шестеро 
дітей. 

— Ви проводили багато часу в місіонерських подорожах і 
змушені були часто й надовго залишати сім’ю. Під час вашої 
відсутності всі турботи про виховання дітей лягали на плечі 
дружини. Чи це не засмучувало її?

— Ім’я Аліна в перекладі означає «душа». Вважаю, що всі 
дружини й матері-християнки повинні бути душею своєї сім’ї, 
берегинями домашніх вогнищ, вірними помічницями для чоло-
віків, особливо якщо Бог обрав їх собі на служіння. 

Наприклад, перед моєю десятою поїздкою в Україну, коли я 
в молитві попросив благословення у Бога, мені було слово: «Я 
благословляю тебе на цю поїздку. Усе буде добре й успішно, а 
всі перешкоди я заберу». Отримавши таке запевнення від Бога, 
приїхав додому, а в дружини — загострення цукрового діабету. 
Вона вже два дні не могла їсти й дуже обезсиліла. 

— Що ж робити? — запитую дружину. — Квиток вже оплаче-
ний, а залишити тебе в такому стані я не можу. 

Вона мені ледь чутно, але спокійно відказує: 
— Як поклав руку на плуг, назад не озирайся. Моя справа мо-

литися за тебе, щоб Бог і далі благословляв тебе... 
Щоб не показувати своїх сліз, я пішов в іншу кімнату, впав 

на коліна й благав Бога: «Господи, як мені вчинити? Я не можу 
залишити дружину в такому важкому стані…» Бог відповів мені 
вранці — дружина прокинулася бадьорою, стан її здоров’я вже 
не викликав побоювань. Ми разом з нею палко подякували Бо-
гу за чергову милість.

Дмитро 
БЕСПАЛОВ: 
«Я не маю ні в 
чому нестачі, 

виконуючи волю 
Божу»

Спогадуйте наставників ваших

4 травня 2017 року в м. Лондоні (провін-
ція Онтаріо, Канада) у віці 91 року відійшов у 
вічність відомий євангельський служитель 
Дмитро Захарович Беспалов.

Народився євангеліст у передмісті Харко-
ва 13 січня 1926 року. Під час війни потрапив 
до Німеччини, де пережив народження зго-
ри й навернення до Бога. Водне хрещення по 
вірі прийняв 18 квітня 1948 року. Після війни 
переїхав у Канаду, де пройшов необхідну під-
готовку до служіння. У 1952 році пастор Е. 
Потипко у Торонто рукопклав Дмитра Бес-
палова на пасторське служіння. Крім того, 
він виконував служіння євангеліста й місіо-
нера. Своєю проповідницькою та місіонер-
ською діяльністю здійснив помітний вплив на 
п’ятидесятницький рух не тільки колишнього 
СРСР, а й багатьох країн світу, зокрема країн 
Південної Америки.

Багато праці брат звершив і для рідної 
України, проповідуючи людям про Христа, а 
також підтримуючи малозабезпечених лю-
дей матеріально. Він міг щиро співчувати лю-
дям, оскільки на власні очі бачив смерть ти-
сяч земляків під час голодомору в 1932-1933 
роках. Друга світова війна закинула його да-
леко від Батьківщини — спочатку в Німеччи-
ну, потім у Канаду, де й прожив до кінця жит-
тя. Хоча насправді переважну більшість часу 
брат провів у місіонерських подорожах.

Пропонуємо вам інтерв’ю з братом Дми-
тром, у якому він розповідає про своє життя, 
сім’ю та працю для Господа. 



шому щирому спілкуванню та хоро-
шим взаємостосункам. 

Так я трудився пастором до 1962 
року, після чого почав суміщати цю 
працю зі служінням роз’їзного бла-
говісника, а з 1974 року мені дові-
рили місіонерську діяльність у різ-
них країнах.

— Де ви розпочинали свою місі-
онерську діяльність?

— У країнах Південної Америки. 
Відтоді в літаках налітав, напевно, 
мільйони кілометрів. Несучи Єван-
гелію, 24 рази перетинав екватор. 

— Що вам понад усе 
запам’яталося за час праці в краї-
нах Південної Америки?

— Це були, напевно, найбільш 
плідні роки моєї місіонерської ді-
яльності. Бачачи, як новонавернені 
починають християнське життя, то 
забував про хмари голодних комах, 
хвороби, складні дороги й небезпе-
ки.

В Аргентині, Парагваї, Бразилії 
ми допомагали бідному населен-
ню, роздаючи продукти харчування 
та медикаменти, а увечері запрошу-
вали відвідати наші євангелізаційні 
зібрання. Коли було особливо важ-
ко, я, стоячи вночі на колінах перед 
Господом, просив, щоб Він зміцнив 
мої сили, кажучи: «Господи, Ти зна-
єш, для чого я тут, Ти знаєш!» Я дуже 
втішений, що з Божої волі мені ви-
пала така щаслива нагода послужи-
ти багатьом народам.

Я вдячний Богові за вірних сорат-
ників, одним із яких був брат Мос-
каленко, із яким ми пліч-о-пліч тру-
дилися в Південній Америці чверть 
віку. Одного разу сталося так, що 
я зліг і вже фактично помирав від 
важкої хвороби. Тоді брат Моска-
ленко в молитві з 40-денним постом 
молився за моє зцілення — і Бог по-
чув його палку молитву. У випадку 
необхідності я також застосовував 
молитви з постом, але не такі трива-
лі, тому не рекомендую практикува-
ти такі тривалі пости без відома та 
нагляду досвідчених братів. Краще 
повторювати менш тривалі, щоб не 
нашкодити собі й святій справі.

— Вам хотілося в той час побу-
вати в рідній Україні?

— Мене завжди вабило на бать-
ківщину, і я завжди молився за наш 
багатостраждальний народ. Мріяв 
хоча б раз побувати в рідних краях. 
Але в ті часи двері в Україну для мі-
сіонерів були наглухо зачинені. Важ-
ко було навіть уявити, що ця заліз-
на завіса рухне й атеїстична імперія 
розпадеться. Правда, Бог відкрив 
мені це ще в 1962 році під час моєї 
проповіді в Нью-Джерсі.

— Ви маєте дар пророцтва? 
— Бог іноді використовує й вро-

зумляє мене. Причому найчастіше 
це стається під час проповіді, коли я 
відчуваю найбільше помазання Ду-
ха Святого. Перебувати в Божій при-
сутності, у Божій волі й безумовно 
виконувати її — найбільша насоло-
да для мене. Я завжди радію, коли 
Бог використовує мене як Свого слу-
гу. Іноді я бачу сновидіння, через які 
Бог мені відкриває Свою волю.

— З яким почуттям ви після ба-
гаторічної розлуки вперше летіли 
на батьківщину?

