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Тема номера

Ми живемо у світі фальшивок. Штучні про-
дукти, товари-підробки, віртуальна реальність, 
штучність у почуттях. Основою цих речей є об-
ман, свідомий чи несвідомий. А щоб людина по-
вірила в нього, вдаються до ще більш витонче-
ного обману — маніпулювання. Його методи на-
стільки поширені, що неможливо знайти сферу, 
де б вони не використовувалися. Ми настільки 
звикли до них, що здебільшого навіть не звер-
таємо уваги чи навіть вважаємо маніпулюван-
ня невід’ємною, природньою частиною життя. 
Більше того,є безліч шкіл, курсів, інструкцій, де 
вчать мистецтву маніпулювання (правда, під ін-
шими, благороднішими термінами). Реклама, 
торгівля, сфера послуг, політика неможливі без 
використання маніпулятивних методів, прихо-
ваних чи відвертих.

Влада маніпулює своїми підданими, ЗМІ ма-
ніпулюють слухачами й глядачами, начальники 
маніпулюють підлеглими, підлеглі — начальни-
ками, учителі маніпулюють учнями, учні — учи-
телями, чоловіки маніпулюють жінками, жінки 
— чоловіками, батьки — дітьми, діти — батька-
ми… Цей список безкінечний.

І — на жаль — маніпулювання проникло і в 
церкву.

Що ж таке маніпуляція? Це прихована, заву-
альована форма впливу на людину чи групу лю-
дей з ціллю змусити їх робити, думати чи пово-
дитися так, як цього хоче маніпулятор. У Біблії 
цього слова немає, але я був вражений, коли 
в процесі підготовки статті виявив, скільки там 
є прикладів відвертого, нерідко цинічного ма-
ніпулювання. І вперше зустрічаємо його ще… в 
Едемі. Так-так, саме в досконалому, святому та 
прекрасному Едемі зафіксований перший при-
клад маніпулювання.

«І сказав змій до жінки: Чи Бог наказав: Не 
їжте з усякого дерева раю? І відповіла жінка змі-
єві: З плодів дерева раю ми можемо їсти, але з 
плодів дерева, що в середині раю, Бог сказав: 
Не їжте із нього, і не доторкайтесь до нього, щоб 
вам не померти. І сказав змій до жінки: Умерти 
не вмрете! Бо відає Бог, що дня того, коли буде-
те з нього ви їсти, ваші очі розкриються, і станете 
ви, немов Боги, знаючи добро й зло…» (1М.3:1-
6).

Біблія каже, що диявол — батько неправди. 
Але далеко не кожен погодиться бути обману-
тим, тому сатана для досягнення своєї мети ви-
користовує здебільшого саме маніпулювання. 

Крадії сердець



Розмова розпочинається, здавало-
ся б, з простого запитання: «А чи 
справді Бог сказав?..» Нібито нор-
мальна фраза, але вона має за мету 
викликати сумнів у Господніх словах 
та мотивах. Наступний крок дияво-
ла — заспокоєння: «Та не помрете!» 
Далі — намагання виставити Твор-
ця нещирим стосовно Адама та Єви: 
«Бо відає Бог, що дня того, коли бу-
дете з нього ви їсти, ваші очі розкри-
ються…» Маніпуляція вдалася: пер-
ші люди зробили так, як цього захо-
тів диявол.

Напевно, разом із гріхом у ду-
шу людини прокралося здатність до 
маніпулювання.

Окрім неправди та сумнівів що-
до правди, особливістю маніпулю-
вання є і приховані мотиви. Як пра-
вило, маніпулятор ніколи не відкри-
ває своєї справжньої цілі —і це най-
більш небезпечно.

У древній історії Ізраїлю читаємо 
таку оповідь.

«І вставав Авесалом рано, та й 
ставав при дорозі до брами. І, бу-
вало, кожного чоловіка, що мав су-
перечку та йшов до царя на суд, то 
Авесалом кликав його та й питав: З 
якого ти міста? І той говорив: З од-
ного з Ізраїлевих племен твій раб. І 
говорив до нього Авесалом: Диви-
ся, слова твої добрі та слушні, та в 
царя нема кому тебе вислухати. І го-
ворив Авесалом: Коли б мене наста-
новлено суддею в Краю, то до мене 
приходив би кожен чоловік, що мав 
би суперечку чи судову справу, а я 
виправдував би його. І, бувало, ко-
ли хто підходив поклонитися йому, 
то він простягав свою руку, і хапав 
його та цілував його. І робив Аве-
салом, як ось це, усьому Ізраїлеві, 
хто приходив на суд до царя. І крав 
Авесалом серця Ізраїлевих людей!» 
(2Сам.15:2-6).

Цій історії декілька тисяч років, 
але як по-сучасному вона виглядає! 
Знайомо, правда ж? Чули: «Та отой 
президент (депутат, мер, чиновник) 
хіба може щось зробити? Та вони 
тільки про себе дбають, а не за про-
стих людей! От коли б мене вибра-
ли, я б усіх почув, усім допоміг…» 
Так, говорять гарно, але пересліду-
ють свої приховані меркантильні 
цілі. І це є маніпулюванням, на яке 
піддаються навіть освічені і, здава-

лося б, тверезомислячі люди. Сучас-
ні оглядачі б’ють на сполох через те, 
що в нинішній Європі на політичній 
арені перемагають популісти — по-
літики, які багато обіцяють, але ці 
обіцянки утопічні та нездійсненні.

Але не тільки політики маніпулю-
ють виборцями, натовп також вміє 
маніпулювати можновладцями. Ко-
ли Ісус був на суді в Пілата, той вже 
був готовий відпустити Його. Але тут 
втрутилися обвинувачі Христа: «Як-
що ти його відпустиш, ти не друг ке-
сарю». Тут уже прямі погрози, мані-
пулювання страхом. І державний ді-
яч, що мав майже абсолютну владу 
в регіоні, змушений поступитися.  

На жаль, маніпуляції трапляють-
ся в духовному та церковному жит-
ті. Про це ми читаємо в Слові Божо-
му, як у Старому, так і в Новому За-
віті.

«Та промовив до мене Господь: 
Ці пророки неправду Іменням Моїм 
пророкують: Я їх не посилав, і не на-
казував їм, і їм не говорив! Вони вам 
пророкують невірні видіння та чари, 
нікчемність й оману свого серця...» 
(Єр.14:14).

Як були в древності, так і тепер є 
духовні діячі та пророки, які з пев-
них причин, свідомо чи несвідомо 
маніпулюють слухачами. Історія по-
казує, що всі лжевчення розпочина-
лися з неправдивих пророцтв про-
років, які вводили в оману людей. 

Ісус Христос під час Свого слу-
жіння постійно звинувачував релі-
гійних діячів у їхньому лукавстві та 
маніпулюванні людьми. Напевне, 
найбільш негідна маніпуляція — ви-
користання особистої святості: «Сте-
режіться виставляти свою милости-
ню перед людьми...»; «А як молите-
ся, то не будьте, як ті лицеміри, що 
люблять ставати й молитися по си-
нагогах та на перехрестях, щоб їх ба-
чили люди...»; «А як постите, то не 
будьте сумні, як оті лицеміри: вони 
бо зміняють обличчя свої, щоб ба-
чили люди, що постять вони...»; «Го-
ре вам, що даєте десятину із м’яти, 
і ганусу й кмину…» Про таких «свя-
тих» Божий Син казав що вони «як 
гроби побілені, які гарними зверху 
здаються, а всередині повні труп-
них кісток» (Мт.23:27). Виявляється 
для маніпуляції можна використати 
святість, пости, молитви, десятину 

— речі, які за своєю суттю повинні 
бути святими.

Можна маніпулювати навіть Бо-
жими словами. Як от книжники і 
фарисеї, які вишукували в словах 
Христа якусь помилку, неточність, 
обмовку, щоб на цьому зловити Йо-
го. Це дуже хитра й тонка маніпуля-
ція. «Чи давати податок кесарю?» — 
здавалося, б просте запитання, але 
воно має прихований мотив. «У во-
скресінні котрому з сімох вона буде 
за дружину?..» — ще одне запитан-
ня з таким само мотивом з відомої 
нам євангельської історії.

Більше того, знаходяться люди, 
які хотіли б духовні субстанції, такі, 
як сила Духа Святого, використову-
вати для маніпуляцій. Як отой Си-
мон ворожбит, що захотів за гро-
ші купити в апостолів Духа Святого 
(див. Дії, 8 розділ).

Маніпулювали святістю і в пер-
шоапостольській Церкві. Коли по-
дружжя Ананій та Сапфіра побачи-
ли, що їхні одновірці жертвують свої 
маєтки громаді, вони також виріши-
ли справити враження на людей. 
Але схитрували, приховавши части-
ну коштів. Так, це маніпулювання, 
яке можна бачити й нині, коли ві-
руючі люди щось роблять напоказ, 
щоб інші бачили, які вони хороші та 
святі.

Небезпека маніпуляції якраз у 
тому, що маніпулятор використовує 
для своїх цілей хороші й навіть свя-
ті речі, правильні методи, біблійні 
цитати та, на перший погляд, благо-
родні цілі. Але це лише частина ай-
сбергу. 

Тому для християнина дуже важ-
лива здатність бачити людину — і 
ту, яка має хороші мотиви, і ту, яка 
хоче ним маніпулювати. Важливо й 
те, щоб самому не стати маніпуля-
тором. «Вірить безглуздий в кож-
нісіньке слово, а мудрий зважає на 
кроки свої» (Пр.14:15). Апостол Пав-
ла застерігає: «…щоб як змій звів 
був Єву лукавством своїм, щоб так 
не попсувалися ваші думки, і ви не 
вхилилися від простоти й чистости, 
що в Христі» (2Кор.11:3).

Підбірка матеріалів на цю тему 
в нашому часописі допоможе вам 
розпізнати маніпуляції і уникнути їх.

Юрій ВАВРИНЮК



«Від лоня ще матернього вже 
віддалені несправедливі, з утроби 
ще матерньої заблудилися неправ-
домовці» (Пс.57:4).

У ліжечку мирно лежить немов-
ля, але ось його підгузок намокає — 
і воно плаче. Відразу ж приходить 
матуся, бере його на руки, змінює 
підгузок, обіймає і гладить його. На-
ступного разу, коли дитина захоче, 
щоб її обійняли й поносили на ру-
ках, вона заплаче навіть тоді, коли 
підгузок сухий. Що це? Маніпуляція. 
Не треба бути дорослим, щоб уміти 
робити це.

Дозвольте навести кілька при-
кладів із сучасної культури. По-
перше, рекламна діяльність. Хочу 
відразу сказати, що значна частина 
рекламної діяльності етична й чесна 
й служить хорошим цілям. Проте в 
рекламній сфері є дуже великий від-

соток прихованого чаклунства. Є ре-
клама, яка апелює до людської гор-
дості, похоті й жадібності. І робить 
вона це дуже лукаво.

Мені довелося спілкуватися з де-
якими людьми, які працюють у ре-
кламному бізнесі. І скажу вам, що ви 
б здивувалися, наскільки глибокий 
психологічний аналіз використову-
ється для розробки реклами. Які ці-
лі має ця маніпуляція свідомістю? Їх 
дві: по-перше, щоб ви захотіли того, 
у чому не маєте потреби; по-друге, 
щоб ви купили те, що вам не по ки-
шені.

Ви бачите чудову картину — лю-
дина в ковбойському капелюсі на 
красивому коні. І вам вже нічого не 
треба говорити. До вас промовив 
цей образ. І що він сказав? «Маль-
боро». Чому б вам не закурити? Або 
ж ви бачите зображення веселуна, 
який пашить здоров’ям, із великим 

пивним кухлем у руці. Не треба ні-
чого говорити, ви просто подивитеся 
на нього й подумаєте: «Непогано бу-
ло б попити пива». До чого це веде? 
Це веде до алкогольної й нікотино-
вої залежності.

Є інший вид залежності, який ду-
же поширений. Знаєте, що це таке? 
Пристрасть до покупок і походів по 
магазинах. Якось я їхав за однією се-
строю з нашої церкви й побачив на 
задньому бампері її машини таку 
наклейку: «Я народжена для мага-
зинів!» Тоді я подумав: «Досить ціка-
ве сповідання для народженої згори 
християнки...»

Візьмемо іншу сферу — взаєми-
ни чоловіка й дружини. Якщо гово-
рити про чоловіків, то вони, як пра-
вило, хоча й не завжди, частіше ви-
користовують залякування. Але не 
поспішайте жаліти бідних дружин, 
тому що вони відповідають на це 

Гра на почуттях



маніпуляцією. І часто саме дружини 
беруть гору.

Ось чоловік: жорстокий, лютий, 
грубий і злий — він кричить і поло-
хає весь дім. Уся сім’я в паніці. У всіх 
тільки одна думка: «Аби такого біль-
ше не повторилося. Нехай робить, 
що хоче і як хоче». До чого він праг-
не? До контролю.

Чоловік так може поводити себе 
через ревнощі. Я знав одне подруж-
жя, у якому чоловік жорстко контро-
лював свою дружину саме через 
ревнощі. Якщо вона переступала 
окреслені ним кордони, то він спо-
внювався такою ревністю, що зму-
шував її тремтіти.

Також є таке поняття, як «пога-
ний настрій». Я знаю родину, яка ду-
же близька мені... Насправді, я ви-
ріс у цій родині! Мій батько був хо-
рошою людиною. Він був успішним 
офіцером британської армії. Але як-
що якісь речі йому не подобалися, 
то він міг перейнятися похмурим на-
строєм і впродовж двох діб не вимо-
вити жодного слова. Ви даєте йому 
чашку чаю, а він навіть не каже «дя-
кую». Жодна жінка не хотіла б пере-
живати такого ставлення. Вона була 
б готова практично на все, щоб тіль-
ки уникнути цього. Яким був (мож-
ливо, неусвідомлений) мотив його 
серця? Контроль, «щоб усе було по-
моєму».

Але тепер подивімося на жіно-
цтво. Дружина, теоретично, — слаб-
ка посудина. Вона зазвичай не ви-
користовує залякування. Звичайно, 
є різні випадки. Якось один брат 
прийшов до мене з проханням по-
служити його дружині. Я з дружи-
ною й цим братом поїхав до нього 
додому. Його дружина зустріла нас 
у дверях їхнього дому, стискаючи у 
своїй руці ніж для обробки м’яса. 
Але на таке натрапиш не часто. За-
звичай жінки обирають не такий 
грубий шлях. У хід йдуть поранені 
почуття, сльози, образи, емоційний 
розлад, який іноді переходить у не-
рвовий. І це не планується свідомо, 
воно підживлюється з невидимої 
надприродної реальності.

Наприклад, багато років тому я 
спілкувався з однією прекрасною 
християнською родиною. Усі вони 
чудові християни, але дружина в 
минулому була пов’язана з окуль-
тизмом. У ті дні я не знав, що роби-

ти з цим. У цієї жінки були дуже чіткі 
уявлення про те, як усе має бути в їх-
ньому домі. Якщо щось ішло не так, 
як вона собі уявляла, то в неї відразу 
ж виникав головний біль — мігрень. 
Біль був настільки нестерпним, що 
вона перебувала ніби в агонії. І тоді 
по дому поширювалося таке послан-
ня: «У мами мігрень. Не галасуйте. 
Ходіть навшпиньки. Не турбуйте ма-
му». Що це було? Маніпуляція.

Інший спосіб, за допомогою яко-
го дружини іноді маніпулюють чоло-
віками, — це почуття провини. На-
приклад, чоловік зробив якусь гру-
бу помилку, повівся із дружиною 
погано чи вчинив щось подібне до 
цього. Вони ніби й розібралися з ці-
єю ситуацією й закрили це питання. 
Але щоразу, коли дружина хоче зро-
бити щось по-своєму, вона нагадує 
чоловікові, як він колись неправиль-
но повівся з нею. Який результат? 
Почуття провини. Хочу сказати вам, 
що, як я розумію, Святий Дух ніколи 
не нав’язує людині почуття провини. 
Святий Дух викриває гріх, але якщо 
ви боретеся з почуттям провини, то 
воно приходить не від Святого Духа. 
Один із найефективніших способів 
маніпулювання людьми — змусити 
їх відчувати себе винуватими.

Є ще один спосіб, за допомогою 
якого дружини маніпулюють чоло-
віками, а чоловіки жінками — це 
утримання від сексуальних взаємин. 
І знову-таки я кажу, ґрунтуючись на 
своєму досвіді служіння: брати і се-
стри, Писання забороняє робити це. 
Звернімося до Першого послання до 
коринтян, 7:3-5: «Нехай віддає чоло-
вік своїй дружині потрібну любов, 
так же само й чоловікові дружина.

Дружина не володіє над тілом 
своїм, але чоловік; так же само й 
чоловік не володіє над тілом сво-
їм, але дружина. Не вхиляйтесь од-
не від одного, хіба що дочасно за 
згодою, щоб бути в пості та молит-
ві, та й сходьтеся знову докупи, щоб 
вас сатана не спокушував вашим не-
стриманням».

Дорогі сестри, заміжні жінки, ви 
не маєте права відмовляти в сексу-
альних стосунках вашому чоловіко-
ві. І ви, чоловіки, не маєте права від-
мовляти вашим дружинам.

Тепер поговорімо про дітей. Як 
маніпулюють діти? В основному че-
рез капризи, непослух, зухвалу по-

ведінку, крики й т. ін. Така поведінка 
змушує батьків відчувати себе ніяко-
во, особливо, якщо в будинку гості. 
А дитина влаштовує істерику, падає 
на підлогу, кричить і б’є ногами по-
вітря. І тоді батьки замість того, щоб 
твердо й владно припинити таку по-
ведінку, намагаються пом’якшити 
обстановку й піти на все, щоб дити-
на замовкла й не бентежила гостей.

Але й батьки можуть маніпулю-
вати своїми дітьми. Повинен сказа-
ти, що є безліч найжахливіших форм 
маніпуляції, за допомогою яких 
батьки розвивають залежність дітей 
від самих себе. Я зустрічав одного 
брата, якому вже було за тридцять, 
він був служителем, проповідником 
і подорожував по всьому світу. Він 
сказав мені: «З тих пір, як я покинув 
рідну домівку, не залежно від того, 
де перебуваю, я повинен щовечо-
ра дзвонити своїй мамі з будь-якої 
точки земної кулі». Мені більше ні 
про що не треба було говорити. Ним 
маніпулювали, він був видресиру-
ваний у залежності. Той чоловік від-
разу ж відчував себе винним, що об-
разив свою маму, якщо щось робив 
усупереч її вказівкам.

Є ще один спосіб маніпуляції ді-
тьми — гра на почутті любові. «Якщо 
ти любиш матусю, то сходиш у мага-
зин» і т. ін. Мами, коли ви говорите 
щось таке своїм дітям, то ви грішите. 
Грати на любові дітей — це маніпу-
ляція.

Ще одна форма маніпуляції — це 
дати своїм дітям привід думати, що 
ваша любов до них залежить від їх-
ньої хорошої поведінки. Багато хто з 
вас може подивитися у своє дитин-
ство й згадати, як ви намагалися за-
служити любов своїх батьків своїм 
послухом. Батьківська любов не по-
винна зароблятися, вона повинна 
даватися вільно. Кожна дитина має 
відчувати абсолютну безпеку, буду-
чи впевненою в тому факті, що та-
то й мама люблять її навіть тоді, ко-
ли вона поводиться не так, як слід. 
Це не означає, що батьки дивлять-
ся крізь пальці на погану поведін-
ку своїх чад. Але в разі безумовної 
любові в дітей ніколи не виникає 
питання: «Чи дійсно мої батьки лю-
блять мене?»

Дерек ПРИНС



Протягом усього земного життя 
Ісус постійно стикався з духовним 
маніпулюванням і успішно долав 
його. Така перша й найбільш яскра-
ва ситуація сталася на самому по-
чатку служіння нашого Господа: «То-
ді Дух повів Ісуса в пустиню, щоб ди-
явол Його спокушав...» (Мт.4:1-7).

Ми бачимо тут, що сатана, як 
майстер маніпулювання, намагав-
ся спровокувати Ісуса діяти за його 
сценарієм. На підставі цього тексту 
ми можемо побачити деякі маніпу-
лятивні принципи:

Принципи маніпулювання
Принцип №1
Для спокуси сатана вибирає 

«відповідний» момент — коли лю-
дина найбільш вразлива. Щодо цьо-
го в нього немає ніякої жалості або 
милосердя, адже він «шукає, кого б 
пожерти», бажаючи «красти, убива-
ти та нищити». Так само будь-який 
маніпулятор чекає найбільш підхо-
дящого моменту, щоб зіграти у свою 
брудну гру. Він чекає, коли жертва 
буде найбільш вразливою, і тоді за-
вдає свій удар, провокуючи людину 
прийняти рішення, яке б вона ніко-
ли не прийняла в нормальній обста-
новці.

Принцип № 2
Для спокуси сатана використо-

вує ключову фразу: «Якщо ти Син 
Божий...» Це провокація, посяган-
ня на сутність, природу Ісуса Христа, 
Його глибинну ідентифікацію. За до-
помогою висловленого сумніву що-
до сутності Ісуса Христа сатана хо-
че змусити Його виправдовуватися, 
доводити Свою автентичність через 
чудотворення. Таким способом, ма-
ніпулюючи, сатана хотів поставити 
Ісуса Христа на службу собі.

Цей же демонічний маніпуля-
тивний прийом використовується 
тепер. Часто невіруючі люди кида-
ють нам виклик, кажучи: «Якщо ти 
справді віруючий, то...» — і далі йде 
список бажань, які ми зобов’язані 
виконати на першу їхню вимогу. 
Якщо віруюча людина не впевнена 
у своїй новій природі, то легко під-
дасться на цей прийом, стане реагу-

Спроби маніпулювання Ісусом
вати на провокацію, щось доводити. 
Неутвердженого християнина легко 
взяти на дитячу хитрість: «Ти що, 
слабак?», щоб той зробив вчинок, 
вигідний маніпулятору.

Цей же прийом найчастіше тра-
пляється в побуті: «Якщо ти зако-
ханий чоловік, справжній чоловік, 
розумна людина, турботливий ке-
рівник (тощо), то...» У такому разі 
людині набагато важче прийняти 
негативне рішення, тому що це мо-
же сильно вплинути на сприйняття її 
іншими, особливо їй важко це зро-
бити тоді, якщо вона сама не впев-

нена у своїй позиції, яку маніпуля-
тор заперечує.

Принцип № 3
Для спокуси сатана використо-

вує Слово Боже. Це найстрашніше 
одкровення стосовно цього питан-
ня — для маніпулювання можна ви-
користовувати Слово Боже. Тобто те 
саме Слово, яке покликане спасти й 
звільнити нас, у чиїхось «вправних» 



руках або устах стає інструментом 
поневолення й насильства.

Апостол Павло стверджував ко-
лись: «Бо ми не такі, як багато-хто, 
що Боже Слово фальшують, але 
ми провіщаємо, як із щирости, як 
від Бога, перед Богом, у Христі!» 
(2Кор.2:17). Звичайно, спотворити 
Слово Боже можна по-різному, але 
один із найбільш підступних видів 
спотворення — використовувати Бі-
блію для досягнення своїх особис-
тих амбіцій та інтересів, маніпулю-
ючи за її допомогою свідомістю ін-
ших віруючих.

У фільмі «Книга Ілая» ватажок 
банди, такий собі Карнегі, хотів 
отримати останню Біблію, що зали-
шилася після ядерної катастрофи, 
щоб за її допомогою утверджувати 
свою владу над людьми. Це мотив 
типового маніпулятора — мати Бі-
блію, щоб використати її для зму-
шування інших людей робити те, що 
потрібно йому.

Варто зазначити, що Святе Пись-
мо дано нам в першу чергу для того, 
щоб ми застосовували його у влас-
ному житті. Як писав апостол Павло 
Тимофію: «Уважай на самого себе та 
на науку». Якщо ж ми намагаємося 
виправляти когось через Слово Бо-
же, то це потрібно робити з вели-
кою обережністю, щоб самому не 
впасти в спокусу гордині й самозве-
личування (див. Гал.6:1). Коли ж ми 
розгортаємо Біблію більшою мірою 
задля того, щоб навчити інших, — то 
цілком уподібнюємося до тих лице-
мірів, про яких говорив Ісус: «І чого 
в оці брата свого ти заскалку бачиш, 
колоди ж у власному оці не чуєш? 
Або як ти скажеш до брата свого: 
Давай вийму я заскалку з ока тво-
го, коли он колода у власному оці? 
Лицеміре, вийми перше колоду із 
власного ока, а потім побачиш, як 
вийняти заскалку з ока брата твого» 
(Мт.7:3-5).

Тому коли чоловік розгортає Бі-
блію, щоб показати дружині, якою 
має бути її поведінка, або дружина 
робить те ж саме чоловікові — то це 
типово маніпулятивний підхід.