— З великим бажанням побачи-
ти рідні місця, з хвилюванням і на-
віть страхом, але з готовністю подо-
лати всі можливі випробування ра-
ди проповіді Євангелії та спасіння 
грішників. Звичайно ж, я відчував 
Божу підтримку, тому що під час мо-
литви мені було відкрито: «Будеш в 
Україні, і не раз». Так і сталося, я був 
там більше десятка разів.

— Якими були перші враження?
— Мене вразили порожні при-

лавки й вітрини магазинів, непра-
цюючі заводи й фабрики, занедбане 
сільське господарство. Я побоював-
ся повторення голоду, тому що сам 
колись від нього дуже страждав. У 
1933 році я бачив дитинку, яка кіль-
кома молочними зубами гризла гу-
би і пальці своєї мертвої матері, по-
ки сама не померла. Тому я вирішив 
зробити все можливе, щоб забезпе-
чити через місцеві п’ятидесятницькі 
церкви найбільш соціально незахи-
щених українців продуктами. 

— А які враження виникають те-
пер?

— Зараз мені приємно бачити, 
що Україна, незважаючи ні на що, 

— Як ви починали своє служін-
ня в Канаді? 

— У Німеччині я два роки служив 
вільнонайманим американської ар-
мії, без зброї, на посадах обслуго-
вуючого персоналу, тому, окрім ні-
мецької мови, трохи вивчив й ан-
глійську. Знання цих мов, а також 
рідної української мені дуже допо-
могло в Канаді.

Коли тільки приїхав, то не 
знав, як сказати по-англійськи 
«п’ятидесятники». У пості й молит-
ві звернувся до Бога за допомогою: 
«Господи, вкажи мені, як розшукати 
братів по вірі? Я ж навіть не знаю, 
як вони називаються англійською…» 
Бог відповів на мою молитву, викли-
кавши в мені бажання перечитати 
другий розділ Дій апостолів англій-
ською мовою.

Я тоді квартирував в одній укра-
їнській сім’ї, у якої, на щастя, бу-
ла англійська Біблія. Так я знай-
шов потрібне слово, а потім і самих 
п’ятидесятників. Своїми палкими 
молитвами вони відрізнялися від ін-
ших конфесій, і місце їхніх зібрань 
було відоме місцевим жителям. Не-
вдовзі, відвідуючи зібрання, я й сам 
став проповідувати Слово Боже.

У 1955 році мене поставили пас-
тором невеликої п’ятидесятницької 
общини в місті Кіченер, у провінції 
Онтаріо. Я був щасливий, коли че-
рез три роки зміг купити велосипед, 
на якому добирався до місця своєї 
роботи, часто падаючи взимку на 
слизькій дорозі, але Бог беріг від 
серйозних травм. 

Потім я познайомився з братом 
Михайлом Деркачем, який запро-
сив мене переїхати на проживання 
в Оттаву, де я жив певний час, а по-
тім мені довелося знову повернути-
ся в Кіченер: брати доручили труди-
тися серед християн, які не володі-
ли англійською мовою. Серед лю-
дей, які відвідували наші зібрання, 
було багато емігрантів із Угорщини, 
що були змушені в 1956 році втікати 
за кордон після розгрому повстан-
ня за звільнення Угорщини від ра-
дянської окупації. Проповідуючи, 
я спочатку промовляв українською 
для своїх земляків, а потім перекла-
дав на німецьку, а мадяри, які зна-
ли німецьку, перекладали для своїх 
товаришів. Але це не заважало на-



потрохи піднімається. Дай, Боже, 
щоб складні часи економічної кризи 
більше ніколи не поверталися. Про 
це я постійно ревно молюся. 

Українські прикордонники, пе-
ревіряючи мої документи й бачачи, 
що я часто й надовго приїжджаю в 
Україну, цікавляться, що мене так 
тягне сюди. Ймовірно, їх дивує це, 
тому що багато українців зараз хо-
чуть емігрувати в більш багаті кра-
їни. Я відповідаю, що мене вабить 
сюди любов до свого народу й ба-
жання йому допомогти. А найголо-
вніше — я проповідую Євангелію 
Божу, тому що без віри в Бога, без 
виконання Його заповідей хорошо-
го життя не побудувати. 

«А де ж ви гроші берете?» — не 
раз запитують. Я відповідаю, що це 
не мої гроші, а Божі. Якщо Бог хо-
че, щоб я поїхав, то постачає мене 
фінансами для виконання Його во-
лі. Люди, яких спонукує до цього 
Дух Святий, охоче жертвують на ді-
ло Боже, і не треба їх примушувати 
до цього. 

Я дивуюся з тих проповідників, 
які говорять про віру, про довіру 
Богові, а самі намагаються якомо-
га більше здерти з людей і де тіль-
ки можна вихопити фінанси. Яка бу-

де від цього кому користь, якщо Бог 
любить тих, хто дає з радістю, а не 
з примусу? Коли Ісус посилав Сво-
їх учнів проповідувати наближення 
Царства Небесного, то вони ні в чо-
му не мали нестачі. Я також можу 
сказати, що не маю ні в чому неста-
чі, виконуючи волю Божу.

— Брате Дмитре, як нам відомо, 
ви надавали допомогу землякам-
українцям не тільки продоволь-
ством, а й сільськогосподарською 
технікою. Що вас до цього спону-
кало?

— Одного разу, коли я гостював у 
Новограді-Волинському в єпископа 
Петра Новорока, то мав цікаві бесі-
ди з міськими головами Новограда-
Волинського й Житомира. Вони роз-
казували, що коли до них за допо-
могою зверталися старші люди, які 
отримують мізерну пенсію, полови-
ну з якої витрачають на ліки, то від-
силали їх у п’ятдесятницькі церкви, 
де хоч чимось, але обов’язково до-
поможуть (того разу я закупив 400 
тонн продуктів).

Потім наша розмова перейшла 
на те, що добрий батько-риболов 
поділиться своїм уловом із сином, а 
мудрий — ще й навчить свого сина 

виготовляти вудочки й ловити рибу. 
Я зрозумів, про які вудочки йдеть-
ся. Відтоді в міру можливості купую 
братам по вірі трактори й комбай-
ни, що дає можливість вирощува-
ти й збирати хліб, а також надавати 
допомогу найбільш бідним та обез-
доленим. Там, де їх використову-
ють, і для церкви підмогу мають, і 
багатьом нужденним допомагають. 
Люди розуміють, що ця допомога 
— від Бога, і приходять на зібрання, 
щоб слухати Слово Боже, яке потім 
відкриває їм  істину Божу, наставляє 
на християнський шлях. 

Дехто з братів радить мені зали-
шити матеріальне служіння й зосе-
редитися лише на проповіді. Але, 
переживши голодомор, організо-
ваний радянською комуністичною 
владою з метою поставити Україну 
на коліна, я знаю ціну хліба. Тому й 
далі буду допомагати своєму наро-
ду проповідями Слова Божого й «ву-
дочками». Бог мене спасав не раз, а 
тепер використовує, щоб спасти ін-
ших людей і забезпечити їх хлібом 
насущним.

«Слово христианина»,
№ 3, 2004



«Шукайте Господа, доки мож-
на знайти Його, кличте Його, як 
Він близько!» (Іс.55:6). Цей текст 
ми часто використовуємо, пропо-
відуючи грішникам. Але Давид у 27 
псалмі каже: «За Тебе промовило 
серце моє: «Шукайте Мого лиця!» 
Тому, Господи, буду шукати облич-
чя Твого» (8).

Коли Ісус ходив і служив на зем-
лі, за Ним ходило безліч людей. Яка 
це була чудова можливість — бачи-
ти Ісуса, бути поряд із Ним. Та біль-
шість із тих людей не цінувала тим 
привілеєм, який їм було дано. Я 
умовно поділив би тих людей, які 
в той час ішли за Христом, на три 
основні групи (хоча, думаю, що були 
там й інші люди). Перша група скла-
далася з людей зацікавлених, їх ще 
називають зіваками. І в наші дні ми 
часто стикаємося з такими людьми, 
які приходять на наші служіння про-
сто подивитися, що відбувається. 
Вони будуть першими там, де ста-
ється якась аварія чи інша пригода. 
Такі люди йшли за Христом, керую-
чись природною цікавістю. Їм було 
цікаво, що Він робитиме далі. «От 
учора Христос плюнув на землю, 
грязивом помазав очі сліпому — і 
той прозрів. Цікаво, а що вже сьо-
годні буде?» 

Друга група людей — це ті, які хо-
дили за Христом, щоб зловити Його 
на слові. Вони не бачили в Христі 
Спасителя, не бачили в Ньому Си-
на Божого, не бачили в Ньому на-
віть пророка, але завжди ходили 
за Ним. І на меті мали лише одне 
— підловити його, знайти в Ньому 
щось несправедливе. Вони не чули 

тисяч добрих слів. Але знаходили та-
ке, до якого можна придертися. Во-
ни не бачили безлічі добрих справ. 
Але бачили порушника суботи, а от-
же всього Закону. Вони бачили учнів 
Христових, які їли немитими руками 
чи зривали колосся в суботу. Решта 
справ Христа їх не цікавила.

Третя група людей, які йшли за 
Христом, — це люди, які мали спра-
гу за Богом, відчували потребу в 
Ньому й щиро бажали спілкування 
з Ним. І всі ці групи були, є й будуть 
завжди. Таких ми зустрічаємо в на-
ших церквах.

Які ж люди по-справжньому шу-
кають Божого лиця? З Писання ми 
бачимо: Марія шукала. Вона сиділа 
біля ніг Ісусових. Шукала жінка, яка 
омивала слізьми Христові ноги й ви-
тирала волоссям. Фарисей же, у до-
мі якого сидів Ісус, розкритикував 
Христа: «От якби Він був пророком, 
то хіба не знав би, хто торкається до 
Нього?» Він належав до зовсім ін-
шої групи людей. 

І тут  постає питання: до якої гру-
пи належу я? А до якої належиш ти? 
З якою метою я приходжу на зібран-
ня, чому ти шукаєш спільності з на-
родом Божим? Бог знає таємниці й 
думки кожного з нас. Візьмімо, на-
приклад Давида. З Писання ми ба-
чимо, що він був грішною людиною. 
Його гріхи всім відомі. Ніхто із нас 
не хотів би, напевно, щоб хтось знав 
таке про нас. Проте Слово Боже на-
зиває його мужем по серцю Бога.

Які ж риси робили Давида на-
стільки близьким Богові?

Передусім, він був швидкий на 
покаяння. Тільки-но пророк сказав 

йому правду про нього, він одразу 
ж упав на коліна перед Богом. По-
друге, Давид любив хвалити Бога. 
Ми бачимо його псалми, сповне-
ні хваління. І третє — Давид шукав 
Божого лиця. Ось як колись про це 
сказав апостол Петро: «Пізнаю я по-
правді, що не дивиться Бог на об-
личчя, але в кожнім народі приєм-
ний Йому, хто боїться Його й чинить 
правду» (Дії 10:34-35). Тобто люди-
на, яка прагне пізнати істину, пізнає 
її. Про це свідчить нам Слово Боже, 
і це бачимо на життєвих прикладах. 
Коли ми маємо страх Божий, Бог 
спрямовує нас у житті. «Хто той чо-
ловік, що боїться він Господа? Він 
наставить його на дорогу, котру має 
вибрати» (Пс.24:12). А найбільшими 
ворогами Бога були, є й будуть не 
блудники, не злодії, але самопра-
ведні люди, які показують лише зо-
внішню святість. Ісус докоряв таким 
людям, викривав мотиви їхнього 
серця й називав їх лицемірами й ви-
біленими гробами, які зовні краси-
ві, а всередині повні всякої нечисто-
ти. Це найбільші вороги Богові, тому 
що намагаються прийти до Нього зі 
своєю праведністю й не потребують 
Бога.

Лице Боже ж можуть знайти ли-
ше ті, які визнають Свою потребу 
в Господі  й шукають спілкування з 
Ним. У Євангелії від Івана ми чита-
ємо: «А останнього великого дня 
свята Ісус стояв і кликав, говорячи: 
«Коли прагне хто з вас, нехай при-
йде до Мене та й п’є!» (Ів.7:37). Тоб-
то Ісус тут звертається не до всіх лю-
дей, а лише до тих, хто має спрагу. 
Ісус звертався не до тих, хто крити-

Шукайте лиця Господнього



кує, не до тих, кому просто цікаво, а 
до тих, хто прагне Господа. І саме та-
ким людям Він обіцяє, що «ріки жи-
вої води потечуть із утроби його (Це 
ж сказав Він про Духа, що мали при-
йняти Його, хто ввірував у Нього)».

Бог бачить бажання серця люди-
ни, Він бачить спрагу її душі. І душа, 
яка має цю спрагу, отримає від Гос-
пода сповнення Його Духом.

Коли шукати Господа?
Писання радить — коли Він 

близько. Сліпий Вартимей, який си-
дів біля дороги, чув про Ісуса й ті чу-
деса, які Він чинить. Тож як сліпий 
почув, що біля нього проходить на-
товп, і йому  сказали, що там є Іс-
ус, він став кричати: «Сину Дави-
дів, змилуйся надо мною!» Ті, хто 
йшов із Ісусом, стали забороняти 
йому кликати, сваритися на нього, 
але Вартимей ще гучніше кричав. 
Він розумів, який шанс випав йому, 
і знав, що такого шансу він уже біль-
ше не отримає. І Вартимей скорис-
тався цим моментом, привернувши 
до себе увагу Христа.