Розрізняйте мотиви людей
Розгляньмо інші спроби маніпу-

лювати Ісусом в ході Його земного 
служіння: «А як в Єрусалимі Він був 

у свято Пасхи, то багато-хто ввірува-
ли в Його Ймення, побачивши чуда 
Його, що чинив. Але Сам Ісус їм не 
звірявся, бо Сам знав усіх, і потреби 
не мав, щоб хто свідчив Йому про 
людину, бо знав Сам, що в людині 
було» (Ів.2:23-25).

На вершині популярності Ісуса з 
Назарета багато хто увірував у Ньо-
го. Але Ісус їм не звірявся, що озна-
чає не довіряв. Тобто Ісус не довіряв 
деяким юдеям, оскільки бачив їхні 
неправильні мотиви й наміри вико-
ристовувати Його у своїх корисли-
вих цілях.

Ісус мав духовне розрізнення, 
Він не потребував того, щоб розпи-
тувати про людину й отримувати чи-
їсь рекомендації, оскільки Сам міг 
розпізнати нечисті мотиви людей. 
Ісус мав знання про людей і доско-
нале чуття. І нам також необхідно 
розрізняти, кому довіряти, а кому 
ні, навіть якщо йдеться про вірую-
чих людей, тому що й сьогодні церк-
ви сповнені людьми з різними на-
мірами. Це розрізнення базується 
на водінні Святого Духа, а також на 
досвіді того, як діють різні маніпуля-
тивні техніки.

Не піддавайтеся маніпулюванню
Дуже добре видно маніпулюван-

ня й у такому епізоді: «А люди, що 
бачили чудо, яке Ісус учинив, гомо-
ніли: Це Той справді Пророк, що по-
винен прибути на світ! Спостерігши 
ж Ісус, що вони мають замір при-
йти та забрати Його, щоб настано-
вити царем, знов на гору пішов Сам 
один» (Ів.6:14-15). Хоча Ісус знав, 
що бути Царем Ізраїлю — Його при-
значення від Бога, Він уникнув цієї, 
здавалося б, слушної нагоди. Чому? 
Та тому, що то були люди, які хоті-
ли використати успіх Ісуса у своїх по-
літичних цілях. Звичайно, Ісус знав, 
що то було б примарне царювання, 
тому що саме ті, хто робить тебе ца-
рем, — істинні правителі.

Навіть в останні хвилини Свого 
земного служіння, уже розіп’ятий 
на хресті, Ісус протистояв маніпулю-
ванню: «А хто побіч проходив, Його 
лихословили та головами своїми хи-
тали, і казали: Ти, що храма руйнуєш 
та за три дні будуєш, спаси Самого 
Себе! Коли Ти Божий Син, то зійди 
з хреста!

Так само ж і первосвященики з 
книжниками та старшими, насмі-
хаючися, говорили: Він інших спа-
сав, а Самого Себе не може спасти! 
Коли Цар Він Ізраїлів, нехай зійде 
тепер із хреста, і ми повіримо Йо-
му!» (Мт.27:39-42). Тут ми бачимо 
той самий маніпулятивний прийом, 
який апелює до глибинної особистої 
ідентифікації та призначення, тільки 
тепер його використовує сатана не 
безпосередньо, але через людей, 
керованих ним.

Звичайно, зійти з хреста було у 
владі Ісуса Христа, але це розходи-
лося з волею Отця. Запевнення на 
зразок: «Увірували б у тебе, якби...» 
— лише помилкові обіцянки негід-
них людей, зла насмішка над осо-
бистістю й служінням Ісуса Христа.

Тож під час Свого земного слу-
жіння Ісус ефективно протистояв 
різним способам маніпулювання 
Собою. Хоча Ісус прийшов, щоб по-
служити людям, але Його служіння 
будувалося не на тому, що від Ньо-
го хочуть люди, а на тому, чого хоче 
Отець Небесний. Він Сам так пояс-
нив це: «Син нічого робити не мо-
же Сам від Себе, тільки те, що Він 
бачить, що робить Отець» (Ів.5:19). 
Служіння Ісуса Христа будувалося 
на тому, що велить робити Отець 
Небесний. Це вкрай важливо розу-
міти! Ісус не йшов на повідку люд-
ських бажань, не догоджав людям. 
У всьому, що робив, Він прагнув ви-
конати волю Отця.

Про це ж говорив і апостол Пав-
ло: «Якби я догоджав ще людям, 
то не був би рабом Христовим» 
(Гал.1:10). Така позиція нас робить 
максимально вільними від люд-
ських очікувань. Ми також маємо 
покликання служити іншим людям, 
але важливо розуміти, що наше по-
кликання обов’язково хтось захоче 
використовувати у своїх цілях: «Ти 
ж християнин, ти зобов’язаний зро-
бити те й те!» І нам треба навчити-
ся догоджати не людям, а Богу. Ми 
не зобов’язані робити нічого, крім 
того, що нам показує Батько! Безу-
мовно, це призведе до розчаруван-
ня деяких людей, які розраховували 
на нас у досягненні своїх цілей, але 
зробить нас вільними від маніпулю-
вання.

Олег КОРЮКОВ



Психологічні маніпуляції в Церкві
Прочитавши Євангелію, дізна-

вшись, що Бог є любов, людина 
спрямовується з відкритим сер-
цем назустріч цій любові, свободі у 
Христі. Проблеми, з якими вона сти-
кається в реальності, не означають, 
що Церква сама по собі погана. Ці 
проблеми свідчать лише про те, що 
члени тої чи іншої церкви все-таки 
люди з усіма властивими їм слабо-
стями. А психологічний тиск і мані-
пуляції — це, взагалі-то, звичайний 
фон людського спілкування в сучас-
ному суспільстві.

Десь ми з ними готові миритися. 
Наприклад, торгуючись на ринку, 
ми очікуємо якихось маніпуляцій у 
процесі «ділових» переговорів, ко-
ли кожна зі сторін намагається до-
могтися для себе максимальної 
вигоди. Але є сфери, у яких за вну-
трішнім відчуттям маніпуляції для 
нас неприйнятні. Зокрема, це сім’я 
і Церква. Ми потребуємо, щоб у нас 
було якесь місце, де ми можемо бу-
ти самими собою, бути відкритими.

Не вина, а біда
У більшості випадків (але, зау-

важте, не в усіх) маніпуляція — це не 
усвідомлена зловмисна дія, не ба-
жання придушити чиюсь волю. Най-
частіше це настільки звична для лю-
дини поведінка, що вона просто не 
знає, як спілкуватися по-іншому. Це 
не вина людини, це її біда. Її так на-
вчили, з нею так спілкувалися з ма-
лих років. Вона так звикла, вона ви-
росла з цим досвідом і знає, які при-
йоми працюють, а які не працюють. 
Я знаю, що якщо буду нити, мама 
мені все дозволить, і тому далі я по-
стійно прикидаюся жертвою й мані-
пулюю своєю слабкістю. Або навпа-
ки — я отримав досвід, що, якщо я 
буду завжди посміхатися, до мене 
будуть ставитися добре вдома або 
в школі, і тому я нікому не покажу 
своїх справжніх почуттів, я буду ма-
ніпулювати своєю невразливістю. І 
зазвичай до цього в комплекті йдуть 
якісь провокації, щоб виводити ото-
чуючих з душевної рівноваги й на їх-
ньому фоні бути еталоном спокою. 

Найпростіший спосіб розкрити 
маніпуляцію — спокійно сказати: 

«Ось ви робите те-то і те-то». Тоб-
то, використовувати контрманіпу-
ляцію, явно й відкрито, тим самим 
давши зрозуміти, що гру ми розку-
сили й готові в неї зіграти, але про-
понуємо краще не грати.

Отож, які види маніпуляції ми 
можемо побачити в церкві?

 
Маніпуляція любов'ю

Маніпуляція любов’ю — найпро-
стішій вид маніпуляції, бо любов — 
це базова потреба кожної людини. 
Любов буває безумовною, а буває 
умовною — «Якщо ти не зробиш те-
то і те-то, я не буду тебе любити». 
Невиконання умови карається від-
торгненням, емоційною ізоляцією 
або виключенням із певного співто-
вариства.

Чутливість до цих маніпуляцій 
формується саме в дитинстві. Лю-
дина, у якої було дитинство, повне 
безумовної любові, на маніпуляцію 
любов’ю піддається набагато рідше, 
тому що в неї є інтуїтивна впевне-
ність у тому, що вона, безперечно, 
гідна любові, що їй не треба нікому 
доводити щось, щоб цю любов за-
воювати. Людина, якою в дитинстві 
любов’ю маніпулювали батьки, до 
цієї маніпуляції дуже вразлива, тому 
що вона має установку, що люблять 
тільки в тому разі, якщо ти відпові-
даєш очікуванням.

Коли ми звертаємося до церков-
ного контексту, то розуміємо, що тут 
ставки ще вищі, тому що погрожу-
ють не тільки втратою любові близь-
ких людей, але й Самого Бога, якщо 
ти не будеш робити так, як потрібно. 
Усе ускладнюється тим, що різних 
релігійних вчень та правил є велика 
кількість, і часто вони абсолютно не-
сумісні одне з одним. А новонавер-
нений відкритий до всього й гото-
вий повірити всьому. І ті умови, які 
будуть поставлені йому на самому 
початку після навернення, стануть 
лейтмотивом його духовного життя 
на довгі роки. А вони цілком можуть 
бути маніпулятивними.

Маніпуляція страхом
Маніпуляція страхом проста й 

очевидна: треба зрозуміти, чого лю-

дина найбільше боїться, і саме цим 
її налякати. У церковному контексті 
ставка знову ж гранично висока. До 
цього долучається таке відоме нам 
всім поняття, як страх Божий. На-
справді, це не страх перед жорсто-
ким, караючим Богом, а розуміння 
своєї залежності від Бога й усвідом-
лення того, що нічого не може бути 
приховане від Господа. Це страх об-
разити Бога. Але часто трактування 
цього поняття буває буквальним — 
Бога треба боятися.

Тут йде цілком очевидна підмі-
на. Проте служителі нерідко вва-
жають свої думки голосом Божим. 
Тобто, відповідно, все, що прийшло 
в голову, — це Господь на серце по-
клав. І маніпуляція тут також поля-
гає у твердженні: якщо не послуха-
єш мене — ослухаєшся Бога.

Маніпуляція виною
У релігійному контексті наше по-

чуття провини стає безмежним, то-
му що ніхто з нас не безгрішний. По-
каяння це важливо. Але тут йдеться 
про межі між покаянням, зміною з 
Божою допомогою і безпросвітним 
почуттям провини, коли вам здаєть-



ся, що все, що ви робите, завжди 
буде поганим. Ця грань буває непо-
мітною. І це почуття провини мож-
на активно експлуатувати для мані-
пуляції.

Звісно, ми грішимо і каємося пе-
ред Богом, проте треба відрізняти 
покаяння від нав’язування почуття 
провини. Мета покаяння — не само-
приниження, а зміна. Зрозуміло, що 
абсолютної досконалості ми навряд 
чи в цьому житті досягнемо, і ска-
зати: «Я заслужив Божу любов» ми 
не зможемо ніколи, бо спасаємося 
тільки з милості Божої.

Якщо ми покладаємося на ми-
лість Божу, то в почутті провини за-
грузнути не можемо. Так, ми пада-
ємо, піднімаємося, намагаємося до 
цього гріха не повертатися. Проте 
якщо ми починаємо себе надміру 
осуджувати — це вже нездоровий 
стан, як і з погляду психології, тому 
що це невроз, так і в духовному пла-
ні, тому що немає надії на зміну.

Маніпуляція невпевненістю в собі 
Коли людина в собі не впевнена, 

її легко зробити безпорадною. Осно-
вне — побільше їй допомагати, по-
яснювати, що без вас вона не впора-
ється, що сама вона нічого не може. 
Подібні маніпуляції можуть прояви-
тися у фразах: «Ти не спасешся, як-

що не виконуватимеш усіх ритуалів і 
приписів», «Служитель знає краще», 
«Послух кращий від жертви».

Інфантильна, безпомічна лю-
дина для служителя-маніпулятора 
— це ідеальний прихожанин, який 
сам нічого не вирішує, нічого не 
знає, боїться своїх бажань, боїться 
довіряти собі. Якщо ж такий прихо-
жанин прийде до служителя, який 
сприймає духовне керівництво інак-
ше, то вже в самого цього служите-
ля буде відчуття, що ним маніпулю-
ють, і це дійсно буде маніпуляцією. 
Маніпуляція жалістю — це також 
поширене явище: «Я такий безпо-
мічний, я без вас пропаду, я нічо-
го не знаю, я нічого не можу, тому 
ви повинні прийняти за мене повну 
відповідальність — і на вашій шиї я 
в’їду в Царство Небесне, сам я роби-
ти нічого не хочу й думати не хочу».

Маніпуляція жалістю
Жалість не слід плутати зі спів-

чуттям і співпереживанням — риса-
ми, якими повинен володіти кожен 
християнин. Жалість завжди спря-
мована зверху вниз, тобто хтось від-
чуває себе сильним на тлі слабкого. 
Маніпуляція жалістю відрізняєть-
ся від життєвих ситуацій, де треба 
виявити співчуття і взаємодопомо-
гу тим, що людина не готова нічого 

для себе робити, їй потрібно, щоб 
все зробили ви. І якщо ви допомо-
гли їй один раз, то ви відповідальні 
за її подальше життя, тому що без 
вас вона пропаде.

У церковному контексті ми з цим 
стикаємося досить часто. Є люди, 
які приходять у церкву й кажуть: «Ви 
ж християни, ви повинні мені допо-
могти, дати грошей, одягнути, взу-
ти». Якщо ви їм скажете: «Ми вам, 
звичайно, допоможемо, але допо-
можіть нам двір підмести, дрова по-
рубати», вам на це скажуть: «Ні, що 
ви? Ви мені просто так повинні до-
помогти, чому ви такі корисливі, чо-
му я вам повинен відпрацювати?»

Маніпуляція гордістю і марнослав-
ством

Наступна пастка — це гордість і 
марнославство. Думаю, зайве на цю 
тему багато говорити, всі ми знає-
мо, наскільки гордість і марнослав-
ство небезпечні в духовному сенсі, 
але в той же час гордість і марно-
славство є ахіллесовою п'ятою з точ-
ки зору маніпуляцій.

Це маніпуляція вже не силова, 
це маніпуляція за допомогою лесто-
щів. Якщо людина ласа до лестощів, 
то вона зі шкіри геть вилізе, щоб ви-
правдати наші завищені очікування. 
Або ми можемо взяти її, як кажуть, 



«на слабо»,  сказавши: «Не впевне-
ний, що в тебе це вийде, це тільки 
для найсильніших духовно» — і лю-
дина починає доводити свою пере-
вагу над, так би мовити, загальною 
масою.

Гордість і марнославство слу-
жителів часто підживлюються обо-
жнюванням певного кола членів 
церкви.

Маніпуляція надією
Ще один вид — маніпуляція на-

дією, коли людині обіцяють нагоро-
ду, яку маніпулятор насправді дати 
не може. Надія може бути різною, 
крім надії на спасіння, є багато чо-
го, наприклад:  будеш виконувати 
всі правила — спасешся; молити-
мешся певний час — отримаєш ви-
конання конкретного прохання; бу-
деш ходити на всі зібрання — Бог 
тебе не покарає;  чим гірше тут, у 
земному житті — тим легше буде 
там; пожертвувавши певну суму, 
обов’язково отримаєш більше; сми-
ряйся — і стане краще.

Змішання інформації з особистою 
думкою

Найпоширенішим явищем у цер-
ковному контексті, мабуть, є змішу-
вання інформації та особистої або 
загальноприйнятої в певній конфе-
сії думки. Це проявляється навіть у 
догматичних питаннях, коли біблій-
не вчення змішується з теологуме-
ном (богословською думкою, яка 
не є універсальною для всіх христи-
ян — прим. ред.), — і все це оголо-
шується абсолютною істиною. Вихід 
тут один — зосередитися на фактах, 
тобто навчитися розрізняти істинне 
вчення та його інтерпретацію. Що 
насправді сказано, а що привнесе-
но нашим співрозмовником або ки-
мось ще до нього.

Спеціальна мова
Якщо ви відчуваєте, що спеці-

альні терміни вашого співбесідни-
ка, навіть якщо це терміни релігій-
ні, вам не зрозумілі або служать 
для того, щоб донести до вас, на-
скільки ви не компетентні, — пере-
ходьте на звичну вам мову, пере-
казуйте те ж саме іншими слова-
ми або просіть людину уточнити, 
що вона мала на увазі. Це хороша 
контрманіпуляція.

Підміна контексту
Звуження або підміна контексту 

— це те, з чим ми стикаємося доволі 
часто. Сутність цієї проблеми поля-
гає в тому, що духовні настанови, які 
тепер звучать у церквах, вважають-
ся універсальними. Тобто не врахо-
вується те, що адресовані вони були 
певним людям у певних обстави-
нах. Наприклад, дещо було адресо-
вано саме коринтянам або галатам, 
а дещо Филимону, Тимофію чи ін-
шим людям, які виконували певну 
місію.

Емоційне зараження
Відомо, що емоції часто зараз-

ливі. Тому дієвий спосіб маніпуля-
ції — ввести самого себе в такий 
стан, коли емоції (це може бути за-
хоплення, тривога) настільки досто-
вірні, що передаються іншим, і всі 
наші слова приймаються на віру. До 
речі, ескалація конфліктів теж дуже 
часто відбувається через зараження 
гнівом.

Немає таких маніпуляцій, які 
працюють на всіх. Емпати, напри-
клад, дуже добре заражаються чу-
жими емоціями. З одного боку, це 
хороша можливість зрозуміти чужі 
емоції, а з іншого — постійний ри-
зик. Радіти чужий радості, плакати з 
тими, хто плаче, — це нормальний 
природний стан для людини, наді-
леної емпатією. Проте слід розділя-
ти для себе емоції та інформацію.

Тиск на емоції
Нарешті, тиск на емоції — це всі-

лякі невербальні (без слів — прим. 
ред.) демонстрації. Це образи, агре-
сія (явна чи прихована), знецінення 
того, що ви говорите, демонстра-
тивна неповага до вас, які поклика-
ні викликати у вас невпевненість у 
собі, почуття провини. Протистояти 
цьому можна, зберігаючи спокій. А 
зберігати спокій набагато простіше, 
якщо ви розумієте, що відбувається 
з вашим співрозмовником, чому він 
так себе веде.

Контроль над поведінкою
Контроль над поведінкою — це 

потужний інструмент, особливо ко-
ли це відбувається несвідомо. «Ти 
не там сидиш, не там стоїш, не так 
стоїш, не туди дивишся, роби те, не 
роби цього». Іноді маніпуляцією є 

й те, коли кажуть: «Тобі ж несклад-
но після служіння затриматися, щоб 
Божу справу зробити» або: «Тобі 
Бог дав автомобіль, і ти повинен 
ним служити». Це може бути нор-
мальним проханням, а може бути 
й маніпуляцією, вся різниця лише 
в тому, залишають вам вибір чи ні.

Активізація стереотипів
Активізація стереотипів — дуже 

поширене явище в релігійних спіль-
нотах, оскільки дозволяє ділити за 
принципом «ти наш — ти не наш». 
Справжній віруючий повинен... Це 
апеляція до стереотипів.

Коли ви стикаєтеся з тим, що вас 
приписують до якоїсь спільноти, 
щоб змусити діяти відповідно до 
формалізованих законів, а точніше 
до їхньої інтерпретації, яка вигідна 
вашому співрозмовнику, то тут за-
вжди треба зробити крок назад і 
сказати: «Стоп! А чи дійсно всі віру-
ючі, наприклад, зобов’язані щодня 
брати участь у всіх служіннях, ви-
будовуючи свій робочий графік під 
це, або все-таки є варіанти?»

Психологічна й духовна гігієна
У кожного з нас є певні звичні 

маніпуляції, і психологічна й духо-
вна гігієна полягає в тому, щоб від-
учитися маніпулювати людьми. 

Коли ж маніпулюють нами, ми 
передусім повинні максимально 
сповільнитися, зробити крок назад 
і сказати: «Я так не можу, мені тре-
ба подумати». 

Якщо ж вас вимотують сповіль-
ненням чи тривалими паузами  — 
можна спробувати прискорити ва-
ше спілкування. Треба відсіювати 
будь-які інформаційні перешкоди, 
під якими замаскована маніпуля-
ція, і докопатися до суті, до фак-
тів, до реальних проблем, бажань 
та мотивів вашого співрозмовника. 
Треба навчитися відділяти емоції 
від інформації, яка подається разом  
із ними. 

 А також слід зберігати можли-
вість діалогу й здатність дивитися 
на ситуацію з різних боків.

За матеріалами лекції 
християнського психолога 

Наталії Скуратовської



Поділене царство
Останні події в Україні дуже по-

ділили суспільство. При чому поділ 
є як конструктивний, так і деструк-
тивний. 

Приклад конструктивного поді-
лу навів Ісус Христос: «Не думайте, 
що Я прийшов, щоб мир на землю 
принести, Я не мир принести прий-
шов, а меч» (Мт.10:34). Для хрис-
тиянина бажано жити в мирі з усі-
ма: «Коли можливо, якщо це зале-
жить від вас, живіть у мирі зо всі-
ма людьми!» (Рим.12:18). Але, по 
суті, це не можливо, бо не все «за-
лежить від нас». Більше того, ідео-
логія Ісуса Христа настільки ради-
кальна, що завжди мала й матиме 
ворогів. Адже неможливо відсто-
ювати правду і не зазнати протидії 
брехні.

Під деструктивним поділом я 
розумію зовсім інше — поділ між 
однодумцями, друзями, брата-
ми. Найчастіше це відбувається на 
емоціях. У Біблії таких прикладів 
багато — це і поділ євреїв на Ізра-
їль та Юду, і проблемні ситуації се-
ред відбудовників Єрусалима в ча-
си Неемії, і сварки між апостолами. 
Ісус Христос застерігає: «Коли цар-
ство поділиться супроти себе, не 
може встояти те царство. І коли дім 
поділиться супроти себе, не може 
встояти той дім» (Мк.3:24,25).

Користувач однієї з соцмереж 
написав: «За один день мене вида-
лили з друзів двоє людей: один — 
за мою нібито прихильність до кон-
кретного кандидата, другий — за 
моє нібито негативне ставлення до 
цього ж кандидата». Усе це пока-
зує масштаби інформаційної війни, 
яка зуміла роз’єднати вчорашніх со-
ратників, та що там казати — навіть 
християн, у яких вже точно мав би 
бути сильний спільний знаменник.

Як уникнути або хоча б зменшити 
вплив на себе і своїх близьких інфор-
маційного терору? Я хочу говори-
ти про поняття пропаганди й пере-
лічити найпоширеніші її різновиди 
— уже самі ці знання допоможуть 
вдумливій людині проаналізувати 
себе й джерела власних поглядів.

«Віра, що підлягає поширенню»
Попри негативне забарвлення 

слова «пропаганда», якого воно на-
було під впливом недобросовісних 
ЗМІ, я б назвав його швидше ней-
тральним. По-простому — це поши-
рення певної інформації для форму-
вання суспільної свідомості. А моти-
ви цього можуть бути як позитивни-
ми, так і негативними.

Відповідно «позитивна пропа-
ганда» виконує виховну, інформа-
тивну функцію і здійснюється в ін-
тересах людей, на яких спрямова-

на. Прикладом може служити діяль-
ність Всеукраїнського товариства 
«Просвіта» (створене 1868 року), 
яке від початку мало на меті нести 
освіту в маси, підвищувати рівень 
суспільної свідомості українців.

«Негативна пропаганда» має за 
мету нав’язати певні переконання й 
підкорити людей волі пропагандис-
та, щоб маніпулювати ними. Вона 
діє за принципом «мета виправдо-
вує засоби» і використовує техно-
логію «спільного ворога». Приклад 
— багатовікова русифікація України, 
наслідки якої видно й тепер.

Цікаво, що первинне значення 
слова «пропаганда» — «віра, яка 
підлягає поширенню». А походить 
термін від назви релігійної органі-
зації Congregatio de Propaganda Fide 
(Конгрегація поширення віри), ство-
реної папою Григорієм XV у 1622 ро-
ці. Поняття вийшло далеко за межі 
царини релігії й тепер широко вико-
ристовується — від політики до ре-
клами і PR.

Методи пропаганди
Щоб усвідомити силу, якою воло-

діє пропаганда, варто згадати ім’я, 
яке стало її синонімом. Йозеф Ге-
бельс — один із найбільш вражаю-
чих пропагандистів у історії, міністр 
пропаганди Третього Рейху, який, 
до речі, і привів Адольфа Гітлера на 



пост президента. Саме завдяки цій 
людині стали можливими найжах-
ливіші злочини нацистів, зокрема 
геноцид євреїв. Багато методів Ге-
бельса (і не тільки його) вивчені со-
ціальними психологами. Найчастіше 
пропаганда ґрунтується на підсвідо-
мих інстинктах соціуму, зокрема на 
таких концепціях, як ефект натов-
пу, теорія розбитих вікон, культ кар-
го, ефект Барнума, контроль Мільє, 
оперантне обумовлення тощо. Про-
поную вашій увазі вибірку маніпуля-
тивних технік для перевірки само-
го себе: чи не перебуваю під їхнім 
впливом, а, може, й сам несвідомо 
ними користуюся — чи то в суспіль-
ному, чи то в церковному житті?