Як шукати Господа?
Усім серцем. Єремія каже про це 

так: «І будете шукати Мене, і зна-
йдете, коли шукатимете Мене всім 
своїм серцем» (Єр.29:13). Господь 
дає час і можливість кожній люди-
ні пізнати Його. Нам лише потрібно 
зрозуміти час Його відвідин і мати 
відкрите серце, щоб прийняти Його. 

Господь відкривається тим лю-
дям, які щиро шукають Його. Під-
твердженням цього є життя мого 
друга, якого також звати Дмитро і 
який також виконує служіння місіо-
нера. Його шлях до Бога починався 
в православ’ї. Це було в часи Другої 
світової війни. Коли відбулася капі-
туляція Німеччини, він був у Фран-
ції, тож вирішив залишитися там і пі-
шов у монастир руських святих, щоб 
присвятити себе Богові. Він чесно 
все виконував, чесно служив, докла-
даючи всіх зусиль. У тому монастирі 
була ікона, яка плакала. І, як найвід-
повідальнішому послушнику, Дми-
трові довірили наводити порядок 
у тій кімнаті, де розміщувалася ця 
ікона. Спостерігаючи за іконою, він 
помітив, що одного дня вона плаче 
більше, а іншого — менше. Він ба-
гато днів роздумував, чому так від-
бувається. Та одного разу, прибира-

ючи, вирішив відсунути ікону з кут-
ка, у якому вона стояла. Відсунувши, 
побачив, що до неї підведені труб-
ки з водою і краником, щоб регулю-
вати подачу води. Коли треба було 
більше грошей, ікона плакала біль-
ше, коли менше — то менше. Це ду-
же похитнуло віру молодого та щи-
рого Дмитра.

Другою подією, яка вплинула на 
духовний світ молодого послушни-
ка, став приїзд головного священи-
ка Франції в їхній монастир. Він при-
їхав звершити пасхальну літургію, 
але був настільки п’яний, що  впав 
біля вівтаря під час служби й не міг 
закінчити її. Ці два випадки розбили 
ввесь світогляд молодого чоловіка. 
Те, у що він вірив усе життя, за що 
був готовий віддати життя (в СРСР 
його переслідували за його погляди, 
за них він був осуджений і при пер-
шій же можливості втік за кордон), 
виявилося фікцією.

Проте Господь бачив щире серце 
Дмитра. І сталося так, що саме в ці 
дні хтось дав йому Євангелію, і він 
її взявся читати. Дмитро щиро, як 
умів, молився Богові й гірко плакав 
перед Ним, роздумуючи, де ж зна-
йти істину, якщо така сильна релігія, 
на яку він покладався, виявилася 
обманом. 

І ось одного вечора він лежав 
на ліжку, а на грудях у нього — роз-
горнута Євангелія. Сльози лилися 
по щоках. Аж раптом кімнату осяя-
ло яскраве світло. Дмитро побачив 
перед собою юнака, на вигляд ро-
ків сімнадцяти, який тримав у руках 
посудину з рідиною. Цей юнак за-
питав: «Дмитре, чому ти плачеш?» 
Від цих слів послушник заплакав 
ще сильніше й став оповідати про 
свої переживання, бо зрозумів, що 
це ангел Божий. Ангел запитав: «Ти 
бачиш, що в мене в руках?» — «Так, 
це посудина з водою». — «Правиль-
но. Це вода, яка тече з-під престолу 
благодаті. І хто буде пити цю воду, 
буде мати життя вічне». Почувши 
це, Дмитро вигукнув: «Дай мені ці-
єї води! Я хочу її пити». І ангел ска-
зав: «Та Євангелія, яка лежить у те-
бе на грудях, є тією живою водою. 
Читай її, вір тому, що там написано. 
Пий з того джерела — і матимеш ві-
чне життя!» Ангел зник, а Дмитро, 
впавши на коліна, щиро виливав ду-

шу перед Богом і зрештою отримав 
спокій для своєї душі, зрозумівши, 
що лише Бог є джерелом істинної 
віри.

Отож, Бог відкривається тим, хто 
щиро шукає Його. А чи ви шукаєте 
Божого лиця, щоб догодити Йому в 
усьому? Чи любите ви Бога всім сер-
цем, чи залишаєтеся Йому вірними 
у всьому? Якщо ви шукатимете Бо-
га від усього серця, то обов’язково 
знайдете.  Він Сам відкриється вам, 
як відкрився молодому послушнику 
Дмитрові. Живучи ревним та пал-
ким богошуканням, він зумів тор-
кнутися Божого серця, і Бог послав 
до нього ангела, оскільки ніхто з лю-
дей не зміг у той час втішити його. 
Проте ви не очікуйте, що Бог і вам 
пошле ангела. Знайте: Бог послав 
вам Своє Слово. Він промовляє до 
вас і через Писання, і через інших 
людей, і через цей текст, який ви 
зараз читаєте. Господь нині закли-
кає: «Шукайте лиця Мого! Шукайте 
Господа, доки можна знайти Його, 
кличте Його, як Він близько!» Не шу-
кайте релігії чи деномінації. Шукай-
те Господа, щоб мати з Ним особис-
те спілкування.

Якими блаженними були люди, 
які мали змогу безпосередньо йти 
за Христом під час Його життя на 
землі! Ісус сказав про них: «Блажен-
ні ті очі, що бачать, що бачите ви!» 
(Лк.10:23). Повірте, що якби ми ни-
ні змогли побачити Христа хоча б 
на кілька секунд, то пережили б не-
ймовірне блаженство. Але в той час 
за Ісусом ходили люди, які не ці-
нували привілею бачити Його й не 
відчували блаженства. Були люди, 
які навіть критикували Ісуса, знахо-
дили в Ньому недоліки. Вони лише 
бачили, що Він порушує їхні тради-
ції та тривожить звичний уклад жит-
тя. Але ті, хто приходив до Христа 
з відкритим серцем, отримали не-
ймовірне благословення для свого 
життя. 

Воістину блаженні голодні й 
спрагнені правди! Блаженні ті, хто 
шукає Бога всім серцем. Вони зна-
ходять Бога й отримують від Нього 
те, що Він обіцяє. 

Дмитро БЕСПАЛОВ



В Україні відбувся VI Національний молитовний сніданок

«І сталось, як молився Він у міс-
ці одному, і коли перестав, озвався 
до Нього один із Його учнів: «Госпо-
ди, навчи нас молитися, як і Іван 
навчив своїх учнів». Він же промо-
вив до них: «Коли молитеся, гово-
ріть: Отче наш, що єси на небесах! 
Нехай святиться Ім'я Твоє, нехай 
прийде Царство Твоє, нехай буде 
воля Твоя, як на небі, так і на зем-
лі…» (Лк.11:1-2).

Учні бачили успіх у молитовному 
житті свого Вчителя. Та чи ми бачи-
мо успіх у своєму молитовному жит-
ті? Це архіважлива річ. 

У відповідь на прохання учнів 
Ісу с дав їм приклад молитви, яку ми 
з вами іноді промовляємо, не за-
думуючись про зміст. Він сказав їм: 
«Ви говоріть: Отче наш…». Це клю-
човий момент нашого молитовно-
го життя — усвідомлення того, що 

Бог є нашим Батьком, рідним, доро-
гим і близьким. Він не десь далеко. 
Та можливість називати Бога Отцем 
— не наша заслуга. Право називати 
Бога Отцем здобув нам Спаситель, 
на Голгофському хресті примирив-
ши нас із Богом. Він узяв нашу не-
правду, наші гріхи, наше беззакон-
ня, нашу гординю, наше зазнайство, 
наше лицемірство — увесь наш тем-
ний бік життя Він взяв на Себе й був 
розп’ятий, щоб ми з вами нині мо-
гли називати Бога Отцем. 

Тому питання номер один — чи 
ми в правильних стосунках із Бать-
ком? Бо в батька є дві категорії ді-
тей: слухняні й неслухняні. Переві-
рмо себе!

Ще один момент: який зміст 
вклав Ісус у слова: «Нехай святиться 
ім’я Твоє»? Коли ми любимо один 
одного, Батько на небі радіє — Його 

ім’я святиться. Коли ми прощаємо 
один одному, Батько радіє, що діти 
між собою знаходять спільну мову. 
І тоді ім’я Його святиться. Коли ми 
з вами чинимо правду на цій землі, 
ми радуємо серце нашого Батька — 
і святиться Його ім’я. Та коли я чи-
ню неправду, то знеславлюю Його. 
Коли я роблю зло на цій землі, не-
залежно від свого рівня, від своєї 
посади, від свого досвіду, я не про-
славляю, а обезчещую свого Батька, 
навіть якщо я після цього все одно 
проказую «Отче наш». Коли ми чи-
нимо неправду, то краще сказати: 
«Отче прости мені, бо я обезславив 
Твоє ім’я».

Такі батьківські стосунки з Богом 
мають привести нас до розуміння, 
що ми — діти одного Батька. Нам 
немає чого ділити. Нема чого по-
вищуватися один над одним. Не за-
вдаваймо болю нашому Батькові, 
що на Небесах. Ми завдали Йому 
болю, коли розіп’яли Його Сина, ко-
ли кричали: «Розіпни», коли сміяли-
ся і плювали, як єврейське духовен-
ство, що стояло, хитало  бородами 
й казало: «Інших спасав, то спаси й 
Сам Себе».

Божий Син розпочав Своє слу-
жіння молитвою. І від Йордану й аж 
до останнього подиху Він молився 
до Отця. І в останні миті невимов-
них страждань Він все одно прока-
зував: «Отче, прости їм, бо не зна-
ють, що чинять! …Отче, в руки Твої 
віддаю духа Свого».

Це слово «Отче», ці близькі ро-
динні стосунки з Богом потрібні 
українському народу. І коли ми ма-
тимемо з Ним такі стосунки, Бог ряс-
но благословить нашу країну. Най-
дорожче, що ми маємо, — це наші 
діти, наші нащадки. І ми, як батьки, 
маємо дати їм добрий приклад, ста-
ти для них авторитетом. І коли наші 
діти в сім’ї люблять одне одного, ра-
діє серце батьків. Коли народ  Укра-
їни буде шанувати один одного, ко-
ли ми будемо дбати про наших ді-
тей, Бог радітиме й імення Його бу-
де святитися.

Тож молімося до нашого Небес-
ного Отця, щоб Він допоміг нам ви-
йти з тих криз, у яких ми опинилися.

У Києві 1 червня в День захисту дітей відбувся щорічний Національ-
ний молитовний сніданок. Захід зібрав керівництво держави, політиків, 
урядовців, релігійних лідерів, громадських діячів та науковців. Захід в 
Україні проводиться вже вшосте. На урочистому відкритті гостей та учас-
ників привітали координатори сніданку, народні депутати Павло Унгурян 
та Оксана Білозір. Учасники згадали в молитві спочилого кардинала Лю-
бомира (Гузара) та вшанували його хвилиною мовчання.

На молитовному сніданку були присутні сироти та діти учасників АТО. 
Михайло Паночко, який представляв на заході Церкву християн віри єван-
гельської, мав можливість звернутися до присутніх із короткою промо-
вою, а  також закликав усіх до молитви за дітей.

Виступ Михайла Паночка на VI Національному 
молитовному сніданку



26 травня в Києві відбулася пре-
зентація унікального проекту — 
«Біблія мовою жестів». На захід 
з’їхалися гості з багатьох регіонів 
України. Серед них працівники та 
керівники відділів праці з глухими 
людьми, освітяни, слабочуючі люди 
та їхні друзі, сурдоперекладачі, свя-
щеннослужителі та представники 
держорганів.

Свято розпочалося зі співу хору, 
який на 80% складався зі слабочую-
чих людей. Увесь час спів та промо-
ви гостей супроводжувалися пере-
кладом на жестову мову.

Проект «Біблія мовою жестів», 
започаткований відділом праці з глу-
хими при УЦХВЄ, привернув до себе 
увагу як в Україні, так і за кордоном. 
Це перший переклад калькованою 
жестовою мовою (для слабочуючих 
людей) частини україномовної Біблії 
за редакцією професора Івана Огі-
єнка. А також перший на пострадян-
ському просторі переклад книги з Бі-
блії жестовою мовою (для глухих), у 
редагуванні якого беруть участь екс-
перти сурдоперекладу.

Під час заходу учасники ознайо-
мились із відеозбірником «Євангелія 
від Марка» (саме ця книга Біблії ста-
ла першою, яку переклали на мову 
жестів). Він складається з трьох дис-
ків, які після презентації мав змогу 
отримати кожен, хто бажав.

Присутні познайомились із сур-
доперекладачами, оцінили їхню ко-
лосальну роботу та зрозуміли уні-
кальність проекту для людей із ва-
дами слуху (яких в Україні, за офіцій-

різних регіонів України. Ведучі за-
читали листи колег із інших держав 
— Білорусі, Болгарії, Естонії, Росії. Зі 
сцени також лунали слова вдячності 
від слабочуючих людей — багато з 
них зі сльозами на очах раділи тако-
му подарунку.

Після презентації проекту, обго-
ворення в колі фахівців нагальних 
проблем та демонстрації короткого 
фільму на учасників чекав святко-
вий фуршет. Після нього відбулася 
зустріч сурдоперекладачів — у них 
попереду ще багато роботи.

 «Ми плануємо в першу чергу за-
писати словник біблійних термінів 
для глухих людей. Тому що багато 
написаних слів та речень люди з ва-
дами слуху, на жаль, не розуміють», 
— розповів Андрій Княгніцький, від-
повідальний за проект.