Отруєння джерела — перехід 
на особистість, коли атакують само-
го опонента, а не його аргументи.

Багатократне повторення — 
проста теза, яка повторюється ба-
гато разів, врешті сприймається за 
правду.

Апелювання до авторитету 
— використання висловлювань ві-
домих або шанованих людей на ко-
ристь або проти певної позиції.

Руйнування авторитетності 
— переконування цільової аудиторії 
не погоджуватися з певною ідеєю, 
тому що ця ідея популярна в сере-
до вищі, яке цільова група ненави-
дить або боїться. 

Апелювання до страху — гра на 
страхах та упередженнях аудиторії, 
наприклад, Йозеф Гебельс ствер-
джував, ніби Союзники прагнуть 
знищити німецький народ.

«Приєднуйся до більшості» — 
створення враження, що «всі інші 
вже так роблять/думають».

«Не спізнися» — «останній 
шанс» використати вигідну пропо-
зицію, яка нібито от-от закриється. 
Це може стосуватися придбання 
певного продукту по акційній ціні 
або приєднання до певної групи з 
обмеженою кількістю учасників.

Вродливі люди — асоціація про-
дукту або ідеології з певним колом 
привабливих, щасливих людей: «бу-
деш робити ось так і так — теж ста-
неш успішним».

Напівправда — оманливе твер-
дження, яке обов’язково має еле-
менти правди. Найсучасніший при-
клад — фейкові новини.

Вибіркова правда — вибірка, 

необхідна для цілей пропагандиста. 
Намагаючись дискредитувати УПА, 
радянська пропаганда звинувачува-
ла націоналістів у зв’язках із німець-
кою армією, проте замовчувала, що 
вони також воювали проти німців.

«Велика брехня» — «брехня на-
стільки велика, що ніхто не повірить 
у те, що хтось мав сміливість спотво-
рити реальність так безсоромно» 
(Адольф Гітлер). Приклад: запере-
чення радянською владою голодо-
мору 1932-1933 років.

Дифамація — поширення про 
особу недостовірної інформації, яка 
принижує її, завдає шкоди репутації.

Фальшива дилема — ілюзія ви-
бору тільки між двома об’єктами, 
кращим із яких є той, що пропагу-
ється. Наприклад: «Ти з нами чи 
проти нас?»

Когнітивний дисонанс — гра на 
бажанні людини бути послідовною. 
Припустимо, певна група людей не-
навидить кандидата в президенти 
Б, але любить актора А. Пропаган-
дист використовує схвалення акто-
ром кандидата, щоб змінити думку: 
люди змушені або перестати люби-
ти актора, або почати любити кан-
дидата.

Простий чоловік або свій чоло-
вік — переконання аудиторії, що по-
зиція пропагандиста відображає ло-
гіку й потреби простих людей. Заво-
ювання довіри манерою спілкуван-
ня, близькою для цільової аудиторії.

Культ особи — створення іде-
алізованого публічного образу. Су-
часні пропагандисти наймають по-
пулярних осіб просувати їхні ідеї або 
продукти.

Демонізація ворога — зобра-
ження опонентів як нелюдів.

Диктат — безапеляційні ко-
манди, яка не дають права вибору. 
Приклад: радянські плакати «Ты за-
писался добровольцем?»

Дезінформація — створення 
або видалення інформації з публіч-
них документів, включаючи повну 
фальсифікацію текстів, фотографій, 
відео- та звукозаписів.

«Door in the face» («Дверима по 
обличчю») — «відчинити двері, які 
закрили перед твоїм носом». На-
приклад, продавець хоче отримати 
за товар 100 грн. Але покупець не 
зацікавлений. Тож спочатку ставить-
ся ціна 200 грн., а при клієнті знижу-

ється до 100 грн., щоб це виглядало 
як вигідна покупка.

«Foot in the door» («Нога у две-
рях») — маніпуляція почуттям 
обов’язку. Наприклад, агент дає клі-
єнту маленький подарунок, що ство-
рює психологічний борг. Тепер, коли 
агент попросить щось купити, клієнт 
відчуватиме себе зобов'язаним від-
повісти взаємністю.

Ейфорія — створення події, яка 
викликатиме ейфорію, підняття бо-
йового духу. Наприклад, парад з ор-
кестрами та патріотичними послан-
нями.

Махання прапорами — виправ-
дання певних дій лише на підставі 
того, що це патріотично.

Блискучі узагальнення — емо-
ційно наповнені слова, які додають-
ся до продукту чи ідеї, але не пе-
редбачають ніяких конкретних аргу-
ментів чи аналізу.

Модні слова — часто неологіз-
ми, що використовуються для під-
силення важливості, технічності, 
обізнаності, унікальності, новизни. 
Наприклад: blockchain, Hyperloop.

Навішування ярликів — надан-
ня явищу, проти якого виступає про-
пагандист, назви, яка викликає нега-
тивні асоціації. Наприклад: буржуй, 
ліберал.

Бомбардування любов'ю — ви-
явлення особі особливої уваги зара-
ди залучення до членів культу або 
ідеології. Ізоляція від попередньо-
го оточення та системи цінностей. 
Приклад — тоталітарні секти.

Затуманення свідомості — 
подання зумисно нечітких поло-
жень, щоб аудиторія обрала власну, 
близьку для себе інтерпретацію. 

Надмірне спрощення — пропа-
гування простої відповіді на складні 
комплексні питання.

Виривання з контексту — ви-
біркове редагування цитат з метою 
дискредитувати опонента.

Ігнорування теми — логічна хи-
ба, коли правдивий аргумент дово-
дить інше твердження, ніж те, для 
підтримки якого його наводять. Ме-
та — відвернути увагу від фактично-
го предмету обговорення.

Цап-відбувайло — звинува-
чення певної особи або групи для 
пом’якшення вини дійсно відпові-
дальних осіб, розсіювання уваги від 
потреби вирішення проблеми.



Солом'яне опудало — заміна ар-
гументів опонента на подібні, проте 
набагато слабші аргументи й спрос-
тування їх. Тобто атакують не воро-
га, а лише його солом’яне опудало.

Нечітке припущення — багато-
разові припущення, натяки. Вико-
ристовуються, коли ідея, яку пропа-
гандист хоче вкоренити, викликати-
ме менше довіри, якщо її задекла-
рувати прямо. 

Благі слова — слова, які ство-
рюють позитивний образ у системі 
цінностей цільової аудиторії. Напри-
клад: мир, щастя, безпека, свобода, 
правда, віра.

Чуття, привчені звичкою
Можливо, вам буде важко по-

вірити, але це тільки мала частина 
практик, які сьогодні використову-
ються через усі доступні медіаре-
сурси з метою маніпулювання люд-
ською свідомістю. Проблема в тому, 
що людина найчастіше просто не 
усвідомлює, що перебуває під впли-
вом неправди. І навіть знання всіх 
наведених методів не завжди допо-
може… Тому я особисто завжди на-
магаюся стояти на позиції інтелекту-
ального смирення. Сократового — 
«Я знаю, що я нічого не знаю». Да-
видового — «Випробуй, Боже, мене, 
і пізнай моє серце, досліди Ти мене, 
і пізнай мої задуми, і побач, чи не 
йду я дорогою злою, і на вічну доро-
гу мене попровадь!» (Пс.138:23,24). 
Навіть більше того — я точно знаю, 
що на мене має вплив пропаганда, 
тільки не знаю як, де і коли саме.

Хочу поділитися з вами своєю 
професійною деформацією, яка, 
напевно, у сучасному світі повинна 
стати загальнолюдською — нічому й 
нікому не вірити, у всьому сумніва-
тися, усе перевіряти. І тут нам дове-
деться повчитися в апостола Хоми 
— у людини з допитливим розумом, 
яка намагалася дізнатися більше за 
інших. У нонконформіста, який міг 
витримати тиск більшості, який не 
вірив на слово, а хотів сам пересвід-
читися, особисто зустрітися. В учня, 
який віддано йшов за Ісусом Хрис-
том, незважаючи навіть на влас-
ні сумніви, бо любив Його. Якому 
Сам Спаситель дозволив торкнути-
ся власних ран, аби Хома побудував 
свою віру не на піску чужих розпові-
дей, а на камені особистих стосунків 

із Богом. Ні, я не ідеалізую апостола, 
якого в народі прозвали «невірую-
чим» і до якого в Христа все ж були 
конкретні претензії, але вважаю, що 
в Хоми є чого повчитися.

Біблія застерігає, щоб люди 
не вірили наосліп (1Кор.15:1,2), 
щоб їхня віра не була даремною 
(1Кор.15:14). І ставить за приклад 
тих, хто умів перевірити інформацію 
на правдивість: «Ці були шляхетні-
ші за солунян, і слова прийняли з 
повним запалом, і Писання дослі-
джували день-у-день, чи так воно є. 
Тож багато із них тоді ввірували…» 
(Дiї17:11,12).

Проблема багатьох віруючих лю-
дей та, що вони вірять усьому… І це 
робить їх першими кандидатами на 
жертву маніпуляцій. Тому так часто 
поширюють фейки, впадають у пані-
ку або ейфорію. Моляться за неісну-
ючих місіонерів у Індії, бояться пити 
ВІЛ-інфіковану газовану воду, по-
ширюють вигадані «цитати великих 
людей» про Бога… Цей список мож-
на продовжити захопленням хрис-
тиян «богоугодними» політиками, 
панікою з приводу гей-парадів, не-
скінченними дебатами навколо вак-
цинації… А можна ще крамольне пи-
тання: скільки з наведених методів 
пропаганди роками використову-
ються у вашій церкві? Тільки чесно!

«А страва тверда для дорослих, 
що мають чуття, привчені звичкою 
розрізняти добро й зло» (Євр.5:12-
14). Ці чуття потрібно виховати в со-
бі — і це непросто. Це досягається 
пізнанням — Бога, себе, навколиш-
нього світу — усіма доступними 
засобами. Невтомним самовдос-
коналенням з Божою допомогою. 
Викоріненням хиб, руйнуванням 
твердинь і задумів, підкоренням 
«всякого знання на послух Христо-
ві» (2Кор.10:4-5).

Контрпропаганда
У Біблії батьком пропаганди на-

званий диявол: «неправдомовець і 
батько неправді» (Iв.8:44). І справ-
ді, хіба не він у свій час так майстер-
но маніпулював Адамом і Євою? 
О, там була ціла палітра пропаган-
дистських методів — і дифамація: 
«Чи справді сказав Бог?..», і нечітке 
припущення: «Чи Бог наказав не їс-
ти?», і виривання з контексту: «Не 
можна їсти з усякого дерева раю?», 

і затуманення свідомості, яке по-
вело Єву в заданому напрямку: «З 
плодів дерева раю ми можемо їсти, 
але…», і напівправда: «Умерти — не 
вмрете!», і вродливі люди: «Стане-
те, немов боги», і благі слова: «Ко-
ли будете з нього їсти, ваші очі роз-
криються, знатимете добро і зло». І 
блискучі узагальнення, і руйнуван-
ня авторитетності, і свій чоловік 
— усе тут! Уявіть, як віртуозно змій 
володів усіма цими техніками ще до 
їхнього винайдення Гебельсом та ін-
шими пропагандистами! Тож пиль-
нуймо, «щоб нас сатана не перехи-
трував, відомі бо нам його задуми!» 
(2Кор.2:11).

Але хочу сказати не лише про за-
хист, а й про наступ. Згадаймо ще 
один біблійний випадок пропаган-
ди — настільки сильної, що її на-
слідки єврейський народ відчуває 
й донині: «Ось дехто зо сторожі до 
міста прийшли та й первосвящени-
кам розповіли все, що сталось. І, зі-
бравшись зо старшими, вони вради-
ли раду, і дали сторожі чимало сріб-
няків, і сказали: Розповідайте: Його 
учні вночі прибули, і вкрали Його, як 
ми спали. Як почує ж намісник про 
це, то його ми переконаємо, і від 
клопоту визволимо вас. І, взявши 
вони срібняки, зробили, як навчено 
їх. І пронеслося слово оце між юде-
ями, і тримається аж до сьогодні» 
(Мт.28:11-15).

Тримається! Аж до сьогодні три-
мається пропаганда про те, що Ісу-
сове тіло викрали учні. Аж до сьо-
годні тримається в багатьох умах 
радянська атеїстична пропаганда. 
Аж до сьогодні можна зустріти лю-
дей, отруєних язичницькою пропа-
гандою. І відповідь на всі ці виклики 
тільки одна — Євангелія Ісуса Хрис-
та. Це — контрпропаганда, пози-
тивна пропаганда, «віра, що підля-
гає поширенню». Це Блага Звістка, 
спрямована на звільнення, спасін-
ня, зцілення.

І для нас тепер виклик — не лише 
в собі розширити кордони Царства 
Істини, а й якомога більше просвіти-
ти загуслу темряву Царства Пропа-
ганди: «І пізнаєте правду, а правда 
вас вільними зробить!» (Iв.8:32).

Дмитро ДОВБУШ



«І пустили вони між Ізраїлеви-
ми синами злу вістку про той Край, 
що розвідали його, говорячи: Той 
Край, що ми перейшли по ньому, 
щоб розвідати його, це край, який 
поїдає своїх мешканців. А ввесь 
той народ, що ми бачили в ньому, 
люди високі на зріст. І там ми бачи-
ли велетнів, синів Енака, з роду ве-
летнів, і були ми в своїх очах немов 
та сарана, і такими були ми і в їхніх 
очах. І зняла зойк уся та громада, 
та й заголосила. І плакав народ той 
тієї ночі» (4М.13:32-33; 14:1).

З чого почався розпач та відчай у 
народі, який вийшов із Єгипту? Де-
сятеро з тих, хто ходив у розвідку в 
Обітовану землю, пустили злу вістку 
про той край. Тобто сказали те, що 
не підбадьорило людей, а пригніти-
ло. Лише двоє з дванадцяти ствер-
джували, що народ увійде в ту до-
бру країну. Ті, десятеро, опиралися 
на власні сили й не бачили в собі 
можливостей увійти в багатий край. 
Звичайно, їхніх зусиль було для цьо-
го замало, тут потрібне було Боже 
втручання. Але вони відкинули Бо-
жі обітниці, що ця земля буде дана 
ізраїльському народові. Їхня рито-
рика повністю опиралася на їхні по-
чуття, на їхній страх, а не на віру. І ці 
слова страху торкнулися людських 
сердець більше, ніж слова віри, і 
весь народ засмутився й став нарі-
кати на своїх провідників і на Бога.

Такі злі вістки ми чуємо й у на-

Руйнівна сила злої вістки
шому житті. Через них виникають 
непорозуміння, сварки, руйнуються 
стосунки (навіть між рідними людь-
ми чи друзями). Вони перешкоджа-
ють звершенню Божої волі.

Апостоли описують у своїх по-
сланнях ситуації, пов’язані з недо-
брими чутками, і дають настанови 
щодо них. 

Одна з десяти заповідей стосу-
валася того, щоб не поширювати 
злої неправдивої вістки про інших 
людей. Бог чітко зазначив, що така 
поведінка руйнівна. Ми інколи мо-
жемо й оправдовувати людей, які 
поширюють злу вістку: «Ну, всяке 
буває в житті. Кожен має право на 
свою думку». Та й собі дозволяємо 
не пильнувати за своїми устами. 

Апостол Яків пише, що язик, хоч 
і невеличкий у тілі, дуже багато зла 
чинить. Хтось порівняв язика з від-
ром у криниці, яке черпає те, що в 
глибині нашого серця, і виносить 
назовні. Але Бог для того дав нам 
розум і дає мудрість, щоб ми пиль-
нували над тим, що говоримо і що 
чуємо.

Тепер дуже часто натрапляємо на 
слово «фейковий», тобто неправди-
вий. Це те, що розголошується, але 
не перевірене або й вигадане. Фей-
кова інформація може поширювати-
ся спеціально, щоб викликати пев-
ний ажіотаж серед людей. Біблія 
нам конкретно каже: «Всяка неправ-
да — гріх». І тому потрібно пильну-
вати за тим, що ми говоримо, що по-

ширюємо й що сприймаємо.
Коли Навот не хотів продати не-

честивому царю Ахаву свого вино-
граднику, який був спадщиною його 
батьків, підступна цариця Єзавель 
пообіцяла цареві владнати це пи-
тання. Вона наказала знайти двох 
людей, які будуть неправдиво свід-
чити про Навота — тобто поширю-
ватимуть про нього лихі поголо-
ски перед старійшинами, суддями і 
всіма знатними людьми. Такі люди 
знайшлися — і Навота побили ка-
мінням, а цар отримав змогу роз-
поряджатися бажаними землями. 
Це сталося попри те, що більшість 
людей знали Навота як щирого і бо-
гобоязного чоловіка. Ось так спра-
цювала неправдива інформація — 
привела до страшних наслідків. У 
словах цариці, яку згодом суворо 
покарали за її підступи, була одна іс-
тина. Коли вона посилала підданих 
за неправдивими свідками, то ска-
зала: «Знайдіть двох негідних лю-
дей». Тобто тих людей, які переда-
ють неправду, які вигадують щось і 
несправедливо звинувачують, на-
віть нечестива цариця назвала не-
гідними.

Тих, хто поширює брехню, хто 
передає злу вістку, спотворивши її 
зміст, хто сіє страх і розбрат, хто за 
гроші може сказати те, що попро-
сять, Біблія теж називає людьми не-
гідними. І, як ми бачимо в Писанні 
та в історії, у свій час вони отриму-
ють покарання. 



Розвідники, які принесли ізраїль-
тянам злу вістку, бачили все благо-
словення того краю, але неправиль-
но донесли народу інформацію. 
Вони збили його з дороги, посіяли 
зневіру серед нього, відвернули від 
Бога. Звісно, можна знайти безліч 
слів для оправдання цих людей: їх-
ній страх — це природна реакція 
на побачене, їхня невпевненість — 
це нормальна людська поведінка… 
Але якщо проаналізувати ті наслід-
ки, до яких призвели їхні слова — усі 
виправдання втрачають свою вагу. 

Ісус Навин та Калев переконува-
ли народ: «Ми посядемо цю землю, 
ми будемо користуватися всіма її 
благами, бо Бог нам дасть її». Але їх 
хотіли камінням побити, і це тільки 
за те, що вони відстоювали Божу по-
зицію, що говорили правду. 

Злі слова роблять багато зла. Ска-
зали неправду — і людину позбави-
ли життя чи несправедливо осуди-
ли. Поширили неперевірену інфор-
мацію — і сформували неправильне 
ставлення до людини. Не раз в жит-
ті стикалися з тим, що хтось нагово-
рить на когось, — і всі упереджено 
ставляться на обмовлену людину. 
Поширення перекрученої інформа-
ції руйнує віру людей. Тому Писан-
ня закликає: «Стережися ж базікань 
марних, бо вони ще більше прова-
дять до безбожности, а їхнє слово, 
як рак, буде ширитися. Від таких Гі-
меней і Філіт, що вони погрішилися 
в правді, казавши, що воскресіння 
було вже, і віру деяких руйнують» 
(2Тим.2:16-18).

Поширення фейкової інформа-
ції прирівнюється до онкохвороби, 
яка неконтрольовано поширюється 
по всьому тілу й здатна зруйнува-
ти весь організми. Марне, непере-
вірене слово захоплює розум лю-
дей, паралізує його й призводить 
до зневіри та безбожності. Руйнів-
ну силу такого слова спостерігаємо 
в суспільному житті. Політтехноло-
ги поширюють різну несправедли-
ву інформацію, аби досягнути того, 
чого хочуть. На жаль, це явище тра-
пляється й серед християн. Писання 
суворо застерігає від цього. Апостол 
Петро каже: «Отож, відкладіть уся-
ку злобу, і всякий підступ, і лице-
мірство, і заздрість, і всякі обмови» 
(1Петр.2:1).

Оті десятеро чоловіків, які по-
бачили благословенний обіцяний 
Богом край, через своє неправиль-
не розуміння не зуміли подолати 
останнього рубежу складного й  ви-
снажливого шляху, завдовжки в 40 
років. І не тільки самі не подолали 
його, але й своїми словами вплину-
ли на безліч людей.

Люди, які сіють негідне, потра-
пляють під осудження. Вони будуть 
покарані самі й ті, хто заразився від 
них. Тому перевіряймо всяку інфор-
мацію, яка потрапляє в наш розум. 
Пильнуймо за тим, що передаємо 
іншим людям. Що приходить до 
нас недобре — одразу відкидаймо. 
Спиняймо тих, хто вносить у наш ро-
зум руйнівні злі вістки, неправдиву 
інформацію — і самі не розносьмо 
їх. Якщо ж ви відчули руйнівну си-
лу злого поголосу, то підійдіть до 
тієї людини, яка його розносить, і 
з’ясуйте з нею наодинці достовір-
ність того всього. Застережіть її і не 

ставайте негідною людиною, яка са-
ма поширює неправду. Прощайте 
людям і не носіть у серці підступної 
інформації з метою при нагоді ско-
ристатися нею й скомпрометувати 
ближнього.

Ті десять розвідників не були не-
гідними людьми. Вони одні з най-
кращих у громаді. Проте в якийсь 
момент піддалися руйнівній дії сво-
їх сумнівів і зруйнували віру інших 
людей. Будьмо пильними, щоб нам 
не стати такими людьми. Просімо в 
Господа мудрості дивитися на ситу-
ацію очима Божими й нести в світ 
Його Благу вістку, яка підбадьорює 
й наповнює вірою. Це наша особли-
ва місія, до якої Бог покликав кож-
ного з нас. 

Віталій ОНІЩУК,
пастор, заступник директора 

місії «Голос надії»

Рушійна сила
«Браття, я себе не вважаю, що я досягнув. Та тільки, забуваючи 

те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за 
нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі» (Фил.3:13,14).

Щоб прийняти власне майбутнє, людині спершу потрібно залишити 
минуле. Минуле може керувати нами. Часто коріння теперішніх проблем 
— у минулому. Можна безуспішно боротися з плодами, а не з корінням. 
Ми не винні, що у нас є рани, але — винні, якщо вони досі не зцілені. Як 
можна, маючи цілющу силу Ісуса Христа, Святого Духа, досі ходити зра-
неним? Але часто люди не хочуть Божої допомоги у зціленні минулого. 
Одна з причин — коли минулий негатив стає теперішньою рушійною си-
лою. Поки людина не позбавиться цієї енергії минулого, їй дуже важко 
буде жити теперішнім. Мій досвід говорить, що людина, яка звикла ке-
руватися своїм болем, боїться зцілення. В неї забирають її рушійну силу, 
а іншої — немає.

Для прикладу, образа, заздрість, ненависть, які зародилися в мину-
лому, можуть стати потужною рушійною силою, яка керує людиною сьо-
годні. І що більше людина їх плекає, то більших обертів вони набирають. 
Згідно з соціологічними дослідженнями багато успішних людей досягли 
висот завдяки болю, поразкам, труднощам із власного минулого! Багать-
ма рухає те, що колись їх хтось принизив, образив і вони хочуть тепер 
усім довести, чого варті! Такі люди люблять згадувати, роздмухувати вог-
нище свого болю — своєї рушійної сили. Незагоєна рана минулого — це 
зона атаки диявола. Це найкращий ґрунт для гіркого коріння, яке прине-
се плоди в майбутньому.

Всі плодоносні території землі чимось зайняті — або добрими рос-
линами, або бур’янами. Так само і серце людини. Викорчувавши зле, 
обов’язково потрібно відразу засіяти добрим. Якщо рушійною силою лю-
дини не стане щира любов до Бога і ближніх, то дуже часто для неї остан-
нє буває гірше першого.

Сергій ВІТЮКОВ



Відроджена людина може за-
разитися деякими духовними віру-
сами (дехто ніколи від них не був 
вільний і непомітно проніс їх зі світу 
в Церкву), які з року в рік мутують 
і набирають різних огидних форм. 
Про один із таких вірусів будемо ма-
ти розмову.

Апостол Павло в посланнях до 
коринтян і до галатів говорить про 
відверте рабство гріха, порівнюю-
чи його з духовною смертю: «Чи по-
кликаний був ти рабом? Не турбуй-
ся про те. Але коли й можеш стати 
вільним, то використай краще це. Бо 
покликаний в Господі раб — визво-
ленець Господній; так само покли-
каний і визволенець — він раб Хрис-
та. Ви дорого куплені, тож не ста-
вайте рабами людей!» (1Кор.7:21-
23), «Христос для волі нас визволив. 
Тож стійте в ній та не піддавайтеся 
знову в ярмо рабства!» (Гал.5:1). А 
клінічна назва духовного вірусу, від 

Творіння з «вірусом рабського 
менталітету»

якого можна смертельно захворіти, 
— «рабський менталітет». І вражає 
він спершу духовну зону нашої від-
повідальності.

Спочатку пригадаймо, хто такий 
раб. Це той, у кого немає власної во-
лі; свого часу; хто залежить від по-
дачки хазяїна (не турбується ні про 
що, оскільки їжа, одяг, захист — 
клопіт господаря), тому націлений 
отримувати; не має права порівню-
вати свою роботу з роботою іншо-
го раба; як правило, завжди когось 
ненавидить: господаря, інтелігентів, 
успішних, багатих та ін. Але найбіль-
ше ненавидить чужу свободу.

Я зауважив, що кожного року 
рабський менталітет мутує й пере-
творюється в більш огидного віруса, 
який має велику здатність прони-
кати навіть у найстійкіші організми 
християн. Ось кілька його мутацій.

Перша — «рабський менталітет, 
одягнутий у радянську шинель». 

Під його дією в християнина вини-
кає бажання перекласти відпові-
дальність на інших. Ми надіємося в 
усьому на когось: чи то на вождя (до 
цього дуже звикло старше поколін-
ня), чи то на пастора, телепроповід-
ника, загалом — на якогось лідера, 
який за нас думатиме, нас годувати-
ме (бо, мовляв, це його обов’язок, 
бо він повинен). Чи то на дружину, 
яка стане духовнішою й правиль-
но виховуватиме наших дітей. Або 
на чоловіка, який повинен дружину 
приймати такою, якою вона є (про 
власну трансформацію така жінка 
ніби й не чула нічого), бо він же ду-
ховний лідер сім’ї. Надіємося, що 
наші діти якимось чином (без нашої 
особливої участі — без наших бе-
сід, консультування, підбадьорення 
й виховання) самі стануть духовно 
зрілими, навчаться справлятися з 
викликами сучасності.

Поневолена людина, як смерті, 
боїться відповідальності. Чому? То-
му що в неї паралізована воля. Зга-
даймо ізраїльський народ: «І нарі-
кали ви по ваших наметах і говори-
ли: З ненависти до нас Господь вивів 
нас з єгипетського краю, щоб дати 

Пропонуємо вашій увазі уривок із книги «Незручне запитання» пропо-
відника та християнського письменника, секретаря відділу освіти Укра-
їнської Церкви ХВЄ Богдана Галюка, яка незабаром вийде друком. У ній 
автор закликає кожного читача-християнина відповісти самому собі на за-
питання: «Хто я — обмануте, невизначене чи зріле творіння?» 



нас у руку амореянина на вигублен-
ня нас» (5М.1:27).

Бог дарує людині свободу, бо 
Йому потрібне смирення не раба, а 
вільної людини. Творець будить во-
лю людини, повертає їй право вибо-
ру, потім практично демонструє, що 
саме Він, а не фараон, її друг. Гос-
подь чудесним способом звільняє 
Ізраїль із рабства й у пустині вчить 
його бути смиренним не перед об-
ставинами, а перед Богом, Який ке-
рує обставинами.

Одна моя знайома якось повер-
талася із зустрічі з друзями. Було 
вже пізно, у темному провулку її на-
здогнав ґвалтівник. Це був не злодій 
чи розбійник, його не цікавили осо-
бисті речі або коштовності дівчини. 
Він злобно прошипів: «Якщо пікнеш 
— ніж у горлі». І в руці заблищало 
гостре лезо.

Ось що потім розповіла Ірина: 
«Що дивно, я стою й не боюся. Він 
не вимагав сумки, грошей. Він хо-
тів мене зґвалтувати. У напівтемряві 
від далеких проблисків нічних вог-
ників бачу, як виблискує короткий 
ніж у його правій руці. Розумію, що 
він може мене проштрикнути пря-
місінько в живіт. Прошу відпустити 
мене й спокійно, пильно дивлюся 
йому в очі. Про себе молюся й кажу 
йому: «Бог любить тебе».

У цей момент він опускає очі, 
не витримує мого погляду. «Добре, 
я тебе пожалію», — розвертається 
й швидко йде в темний провулок. 
А я непорушно стою й кричу йому 
вслід: «Ісус любить тебе! Зупини-
ся!» Він озирнувся й пішов далі, а 
я стою — і молюся. Мені не хотіло-
ся втікати, кричати, бігти. Відчуваю 
в собі силу. Відчуваю, що біля мене 
Хтось великий, сильний і всемогут-
ній. Він одного разу сказав: «Дитино 
моя, де б ти не була й що б ти не ро-
била, Я завжди буду з тобою. Чуєш? 
Завжди». Відтоді я утверджуюся в 
цих словах з року в рік. І коли моя 
віра хитається, Він щоразу зміцнює 
її в ось такі моменти».

У таких життєвих провулках ви-
пробовується наша віра. У житті 
кожного християнина настає мить, 
коли не допоможе ні віра Білі Грема 
чи Давида Вілкерсона, ані віра Джо-
на Бівера чи Т.Д. Джейкса. А силу 
матимуть лише наші особисті сто-
сунки з Богом.

У такі миті 90 псалом царя Дави-
да стає нашим кредо: «Хто живе під 
покровом Всевишнього, хто в тіні 
Всемогутнього мешкає…»

Іноді через такі обставини Бог 
вчить християнина повної довіри 
Йому («А інших — мудрості, щоб са-
мі не ходили вечорами!» — цю фра-
зу тут додала б моя мама).

З цією мутацією «вірусу рабсько-
го менталітету» можна деякий час 
спокійно жити. До пори до часу це 
не загрожуватиме духовному жит-
тю. Але одного разу, коли треба 
буде використати власне відкрит-
тя про Бога, відоме лише нам, а не 
пастору чи телепроповіднику, його 
наявність у нашому духовному ор-
ганізмі може призвести до леталь-
ного випадку.

Друга мутація «вірусу рабсько-
го менталітету» сформувалася під 
впливом західної демократії. Ми 
стаємо «демократами» в злому: як-
що стикаємося з найменшими ви-
пробуваннями, то, замість того, 
щоб побороти їх, ганебно втікаємо. 
«Держава мені винна, церква ме-
ні винна, пастор мені винен!» — як 
правило, у таких випадках крутиться 
знайома пластинка. І якщо нам не 
догодили, розвертаємося і просто 
йдемо, не прощаючись (як кажуть, 
по-англійськи).

Блогер Роман Савочка розповів, 
що якось натрапив на статтю з див-
ною назвою «Я більше ніколи в жит-
ті не піду в Макдональдс, хоча рані-
ше його обожнював!»

«Дивно, але її написав пастор ве-
ликої церкви. Яка причина? Чому 
пастор церкви, у якій понад 32 тися-

чі чоловік, так розбушувався? Про-
читаймо разом його розповідь.

«Макдональдс був моїм улюбле-
ним рестораном протягом багатьох 
років, — пише пастор. — Я їв там 4-5 
разів на тиждень. Разом із цим я хо-
див туди постійно зі своєю донькою 
купувати Хепі-міл і нові іграшки, а 
також ми проводили час на гірці, від 
якої моя донька просто в захоплен-
ні. Природно, що всі дні народжен-
ня дочки ми теж проводили там з її 
друзями. Також я постійно хвалив 
цей ресторан у своїх проповідях, за-
хоплюючись швидкістю обслугову-
вання і чистотою туалетів. Але після 
вчорашнього дня все змінилося...

Сьогодні я з сумом заявляю: «Я 
більше жодного разу в житті не пе-
реступлю навіть порогу цього закла-
ду!» Після вчорашнього випадку ні 
я, ні моя дружина навіть ногою ту-
ди не ступимо! Ніколи в житті, ні за 
яких обставин, ні за які гроші!»

Дочитавши до цього, я був трохи 
шокований і подумав: що так роз-
лютило пастора? Що ж там сталося?

«Учора, коли я зайшов у Макдо-
нальдс і замовив, як завжди, своє 
улюблене меню, мені замість ви-
ноградного соку подали апельси-
новий! Я підійшов до менеджера й 
пояснив, що замовив меню, у якому 
мав би бути виноградний напій. Ме-
неджер же мені відповів: «Я пере-
прошую, але ми змінили меню й те-
пер подаємо тільки апельсинові на-
пої, а виноградні ми взагалі забрали 
з нашого асортименту».

Я не міг повірити в почуте... Це 
мене розлютило й поклало кінець 
моєї любові до Макдональдсу...
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за адресою mail@5breads2fishes.com 
або за телефоном 
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Згодом книгу можна буде придбати 
в офісі Медіаслужіння УЦХВЄ 
(+38 (097) 751 23 77 — Анатолій 
Коренівський).



Відразу зазначу, що багато ас-
пектів у ресторані мені досі подоба-
ються — це швидке обслуговування, 
чистота, якість їжі, привітний персо-
нал, але те, що вони змінили мій 
улюблений напій, вплинуло на моє 
рішення, і я більше ніколи не при-
йду туди! Ніколи!»

— Та це ж дурниці! — скажете 
ви. — Як можна через один напій 
прийняти таке дивне рішення? Тим 
більше, що все інше там на вищому 
рівні.

— Ось тут-то я вас і піймав, — ка-
же пастор. — Багато людей рока-
ми ходять до церкви і їм все подо-
бається: хороша атмосфера, покло-
ніння, духовна проповідь. Але іноді 
стаються якісь дрібниці на зразок: зі 
мною не привіталися або змінили 
те, що мені подобається, — і люди 
приймають доленосне рішення — 
покидають церкву».

Як на мене, дуже доречне порів-
няння, оскільки ця проблема акту-
альна сьогодні. Одного разу до ме-
не підійшов чоловік і сказав: «Рані-
ше я відвідував церкву, але потім 
перестав».

Природно, я поцікавився чому. 
«Та тому, що там одні лицеміри», 
— відповів він роздратовано. Я йо-
го запитав: «А ти зараз вчишся?» —  
«Так, у крутому університеті». —  «А 
якщо ти дізнаєшся, що декан цьо-
го університету лицемір, покинеш 
навчання?» — «Я не впевнений, — 
відповів він. — До чого тут декан до 
мого університету?»

Дуже багато людей сьогодні по-
велися на якісь незначні речі й пе-
рестали ходити до церкви. Зрозумі-

ло, що люди не досконалі, і в церкві 
відбуваються різного роду зміни, які 
нам не завжди подобаються, але це 
не повинно вплинути на нашу віру в 
Бога! 

Іноді випробування можуть на-
сунутися навіть з тилу, та вони не 
повинні вплинути на нашу віру, а 
також і на бажання служити іншим. 
Ця друга мутація «вірусу рабського 
менталітету» також спрямована на 
те, щоб лише отримувати. А Біблія 
вчить: «Служіть один одному кожен 
тим даром, якого отримав, як домо-
рядники всілякої Божої благодаті» 
(1Петр.4 : 10) .       

  Джон Кеннеді, 35-й президент 
США, сказав: «Не питай, що твоя 
країна може зробити для тебе, але 
що ти можеш зробити для неї». Про-
ста фраза, яка принесла йому попу-
лярність і яка, насправді, родом із 
Біблії. Сьогодні вона звучить до всіх 
інфікованих (і до здорових з метою 
профілактики) християн: «Не думай, 
що твоя церква може дати тобі, а 
що ти можеш зробити для церкви». 
Ідея дуже проста й правильна. Уя-
віть: якщо всі ми приходимо, щоб 
тільки отримати, у результаті — ніх-
то нічого не отримає, але якщо всі 
прийдуть, щоб віддати, — отримає 
кожен. Якщо ти бачиш проблему — 
стань відповіддю на неї, а не втікай.

Третя мутація «вірусу рабсько-
го менталітету», підживлена нега-
тивними емоціями, шукає причину 
проблеми ззовні й осуджує оточен-
ня. А зрештою робить неправильні 
висновки, перекриваючи шляхи до 
власного покаяння.

Як усе відбувається? Спершу ві-

рус підштовхує нас когось ненави-
діти: хазяїна, інтелігентів, служите-
лів, успішних, багатих, лицемірів, 
обставини та ін. У душі з’являється 
легка антипатія, потім — слабке 
роздратування, заздрість (а, мож-
ливо, й весь пакет негативних емо-
цій), а потім — чітке переконання, 
що проблема ж то не в мені, а в ін-
ших: «Усі вони — причина моїх не-
гараздів!»

Але ж справжня свобода — це 
не переміна обставин, а зміна сві-
тосприйняття. Лицеміри нікуди не 
зникнуть. Успішніші, розумніші, ба-
гатші теж завжди будуть поруч із 
нами. Основна мета Бога — не змі-
нити все навколо, не помістити нас 
в утопічний Сіон у штаті Іллінойс, 
де не буде жодного впливу світу, 
але змінити нас ізсередини. Не ли-
ше вивести з Єгипту, але, переду-
сім, вирвати Єгипет із нашої душі.

Несприятливі, важкі умови не 
можуть бути виправданням, щоб 
не служити Богові. Іноді саме вони 
допомагають людині сконцентру-
вати всі ресурси, щоб знайти Твор-
ця. Йоні перебування в череві кита 
допомогло перевірити власні моти-
ви. Трьом єврейським хлопцям па-
люча вогненна піч була потрібна, 
щоб дізнатися справжню ціну своєї 
віри. Вавилонський полон для Ізра-
їлю — щоб навернутися до Госпо-
да. Багато українських письменни-
ків написали шедеври не завдяки 
сприятливим умовам, а всупереч 
незручним. Тарас Шевченко часто 
навіть не мав паперу, щоб записати 
свої вірші, але став душею україн-
ського народу та основоположни-
ком класичної української літера-
турної мови.

Цар Салиму Мелхиседек не мав 
можливості читати на ніч Біблію, 
але всім єством шукав Творця, хоча 
навколо проживали лише безбож-
ники (див. 1 М.14:18-20). Бо віра — 
це глибокі внутрішні переживання 
та світоглядні життєві пошуки. Від-
повіддю на віру стає піклування 
про Своїх дітей Самого Бога, Який 
спонукає навіть зовсім чужих лю-
дей (в тому випадку Аврама) дати 
десятину праведнику.

Обмануте творіння не усвідом-
лює, що носить духовний «вірус 
рабського менталітету».

1

*   *   *

Люблю Тебе, люблю незграбно і невміло,
Спасителю, люблю. Прости безсилля гріх.
Прости, що перший крок раніше не зробила,
Що кликав Ти давно й докликатись не міг.
Юнацькі помилки докорами у спину.
Безмовне каяття шкребеться у душі.
Спасителю, прости, забудь мою провину,
Мелодію життя для мене напиши.

Віка Яричевська



— Інтернетівська картинка про 
Дубай прекрасна. А який насправ-
ді Дубай?

— У більшості людей уявлення 
про Дубай складається саме з інтер-
нету. Люди поміщають там інфор-
мацію найкращу, найбільш яскраву. 
І справді, місто красиве. Воно мені 
подобається — інфраструктура, по-
рядок, гармонія… Багато хорошого 
в економіці, все створено для лю-
дей, для комфорту, для відпочин-
ку, для життя. Дуже багато прекрас-
ного. Але все-таки реальність трохи 
інша. Тому що бути туристом — це 
одне, а жителем — інше (тим біль-
ше — євангелістом, туризм від єван-
гелізму відрізняється радикально). 
Коли ти приїжджаєш як турист — у 
тебе одна картина: відпочиваєш, 
море, пляж, красиві будівлі. А тим, 

Борис Сафанюк: 
«Хочеться  потратити остаток життя, 
щоб виконати Його бажання»

Життя та обставини навколо нас настільки стрімко змінюються, що ми не завжди 
встигаємо за цими змінами. У 1990-х роках християнам доводилося на ходу вчитися 
жити та проповідувати в нових умовах повної свободи. Ніхто не знав, що таке місіо-
нерство і як правильно працювати місіонером. Але Господь давав мудрість та духовну 
чутливість щодо форм та методів євангелізації. І нині ми бачимо плоди відданої праці 
перших місіонерів, перш за все в Росії, країнах колишнього Радянського Союзу. 

Сьогодення кидає новий виклик. Ситуація в місіонерстві змінюється швидше та 
кардинальніше, аніж це було після Перебудови. Росія закривається для проповіді 
Євангелії. В Україні стало важче достукатися до сердець людей. І тут Бог відкриває 
нове поле для місіонерської діяльності —  Західна Європа, країни, куди спрямований 
величезний потік українських заробітчан. Наш журнал уже писав про українських мі-
сіонерів у Чехії, Іспанії, Німеччині. А зараз знайомимо вас з місіонером, який працює в 
досить екзотичному місці — в Дубаї. Місто, яке асоціюється з відпочинком, розкішшю 
та передовими технологіями. Отже, наша розмова з Борисом САФАНЮКОМ.

Мiсiонерськими стежками

хто тут живе, потрібно думати, що 
їсти, у що вдягнутися, як заплатити 
комунальні послуги, як вивчитися, 
як візу продовжити — і як заробити 
на це все. Багато викликів — і ти від 
цього нікуди не дінешся. Треба пра-
цювати. 

Чим частіше я туди їздив, тим 
більше звільнявся від ілюзій, бачив 
життя таким, яким воно є насправді. 

Я зробив висновок: усі люди — 
однакові, усі проблеми, усі виклики 
життя — однакові. Хоч і великі зар-

плати, але й великі витрати. І рідко 
кому вдається відкладати гроші. Ба-
гато хто розчаровані, бо думали, що 
зароблять і привезуть додому, але 
їм того заробітку вистачає, щоб про-
сто вижити.  Так побудовано життя 
— за все потрібно платити. 

В Еміратах все контролюєть-
ся. І там все про всіх, у тому числі 
й про нас, знають. Країна мусуль-
манська, люди живуть за законом 
шаріату. Дуже багато мечетей. Що-
години звучить заклик до молитви, 



скрізь — на вулицях, в аеропорту. 
Але 2019 рік оголошений роком то-
лерантності. Про це дуже турбуєть-
ся мер Дубая шейх Моххамед. У них 
мрія, щоб Дубай став столицею то-
лерантності світового масштабу. То-
му тут ніхто не має права зневажати 
когось, його релігійні почуття, наці-
ональні, расові. Це контролюється 
законом і накладаються штрафи, аж 
до виселення й тюрми. Тому ніхто 
собі не дозволяє ставитися нешано-
бливо до інших. У тому числі й му-
сульмани ставляться ввічливо до 
християн, у будь-якому разі в ме жах 
закону. 

Кожна група, кожна церква має 
бути офіційною. Для цього виділи-
ли велику територію, де побудува-
ли доми молитви й храми. Прав-
да, у східному стилі, без зовнішньої 
символіки. У них щодня відбувають-
ся богослужіння для різних народів 
і культур. Там поміститися важко, 
але ми туди прагнемо. Багато цер-
ков збираються в готелях, залах, на-
вчальних закладах, хоча це не віта-
ється, але поки  до цього ставляться 
поблажливо. 

— Чим тобі особисто подобаєть-
ся Дубай?

— Тим, що сприяє саморозвитку, 
особистісному росту. Тут змішалося 
дуже багато різних культур, релігій, 
професій, різних людей, з якими ти 
стикаєшся — і береш від них най-
краще. Ти для них стаєш благосло-
венням, а вони для тебе. Я постій-
но росту й змінююся, перебуваючи 
в тому середовищі. Це мотивує ме-
не рости ще більше. Потрібно вчи-
ти англійську мову, розуміти араб-
ську культуру, розуміти, чому люди 
так говорять, чому так поводяться. Я 
збагачуюся — і це дає мені радість. 
Я щасливий, що можу пізнавати, що 
не маю рутини. Постійно щось нове 
— і це мені захоплює.

— Який контингент людей, з 
яким ви працюєте?

— В основному там прожива-
ють молоді люди. Тож ми спілкує-
мося переважно з молоддю, а во-
на відкрита. Уявіть собі тих людей, 
хто приїхав у Дубай. Вони багато 
працюють, усі, як правило, самотні, 
немає близьких, рідних, часто біль-
шість із них не має друзів. Система 

побудована так, що ти мусиш бага-
то працювати, трохи відпочити — і 
знову робота. Багато людей у де-
пресії, спустошені, втомлені. Коли 
ти їм пропонуєш поспілкуватися — 
то відгукуються на запрошення. Во-
ни відкриті, вільні в спілкуванні. Та-
ка культура міста — толерантність. 
Тут багато національностей, роз-
маїття релігій, бо ж майже всі при-
їжджі, місцевих усього 10 відсотків. 
Перебуваючи в такій мультикульту-
рі, наші люди стають іншими: вони 

ймаєш такими, якими є, молишся за 
них і наставляєш їх, вони відчувають 
любов і до тебе тягнуться. Не стоїть 
питання: лідер — не лідер, пастор 
— не пастор? Вони за мною пішли 
— і це все зробив Господь. Я їх не 
зрощував, вони прийшли вже сфор-
мованими. Я їм кажу: «Ви тут, щоб 
вирости духовно. Ви покинете Ду-
бай, але вже розумітимете Бога, Йо-
го волю й покликання. І куди б ви не 
переїхали, то зможете там служити 
Богу, почати служіння, церкву, мо-

жете стати благословенням для тих 
народів, націй, племен… Це суть то-
го, що я повинен робити в Еміратах. 

— Пригадайте випадок Божо-
го втручання, коли було зрозуміло, 
що це діяв саме Господь. 

— Один із найбільших викликів 
— фінансовий: це не тільки квит-
ки, але й оренда житла, візи, доку-
менти, харчування, навчання. І все 
в кілька разів дорожче, ніж в інших 
країнах. Бог дав мені на серце не 
боятися цього. Бо якщо це Божий 
проект, то Він його і спонсорує, його 
забезпечує. І всі наші потреби задо-
вольняються, а перешкоди забира-
ються.

Ми з дружиною спочатку заоща-
джували певні суми — і тратили їх 
на служіння. Це було наше рішен-
ня, наше посвячення. Але дуже ско-
ро наші гроші закінчилися. Ми ста-
ли вчити в церкві про пожертви, про 
приношення — і наші витрати стала 
покривати наша маленька церква в 

розкуті й нічого не бояться, легко 
йдуть на контакт. Багато з них ніко-
ли не були в церкві…

— Що ви намагаєтеся донести 
тим людям?

— Більшість із цих людей молоді, 
мають хорошу освіту, знають, як мі-
німум, дві іноземні мови. Я їм кажу, 
що вони приїхали в Дубай заробля-
ти, але є цінності вищі за цінності 
матеріальні — це цінності вічні, ду-
ховні. Кажу, що в них є дари, покли-
кання і потенціал пізнавати духо-
вне. Кажу, що я зустрівся з ними для 
того, щоб у світлі Писання, Божого 
Слова спрямувати їхнє мислення, 
погляд до пошуку Божих доріг, Бо-
жої волі, до посвяти свого життя Бо-
гові, до прийняття Христа в серце. 
Це основне послання. 

Господь дав мені бачення, розу-
міння, щоб любити цих людей, при-
йняти їх такими, якими вони є, щоб 
виявити їм батьківську любов, бать-
ківське піклування. Коли ти їх при-



Дубай. Тож основне джерело коштів 
— церква в Дубай. 

Були моменти, коли мої фінанси 
закінчувалися — і на карточці немає, 
і на руках. Я розумів, що мені треба 
якось жити — їсти й за інше плати-
ти, і мені було дуже некомфортно. 
Я тоді молився. Одного разу молю-
ся — і раптом  дзенькнув телефон: 
хтось мені на картку переслав гро-
ші, комусь Господь поклав на серце 
бажання зробити для мене пожерт-
ву. Іншого разу не мав чим заплати-
ти за житло — і Господь когось спо-
нукував мені допомогти. Це було на 
початку шляху — і я знав, що це Гос-
подь. Були випадки, що доводилося 
смирятися й просто просити в бра-
тів, щоб допомогли. Як, наприклад, 
коли мені було потрібно їхати в Мо-
скву і захищати свій диплом бака-
лавра в Біблійній семінарії. Грошей 
на квиток не було — от і просив. Гос-
подь діє по-різному. Він сприяє, до-
помагає, все влаштовує дивним чи-
ном. Усього вистачає. Звичайно, ми 
не все собі можемо дозволити, десь 
доводиться економити, але завжди 
маємо на їжу й на оплату всіх видат-
ків. І це ще одне свідчення, що ми 
не придумали свого служіння, що 
це Господь. У Нього є свої плани на 
країни Перської затоки. І ми хочемо 
бути Його посудинами, інструмен-
том, який Бог буде використовувати 
в цьому регіоні. 

— Чи ви в Дубай намагалися по-
єднати роботу зі служінням?