Після презентації й розповсю-
дження першої книги керівники 
проекту планують задіяти ще біль-
ше фахівців з перекладу. До праці 
долучилося Українське Біблійне то-
вариство, ведуться перемовини з Бі-
блійним товариством глухих у Лон-
доні, залучаються фахівці та кон-
сультанти з Америки та Європи.

Цей проект не має аналогів. Ме-
та організаторів полягає в тому, щоб 
Біблією в жестах змогли користува-
тися всі люди з обмеженими мож-
ливостями країн СНД.

Відділ праці з глухими УЦХВЄ презентував переклад Євангелії мовою жестів

ними даними, близько 100 тисяч, а 
фактично — близько 150 тис.).

 «Над проектом працювало 
близько 30 людей. Ми розпочали в 
жовтні 2015 року, і на сьогодні ма-
ємо вже перший збірник. Найближ-
чим часом плануємо надрукувати 
20 тис. примірників, які безкоштов-
но отримають люди з вадами слуху, 
— розповів керівник відділу праці з 
глухими людьми при УЦХВЄ Павло 
Смаль. — Усі, хто бажає придбати 
такі збірники, можуть звернутися до 
нашого відділу».

Захід відвідали представники 
Міністерства освіти й науки України 
та Міністерства культури України, 
священнослужителі різних церков, 
сурдоперекладачі. Гостей привітали 
єпископи протестантських церков із 



Подібний захід організовано вже 
вдруге. Цього року служіння відбули-
ся 27 травня в різних містах по всій 
країні. Найбільше з них — у Києві, у 
столичному Палаці спорту, куди при-
їхали християни з регіонів.

Люди просили в Бога заступни-
цтва, молилися за зупинення військо-
вої агресії й відновлення територі-

хон, на дереві сидів хабарник на ім’я 
Закхей. І коли Господь заглянув йому 
в очі, він побачив у них іншу цінність, 
окрім грошей. Отже, Христос є Тим, 
Хто може змінити наших чиновни-
ків і передусім нас самих, щоб ніхто з 
християн сам не давав хабара, бо ми 
готові судити когось, проте часто забу-
ваємо про себе».

Християни протестантських церков разом молилися 
за Україну

Завершено процес 
перереєстрації статуту 

Української Церкви Хри-
стиян Віри Євангельської

У зв’язку з необхідністю пе-
ререєстрації статутів та на під-
ставі попередніх рішень Прав-
ління, Комітету ЦХВЄУ та з’їздів, 
юридичну назву українсько-
го п’ятидесятницького братер-
ства «Всеукраїнський союз цер-
ков християн віри євангельської-
п’ятидесятників» змінено на 
«Українська Церква Християн Ві-
ри Євангельської» (УЦХВЄ). 

Міністерство культури України 
затвердило нову редакцію Ста-
туту УЦХВЄ 16 травня 2017 року. 
Аналогічним чином відбудуться 
зміни до статутів і назв обласних 
об’єднань і місцевих церков. Нині 
триває перереєстрація обласних 
та церковних статутів.

Ось який коментар щодо цьо-
го дав старший єпископ УЦХВЄ 
Михайло Паночко: «Чому з офі-
ційної назви братерства зникло 
слово «п’ятидесятники»? На-
справді ми лише уникли повтору 
одного з тотожних понять — ХВЄ 
та п’ятидесятники. Історичні дже-
рела свідчать наступне, цитую: 
«15 серпня 1956 року під керівни-
цтвом єпископа Афанасія Бідаша 
відбувся з’їзд християн віри єван-
гельської в Харкові, в будинку Ва-
лентина Зибіна. На ньому було 
затверджено коротке віровчення 
ХВЄ СРСР, в основу якого лягло ві-
ровчення християн євангельської 
віри (назва п’ятидесятників у Схід-
ній Україні — прим.), прийняте на 
другому Всеукраїнському з’їзді в 
Одесі ще в 1926 році. На цьому 
з’їзді була офіційно затверджена 
єдина назва п’ятидесятників — 
християни віри євангельської».

Тобто нинішня назва україн-
ського п’ятидесятницького бра-
терства здобула більш конкрет-
не й лаконічне формулювання, 
тотожне назвам інших христи-
янських церков в Україні, напри-
клад, УПЦ, УГКЦ.

альної цілісності краї-
ни, за впровадження 
біблійних цінностей і 
підняття духовності й 
моралі в суспільстві, 
за утвердження інсти-
туту сім’ї й подолання 
корупції та за інші гло-
бальні потреби нашо-
го народу.

 «Усі євангельські 
протестантські церкви 
знаходяться тут, бо це 
біль для всіх, тому ми 
всі об’єднуємося, щоб молитися, щоб 
діяти в одному напрямку, в одному 
дусі. Я думаю, що це ввійде в добру 
традицію, навіть коли все стане спо-
кійно — ми будемо продовжувати 
молитися за Україну, тому що Україна 
цього потребує», — сказав президент 
Українського біблійного товариства 
Григорій Комендант.

«Сьогодні унікальна можливість, 
дана нам Богом, щоб у такій великій 
кількості ми творили молитви, молін-
ня, прохання, подяки за всіх людей. 
Я вірю в силу молитви, що вона буде 
працювати — це духовна зброя, яка 
може зруйнувати твердині лукавого», 
— наголосив Михайло Паночко, за-
кликаючи багатотисячне зібрання до 
молитви за очищення України від ко-
рупції, кримінальщини, клептократії 
та олігархії. Зазначивши, що порушена 
проблема не є чимсь новим і локаль-
ним, Михайло Степанович з-поміж 
багатьох уривків із Писання, дотичних 
до теми, процитував із Книги Припо-
вістей: «Цар (голова держави) утри-
мує край правосуддям, а людина ха-
барна руйнує його» (29:4). «Жодні на-
ші повчання не можуть змінити люди-
ну, — резюмував служитель. — Але є 
вихід. Коли Ісус проходив через Єри-

Ініціатор заходу — відомий бри-
танський євангеліст Девід Хасавей — 
у завершальній проповіді розповів 
про підтримку, яку надали британ-
ські віруючі, щоб такий масовий за-
хід у Палаці спорту міг відбутися. «Як 
країна, Велика Британія стоїть разом 
із вами. І я вірю, що це є початок но-
вої дружби», — наголосив проповід-
ник. Він поділився одкровенням, яке 
ще п’ятдесят років тому спонукало 
його працювати на території України, 
бо хотів бути там, де Бог буде робити 
Свої чудеса.«Я знав у своєму дусі, що 
одного дня Бог визволить Україну від 
комунізму. І це чудо сталося! Сьогодні 
ж те, що ми бачимо тут, — це також 
чудо. Бо немає жодної західної так 
званої християнської країни, де мож-
на було б скликати всіх християн, зла-
мавши бар’єри між конфесіями», — 
сказав проповідник. 