— Я спробував знайти роботу, 
організувати бізнес, щоб забезпечу-
вати себе. Роботи не боюся, бо всі 
роки перебування в Росії  завжди 
сам себе забезпечував. Був пасіч-
ником, фермером, працював у ком-
панії з будівництва зоопарків, щось 
із дружиною виробляли, щось про-
давали. Завжди працювали, тяжко 
працювали, крім того, що служили 
в церкві. Завжди хотіли бути не тя-
гарем, а благословенням. Ми ви-
кладаємося і в служінні, і в роботі. 
І коли я приїхав у Дубай, то став шу-
кати роботу, розпочинав один про-
ект, збирав інформацію. Але мій 
глузд став говорити, що якщо я зна-
йду роботу, діло Боже буде страж-
дати. В Росії, в Україні ще можна, 
але в Дубай робота забирає 99% ча-
су, енергії, сили. Люди видихають-
ся, втомлені. І якщо я стану одним 
із них, тоді сенс мого приїзду сюди 
втрачається. Господь у моєму серці 
сказав: «Зупинися». Я ж завжди шу-
каю Божого водіння (молюся, пощу, 
раджуся багато з іншими, не спішу). 
І я зупинився. Не знаю, скільки часу 
ми будемо в Дубай, а поки що мені 
потрібно смирятися. Бог вірний, і на 
кожен день буде хліб насущний, бу-
де манна, справи йтимуть краще — і 
ми розвиватимемося. 

— Що, на вашу думку, є най-
важливішим у реалізації свого по-
кликання?

— Я зрозумів дуже важливий 
життєвий принцип — готуйся. Коли 

з’являється сприятливий час і випа-
док, а ти не готовий — то це сумно. 
Я завжди в процесі навчання. У ме-
не є правило, якого ми з дружиною 
дотримуємося, — завжди вчися, 
рости й розвивайся. Постійно. Ми 
закінчили Московський теологічний 
інститут, ми не пропускаємо різні 
курси, семінари, читаємо книги, шу-
каємо можливості постійно рости й 
розвиватися. І коли ти ростеш і роз-
виваєшся, ти зрієш, з’являється до-
свід — і з’являється можливість, час, 
випадок. Тобі не потрібно за кимось 
бігати, за щось боротися. Ти готовий 
до всього. Тому готуйся, завжди го-
туйся, розвивайся і ще раз розви-
вайся. Вчи мови. З’явиться можли-
вість — і ти будеш готовий.

І якщо ви мене запитаєте: «Чому 
саме Дубай?», то я відповім: ми рос-
ли, ми вчилися, ми розвивалися, ми 
читали, ми намагалися щось зрозу-
міти, ми працювали, були в бізнесі, 
у якому отримали колосальний до-
свід — досвід роботи з людьми. То-
му якби ми приїхали в Дубай десять 
років тому, то багато питань не розу-
міли б і не могли б вирішити, бо бу-
ли не готовими через незрілість. А 
тепер ми відповідаємо тому рівню, 
тим викликам і проблемам, з яки-
ми стикаємося, бо через багато що 
пройшли не тільки теоретично, але 
й практично. Тому потрібно завжди 
вчитися. 

Розмовляв
Василь МАРТИНЮК



З часу, як Ной збудував ковчег, 
минуло тисячі років. Але й до сьо-
годні описана в Біблії подія хвилює 
уяву людей, адже йшлося про гло-
бальне явище — потоп, який охопив 
усю поверхню землі. Бог тоді сказав: 
«А Я ось наведу потоп, воду на зем-
лю, щоб з-під неба винищити кож-
не тіло, що в ньому дух життя. По-
мре все, що на землі! І складу Я за-
повіта Свого з тобою, і ввійдеш до 
ковчегу ти, і сини твої, і жінка твоя, 
і жінки твоїх синів із тобою. І впро-
вадиш до ковчегу по двоє з усього, 
— з усього живого, із кожного тіла, 
щоб їх заховати живими з тобою» 
(1М.6:17-19). Ковчег став спасінням 
для Ноєвої родини від покарання. 
Бог  «…не помилував першого сві-
ту, а зберіг самовосьмого Ноя, про-
повідника праведності, і навів потоп 
на світ безбожних…» (2Петр.2:5). 
Саме тому сьогодні ковчег має об-
разно-символічне значення в хрис-
тиянстві. «Ковчег», «Ноїв Ковчег», 
«Ковчег спасіння» — таку назву ма-
ють помісні церкви, християнські 
видання, під такими гаслами відбу-
ваються  заходи.

Так званих «ковчегів» є багато. 
Хтось нас запрошує увійти до нього 
в ковчег, когось ми намагаємось пе-
реконати здійснювати свою життєву 
подорож у нашому човні. Тому хоті-
лося б, щоб ми все ж таки задумали-
ся над дуже важливим питанням: «З 
ким ми в човні?» Відповідь на нього 

З ким ти в човні?
значною мірою вказуватиме на ре-
зультат нашої мандрівки.

Ноя названо «самовосьмим», 
і це означає, що він уособив вось-
меро спасенних душ. Усі, хто був із 
ним, врятувалися від стихії. Хвилі 
раз по раз кидали Ноїв ковчег, але 
ті, хто був у ньому, відчували себе 
захищеними, у безпеці. Човен був 
бережений Богом, бо в ньому пере-
бував праведний чоловік, який на-
перекір усім та усьому завжди слу-
хав голосу Божого та виконував Йо-
го волю.

Зовсім інша доля спіткала тих 
людей, які опинилися на одній палу-
бі разом із пророком Йоною. Бог за-
кликав його проповідувати проти Ні-
невії, яка була дуже жорстокою. Але 
Йона вирішив уникнути своєї місії. «І 
встав Йона, щоб утекти до Таршішу 
з-перед Господнього лиця. І зійшов 
він до Яфи, і знайшов корабля, що 
йшов до Таршішу, і дав заплату йо-
го, і ввійшов у нього, щоб відплисти 
з ними до Таршішу з-перед Господ-
нього лиця» (Йони 1:3). Місто, у яке 
направився чоловік, знаходилося за 
чотири тисячі кілометрів від Йоппії, 
на західному побережжі Іспанії. Як 
би сьогодні не пояснювали причину 
втечі Йони — чи боязню викривати 
гріхи жорстоких ніневітян, чи неба-
жанням того, щоб столиця ворожої 
держави уникнула Божого покаран-
ня, — він уперто опирався вказівці 
Бога йти та проповідувати. А відтак 

плавання виявилося непередбачу-
ваним: «А  Господь кинув сильного 
вітра на море, — і знялася на морі 
велика буря, і вже думали, що ко-
рабель буде розбитий. І налякали-
ся моряки, і кликали кожен до сво-
їх богів, і викидали ті речі, що були 
на кораблі, до моря, щоб полегшити 
себе» (Йони 1:4-5). Загроза життю 
настільки була очевидною, що екі-
паж став викидати вантаж у море, 
ніхто не був байдужим, усі просили 
своїх богів допомогти. Лише вину-
ватець ситуації «зійшов до споду ко-
рабля, і ліг, і заснув. І приступив до 
нього керівник корабля, та й сказав 
йому: «Чого ти спиш? Уставай, за-
клич до свого Бога, — може, згадає 
цей Бог про нас, і ми не згинемо» 
(Йони 1: 4-6).

Йону помітив керманич, бо його 
поведінка на фоні збентеження та 
паніки усіх інших видавалася дуже 
дивною. Коли через жеребкуван-
ня було викрито, що він є винуват-
цем бурі, Йона розповів про себе: 
«Я єврей, і боюся я Господа, Небес-
ного Бога, що вчинив море та сухо-
діл». І налякалися ті люди великим 
страхом, і сказали до нього: «Що це 
ти наробив?» Бо ці люди довідали-
ся, що він утікає з-перед Господньо-
го лиця, бо він це їм об’явив. І вони 
сказали до нього: «Що ми зробимо 
тобі, щоб утихомирилось море, щоб 
не заливало нас?» Бо море бушува-
ло все більше. І сказав він до них: 



«Візьміть мене, і киньте мене до 
моря, і втихомириться море перед 
вами; бо я знаю, що через мене оця 
велика буря на вас» (Йони 1: 9-12). 

Йона вже давно похоронив себе, 
ще тоді, коли прийняв рішення вті-
кати від Бога. Він вважав, що легше 
померти, аніж йти та проповідувати 
Ніневії про її гріхи та покарання. Для 
нього не було несподіванкою, що 
Бог його переслідує. Утікаючи від 
Нього, він усвідомлював, що втікає 
не від Бога, Який «вчинив море і су-
ходіл», а від безвиході та від самого 
себе. Але чи можна втекти від себе? 
Найпростіший вихід із ситуації, що 
склалася: «киньте мене до моря». 
Розумів, що перша ж хвиля накриє 
його з головою — і він піде каменем 
на морське дно.

Гуманність та жалість подорож-
ніх перевершила його сподівання. З 
великим подивом сприйняв вказів-
ку командира корабля команді на-
лягти на весла. «Що вони роблять? 
Чому залишили на борту корабля?» 
— не міг заспокоїтися Йона. «І міц-
но гребли ці люди, щоб дістатися до 
суходолу, та не могли, бо море бу-
шувало все більш проти них» (Йони 
1:13).

Такими діями перешкоджали зу-
стріччі Йони з Богом. Чи не слід було 
зробити навпаки — прискорити її? 
Тому усі зусилля виявилися дарем-
ними. Веслувальники, як і Йона, зро-
зуміли, що марні старання втекти від 
Самого Бога. Чи можна протистояти 
бурі, викликаній Ним? Звичайно, що 
ні. Усі були доведені до відчаю, зна-
ючи, в чому причина їхніх бід. «І во-
ни кликнули до Господа та й сказали: 
«О Господи, нехай же не згинемо ми 
за душу цього чоловіка, і не давай на 
нас неповинної крови, бо Ти, Госпо-
ди, чиниш як бажаєш!» І підняли во-
ни Йону, і кинули його до моря, — і 
спинилося море від своєї лютости» 
(Йони 1:14-15). 

Йона на кораблі — це не до до-
бра. Але інколи ми стаємо подібни-
ми до його подорожніх. Вважаємо, 
що більш гуманні, як Сам Бог, терп-
лячіші, стриманіші, добріші, до кін-
ця намагаємося боротися з Ним та 
не даємо Йому можливості втрути-
тися в ситуацію, у чомусь Його пере-
конуємо, наполягаємо та не відсту-
паємо від свого наміру замість того, 
щоб привести до тями всіх таких, як 

Йона. Бог йшов по п’ятах чоловіка 
не для того, щоб із ним  розквита-
тися за його небажання покоритися 
Йому, а для того, щоб його чомусь 
навчити, змінити та використати в 
спасінні великого міста. 

Очевидно, черево риби для тих, 
хто свідомо уникає свого покликан-
ня спасати інших, — найкращий спо-
сіб для покаяння. Ми говоримо не 
про тих, хто під поривом вітру впав 
за борт корабля і яким потрібно до-
помогти, а про тих, які ховаються в 
найнижчих трюмах, а Бог хоче по-
ставити їх на передову, бо Він ви-
рішив, що без них Йому просто не 
обійтися. Бог інколи розхитує наш 
човен до неможливості, кидає йо-
го зі сторони в сторону, б’є хвилями, 
вимагаючи віддати Йому «Йону». А 
ми наполегливо впираємося Його 
викликам, знемагаємо та захлина-
ємося від великої води, тим самим 
все більше гніваючи Господа. Чому 
разом з йонами ми стаємо втікача-
ми від Нього? 

Зрозуміла реакція людей на жит-
тєві бурі, які підіймаються проти 

них. Але коли з нами в човні не Йо-
на, а Ісус, то ми повинні виглядати 
зовсім іншими. Не спантеличени-
ми та розгубленими, а впевнени-
ми і сміливими. Цього  не вистачає 
інколи нам, як колись учням Ісуса 
Христа:  «І знялася ось буря велика, 
а хвилі вливалися в човен, аж човен 
водою вже був переповнився! А Він 
спав на кормі і на подушці… І вони 
розбудили Його та й сказали Йому: 
«Учителю, чи Тобі байдуже, що ми 
гинемо?» Тоді Він устав, і вітрові за-
боронив, і до моря сказав: «Мовчи, 
перестань!» І стих вітер, — і тиша 
велика настала. І сказав Він до них: 
«Чого ви такі полохливі? Чому віри 
не маєте?» (Мр.4: 36-40). Паніка та 
невпевненість були розцінені Ним 
як невірство.

Отже, від того, з ким ми пливемо 
в нашому життєвому кораблі та хто 
його керманич, залежатиме не тіль-
ки наша земна мандрівка, але й те, 
до якого берега ми в результаті діс-
танемося.

Ігор КРОЩУК

* * *
Чого чекаєш ти? Якої бурі?
Яких вітрів іще ти ждеш?
Поглянь — над нами небо хмуре,
Поглянь — і серце плаче теж…
Здійнялись в серці буревії,
Болючий жаль упав дощем
На очі, сплакані, сумнії
Й зірвав з душі холодний щем.
Ти думаєш — не розумію?
Та ні, повір, я теж така.
Я лиш отримала надію – 
І в бурі стихнула ріка.
Ісус промовив вголос лиху:
«Мовчіть, вітри! Дощу, мовчи!»
Вітри поснули… Й стало тихо.
І зараз мир в моїй душі.
Ця тиша ясна, мов ті зорі,
Ця тиша вічна, мов світи.
Послухай, Бог тобі говорить:
«Прийди, візьми цю тишу й ти!..
Прийди — й отримаєш надію, 
Прийди — і вічно будеш жить!
Прийди, і стихнуть буревії.
Послухай, зупинись на мить…»

Олеся Білоус



Масове приручання (ні, не по-
милився словом) суспільної свідо-
мості, щоб концентрувалася саме 
на хаосі і ремствувала на все, всіх і 
вся, стосується й християн, які щиро 
сповідують свою віру, бо вони теж 
більше концентруються на хаосі, що 
їх оточує, а не на тому, що робить 
Господь — Творець Усесвіту, часу, 
простору й Архітектор історії. Зосе-
реджуючись на хаосі, ми перестає-
мо довіряти всемогутності й всев-
ладдю Бога, втрачаючи розумін-
ня Його місії — життя серед смер-
ті, світла серед темряви, ягнят між 
вовків, світу серед ненависті, любо-
ві серед байдужості, милості серед 
прагнення помсти й відплати... І по-
тім досить часто розчаровуємося в 
Ньому, звинувачуючи Його в тому, 
що Він не виконав волі нашої, нарі-
каючи на Нього й спонукуючи тим 
самим до нарікання інших щирих 
християн.

Ось що читаємо в Писанні про 
нарікання: «Суперниця її (Анни, ма-

Спонукаючи до нарікання 
на Господа…

тері Самуїла — прим. ред.) сильно 
засмучувала її, спонукаючи її до на-
рікання на те, що Господь замкнув 
її утробу» (1Сам.1:6). В історії про 
матір пророка Самуїла написано, 
що друга дружина Елкани, Пеніна 
(її ім’я означає «корал»), спонука-
ла Анну (ім’я означає «милість») до 
нарікання на Господа за те, що в неї 
не було дітей. Пеніна, мабуть, опе-
рувала цілком логічним на той час 
висновком: Закон Господній каже, 
що якщо ти вірний Господу, то плід 
лона твого буде благословенний 
Господом, і ти не будеш безплідною 
(див. 5М.7:12-14). Щороку Анна хо-
дила до Шіло (близько 20 км від Ра-
ми), щоб принести жертву Господу 
й молити Його про дитину. І щороку 
Пеніна засмучувала її, спонукаючи 
до нарікання на Господа за те, що 
Він не дає їй дітей всупереч всім її 
благанням і жертвоприношенням...

Бездітність завдавала гіркоти й 
болю Анні й Елкані, але не Пеніні, 
яка, напевно, раділа її безплідності, 

не проявляючи до неї ні чуйності, ні 
співчуття. Бездітність у той час вва-
жалася ганьбою й прирівнювалася 
в певному сенсі до прокляття (не 
те, що сьогодні, коли вона іноді пе-
ретворюється на предмет гордості 
з найрізноманітніших причин). Як 
Анна могла дивитися в очі своїм су-
сідам, родичам, друзям, священи-
кам в Шіло, не маючи своїх дітей?

Попри те, що Пеніна спонука-
ла Анну до нарікання на Бога, Анна 
не переставала надіятися на Госпо-
да, на Його благодать і милість, не-
впинно волала до Нього й щорічно 
приносила жертви в Шіло. Господь 
замкнув її утробу й не давав їй дітей 
не тому, що хотів заподіяти їй болю 
й страждань, а тому, що хотів благо-
словити сином, через якого згодом 
прославиться Його Ім’я не тільки се-
ред Ізраїлю, але й серед інших на-
родів. Але благословити не сьогод-
ні, а через певний час...

А що ж Пеніна? Вона бачить на-
вколишню дійсність і хаос у житті 



Анни, якого вона не має влади змі-
нити або контролювати, і спонукає 
її до нарікання: на себе, на інших, 
на дійсність і на Господа. Адже в 
житті Пеніни є результат любові та 
відповіді на молитви, а в житті Ан-
ни результату любові немає... Про-
те — тільки до часу, встановленого 
Господом. І коли прийшов час, при-
значений Господом, саме від Анни 
народився один із найбільших про-
років Ізраїлю — Самуїл (ім’я озна-
чає «випрошений у Бога»), який по-
мазав на царство і Саула, першого 
ізраїльського царя, і Давида, від на-
щадків якого через тисячу років на-
родився Спаситель Ісус Христос.

Що відрізняло Анну від Пеніни? 
Анна була здатною розуміти, що її 
тіло сформував Господь, і Він же мо-
же ним керувати. Господь допустив 
бездітність, всупереч усім сподіван-
ням і молитвам, і Він же може дати 
дитину. Довіра Господу не привела 
її до бездіяльності й пасивного очі-
кування милості Божої. Скорбота й 
біль спрямовували жінку до надії на 
милість Божу, а не до нарікання на 
Нього. Тому вона невпинно чекала 
милості від Господа, ходила в Шіло 
(назва означає «мир, спокій») мо-
литися й приносити жертви і — лю-
била свого чоловіка. Зауважте, що 
Анна ходила в Шіло навіть попри 
те, що там служили два нечестивих 
священики — сини Ілія. Вона ходи-
ла в Шіло не до священика, а до Гос-
пода — просити благодаті й милості 
в Нього. Провина синів Ілія, що слу-
жили при скинії, не привела Анну 
до розчарування в Господі, у наро-
ді Божому, у скинії Божій, у служін-
ні Богові.

Що відрізняло Пеніну від Анни? 
Пеніна сприймала свою здатність 
народжувати дітей як щось природ-
не, можливо, як особисту заслугу 
перед Господом і чоловіком. Так, і 
вона ходила в Шіло молитися і при-
носити жертви. Але усвідомлення 
своєї (нібито) заслуженої здатнос-
ті й богоугодності привело її до за-
розумілого ставлення до своєї су-
перниці. Гіркоту, біду й безвихідне 
становище Анни вона використову-
вала для того, щоб направити її до 
нарікання на Господа...

Читаючи цю історію в контексті 
нашої соціально-політичної реаль-

ності, яку допустив саме Господь 
всупереч нашим сподіванням, очі-
куванням і прагненням, у мене ви-
никає таке питання. Бачачи біля се-
бе «Анну», на молитви якої не від-
повідає Господь (здається, що все 
навколо стає тільки гірше і хаос пе-
ремагає), — до чого ми її спонука-
ємо? Такою «Анною» сьогодні є всі 
ті, які, попри те, що відбувається в 
законодавчих, виконавчих, судових 
та інших органах влади нашої кра-
їни, все-таки сподіваються на Гос-
пода, очікують милості й благодаті 
від Нього. Активно, а не пасивно. 
Очікують від Господа, а не від судді 
Ілії, його синів або навіть свого чо-
ловіка. Вони далі ходять до Нього в 
«Шіло», моляться Йому, приносять 
жертву Йому, виконують Його волю 
у своєму житті доти, поки не при-
йде призначений Отцем час — і Він 
не прославиться в їхньому житті.

Сьогодні, входячи в «Шіло» — у 
недільні зібрання людей, які спо-
відують християнство, перед кож-
ним із нас постає питання: чи спо-
нукаю я «Анну» звертатися до Гос-
пода, або ж, як «Пеніна», спонукаю 
її нарікати на Нього? Чи бачу я те, 
що робить Господь, чи харчуюся грі-
хами інших — органів влади, лю-
дей, які живуть довкола, християн, 
із якими відвідую зібрання, служи-
телів церкви? Хтось уважно розгля-
дає тільки хаос і беззаконня в житті 
іншого, а хтось усю свою увагу спря-
мовує на те, що робить і може зро-
бити Отець, Який у видимому нам 
хаосі будує Своє Царство, над яким 
ні пекло, ні гріх, ні смерть не мають 
влади.

До чого ми сьогодні спонукає-
мо один одного в міжособистісних 
відносинах і в публічному просто-
рі? Що сьогодні бачимо ми, люди, 
які називають себе християнами: у 
Господі, в іншому, в собі й навколо 
себе? Хаос і руйнівні обставини? Чи 
Боже виховання та Його руку, яка 
творить Царство Боже? І ті, й інші 
регулярно ходять щонеділі в «Ші-
ло» молитися й приносити «жертви 
хвали»...

Чим більш уважні ми до Нього, 
тим менше нас розуміє «Пеніна», й 
іноді настільки мало, що засмучує 
нас, спонукаючи до нарікання на 
Господа. Але побачити дії Бога, зна-

ки Його видимої й невидимої при-
сутності можливо тільки з позиції 
смирення. Ні, не перед гріхом, вла-
дою, людьми, обставинами, навіть 
не перед національною ідеєю і на-
віть не перед Церквою, а тільки пе-
ред Ним. Передусім — перед Ним...

Наша сутність — як тюбик. Ко-
ли на нас тиснуть обставини життя, 
яких ми не в змозі контролювати, з 
нашого серця виходить те, що там 
зберігається. Зарозумілість? Нена-
висть? Гординя? Сварка? Ворожне-
ча? Мізантропія (презирство до лю-
дини)? Лихослів’я й лихомовство 
(приниження гідності іншої люди-
ни й навіть ворога)? Дратівливість? 
Наше серце наповнене тим, чим ми 
його годуємо: або гріхами інших 
людей, або місією Бога й надією на 
Нього.

Якщо в тюбику нашого серця ха-
ос, значить із нього виходить хаос, 
бо від надлишку вміст виливається 
з серця в слова і стосунки, а також 
у публічний простір. Якщо в нашо-
му серці — довіра Господу й упев-
неність, що Він Архітектор історії, 
простору й часу, то з нашої сутнос-
ті виливається довіра Йому навіть у 
ситуаціях, які не в наших силах і не 
в нашій владі контролювати. І тоді 
ми здатні сказати, як і Христос: «Не 
моя, а Твоя воля нехай здійснить-
ся...» І тоді ми здатні, як Анна, про-
являти терпіння в надії на Господа, 
чекаючи Його часу, Його відповіді. 
Ми можемо проявляти терпіння в 
ставленні до Пеніни, яка регулярно 
нас засмучує й спонукає нарікати 
на Бога. Здатні проявляти довіру до 
Господа попри те, що ми не може-
мо пояснити тут і зараз, що й чому 
з нами відбувається. Можемо про-
являти стійкість у тому, щоб перене-
сти публічну ганьбу й сором за те, 
що допустив саме Господь, — не за 
наші гріхи, можливо, але для того, 
щоб згодом явити Свою славу в на-
шому житті...

Але на скільки вистачає терпін-
ня в нас, християн, у нестримні часи 
«фастфуду» і «трьох кліків мишки»? 

...Вірую, Господи, поможи моє-
му невірству!

Тарас ДЯТЛИК



Iсторичнi постатi

«Оживить живеє слово
Рідну Україну».

Пантелеймон Куліш

Пантелеймон 
КУЛІШ:

перший перекладач 
української Біблії

7 липня 2019 року виповнилося 
200 років від дня народження Пан-
телеймона Куліша — українського  
письменника, мовознавця, фоль-
клориста, етнографа, літературного 
критика філософа історії, перекла-
дача, редактора і видавця, зокрема 
автора першого українського істо-
ричного роману «Чорна рада», ав-
тора першої української фонетичної 
абетки та першого перекладу Біблії 
на українську мову, одного з чіль-
них представників українського на-
ціонального відродження ХІХ століт-
тя. Можна навіть сказати: одного з 
творців модерної української нації. 
Його називають «людиною рівня 
титанів Відродження», «першоряд-
ною зіркою в українському пись-
менстві» і ще багатьма чудовими 
іменами, цим підкреслюючи його 
неоціненний вклад у розвиток укра-
їнської нації, його культури та духо-
вності.

За часів радянської влади Куліш 
хоч і не був під забороною, але його 
творчість свідомо маргіналізувала-
ся. Багато чого незручного в ній було 
для радянських ідеологів. На жаль, 
ця маргіналізація загалом збере-
глася й у часи незалежної України. 

Куліш принаймні не розглядається 
як один із головних українських на-
ціональних героїв. А його велика й 
багатогранна творчість, за великим 
рахунком, не знайшла належного 
осмислення й оцінки.

Пройшло багато століть від при-
йняття християнства Україною до 
появи повної Біблії  живою, на-
родною українською мовою. Од-
на з причин — не було пекучої по-
треби в цьому, бо книги, які при-
ходили до нас з Болгарії та Сербії 
церковнослов’янською мовою бу-
ли здебільшого зрозумілі людям. 
Також мало хто з інтелігенції відва-
жувався на важку працю перекладу 
Біблії на українську мову в час, ко-
ли царський уряд поборював всякі 
спроби розвивати українські мову й 
культуру.

За цей титанічний труд взявся 
Пантелеймон Куліш у 1860 роках. 
Правда він керувався не тільки релі-
гійними мотивами, але й своїм пе-
реконанням, що світова культура — 
найвище добро у світі, і український 
народ мусить мати доступ до цієї 
ушляхетнюючої й спасаючої загаль-
нолюдської культури. Він вірив, що 
Біблія, Гомер і Шекспір — три осно-

вні стовпи цієї всесвітньої культури і 
наполегливо працював, щоб україн-
ський народ присвоїв собі її здобут-
ки й разом з іншими народами роз-
вивав у себе культурне життя. Для 
П. Куліша культурний розвиток на-
роду збігався з релігійним і освітнім.

Пантелеймон Куліш залишив у 
1868 році службу в Варшаві й пере-
їхав у Венецію. Там він закінчив пе-
реклад із церковнослов’янської мо-
ви Нового Заповіту і запропонував 
його Лондонському Біблійному То-
вариству. Але Товариство відмови-
лося його придбати, посилаючись 
на те, що перекладено не з грець-
кої. Тоді П. Куліш вивчив давньоєв-
рейську мову, переїхав до Відня та 
став перекладати Старий Заповіт. 
Анонімно видав 1869 року у Львові 
«Св. Письмо, перва частина Бібліи, 
пять книг Мусієвих» коштом жур-
налу «Правда». Були також надру-
ковані «Дві Мусієві пісні» під псев-
донімом Павло Ратай  (Львів, 1868), 
«Йов» (Львів, 1869), «Псалтирь або 
книга хвали Божої, переспів україн-
ський (Львів, 1871) та «Товитові Сло-
веса» (Коломия, 1883).

Пантелеймон Куліш познайо-
мився у Відні з випускником фа-



культету богослов’я Іваном Пулю-
єм (1845-1918) і в співпраці з ним у 
1871 році переклав Новий Заповіт 
з грецької, видавши спочатку окре-
мі Євангелії: «Св. Письмо: Євангеліє 
по Маттеєві (і відповідно: по Мар-
ку, по Луці, по Іоанові). Переклад 
український» (Відень, 1871 і Львів, 
1880). А вже в 1887 році у Відні був 
надрукований весь Новий Заповіт 
як видання Біблійного Товариства. У 

Ця трагедія не зупинила Панте-
леймона Куліша, і він взявся ще раз 
за переклад Біблії, але вже не встиг 
його завершити — помер 4 лютого 
1897 року на хуторі Мотронівка, де 
й похований.

Дружина П. Куліша Олександра 
(літературне псевдо Ганна Барві-
нок) передала манускрипт перекла-
ду Біблії на зберігання в музей Тар-
новського. Тарновський зауважив, 

Нині існує вісім повних (які 
включають як Старий Заповіт, 
так і Новий Заповіт) перекладів 
Біблії українською мовою. Це:

переклад Пантелеймона Куліша, 
Івана Пулюя, Івана Нечуй-Ле-
вицького, вперше надрукований 
у 1903 році;

переклад Івана Огієнка, вперше 
надрукований у 1962 році;

переклад Івана Хоменка, впер-
ше надрукований у 1963 році;

переклад Філарета з російської 
мови, вперше надрукований у 
2004 році;

переклад Рафаїла Турконяка 
з церковнослов'янської мови, 
вперше надрукований у 2006 ро-
ці у Львові;

переклад Рафаїла Турконяка з 
грецької мови, виданий УБТ у 
2011 році;

переклад Олександра Гижі, над-
руковано в 2013 році у Києві;
переклад Нового світу з англій-
ської мови, повністю надрукова-
ний українською у 2014 році.

цьому виданні П. Куліш поступився 
тим, хто скаржився на занадто «про-
стонародний» характер мови в його 
П’ятикнижжі, і зберіг більше старо-
болгарських, церковнослов’янських 
виразів та візантійських форм імен.

1872 року Пантелеймон Куліш 
закінчив переклад Старого Заповіту.

6 листопада 1885 сталася поже-
жа в домі П. Куліша на хуторі Мотро-
нівка. Майже все його майно, у тому 
числі й готові до друку рукописи, а 
серед них і перекладені книги Біблії, 
згоріло. Усі гроші, що він мав, на той 
час були витрачені на видання книг. 
Пантелеймон Куліш з дружиною пе-
реселився на хутір Шаповаленка 
(нині с. Шаповалівка Борзнянсько-
го р-ну Чернігівської області), ко-
ло села Оленівка (у тому ж районі) 
і сильно потерпав від матеріальних 
нестатків.

що одну третину Біблії Куліш 
не встиг перекласти, і попро-
сив письменника І. Нечуя-Ле-
вицького завершити цю пра-
цю. Отже, рукопис довели до 
кінця Іван Нечуй-Левицький, 
який переклав книги Парали-
поменон, Ездри, Неємії, Ес-
тери, Даниїла, та Іван Пулюй 
(переклав Псалтир). Видало 
цей перший повний переклад 
Біблії українською мовою Бі-
блійне Товариство 1904 року 
у Відні за назвою «Св. Письмо 
Старого і Нового Заповіту». 

За матеріалами 
інтернетвидань, 

зокрема — 
Історії Української 

Літератури

Перші згадки про вже наявні переклади Євангелія та Псалтиря на 
руську (давньоукраїнську) мову відносяться до часів перебування святих 
Кирила і Мефодія у Херсонесі у 860 чи 861 роках.

Після прийняття князем Володимиром Великим християнства як дер-
жавної релігії в Україні поширюються богослужбові книги слов’янською 
мовою, а також розповсюджується практика переписування книг, в тому 
числі й біблійних, церковнослов’янською мовою. 

На початку XVI ст. Франциск Скорина видає у Празі друком «Біблію 
руську» (1517—1519 рр.). При підготовці своїх видань Ф. Скорина вико-
ристовував Святе Письмо на церковнослов’янській та чеській мовах.

Перший повний переклад Четвероєвангелія українською мовою, який 
зберігся донині, виконано у волинських монастирях архімандритом Гри-
горієм, це — рукописне Пересопницьке Євангеліє (1556—1561). 

Перше україномовне друковане Учительне Євангеліє було видане Ві-
ленським православним братством у м. Єв’є в 1616 р.; перевидане в Ки-
єві при митрополиті Петрові Могилі 1637 р. 

Перші переклади окремих частин Біблії сучасною українською літе-
ратурною мовою було здійснено в першій пол. XIX ст.: о. Маркіян Шаш-
кевич переклав Євангеліє від Іоанна та кілька глав Євангелія від Матфея.

Ґрунтовніше на працю перекладу Святого Письма відважився Пилип 
Морачевський. Переклад чотирьох Євангелій Нового Заповіту україн-
ською мовою він закінчив восени 1861 року («Діяння апостолів», «Апо-
каліпсис», «Псалтир» було перекладено пізніше).



— Уже сам факт того, що я наро-
дився й був вихований у багатодіт-
ній християнській сім’ї, — велике 
благословення. Мій батько — Са-
вочка Василь Олексійович — наро-

Як діють Божі благословення у поколіннях?
Унікальна історія багатодітної сім’ї Володимира Савочки

дився 1930 року в сім’ї пресвітера. 
Добрий приклад батьків, євангель-
ська наука та гарячі молитви до-
помогли батькові ще тоді, в дитин-
стві, обрати правильний шлях та йти 

за Господом усе своє життя. Дідусь 
Олексій Павлович був дуже приєм-
ною людиною, завжди привітний, 
радісний, любив пожартувати з на-
ми. В останні роки життя він зовсім 
перестав бачити.

Невеличка дідова хатина з ма-
ленькими віконцями стояла над са-
місіньким берегом річки Горинь. На 
широкій призьбі, яка була зроблена 
навколо хати, любили сидіти сусіди, 
ділитися новинами чи співати на-
родних пісень. Дід Олексій не втра-
чав можливості розказати людям 
про новий шлях, який відкрив йому 
Бог.

Нам у дитинстві було дуже ціка-
во дізнатися, чи впізнає нас незря-
чий дід, коли ми прибігали до ньо-
го. Інколи навіть підбирали інший 
голос. Тоді, пам’ятаю, дід прикликає 
кожного до себе, долонею поміряє 
нас — і називає наші імена. А далі 
кладе свою руку на голову й благо-
словляє. Бабуся Текля завжди при-

Селище міського типу Степань, що розташоване на річці Горинь, на-
лежить до найдревніших поселень Полісся. На початку XIX століття тут, на 
Рівненщині, розгорівся потужний вогонь п’ятидесятницького пробуджен-
ня, були проведені важливі з’їзди та конференції.

Коли відвідуєш церкву ХВЄ у смт Степань, одразу впадає в око велика 
кількість дітей та молоді. Активне життя християнських сімей позитивно 
впливає на благополуччя селища. У загальноосвітній школі нараховується 
понад тисячу дітей, до 30% з яких — діти з віруючих сімей. Директор шко-
ли — член місцевої церкви. Крім цього, є ще й дошкільний заклад, музич-
на школа, яку також відвідують діти віруючих батьків.

Познайомившись ближче з пастором цієї церкви Володимиром Савоч-
кою, зрозумів, у чому причина успіху як окремих сімей, так і місцевості 
загалом. Вона в чистій християнській науці, яка проповідується в місцевій 
церкві, та особистому прикладі зразкового, богобоязного життя її членів.

Володимир Васильович  разом із дружиною Тетяною виховують 17 ді-
тей. Історія його родини — це унікальний приклад того, як Боже благосло-
вення діє в поколіннях! Ми вирішили поспілкуватися з пастором, щоб він 
детальніше поділився з нами секретами успіху щасливої сім’ї, активної та 
живої церкви.



гощала нас чимось смачненьким, 
особливо запам’яталися соковиті 
яблука Білий налив, які, впавши з 
яблуні, що росла біля самого поро-
гу, котилися з гори аж до річки, де 
був прив’язаний дідусів човен, май-
стерно витесаний із колоди.

Хорошим рибаком був дід Олек-
сій, про це свідчила смачна бабуси-
на юшка із сушених грибів та риби. 
А яким пахучим і смачним був чай 
із різнотрав’я! Це все залишило-
ся приємними спогадами з дитин-
ства…

— Ви виросли в багатодітній 
сім’ї. Чи відчували в чомусь неста-
чу? У яких умовах жила сім’я?

— Важко уявити собі, яких не-
ймовірних зусиль потрібно було до-
кладати нашим батькам, щоб забез-
печити потреби такої багатодітної 
сім’ї. Адже не було в той час таких 
умов для проживання, які ми маємо 
тепер: ні пральної машини, ні газу. 
Транспортні засоби взагалі рідко хто 
мав, хіба що велосипед. Ніякої соці-
альної чи гуманітарної допомоги — 
розраховували люди лише на власні 
сили.

Великим благом було те, що мої 
батьки щиро любили Господа, мо-
лилися до Нього — і Він посилав 
своє благословення. Усі ми, дванад-
цять дітей, були і ситі, і одягнені — 
ще й іншим допомагали. Пригадую, 
як сусіди не раз казали батькові: «Як 
же Василь збирається прогодувати 
стільки дітей?» Та коли ми попідрос-
тали — мова стала зовсім іншою: «А 
що тобі, Василю, сіно погребти та-
кою бригадою, чи картоплю викопа-
ти?..»

Батько все життя працював сто-
ляром, люди знали його як хорошо-
го майстра. Мати справлялася, як то 
кажуть, на два фронти: і сім’ю наго-
дувати, і в колгоспі відпрацювати.

— Що найбільше вплинуло на 
ваше виховання чи стало прикла-
дом для наслідування?

— У церкві батько виконував слу-
жіння диякона, проповідував і спі-
вав у хорі. Особливо дбав про моли-
товні зібрання, любив відвідувати 
сусідні церкви. Ще й тепер віруючі 
пригадують його полум’яні пропо-
віді. Напевно, це передалося йому 
від діда Олексія, який дуже багато 

подорожував, проповідуючи Єван-
гелію. Подорожував разом із таки-
ми братами, як Юхим Стрєлка, Ксе-
нофонт Ширко, Павло Ярема. Часто 
мандрівки тривали по декілька мі-
сяців, а їхнім результатом були нові 
спасенні душі та відкриті церкви.

Цікаво було дізнатися, як на-
ші батьки поєднували проповідь із 
професією. Мій дідусь та інші сте-
панські брати за професією були 
шевцями, шили шкіряні чоботи, які 
на той час далеко не всі могли мати. 

дів у в’язниці. Він працював нічним 
сторожем. І коли вже зустрінуться 
вдвох — починають згадувати при-
годи, які траплялися на зоні, і як чу-
дово рятував їх Бог. Я слухав їх за-
любки! Які дорогоцінні хвилини, 
проведені в спілкуванні, у сімейній 
атмосфері, у розмові про Бога!

Ці приклади гартували мою, то-
ді ще дитячу віру. Опісля я й сам не 
раз переконувався, особливо під 
час проходження служби в армії, на-
скільки близько до нас Господь, ко-

ли нам важко.
Про один із випадів хочу засвід-

чити. Служити мені довелося з ба-
гатьма братами з Рівненської та 
Волинської областей в містечку Ти-
хоокеанський, неподалік Находки. 
Нас по декілька чоловік розформу-
вали в різні військові частини. Ми 
впродовж служби використовували 
будь-яку можливість, щоб зустріти-
ся й разом помолитися, разом про-
вести зібрання. В одній частині зі 
мною служив ще один брат — Юрій 
Конько з Полян. Наш комбат вдавав-
ся до різних методів, щоб переви-
ховати нас. Він не раз повторював: 
«Либо я вас перевоспитаю, либо по-
сажу, иначе я не офицер Советской 
армии». Дуже зручним моментом 
непомітно покинути частину в не-
ділю був час перегляду кінофільмів. 
Усі солдати й офіцери після обіду 

Майже всі люди ходили в постолах, 
а хто мав взуття з натуральної шкі-
ри, вважався заможною людиною. 
Отак йшли наші брати з села в се-
ло, зупиняючись де на тиждень, де 
на довше, доки не обують усіх, хто 
бажає. При цьому засівали людські 
серця Словом правди.

Отож, вчинки мого батька, його 
ревність та щирі молитви, а інколи й 
ремінь позитивно впливали на моє 
виховання.

 — Чи доводилося сім’ї терпіти 
переслідування за віру в Бога?

— Батько був два рази засудже-
ний на п’ятирічні терміни. Любив я 
ходити з батьком на роботу в цех, 
особливо коли він працював у дру-
гу зміну. Я знав, що після зміни при-
йде дядько Михайло, мій дядько, 
який також не один термін відси-

Перший пресвітер Степанської церкви Савочка Олексій із сім’єю.



охоче йшли в клуб, а ми мали декілька вільних 
годин.

Одного разу командир, дізнавшись, що 
нас немає, вирішив провчити нас. Він дав на-
каз, щоб усі солдати вишикувались біля клубу. 
І стали чекати, «поки богомоли всі гріхи відмо-
лять». Погода була холодна, почався дощ. По-
ки нас сповістили — минуло більше години. Як 
тільки ми зайняли свої місця в строю, комбат 
наказав зайти всім у клуб. Та ми залишилися 
стояти на місці. Тоді він знову повернув усіх на 
майданчик. Так повторювалося декілька разів. 
Атмосфера загострювалася, в очах солдатів го-
рів вогонь ненависті. На третій раз він поста-
вив нас перед строєм і дав волю своїм емоці-
ям. Виказавши все, що хотів, він став лихосло-
вити Бога. Тоді я відчув у серці, що Господь за-
ступиться за нас. Було очевидно й для інших, 
що командир перейшов межу. Буквально на 
другий день він йшов по тому ж асфальтовому 
майданчику, упав і зламав ногу в стегні. Довгих 
три місяці лежав на витяжці в травматології. 

— Розкажіть про свою сім’ю та родину. На-
скільки я знаю, вона у вас дуже велика, і те-
пер її представники живуть по всьому світу?

— Так. Я маю велике благословення від Гос-
пода — чудову дружину Тетяну, сімнадцять ді-
тей (9 синів та 8 доньок) і 6 внучат. З ласки Бо-
жої ми маємо все необхідне як для фізичного, 
так і для духовного життя — усе посилає нам 
небесний Отець. У родині моїх батьків 12 ді-
тей, 95 внуків і 61 правнук, які проживають у 
різних країнах: Америці, Німеччині, Білорусі 
та Україні, виконують різні служіння. Намагає-
мось з усіма підтримувати спілкування.

— Ворог намагається знищити сім’ю, йде 
боротьба за сімейні цінності. Яким чином 
християнам потрібно захищати сім’ю?

— Тепер на захист сімейних цінностей, на 
захист сім’ї проводяться різні заходи, семіна-
ри. Християни розуміють, що цінності сім’ї по-
требують певної підтримки, особливо духо-
вної, моральної. Найперше, така підтримка 
має бути в церкві, в родині. Найкращий «семі-
нар» — власний приклад життя багатодітних 
сімей. Коли батьки приносять новонародже-
них діток у зібрання, щоб церква звершила мо-
литву за їхнє благословення, служителі й про-
повідники нагадують обітниці, які даровані від 
самого Господа, наводять багато життєвих при-
кладів про Божу турботу. Це дає свій результат. 
Нехай будуть благословенні сім’ї народу Божо-
го! Нехай будуть благословенні наші діти!

 
Олександр ГЕНІШ,

блог «Власний погляд»

Нерідко можна чути фразу «Не піднімай руки на помаза-
ника Божого» стосовно пастирів сучасних церков. Мається 
на увазі заборона критикувати чи піддавати сумніву їхні дії 
та вчинки. Чи можна ці слова застосувати до новозавітних 
служителів?  

Найперше, щодо «помазаника», то я б розділив його на 
два поняття: помазаник у Старому Заповіті та помазаник у Но-
вому Заповіті й не став би їх ототожнювати. Чому? Біблійні За-
повіти — це два різні періоди, у яких діють інші принципи, і 
навіть Той Самий Бог діє по-іншому в період Ізраїлю і в пері-
од Церкви. Наприклад: Дух Господній сходить на помазани-
ка Самсона — і результатом стає тисяча вбитих ворогів (див. 
Суд.15:14-15). Дух Святий сходить на помазаника апостола Пе-
тра — і наслідком його проповіді стає три тисячі тих, які увіру-
вали та охрестилися (див. Дії 2:4.41).

Слово «помазаник» у Старому Заповіті може мати такі зна-
чення:

1. Людина, яка покликана й посвячена через помазання 
оливою на особливе служіння. 

2. Словосполучення «помазаник Божий» було шанобли-
вим зверненням до царів Ізраїлю (1Сам.12:3; 2Сам.23:1), а 
згодом, імовірно, стало використовуватися як офіційний титул 
царя (Пс.2:2; Плач 4:20).

3. Посвячені Господу люди, які виконували певні Божі до-
ручення (Пс.105:15; Іс.45:1).

У Новому Заповіті «помазання» має символічне значення, 
оскільки практика помазувати оливою на будь-яке служіння 
в Церкві не підтверджується вченням апостолів. Тому пома-
зання в період Церкви — це обдарування від Святого Духа, 
яке змінює людину й робить її здатною виконувати відповідне 
служіння для Господа.

У Старому Заповіті весь єврейський народ був відділений 
для Бога й належав Йому, однак особливе помазання оли-
вою, після якого відбувалося зішестя Духа Святого, отримува-
ли тільки деякі люди: царі, пророки, можливо, священики.

У Новому Заповіті також уся Церква належить Господу, 
але Духа Божого отримує кожен (Дії 2:17,38). Мало того, без 
Духа Святого неможливо стати частиною Христової Церкви 
(1Кор.12:12-13). Тільки той, хто має Духа Святого, поправу на-
лежить Церкві. У такому разі, якщо прийняття Божого Духа по-
рівнювати з помазанням, то в період Церкви кожен «Божий 
помазаник», бо ж усі мають Святого Духа. І, згідно з такою ло-
гікою, ніхто не має права «підіймати руку» на дитину Божу, 
оскільки вона «Божий помазаник» через перебування в ній 
Святого Духа.

Якщо говорити про різноманітні новозавітні служіння, то 
апостоли, кваліфікуючи той чи інший дар (покликання), про-
водять аналогію з членами тіла (див. Рим.12; 1Кор.12; Еф.4). 
Оскільки Церква — Тіло Христа, а кожен віруючий — член того 
ж тіла, то всі без винятку мають той чи інший дар від Святого 
Духа, як у тілі кожен член має відповідну функцію, — то звідси 
знову ж таки випливає, що кожен — «помазаник», відділений 
і одарований Духом Божим на відповідне служіння.

Отже, чи можна ототожнювати пастора місцевої церкви з 
«помазаником Божим»? Звичайно, можна, але не тільки його. 
Як ми вже дійшли висновку, кожен певною мірою помазаник. 
Пастор має тільки відповідне покликання та відповідальність 
на певний вид діяльності в Церкві Ісуса Христа. Але, крім пас-
торського, є й інші служіння: апостола, пророка, євангеліста, 



учителя. Тому не можна лише служін-
ня пастора робити чимось особли-
вим і унікальним, піднімаючи його 
над іншими служіннями.

Інколи слова «пастор» і «пресві-
тер» тільки словесні синоніми. Саме 
слово «пресвітер» означає посаду, 
воно перекладається як старійшина 
в громаді або головуючий чи відпові-
дальний. Сама посада в церкві ще не 
робить людину чимось особливим. 
Унікальності надає той чи інший дар 
Духа Святого, носієм якого є кожен 
віруючий. Тому дуже добре, щоб на 
пресвітера місцева церква вибирала 
тих, хто має дарування пастора.

Звичайно, Новий Заповіт ви-
окремлює деяких людей, які ма-
ли виняткове покликання (див. 
1Кор.4:15; Фил.2:19-22). Їхні імена 
по-особливому зафіксовані в новоза-
вітних книгах (Об.2:13; Фил.4:3). Во-
ни зробили особливий внесок у роз-
будову Христової Церкви.

У Новому Заповіті виділяється й 
пасторське служіння, бо на пасторо-
ві лежить відповідальність за церк-
ву, і він отримає відповідну нагоро-
ду (1Пет.5:1-4). Але це нікому не дає 
права цим маніпулювати й вимагати 
особливого ставлення до себе.

Василь ПОПУДНИК,
вчитель УЦХВЄ,

адміністратор відділу освіти

Помазаник у Новому Заповіті.
Що означає «не піднімай руки на помазаника Господнього?»

омазаник Божий або Машіах в ТаНаХу — людина, на яку вилито спе-
ціальну оливу помазання. Такими в Ізраїлі були царі й первосвяще-
ники: «Оце імена Ааронових синів, помазаних священиків, що він 

посвятив їх бути священиками» (4М.3:3).
Слово «пастор» — латинське слово, яке є перекладом грецького сло-

ва «пресвітер», — використовується понад 60 разів у Новому Завіті. Це 
грецьке слово буквально означає «над вівцями» — той, хто над вівцями: 
«прес» — над, «бютерос» — вівця.

У книзі Дії апостолів і Посланні апостола Якова ми бачимо, що пре-
світери були духовними лідерами громад, але не виконували ніякої ри-
туальної священицької функції. Біблія не наділяє пресвітера й царськими 
повноваженнями. А ще — пресвітерів рукопокладали, а не помазували. 
З часів Тори рукопокладення символізує передачу повноважень. Мойсей 
поклав свою руку на Ісуса Навина, але не помазував його. Весь народ по-
клав руки на Левитів, делегувавши їм обов’язки, приписувані раніше пер-
вісткам Ізраїлевим, але Левити теж не були помазані. 

Так само рукопокладення пресвітерів і пасторів символізує, що грома-
да делегує їм повноваження бути духовними лідерами. На відміну від Ле-
витів, пресвітер чи пастор не виконує ніякого ритуального служіння. Тому, 
з біблійної точки зору, пресвітер чи пастор не є помазаником Божим у 
старозавітному розумінні. 