Слово до молитви мали представ-
ники УПЦ КП, УГКЦ та єпископи різних 
євангельських церков. Наприкінці всі 
священнослужителі здійняли свої ру-
ки в молитві, щоб поблагословити 
присутніх та весь народ України.

За матеріалами 
www.chve.org.ua, 
www.risu.org.ua.



3 червня 2017 р. центральними 
вулицями Києва пройшла Всеукраїн-
ська Хода на захист прав дітей і сім’ї.
Акцію ініціювала Всеукраїнська Рада 
Церков і релігійних організацій, щоб 
привернути увагу суспільства до су-
часних загроз для інституту сім’ї й 
батьківства.

Щороку кількість охочих долу-
читися до заходів на захист дітей і 
сім’ї зростає. Цього разу в Ході взя-
ло участь кілька тисяч учасників. Па-
ралельно з цим заходи на підтримку 
сім’ї тривали на Поштовій площі та 
в інших частинах Києва, які в ці дні 
сумарно відвідало біля 40 тис. горо-
дян.

Музичний флеш-моб на початку 
Ходи на Софіївській площі та святко-
вий концерт і розваги після її завер-
шення в Маріїнському парку не за-
лишили байдужими ні дітей, ні до-
рослих. Дружня атмосфера, урочис-
те оформлення, конкурси й розваги 
додали цій події відчуття справжньо-
го свята сім’ї.

«На сім’ю сьогодні чиниться ве-
ликий тиск і супротив. А це свідчить 
про те, що людство у своїй історії на-

ближається до небезпечної лінії, і ми 
не повинні цього дозволити», — на-
голосив у своїй промові єпископ Ми-
хайло Паночко. Він нагадав присут-
нім, що, згідно зі Святим Писанням, 
автором і творцем сім’ї є Сам Бог. 
Всевишній Господь створив чоловіка 
й жінку за образом і подобою Своєю, 
і благословив їх, і настановив їх на-
роджувати дітей і володарювати на 
землі.

Як повідомив Оргкомітет Ходи, 
сьогодні в  Україні понад  70 000 ді-
тей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування. Ще 100 000 по-
стійно або тимчасово живуть в інтер-
натах навіть при живих батьках. Не 
вистачає просвітницьких програм, 
тому молоді батьки часто не знають, 
які є ризики й що робити з дитиною 
після її народження. А зіштовхую-
чись із жорсткою реальністю, пере-
кладають відповідальність на інтер-
нат. На переконання організаторів, 
звідси ж нерозуміння цінності інсти-
туту сім'ї та спроби  нав'язати гомо-
сексуалізм та одностатеві шлюби як 
норму. Насправді це наслідок осо-
бистого вільного, але помилково-
го вибору людини та прояв глибоко 
вкоріненого в ній гріха. Тому одне з 
завдань Церкви — доносити високі 
моральні принципи у всі сфери сус-
пільного та особистого життя.

До всіх  моральних проблем до-
даються негативні наслідки конфлік-
ту на Сході, де діти переживають 
стрес, втрачають батьків і калічаться. 
Тому Всеукраїнська хода на захист ді-
тей і сімей, яка відбулася 3 червня в 
Києві, стала для зацікавлених цер-
ков, конфесій і громадських органі-
зацій відправною точкою до єднання 
для подолання цих проблем.

Подібні заходи відбулися не лише 
в Києві, а й у багатьох великих містах 
України.

www.irs.in.ua

Хода на захист дітей і сім’ї об’єднала в Києві тисячі громадян 

З 10 до 13 травня у Вашингтоні, округ Колумбія (США), проходив Всес-
вітній саміт на захист переслідуваних християн. Українську Церкву на ньо-
му представила ціла група священнослужителів, у яку входив і старший 
єпископ ЦХВЄУ Михайло Паночко.

Організатор саміту — Асоціація Біллі Грема. У заході взяло участь по-
над 600 учасників із 130-ти країн світу, які мали нагоду продемонструвати 
задокументовані свідчення про утиски й переслідування.

«Важливо доносити до громадськості те, що відбувається геноцид. І за-
пропонувати, у який спосіб ми можемо працювати з різними державними 
структурами, аби забезпечити захист релігійних свобод», — сказав всес-
вітньо відомий благовісник Франклін Грем, вітаючи форум. Також він за-
значив, що лише минулого року у світі загинуло понад 90 тис. осіб за віру в 
Ісуса Христа. Мільйони людей продовжують жити під постійною загрозою 
залякування, фізичного нападу або нанесення шкоди своїй родині.

Привітав учасників саміту й віце-президент США Майк Пенс, який на-
голосив: «Ми будемо стояти за кожним, хто бореться за свою свободу та 
просте бажання бути вільним у своїй країні».

Із промовою до учасників саміту звернувся старший єпископ ЦХВЄУ 
Михайло Паночко, який розповів про ситуацію в Україні, повідомив про 
факти переслідувань і вбивств священнослужителів на сході нашої держа-
ви під час російської агресії та закликав присутніх до молитви за постраж-
далих та їхні сім’ї.

Михайло Паночко виступив на Всесвітньому саміті 
на захист переслідуваних християн



Річна конференція жіночого слу-
жіння УЦХВЄ відбулася з 13 до 16 
червня 2017 р. на території христи-
янської бази відпочинку «Азовський 
маяк», що неподалік від Мелітополя. 
Під час богослужінь, семінарів та на-
вчальних секцій сестри обмінювали-
ся  досвідом, разом молилися, дослі-
джували Слово Боже й відпочивали. 

Привіт з-за океану… і монах-ре-
форматор

Відкриваючи форум, що прохо-
див під гаслом «Реформація — по-
чни з себе», першою привітала сес-
тер координатор Людмила Степан-
ченко. А от незмінна завідувачка 
сестринського відділу Церкви Ві-
ра Деркач, на жаль, цього року не 
змогла приїхати на конференцію, 
оскільки перебуває за кордоном. 
Вона прислала відео-привітання: 
«Я з вами, хоч не тілом, але духом. 
Упевнена, що Господь приготував 
для вас корисну поживу…» 

Про те, чим насправді є Реформа-
ція, глядачі почули з вуст самого Мар-
тіна Лютера (в образі монаха-рефор-
матора впізнали пастора з Кривого 
Рогу Віктора Степанченка). «Рефор-
мація — це преображення в образ 
Христа. Це означає служити, любити 
й прощати за Його прикладом», — 
підкреслив «Лютер».

Сестер привітала відповідальна 
за жіноче служіння в церквах Запо-
різької області Валентина Кашков-
ська, після чого з проповіддю висту-
пив старший пресвітер області Василь 
Гедаревич. На прикладі пророка Єли-
сея він показав, як треба справлятися 
з проблемами та викликами в житті.