Пресвітерське служіння виборне, їм наділяють тих, у кого громада ба-
чить відповідний дар лідерства. Але Павло каже, що пресвітерові потріб-
но виявляти виняткову честь — і по-іншому бути не може. Незважаючи на 
те, що пастор не наділений якимись надприродними силами, він, перш за 
все, — лице громади в суспільстві. Виявляючи повагу до пастора, громада 
поважає свій вибір, який вона зробила, помолившись Богові. І тому якщо 
члени громади ставляться нешанобливо до своїх пасторів і пресвітерів, 
то вони, перш за все, нешанобливо ставляться до власного молитовного 
вибору. 

Пресвітер і пастор не наділені надприродними силами і, як і будь-які 
люди, можуть помилятися й навіть духовно падати. На відміну від проро-
ка або первосвященика, або царя, духовний лідер, який не справляється 
зі своїм дорученням, може бути усунутий церквою з посади. Однак церкві 
це слід робити з обережністю, пам’ятаючи, що він — лице церкви, а тому 
потрібно дотримуватися рекомендацій: «Не приймай скарги проти пре-
світера, хіба що при двох чи трьох свідках» (1Тим.5: 19).

Олександр БОЛОТНИКОВ, пастор

П



Навернення
Я народилася й виховувалася 

на фермерському хуторі за чотири 
з половиною милі від села Рейн, у 
провінції Саскачеван (Канада). Мої 
батьки в кінці XIX ст. переїхали туди 
з України, яка на той час була части-
ною Австрії. Вони важко працювали 
на землі. Мама завжди навчала, як 
важливо сумлінно виконувати свою 
роботу. У «голодні тридцяті» на на-
шому столі завжди була їжа, у нас 
був одяг і ми завжди мали чим поді-
литися з іншими.

Моє дитинство було щасливим 
і багатим на події. Озираючись на-
зад, дуже добре пам’ятаю, як я 
прагнула знати Бога. Ще коли ми, 
діти, ледь могли вимовляти слова, 
мама навчила нас молитися перед 
сніданком і перед сном Господньою 
молитвою. Інколи, коли була сама, я 
дивилася в прекрасне зоряне небо, 
сльози текли по моїх щоках, і я каза-
ла: «Боже, де Ти?» Я шукала Його, а 
Він шукав мене!

Пристрасть — 
рятувати душі

У червні 1945 року стала працю-
вати вчителем у тій же школі, у якій 
колись навчалася сама. Одного ра-
зу зателефонувала до мене моя по-
друга — і запросила відвідати єван-
гельські служіння, які проводилися 
в місті, у будинку старенької вдови. 
У кінці служіння євангеліст запросив 
усіх залишитися і ще деякий час по-
бути в молитві. Під час молитви він 
підійшов до мене, став поруч на ко-
ліна й сказав: «Моліться: Боже, по-
милуй мене, грішну».

Я — грішниця? Хіба я недобра 
християнка? Я ж регулярно відві  
дую церкву! Але правда в тому, що 
я була-таки грішницею, а не христи-
янкою. І я помолилася: «Боже, по-
милуй мене, грішну». У відповідь на 
молитву Дух Святий звершив роботу 
в моєму серці. Він простив мені. Він 
спас мене. Він змінив моє життя.

Бог став для мене реальністю. Я 
полюбила Його. Я полюбила моли-
тися. Кожну вільну хвилину прагну-
ла проводити за читанням Божого 

Слова. Мені хотілося всім розпові-
сти про Ісуса й про Його велике спа-
сіння.

Я звільнилася з роботи, щоб 
приготуватися до служіння. Коли ж 
про це розповіла своїй мамі, то во-
на страшенно розсердилася. «Що 
ти збираєшся робити зі своїм жит-
тям?» — запитала. Я не знала, що 
відповісти. Знала тільки одне: Бог 
спрямує моє життя. У гніві мама 
сказала мені забиратися з дому. Я 
пішла у свою кімнату й розплакала-
ся: «Ісусе! Якщо навіть мама й та-
то залишать мене, я Тебе ніколи не 
зречуся!» Тоді я зрозуміла, що є ці-
на, яку треба платити, щоб творити 
Божу волю.

Підготовка до служіння
Одного разу в якомусь христи-

янському журналі я прочитала про 
біблійну школу в Торонто. Подала 
до неї заяву — і була прийнята. По 
дорозі туди зупинилася у Вінніпезі, 
щоб зустрітися з євангелістом, через 
якого отримала спасіння, — П. Каба-
нюком, а також із його сім’єю. Він 
порадив мені піти в ту біблійну шко-
лу, у якій навчався сам, і запропону-
вав жити в них. Коли я згодилася, то 
брат-євангеліст познайомив мене з 

Місіонерське 
покликання 
Еліс Шевкенек

Книжкова полиця

17 лютого 1925 року в Джона й Бессі Шевкенек народилася Еліс — 
дев’ята й остання дитина. Ніхто тоді й гадки не мав, що вона буде пропо-
відувати Євангелію великій кількості людей, приводячи душі в Боже Цар-
ство. Пропонуємо вашій увазі уривки з автобіографічної книги Еліс Шев-
кенек «О Господи, хоча б іще одну душу!»



директором Вінніпезького біблій-
ного коледжу, який прийняв мене в 
студенти.

На початку навчання в біблійній 
школі я ще не була хрещена Святим 
Духом. У першу ж середу на вечір-
ньому служінні в приміщенні церк-
ві «Калвері Темпл», у якому знахо-
дилася наша школа, проповідник 
запросив усіх, хто бажає духовного 
хрещення, зайти до молитовної кім-
нати й схилити коліна. Там я була 
хрещена Святим Духом.

Перед вступом до біблійної шко-
ли я три роки працювала вчителем і 
зібрала необхідну суму, щоб запла-
тити за навчання. Через місяць піс-
ля мого приїзду в Вінніпег до мене 
приїхав чоловік моєї сестри й попро-
сив позичити йому гроші на купівлю 
ферми. Я йому сказала: «У борг тобі 
не дам, бо завжди буду пережива-
ти, щоб ти мені повернув. Я просто 
дарую тобі ці гроші. І не треба мені 
їх віддавати».

Це стало для мене великим бла-
гословенням! Я влаштувалася на 
роботу в маленькому ресторанчику, 
щоб заробити на навчання й дріб-
ні витрати. Були такі дні, коли я по-
вністю залежала від Бога та Його 
турботи про мене. На літніх каніку-
лах працювала помічницею медсе-
стри в лікарні аеропорту Йорктона. 
На третьому курсі вчитися було ду-
же важко, тому не пішла працюва-
ти. Але я ніколи не мала нестачі. Бог 
поповнював усі мої потреби.

Коли я повірила в Господа Ісу-
са Христа, моє серце наповнилося 
любов’ю не тільки до Нього, але й 
до людей. Мені хотілося всім розпо-
вісти про Ісуса, щоб усі були спасен-
ні. Я говорила про Нього з членами 
нашої сім’ї. Я говорила в автобусах і 
поїздах. Я говорила з п’яницями на 
вулицях. Я часто бачила, як сльози 
текли по їхніх огрубілих щоках, коли 
вони слухали мене…

Місіонерська праця
Через місяць після мого приїзду 

в біблійну школу в церкві «Калве-
рі Темпл» проходила місіонерська 
конференція. Уперше в житті я ба-
чила місіонерів. Їх було тринадця-
теро з різних країн — Китаю, Японії, 
Південної Америки, Африки та Індії. 
Коли слухала місіонерку з Індії, то 
її любов і біль за Індію передалися 

мені. Я полюбила цей народ і стала 
молитися за нього.

Після закінчення біблійної школи 
у квітні 1948 року я і моя однокурс-
ниця Катрін Тессен (нині покійна) 
вирішили працювати разом. Того ж 
літа ми вирушили в провінцію Аль-
берта, щоб викладати в біблійній 
школі. Зрештою відчули, що Господь 
хоче, щоб ми залишилися в місті 
Калмар, у якому не було євангель-
ської церкви. Там попросили мене 
вчителювати — і я погодилася.

Ми не мали жодної фінансової 
підтримки. Грошей вистачало тіль-
ки заплатити за оренду на два тижні 
й трохи на їжу. Тож ми жили вірою. 
Щодня переживали на собі Божу ві-
рність. Хтось залишав кошик із їжею 
на порозі дому. Зовсім незнайома 
людина стукала в наші двері, вру-
чала 20 доларів і тікала. Інший при-
возив нам тонну вугілля. Бог взяв на 
Себе повну відповідальність за нас 
і рясно задовольняв наші потреби.

Згодом Бог сказав нам будува-
ти церковне приміщення. На наші 
42 долари ми найняли гусеничний 
трактор, щоб викопати котлован під 
фундамент. Це було 29 серпня 1952 
року. До Різдва ми вселилися в дві 
спальні кімнати й розпочали занят-
тя недільної школи та богослужіння 
в залі підвального приміщення на-
шої новобудови. При цьому ми не 
позичали ні в кого грошей і боргів у 
нас не було.

Китай
У квітні 1954 року церква «Госпел 

Темпл» в Едмонтоні проводила свій 
щорічний з’їзд. Якось ми з Катрін 
вирушили туди на богослужіння. То-
го вечора Бог промовив окремо до 
мене й до моєї подруги й сказав, що 
Він нас обох пошле на служіння за 
кордон. Наступного дня ми подали 
заявку на оформлення закордонних 
паспортів. А також сказали своїм 
друзям, що маємо від’їжджати. «А 
куди ви їдете?» — запитували вони. 
«А ми ще не знаємо! — відповідали 
ми. — Бог нам ще не сказав».

У той час нас відвідав брат 
Скретч, місіонер, він розповідав про 
потреби Гонконгу. І ми з Катрін від-
чули, що воля Божа для нас поїхати 
саме туди.

Коли ми прибули в Гонконг, нам 
повідомили про роботу, яка нас че-

кає в Kay-Яні, в англійському коле-
джі.

Робота в коледжі була чудовою 
нагодою поділитися доброю нови-
ною з більш ніж 700 студентами, ба-
гато з яких були буддистами. Багато 
студентів прийшли до пізнання Ісуса 
Христа.

Клімат і перевтома важко впли-
нули на здоров’я Катрін. Американ-
ський лікар порадив їй негайно по-
вертатися додому. Це означало, що 
потрібно все залишати й везти її до-
дому. Ми провели в Гонконгу чоти-
ри з половиною роки. 

Незабаром після нашого повер-

нення Р.С. Тілтон (нині покійний), 
керівник П’ятидесятницької Асамб-
леї Канади, який служив на той час 
в Альберті, запросив нас на обід і 
розповів, що в долині Дрейтон вия-
вили нафту й туди понаїжджало ба-
гато людей. Він відчайдушно нама-
гався переконати когось поїхати в ту 
долину й створити там церкву, але 
безуспішно. Ми в один голос вигук-
нули: «Ми туди поїдемо!» Протягом 
наступних трьох років ми створюва-
ли й зміцнювали в долині Дрейтон 
церкву.

Здоров’я Катрін не дозволяло їй 
працювати на місіонерській ниві. 
Вона вийшла заміж за Конрада Топ-
стеда, фермера й прекрасну люди-
ну.

Через кілька місяців я знову бу-



ла в Гонконгу. Мені запропонува-
ли стати директором Англійського 
коледжу — школи, що належила 
П'ятдесятницькій Асамблеї Канади. 
Я там викладала англійську, історію 
й Біблію. Багато хто отримав спасін-
ня і духовне хрещення. З групою сту-
дентів ми щотижня їхали в колонії 
біженців, ходили від хижі до хижі й 
ділилися з людьми Євангелією.

У той рік у Гонконг приїхали двоє 
євангелістів. Один із них був зі Спо-
лучених Штатів Америки. Інший 
— китайський пастор з Індонезії. В 
обох я побачила таке дивовижне по-
мазання, таку любов і співчуття, та-
кі зцілення! Підчас служіння китай-
ського пастора було навіть воскре-
сіння мертвого. Я поставила кожно-
му з них питання: «Як ви отримали 
таке помазання й силу?» І обидва 
відповіли: «Ми постили й молилися 
21 день — і ось результат».

Я сказала: «Господи! Я вірю, чо-
му ж я не можу виганяти демонів і 
зціляти хворих?» Ми в наших слу-
жіннях бачили зцілення, але не такі, 
як у цих євангелістів. Багато тижнів і 
місяців я в молитві шукала Господа. 
І Він став мене очищати й учити. Це 
було дуже боляче. Я зрозуміла, що 
Бог хоче, щоб ми не тільки залиши-
ли гріх і задоволення цього світу, Він 
вимагає від нас — усього! У цей же 
час Бог став відкривати мені диво-
вижні істини.

Після цього мені й моїй подрузі, 
сестрі Ґвен, прийшло запрошення 
поїхати в Індонезію й попрацювати 
там під час шеститижневих шкіль-
них канікул. Зустрітися з Ґвен я мала 
в Джакарті, але коли туди приїхала 
—  її там не виявилося. А тим часом 
було організовано по три служіння 
на день у двох президентських міс-
тах. Тож приїхав євангеліст — і ним 
була я!

Коли я піднялася на поміст, щоб 
проповідувати, Дух Святий розпо-
чав Свою роботу. Зійшло настільки 
сильне помазання, що люди каяли-
ся й виходили наперед. Дух Святий 
зійшов на людей — і вони отримали 
духовне хрещення. Приїхала Ґвен — 
і ми протягом усіх шести тижнів про-
водили по шість служінь на день.

(Закінчення 
в наступному номері)

Християнський письменник Джеррі Сітцер розповідав про свою 
батьківську твердість. «Мої діти просили у мене безліч різних речей 
— CD-плеєр, велосипед, човен, кішку, екзотичну поїздку під час кані-
кул. Легше сказати, чого вони в мене ще не попросили. Найчастіше я не 
відповідаю на їхні прохання. Коли вони починають налягати на мене, я 
буваю твердий, як скеля, і безсердечний. Однак, якщо якесь прохання 
повторюється довго, раз за разом, я починаю прислухатися. Якщо діти 
просять щось особливо завзято — значить, це їм дійсно потрібно».

На відміну від нас, земних батьків, Бог із самого початку знає наші 
справжні мотиви — чисті вони чи лукаві, шляхетні чи егоїстичні. Розмір-
ковуючи над притчами Христа, я ніяк не міг зрозуміти, чому Бог так ці-
нує наполегливість. Якщо вже мені набридає повторювати знову й зно-
ву одне й те ж прохання, то, напевно, і Йому нудно мене слухати. Чому 
я повинен годинами стукати в двері або проштовхуватися ліктями, щоб 
пробитися до судді? Чому недостатньо одного щирого прохання?

У пошуках відповіді я звернувся до євангельських розповідей про 
життя Христа. Деякі з них показали мені, чим цінна наполегливість. Ко-
ли помер Лазар, обидві його сестри, працьовита Марфа й задумлива 
Марія, гірко ремствували: «Господи! Якби ти був тут, не вмер би брат 
мій» (Ів.11:21). Вони так журилися, що Ісус, дивлячись на сестер, теж за-
смутився, — а потім звершив одне зі Своїх найбільших чудес, виконав-
ши їхнє найпотаємніше бажання.

Героїня іншої розповіді — жінка-хананеянка, яка вперто просила 
Ісу са зцілити її хвору доньку. Навіть учні Ісуса втомилися від її стогонів 
і «попросили Його: Відпусти її, бо кричить услід за нами» (Мт.15:23). 
Христос спочатку відмахується від прохачки, а потім ставить під сумнів 
її право просити Його про щось. Однак жінка-чужинка наполягає далі, 
і тоді Ісус виконує прохання хананеянки, а її віру ставить за приклад із-
раїльтянам.

Біля криниці в Самарії Ісус бесідує з самарянкою про її спосіб життя 
і релігійні погляди. По дорозі в Єрусалим Він залучає багатого юнака до 
дискусії про небезпеки багатства. Самарянка проявляє наполегливість 
— і її життя змінюється. Багатий юнак здається — і засмучено відходить.

Обдумуючи ці історії, я зрозумів: Богу важливий шлях, яким я йду. 
Він поважає свободу людини й не викручує нам руки. Моя наполегли-
вість — ознака того, що я дійсно хочу змінитися. А це — хороша переду-
мова для духовного зростання. Коли я дійсно хочу чогось, я роблю спро-
би й докладаю зусиль. Якщо я хочу підкорити одну з вершин, хочу про-
гнати дятлів із даху або провести в будинок Інтернет, то я роблю все не-
обхідне для досягнення мети. Чи я настільки ж наполегливий у молитві?

«Молитва не змінює Бога, але змінює того, хто молиться». Здається, 
це висловлювання належить філософу К’єркегору, але я натрапляв на 
нього в різних книгах і статтях не менше десятка разів. Я не можу по-
вністю погодитися з першою частиною цього висловлювання (перш за 
все тому, що це не відповідає свідченням Писання, візьміть хоча б мо-
литву Авраама). Бог хоче, щоб ми висловлювали свої прохання сміливо 
й без приховування. В іншому випадку ми, ймовірно, позбавляємо себе 
дивовижних сюрпризів. Що, якби десять прокажених біля дороги не за-
кричали, якби не попросили Христа про зцілення? Що, якби хананеянка 
боязко замовкла замість того,  щоб і далі просити про зцілення доньки?

Занадто часто теза про незмінність Бога служить виправданням для 
нашої власної мінливості в молитві. «Якщо майбутнє сплановане Богом, 

Одного разу 
не достатньо



навіщо набридати Йому?» Однак, 
піддавшись такому фаталізму, ми 
позбавляємо сили й другу частину 
формулювання К’єркегора. Адже, 
відважно стукаючи в небеса своїми 
молитвами, ми дійсно змінюємо-
ся. Якщо я перестану вірити, що Бог 
чує мої прохання — а це головний 
сенс двох притч Ісуса — я, найімо-
вірніше, перестану молитися й тим 
самим перекрию основний канал 
зв’язку з Богом.

Постійна молитва знову й знову 
вводить мене в Божу присутність. 
Це дає мені кілька важливих пере-
ваг. Виливаючи душу перед Госпо-
дом, я знімаю тягар із серця, пере-
кладаю частину свого тягаря на пле-
чі Бога, Який краще за мене знає, 
що робити. Мало-помалу я пізнаю 
Бога все краще й розумію, що Він 
зовсім не схожий на неправедного 
суддю або на примхливого сусіда, 
хоча так іноді може здатися. Прово-
дячи час із Богом, я починаю глиб-
ше розуміти, чого Він хоче, і бачити 
свою роль в Його планах.

Заради чого древні язичники 
молилися своїм богам? Цицерон 
відповів на це питання грубо й від-
верто: «Ми молимося не за те, щоб 
Юпітер зробив нас кращими, а за 
те, щоб він дав нам матеріальні бла-
га». Християнський підхід до мо-
литви протилежний. Ми, звичайно, 
можемо звертатися до Бога з про-
ханням за матеріальні блага. Іноді з 
милості Божої ми їх отримуємо. Але 
процес молитви відкриває для нас 

етапі, я, ймовірно, так само підхо-
джу й до Бога. Але потім неминуче 
переконуюся в тому, що Він мудрі-
ший за мене. Я починаю розуміти: 
Господь теж просить, шукає і стукає, 
але так делікатно, що я інколи цього 
не помічаю.

«Не вірю, що Бог залишає без 
уваги хоча б одну молитву, якою б 
поганою або немічною вона не бу-
ла. Але якби Бог задовольняв кож-
не прохання кожної людини або 
кожної групи людей, це був би не 
Бог, а диявол», — сказав знамени-
тий англійський письменник XIX 
століття Джордж Макдональд. Мо-
литва — це не монолог, а діалог, у 
якому обидві сторони підлаштову-
ються одна під одну. Я чесно при-
ношу Богові свої тривоги й турботи, 

але після спілкування з Ним часто 
сповнююся зовсім іншими турбота-
ми й тривогами. 

Коли апостол Петро «вийшов 
на горницю», щоб помолитися, він 
думав переважно про їжу. Апостол 
ще не знав: перш ніж він спустить-
ся з даху, Бог докорить йому за шо-
вінізм і законництво (див. Дії 10) і 
довірить йому зовсім незвичну для 
нього місію. Але якщо ми наполе-
гливі й постійні в молитві, то наші 
плани й бажання узгоджуються з 
волею Бога.

Філіп ЯНСІ

канал зв’язку з Богом, дає 
Богу можливість зміни-
ти нас на краще. Постій-
на молитва змінює мене, 
тому що допомагає мені 
побачити світ і моє влас-
не життя очима Бога. Роз-
виваючи свої відносини з 
Богом, я усвідомлюю: Він 
набагато краще за мене 
знає, що мені потрібно.

Спілкуючись із люди-
ною, я зазвичай хочу, щоб 
вона прийняла мою точ-
ку зору. Я хочу, щоб про-
давець машин погодився 
з моєю ціною, щоб сусід 
голосував за того ж кан-
дидата, що і я. У молитві, 
особливо на першому її 



Будь людиною розумною

Нещодавно я прочитав оповідь про Котако Вамуру. Цей чоловік сорок 
років був мером містечка Фудай у Японії з населенням 3000 жителів. І 
якось цей чоловік отримав інформацію, що колись, як стався землетрус, 
великі хвилі обрушилися на прибережні містечка та села їхньої країни. 
Ця інформація не давала мерові спокою. Він вирішив, що для того, щоб 
уберегти своїх людей, він повинен побудувати величезну стіну-дамбу на 
березі, яка б захистила місто під час цунамі. Її почали будувати в 1967 році 
й будували 17 років. Дамба була 205 метрів завдовжки й 15,5 метрів за-
ввишки. У 1984 році, коли будівництво було завершене, з’ясувалося, що 
на нього було витрачено 30 млн. доларів. Жителі містечка обурювалися, 
бо не бачили жодної загрози для себе. У навколишніх селах теж були дам-
би, але до 10 метрів. Проте мер, незважаючи на критику земляків, таки 
втілив свій проект.

Помер Котако Вамура в 1997 році, так і не пересвідчившись у корис-
ності свого проекту. Але через 14 років 11 березня 2011 року стався жах-
ливий землетрус. Хвилі піднімалися до 38 метрів в океані. І коли вони 
доходили до берега, то знищували все на своєму шляху. Це був найсиль-
ніший землетрус з усіх, які будь-коли були в Японії. Загинуло 15,5 тис. лю-
дей, 3 тис. — зникли безвісти, було повністю зруйновано 120 тис. споруд, а 
670 тис. виявилися непридатними для проживання. І на всьому побереж-
жі, де пройшло цунамі, вціліло лише одне-єдине містечко. Це було місто 
Фудай. І ті люди, які колись обурювалися й крутили пальцем біля скроні 
на адресу свого мера, йдуть із квітами до його могили, бо усвідомлюють, 
що він урятував їхнє місто. Він був мудрою людиною, тому що тоді, коли 
ще ніхто й не думав про небезпеку, він знав, як її попередити. 



За часів царя Давида взялися пе-
реписувати населення, щоб дізна-
тися, скільки людей живе в царстві. 
Перерахували всіх людей із кожного 
коліна, доповіли про це Давидові. І 
от про одне з колін, коліно Ісахаро-
ве, сказано цікаві слова: «З синів Іс-
сахарових прибули люди розумні, 
котрі давали пораду, що коли випа-
дало діяти Ізраїлеві, — їх було двіс-
ті начальників, а всі брати їх слуха-
ли слів їх» (1Хр.12:32, переклад П. 
Куліша). В Іссахаровому коліні було 
87 тис. чоловіків. Але лише про 200 
з них сказано, що це люди розумні, 
які знали, що й коли треба робити.

Що означає бути людиною ро-
зумною?

«Ні вигляду, ні величі»
Людина розумна не залежить від 

зовнішніх обставин. В Ізраїлі було 
12 різних колін. Про деякі з них ми 
маємо більше інформації, про них 
більш детально написано в Біблії. 
Коліно Левія — це коліно священ-
ників. З коліна Юди походять царі. 
З коліна Веніамінового був перший 
цар Саул, Гедеон, Павло. А з чим 
пов’язане ім’я Іссахар? Коли Яків 
давав своїм синам останні наста-
нови перед смертю, то назвав його 
диким ослом. Цьому коліну було да-
но невеликий наділ землі. Правда, 
був один суддя з коліна Іссахарово-
го. Про нього в Писанні сказано: «І 
став по Авімелехові на спасіння Із-
раїля Тола, син Пуї, сина Додового, 
муж Іссахарів. І він сидів у Шамірі в 
Єфремових горах. І судив він Ізраї-
ля двадцять і три роки, та й помер, і 
був похований в Шамірі» (Суд.10:1-
2). Серед царів Ізраїля був також 
один цар із коліна Іссахара, звали 
його Баша. Ось що каже про нього 
Боже Слово: «І було слово Господнє 
через пророка Єгу, сина Хананієво-
го, до Баші та до дому його, а то че-
рез усе те зло, що коїв він у Господ-
ніх очах, щоб гнівити Його чином 
своїх рук, щоб бути, як Єровоамів 
дім, що Він побив його» (1Цар.16:7).