Цілісність приходить із 
богопізнанням

Другий день сестринської конфе-
ренції розпочався з ранкової молит-
ви за Україну та особисті потреби. А 
на денному служінні основним спі-
кером була українська місіонерка в 
Мексиці Валентина Невмержиць-
ка. Вона вже не вперше приїздить 
на Батьківщину та бере участь у се-
стринській конференції. Цього року 
Валентина говорила на тему «Ціліс-
ність жіночого серця».  «Ми в про-
цесі богопізнання, і чим більше ми 
пізнаємо Бога, тим більш цілісними 
стаємо», — зауважила спікер.

На вечірньому служінні відпові-
дальна за інформаційний напрямок 
у структурі сестринського  служіння 
Людмила Бендус з Івано-Франків-
ська поставила сестрам багато ри-
торичних (і не тільки) запитань. Най-
перше — стосовно того, що про нас, 
як про християн, говорить поведінка 
наших дітей. У що вдягнуті наші під-
літки, що вони пишуть у соцмережах 
і як на це можна вплинути. Та осно-
вне, що ми відповідальні за те, щоб 
у християнських  сім’ях виростали ві-
руючі майбутні керівники, учителі, 
лікарі, музиканти й президенти.

Завершився насичений подіями 
робочий день конференції роботою 
в групах за такими напрямками: на-
вчальному, соціальному, молитов-
ному та інформаційному. 

«Ехад» або складна одиниця
Останні два дні конференції ви-

явилися надзвичайно насиченими. 
Було багато змістовного Слова, спіл-
кування та приємних сюрпризів. 

На денному служінні 15 червня 
сестрам служила гостя із США Ната-
лія Черниш, яка говорила про духо-
вні пустелі та шляхи виходу з них. А 
ввечері тему «Цілісність жіночого 
серця» продовжила Валентина Не-
вмержицька, після чого була молит-
ва за духовне обновлення. Узагалі, 
чимало учасниць конференції (а їх 
приїхало до Мелітополя понад 300) 
посвідчили, що пережили не лише 
особливе натхнення від Святого Ду-
ха, але й фізичне зцілення. 

Кожна із сестер отримала на 
пам’ять подарунки. А ще організато-
ри приготували солодкі гостинці. Що-
правда отримати їх можна було тіль-
ки назвавши слово-пароль — «Ехад», 
що означає «складна одиниця». Це 
єврейське слово пояснює сутність 
триєдності Бога та єдності нас бага-
тьох в одному Тілі Христа — Церкві. 

Під час урочистого закриття 16 
червня основним спікером був за-
ступник старшого пресвітера облас-
ного об’єднання УЦХВЄ в Запорізькій 
області Віктор Степанченко. Він про-
повідував на тему «Приблизьтесь до 
Бога — і Він приблизиться до вас». 
Після проповіді сестри помолилися 
за багатодітних мам, незаміжніх, удів, 
дружин служителів, та тих, чиї чолові-
ки ще не прийшли до Бога. Сестри по-
дякували адміністрації християнсько-
го табору «Азовський маяк» і здійсни-
ли молитву за усіх, хто послужив їм у 
ці дні. А ведуча Оксана Маліщук за-
просила всіх бажаючих на навчання 
до Київського біблійного інституту за 
спеціальністю «жіноче служіння».

«Дуже вдячні Господу за ці бла-
гословенні, наповненні відкриттями 
й приємними подіями дні на березі 
Азовського моря!» — кажуть учас-
ниці конференції.

Час відкриттів та зцілення душі й тіла — нотатки 
із Всеукраїнської сестринської конференції



3 червня 2017 року на 
«Співочому полі» відбувся 
Фестиваль духовної хрис-
тиянської музики та співу в 
рамках відзначення 500-річ-
чя Реформації. Ця подія ста-
ла унікальною: близько 3000 
відвідувачів скористалися 
спеціальними запрошення-
ми, які були вхідними квит-
ками на Фестиваль. Крім то-
го, кияни та гості столиці, які 
відвідали виставку квітів Ки-
ївзеленбуду «Японія очима 

мотивами однойменного твору Джона Буньяна, творча 
група «Друге дихання» церкви ХВЄ «Скинія» з виставою 
«За дверима», хореографічний колектив «Болеро» Ки-
ївського національного університету культури й мис-
тецтв.  Виступив народний ансамбль сучасного танцю 
«Майстер-клас» під керівництвом Ірини Кисиленко, ка-
мерний хор «Dominus» церкви «Нове життя»  під керів-
ництвом Ольги Привалової.  Родзинкою програми став 
об’єднаний хор і симфонічний оркестр об’єднання цер-
ков ЄХБ під керівництвом Олександра Крещука.

У програмі взяли участь молодіжний та дитячий хор 
церкви «Філадельфія», чоловічий хоровий ансамбль 
церкви ЄХБ, Інструментальний ансамбль «Дзвіночки» 
Церкви АСД, Ігор Туровський та восьмеро його дітей із 
вокальною програмою. А також хор Німецької Єванге-
лічно-Лютеранської церкви Св. Катерини, який виконав 
німецькою мовою твори Мартіна Лютера (XVI ст.).

У фестивалі також взяла участь ціла низка вокалістів та 
груп, переважно євангельських із церков Києва та області. 
Привітати присутніх прийшли й представники влади.

17 вересня на нас чекає продовження святкування 
500-річчя Реформації — «Свято Подяки», що відбудеть-
ся на Хрещатику (м. Київ).

Ярослав Мачинський, керівник Київського 
оргкомітету з відзначення 500-річчя Реформації

Фестиваль духовної християнської музики та співу в столиці 
відвідали близько 3000 глядачів 

України», також  долучилися до Фестивалю.
Програма Фестивалю була дуже насиченою: зранку 

та до самого вечора на сцені представляли концертні 
номери різноманітні протестантські громади. Але все 
ж таки найбільше людей потрапило на Фестиваль піс-
ля обіду, серед них багато учасників ранкової Всеукра-
їнської ходи за життя та сім’ю.

Нечасто в час незалежної України (та й в історії 
150-літнього розвитку євангельських церков Київщини) 
на одному майданчику, в одній спільній програмі було 
представлено так багато євангельських церков столиці.

На початку свята учасників та глядачів привітав Пав-
ло Унгурян, народний депутат, голова Центрального 
оргкомітету з відзначення 500-річчя Реформації. Також 
звучали слова привітання від пасторів координаційної 
ради Київського оргкомітету з відзначення 500-річчя Ре-
формації: Анатолія Козачка, Михайла Андрашка, Дми-
тра Булаха.

Під час Фестивалю були представлені репродукції 
картин протестантських майстрів, продукти здорового 
харчування. На дітей чекали різноманітні розваги: ба-
тут, солодка вата, арт-майстерні тощо.

Представники більш як 30 колективів київських єван-
гельських церков, а також вокалісти та музиканти-хрис-
тияни взяли участь у Фестивалі. Серед них: молодь церк-
ви ЄХБ «Пробудження» з виставою «Духовна війна» за 