Тобто нічого величного не гово-
риться про цей рід. Ці розумні люди 
не мали ні вигляду, ні величі. Це не 
були, якщо казати по-сучасному, ні 
внуки Воронаєва, ні нащадки Мар-
тіна Лютера, ані хто інший, який міг 
би похвалитися своїм родоводом.

Розумні люди — непомітні. Во-

ни нічим не відрізняються зовні від 
інших. Але це люди, які знають, що 
й коли треба робити. І таких людей 
потребує нині християнство. Хрис-
тиянство нині потребує людей, які 
здатні зрозуміти, що й коли треба 
робити.

У Писанні сказано: «Отож, ува-
жайте, щоб поводитися обереж-
но, не як немудрі, але як мудрі, ви-
користовуючи час, дні бо лукаві!» 
(Еф.5:15). У грецькій мові є два по-
няття для означення часу — «хро-
нос» і «кайрос». Слово «хронос» 
вказує на час, який Бог дав нам про-
жити, це лінійний час від народжен-
ня до смерті. Слово «кайрос» вказує 
на зручний, сприятливий момент у 
житті. Тобто в певні періоди нашо-
го життя є певні моменти, коли Бог 
спонукує нас до змін, до дії. І Писан-
ня свідчить, що мудра людина вміє 
використовувати ці моменти. Це 
слово «кайрос», вжите в процитова-
ному Посланні до ефесян, а також у 
грецькому перекладі Першої книги 
хронік, у тому уривку, який ми про-
читали про синів Іссахара.

Коли Бог говорить до нас, що 
треба щось робити, то нам, розум-
ним людям, треба вміти розпізнава-
ти, що саме й коли ми повинні роби-
ти. Тому спинися на своєму шляху й 
зрозумій, де ти є зараз. Якщо ти ще 
молода людина й думаєш, що тобі 
ще дуже багато лишилося часу, то, 
повір, він минає так швидко, що ти 
й не помітиш, як пролетить. Як на 
мене, біда сучасного християнства 
в тому, що люди живуть якимсь не-
усвідомленим «хроносом», тобто 
просто проживають своє життя, не 
усвідомлюючи, що в житті є певні 
моменти, коли потрібно щось зро-
бити. Людина розумна здатна від-
різнити ці моменти.

Зрозуміти час від Бога
У Біблії згадується мурашка як 

приклад працелюбності й мудрості 
(див. Пр.30:24-25). Мурашки — на-
род не сильний, тобто не мають ні 
вигляду, ні величі. Ми можемо лег-
ко розчавити їх, якщо вони потра-
плять нам під ноги. Проте в Книзі 
приповістей сказано: «Іди до му-
рашки, лінюху, поглянь на дороги 
її й помудрій: нема в неї володаря, 
ані урядника, ані правителя; вона 
заготовлює літом свій хліб, збирає 

в жнива свою їжу» (Пр.6:6-8). Тобто 
мурашка заготовляє собі їжу у від-
повідний час. Маленька мураха — 
приклад для багатьох із нас. Вона 
знає, що настане час, коли немож-
ливо буде заготовляти собі пожи-
ву. Вона знає, що прийде час, коли 
жниво закінчиться й буде надто піз-
но — ти будеш голодувати або на-
віть загинеш, якщо не заготуєш їжі 
у свій час. Так і нам треба знати Бо-
жий «кайрос» — момент, коли тре-
ба робити те чи інше.

Прикладом такої людини був Йо-
сип. Юнак-раб, стоячи перед елітою 
тогочасного єгипетського суспіль-
ства, дає пораду фараонові: «Нехай 
учинить фараон, і нехай призначить 
урядників над краєм, і нехай за сім 
літ достатку збирає п’ятину врожаю 
єгипетської землі. І нехай вони по-
збирають усю їжу тих добрих років, 
що приходять, і нехай вони позби-
рають збіжжя під руку фараонову, 
на їжу по містах, і нехай бережуть. І 
буде та їжа на запас для краю на сім 
літ голодних, що настануть в єгипет-
ській землі, і край не буде знищений 
голодом» (1М.41:34-36). Тобто Йо-
сип був людиною, яка знала, що й 
коли треба робити, тому й урятував 
увесь народ землі єгипетської. Тоді 
коли прийде час голоду пізно буде 
казати: «Тепер будемо збирати», бо 
збирати буде нічого. Збирати треба 
в сприятливий час, який визначаєть-
ся грецьким словом «кайрос». Йо-
сип зрозумів цей час.

Тепер погляньмо на негативний 
приклад. Ним є коник-стрибунець 
із відомої байки, який прогуляв усе 
літо. А коли насунули холоди, «Ко-
ник плаче, серце мліє; / Кинувсь 
він до Мурав’я: / — Дядьку, он зи-
ма біліє! / От тепер же згину я!» А 
Мураха, перш ніж дати йому якесь 
пожертвування, каже: «А чого ж ти 
влітку не зробив запасів?» — «Та ве-
село так було, що я про це й не ду-
мав». І, наче вирок, звучать слова, 
що момент було втрачено: «Проспі-
вав ти літо Боже, / — Вдача вже твоя 
така,— / А тепер танцюй, небоже, / 
На морозі гопака!» («Коник-стрибу-
нець», Л. Глібов).

Особливої величі не мала єв-
рейська дівчина-полонянка, яка по-
трапила в гарем царя Ахашвероша. 
Спочатку вона несміливо очікувала, 
чим же закінчиться наказ про вини-



щення її народу і чи торкнеться він 
її як дружини царя? Проте її опікун 
і наставник Мордехай сказав їй: «Бо 
якщо справді будеш ти мовчати цьо-
го часу, то полегшення та врятуван-
ня прийде для юдеїв з іншого місця, 
а ти та дім твого батька погинете. А 
хто знає, чи не на час, як оцей, дося-
гла ти царства!...» (Ест.4:14).

Спочатку в житті Естер був ли-
ше «хронос» — час, коли вона на-
родилася, жила, стала царицею. 
Але зрештою настала мить Божа — 
«кайрос». І жодне виправдання на 
зразок: «Усі царські раби та народ 
царських округ знають, що кожен 
чоловік та жінка, що прийде до ца-
ря до внутрішнього подвір'я непо-
кликаний, один йому закон — убити 
його, окрім того, кому цар простяг-
не золоте берло, і буде він жити. А 
мене не кличуть входити до царя от 
уже тридцять день...» (Ест.4:11) — 
тут недоречне. Ця дівчина не зрозу-
міла б цього — і добре, що поряд з 
нею був мудрий наставник, який ба-
чив часи й пори. Дівчина прислуха-
лася до його поради й не зробила 
фатальної помилки.

У наступному прикладі ми мо-
жемо побачити негативні наслідки 
неправильного розуміння часу не 
просто для однієї людини, а для ба-
гатьох народів. Це було 800 років то-
му, коли територія Київської Русі бу-
ла поневолена монголо-татарами. 
Внук Чингізхана Кубилай-хан, який 
жив із 1215 до 1294 року, завоював 
ще більше земель, ніж його дідусь. 
Його імперія вважається найбіль-
шим царством, яке будь-коли існу-
вало у світі. У 1264 році, коли цей 
хан будував місто Ханбалик (зго-
дом було перейменовано в Пекін) 
як столицю свого царства, до нього 
прийшло двоє чоловіків-мандрівни-
ків із Італії. Одного з них звали Мар-
ко Поло. Ці люди розповіли йому 
про вірування людей у Європі, про 
Бога, Якому вони поклоняються, 
розказали, що таке християнство. І 
Кубилай-хан відповів їм на це: «Мій 
народ, який живе на всій ці величез-
ній території від Китаю, Індії і аж до 
Європи готовий прийняти нову ре-
лігію. Тому коли ви повернетеся на 
батьківщину й потрапите до Папи 
Римського, то скажіть йому: «Будь 
ласка, пришли в наше царство сто 
місіонерів, щоб вони навчили наш 

народ нової релігії». Після аудієн-
ції Марка Поло з Папою Римським 
в ту імперію було послано двох мі-
сіонерів, які, дійшовши до Вірменії, 
повернулися додому. Вони не по-
бачили сприятливого часу. А це був 
момент, коли люди були готові при-
йняти християнство. І цей момент 
було втрачено. 

Коли я читаю про це, то моє сер-
це обливається кров’ю. Замість того, 
щоб приводити людей до істинної 
віри, тогочасні християнські лідери 
будували величні храми й замки, 
у яких вони віддавалися пожадли-
вості, організовували Хрестові по-
ходи, впроваджували нові способи 
інквізиції. А знайти 100 місіонерів 
для євангелізації величезної країни 
вони не змогли і втратили «кайрос» 
Божий.

Отже, людина, яку Бог називає 
розумною, — це не та, яка має пев-
ний вигляд чи велич, певні повнова-
ження чи ресурси, а яка знає, що й 
коли треба робити.

«Всі брати їх слухали слів їх»
Людина мудра, яка зрозуміла, 

що й коли робити, — буде вести лю-
дей за собою. У коліні Іссахаровому 
за порадами кожного з 200 людей, 
які мали розуміння від Бога й знали, 
що треба робити, ішло 435 співвіт-
чизників. 

Дуже часто ми уявляємо собі, 
що лідер церкви — це той, хто дуже 
багато робить. Він має бути постій-
но зайнятим і в нього не може бу-
ти часу для себе. Але це не правиль-
не розуміння. Лідер — це не той, 
хто постійно щось робить, а той, хто 
знає, що й коли потрібно робити. Не 
просто перейматися якимсь деше-
вим активізмом, а відчувати, що, ко-
ли й де треба робити. Може, у цей 
час треба побути з сім’єю, а тоді — 
поїхати на євангелізацію в те чи ін-
ше місце. Лише за лідерами, які зна-
ють, що й коли треба робити, будуть 
іти люди. 

Мудрі лідери передбачають май-
бутнє, знають, що треба в даний мо-
мент, щоб досягти бажаного резуль-
тату в майбутньому. Мудрі керівни-
ки вміють відділяти активність від 
продуктивності, вони не просто кру-
тяться, як білка в колесі, а роблять 
те, що дає добрі плоди у сприятли-
вий для цього час. Роберт Клінтон у 

книзі «Становлення лідерства» на-
писав, що «Лідер — це людина, яка 
отримала від Бога здібності й відпо-
відальність для того, щоб так вести 
певну групу людей, як це відповідає 
волі Божій». Лідер — це не та люди-
на, яка просто щось робить. Не про-
сто проводить недільне зібрання чи 
зібрання на тижні. Він знає, що тре-
ба зробити, щоб група людей, за 
яку він відповідає (хай це буде ди-
тяче служіння, молодіжне, жіноче 
чи будь-яке інше), рухалася так, щоб 
це відповідало волі Божій. Вони не 
просто кудись ведуть людей, а ве-
дуть їх до відповідної цілі, у відпо-
відне місце, де їх хоче бачити Бог.

Тобто мудрий лідер — це той, хто 
бачить більше, бачить далі й бачить 
раніше, ніж інші. Джон Максвел ска-
зав: «Усі великі лідери відрізняють-
ся двома рисами: вони знають куди 
йдуть і здатні переконати інших йти 
за ними». 

Отже, мудрі люди — це ті, які, 
можливо, не мають ні виду, ні ве-
личі, але знають час і свою місію в 
цей час. Котако Вамура будував сті-
ну, хоча багато хто його не розумів. 
І робив він це не після землетрусу й 
цунамі, а перед ними. Йосип збирав 
зерно в житниці за сім років до на-
стання голоду. І ці люди врятували 
багато життів. 

Закінчуючи, я хотів би згадати 
одну жінку. Її ріст складав 145 см, 
вага — 45 кілограмів. Народилася 
вона в 1910 році в чи не найбідні-
шій на той час європейській краї-
ні Албанії. Коли їй було 8 років — 
помер її батько. Щоб прогодувати 
сім’ю, мама дуже багато працювала 
й не мала часу дбати про дітей. Про-
те дівчина закінчила коледж, отри-
мавши педагогічну спеціальність, і 
стала католицькою монахинею. Я 
думаю, що ви здогадалися, що ім’я 
цієї жінки — Мати Тереза.

І от ця жінка, яка не мала ні ви-
ду, ні величі — не походила з відо-
мої родини, не була красунею, одяг-
нена в чернечий одяг, одного разу 
пообіцяла Богові: «Що б Ти не зве-
лів мені, куди б Ти мене не послав 
чи не покликав, я готова до цього. 
Я завжди й усюди піду за Тобою! Не 
я буду керувати своїм життям, ним 
будеш керувати Ти». Їй тоді було 20, 
стало 25, 30, 35 — і нічого особли-
вого не відбувалося в її житті. Але 



якось їй потрібно було у справах ор-
дену, у якому вона служила, поїхати 
в Калькутту — одне з найбільших міст 
Індії. І 10 вересня 1946 року, коли мо-
нахині виповнилося 36 років, Господь 
проговорив до її серця: «Я хочу, щоб 
ти поїхала в Калькутту і турбувалася 
про найбідніших людей цього міста, 
про тих людей, які вже нікому не по-
трібні. Це хворі на проказу, ті, які ле-
жать на вулицях».

Коли вона сказала своєму архіє-
пископу, що до неї проговорив Бог, 
він відповів: «Ні, я тобі цього не до-
зволяю. Місце монахині — у монасти-
рі». Тереза сорок днів поспіль щодня 
приходила до нього й переконувала, 
що Бог її кличе служити обездоленим 
людям. Коли вона не отримала до-
зволу, то сказала: «Значить, мені до-
ведеться вийти з вашого ордену, бо я 
хочу робити те, що велить Господь». 
Написали листа Папі Римському, той 
зібрав кардиналів, які вирішили дати 
їй цей дозвіл, бо в неї, мовляв, усе од-
но нічого не вийде — їй не вистачить 
сил.

Проте ця маленька жінка організу-
вала орден, послідовники якого тур-
бувалися про найбідніших людей у 
Калькутті. Спочатку її праця була пе-
клом на землі. Ніхто їй не допомагав, 
у неї не було жодних ресурсів, але во-
на йшла до людей, молилася й просто 
доглядала за ними. Вона відчула, що 
це саме її час і її місце.

І коли цій монахині було близько 
60-70 років, люди стали говорити про 
неї. Люди стали ставити її у приклад. 
У 1979 році їй присвоїли Нобелівську 
премію миру. Вона прийняла цю пре-
мію й одразу ж віддала її на служіння 
людям. Після того президенти світу 
записувалися в чергу, щоб поговори-
ти з цією жінкою. Вона стала справ-
жнім лідером. І багато хто хотів виві-
дати секрет її успіху. Але її секрет був 
не у ролі чи статусі, не у видгляді чи 
величі, а тому, що вона пізнала «кай-
рос» Божий і була слухняна Господу.

Хай же Бог дасть кожному з нас 
мудрість і здатність чути голос Божий. 
І якщо Він скаже нам щось зробити — 
то зробити вчасно, бо лише тоді нас 
зможуть назвати людиною розум-
ною, яка знає, що й коли робити.

Лео ФРАНК

Воля Божа для нас — це часто «кіт в мішку». Тому коли ми молимо-
ся: «Нехай буде воля Твоя і на землі, як на Небі», то сповідання наше 
іноді номінальне, оскільки все-таки хочемо, щоб усе було по-нашому 
— як ми бачимо, як ми прорахували, так, як, на наш погляд, буде кра-
ще для нас. Його воля — це поки що не складені в одну картину пазли. 
А в нашій волі все без пазлів — хочемо «ось так» і хочемо сьогодні.

Років зо три тому я молилася про одну ситуацію й побачила, як Суд-
дя в мантії закрив папку, владно вдарив суддівським молотком, і я по-
чула слова: «Справу закрито». Той же владний звук прозвучав уві сні, у 
якому двоє дверей кімнати, де я перебувала, зачинилися з тією ж вла-
дою. І ти нічого не можеш із цим зробити. Він зачинив, і ти не можеш 
відчинити. Він сказав: «Справу закрито» — і ти не можеш її відчинити 
якимось іншим шляхом.

Влада Бога — це не «мусі-пусі». Це щось, що неможливо зупинити. 
Минулого тижня вночі в нас був землетрус. Не дуже великий, але й не 
дуже малий — 4,7 балів. Ми з чоловіком навіть не прокинулися, але 
деякі прокинулися від поштовхів. Землетрус — це те, чого не зупиниш. 
Також і влада Бога — не має важеля, щоб її відключити. Якщо, скажі-
мо, Бог став нас трусити, Він доб’ється результату Своїм способом, а 
не нашим. І ми не зупинимо «землетрусу» нашого життя, поки він не 
зробить свою роботу.

Вивільнення Божої слави буде тільки всередині Його волі щодо нас. 
Так, найімовірніше, всередині Його волі доведеться не раз проїхатися 
на роллеркостері (американські гірки — прим. ред.), заплющивши очі 
й задихаючись від страху. Доведеться до останньої крапельки пере-
жити слово «безсилля». Але саме в цьому безсиллі відкриється друге 
дихання. Тільки це буде вже Його дихання.

Тут відмінність Його волі й нашої. Наше свавілля хоче протримати-
ся на першому диханні й не ризикувати втратою сил. А Він веде туди, 
де вже не залишається сил. У цьому божественний задум. Але саме в 
тому місці, що лякає нас, відбувається обмін нашого безсилля на Його 
подих, Його силу, Його чудеса.

Тоді, у 2016, коли почула безапеляційні слова «справу закрито», я 
злякалася. А раптом не по-моєму? Раптом те чи це? Коли так багато 
пазлів бракує, а з наявних ти ніяк не можеш скласти картину того, що 
буде, владні слова «справу закрито» насторожують, бо це той самий 
«кіт у мішку».

Але тепер, коли я дописала цей текст до цього моменту, на мене 
«звалився» новий зміст оцих слів. І я зрозуміла, що взагалі неправиль-
но тлумачила ті слова. Сенс не в тому, яким способом Він закриє цю 
справу (що мене дуже турбувало), а в тому, що Він, праведний Суддя, 
закриє цю справу на мою користь. Коли диявол проти вас веде справи, 
Бог рано чи пізно закриє їх. Владно. І ніхто після Його крапки не зможе 
відредагувати те, що сказав Він, і поставити власну крапку. 

Його влада — не порожній елемент. Бог панує в любові. Його во-
ля щодо нас також народжується в Його любові. І якщо ми довіряємо 
Його любові, ми молимося з самого денця серця: «Господи, у Тебе вся 
влада на Небі й у моєму житті». І ми відмовляємося від будь-якої своєї 
волі, від уявлення про неї як про щось краще для нас, і складаємо з се-
бе повноваження редактора Його волі. Божа воля для нас — найкраще 
з найкращого. Не варто редагувати досконалого.

Марина МИРОНОВА

Воля Божа — це поки що не 
складені в одну картину пазли



Представлясмо область

— У чому особливість Чернігів-
щини, чим вона відрізняється від 
інших регіонів?

— Це навіть важко пояснити, це 
треба відчути… Тут, як кажуть, духо-
вна пустеля. Не те, що ми бідкаємо-
ся, ніби нам найважче. Є й інші об-
ласті, де мало церков і важко вести 
служіння. Але ось цей трикутник, 
який захоплює Чернігівську, Сум-
ську й Полтавську області, має осо-
бливо важку духовну атмосферу. 
Конотоп — Диканька — Прилуки. 
Усе просякнуло чаклунством, окуль-
тизмом, сатанізмом. Тут це — «нор-
мальне явище». Навіть є такі речі, 
які не розкажеш, бо люди просто не 
повірять, подумають, що це вигад-
ки. Пам’ятаю, коли тільки приїхали 
сюди, — це відчувалося майже на 
фізичному рівні: в’їжджаєш в об-
ласть — і ніби щось тисне.

Коли тільки починали тут благо-
вістити, сатаністи навіть відкрито 
приходили на наші богослужіння… 
Потім нам розповідали, що їхня ціль 
— щоб розпадалися сім’ї, щоб руй-
нувалися церкви. І вони мають свої 
молитви й пости за це.

— Коли з’явилися перші церкви 
на Чернігівщині? Як прийшла Єван-
гелія в цю область?

Старший пресвітер церков 
ХВЄ  Чернігівщини

Віталій Гавула: 
«Бог часто діє в 

людській немочі»

— Згідно з розповідями, раніше 
тут були церкви, переважно бап-
тистські. Звичайно, не такі великі, як, 
скажімо, на Рівненщині. Я говорю 
про часи, коли ще п’ятидесятницькі 
церкви входили в баптистський со-
юз. Характерно, що в багатьох се-
лах, де ми сьогодні починаємо пра-
цювати, де люди дуже відкриті до 
Євангелії, чуємо, що там колись, ще 
в довоєнні часи, були зібрання. По-
тім це все було сильно придушене, 
особливо на Чернігівщині. Радян-
ська влада постаралася — церков 
майже не лишилося.

Як заснувалося об’єднання? На-
приклад, одна з найстаріших — ні-
жинська церква — була заснована 
під час служіння першого облас-
ного служителя Степана Федька. 
Він у 1990-х роках вийшов із бап-
тистів, отримавши хрещення Свя-
тим Духом, і став організовувати 
п’ятидесятницький рух. Тоді утво-
рилися церкви в Ніжині, Лосинівці…  
Тож є кілька давніших общин, а так 
усе — нові місіонерські церкви, за-
сновані на початку 2000-х років.

Я приїхав сюди у 2001-му, спер-
шу почали працю на півдні Чернігів-
щини. І там, де поселилися місіоне-
ри, утворилися церкви. Найбільша 
церква тепер — у Ніжині, вона налі-

чує 101 людину. А так — церкви зде-
більшого невеликі. В області зареє-
стровано 25 общин.

— Те, що церков небагато й во-
ни маленькі — як впливає на слу-
жіння?

— Територія області — досить 
велика, вона на третьому місці після 
Одеської й Дніпропетровської. І від-
стань — це якраз та ціна, яку ми пла-
тимо постійно. У південному регіоні 
церкви знаходяться на відстані 30-
50 км одна від одної, а на півночі об-
ласті — ще далі. У «крайню» церкву 
треба їхати майже 300 км.

— Отже, церква на Чернігівщи-
ні в основному зростає через про-
повідь Євангелії в нових населених 
пунктах. А які методи благовістя у 
вас найрезультативніші? Які слу-
жіння найбільш розвинуті?

— Я думаю, один із найуспішні-
ших методів — дитячі табори. Час-
то, коли проводимо табір у якомусь 
селі, з сусідніх просять, щоб і в них 
провели. Запрошують і на День се-
ла, і на інші заходи. Люди бачать, що 
ми служимо їхнім дітям — і це від-
криває їхні серця.

Також — індивідуальна робота. 
Знайомство, спілкування… Не всі 



відразу йдуть на контакт, але якщо 
вдається потоваришувати, дати від-
чути, що вони потрібні, що ними ці-
кавляться, що про них турбуються… 
Такі люди найшвидше приходять у 
церкву.

А також — окремі акції, напри-
клад, Мобільна клініка. Це дає ду-
же позитивний ефект. Соціальна ро-
бота, гуманітарна допомога… Хоча 
тут є й плюси, і мінуси. Приїжджала 
молодь із США, багато допомагали 
людям — це приваблювало їх до 
церкви. Але не стало допомоги — і 
не стало людей. Хоча якийсь неве-
ликий відсоток із них усе одно ли-
шився. 

— Це говорить про те, що багато 
людей мають потребу в матеріаль-
ній допомозі?

— Так, дуже багато. Порівняно 
із Західною Україною, люди тут жи-
вуть набагато бідніше. Тому що ін-
ший менталітет. Наприклад, взяти 
рівненське Полісся — якщо навіть 
не враховувати тих, хто збагатився 
на бурштині, люди живуть непога-
но. У чоловіків є розуміння — їха-
ти на заробітки. Жінки — збирають 
ягоди. А тут люди якось менш орієн-
туються… Тому, звичайно, мають по-
требу в підтримці.

— Та все ж церква зростає? Лю-
ди приймають хрещення? Наскіль-
ки динамічний цей процес?

— Мабуть, ситуація в нас пропо-
рційна ситуації в усій Україні. Багато 
залежить від того, як рухається кож-
на окрема церква. Хто як працює — 
такий і отримує результат. Хоча є та-
кі місця, де дуже важко йдуть спра-
ви, незважаючи на всі старання.

— Якої підтримки потребують 
церкви Чернігівщини? Чим вам до-
помогти?

— Найбільше не вистачає пра-
цівників, а саме — місіонерів. Куди 
поїхали місіонери, де поселилися, 
витримали перші труднощі — там 
є результат. Найкраще — коли саме 
сім’я бере місіонерську точку й слу-
жить там. Але сьогодні це важче. Те-
пер є що робити, куди поїхати на за-
робітки. Тому на місію їде менший 

відсоток людей, але вони — більш 
посвячені.

— Які місії працюють на Черні-
гівщині?

— Тут працюють в основному мі-
сія «Голос надії» та «Добрий сама-
рянин». Але особливих «кордонів» 
між місіонерами немає, тим більше 
— конкуренції. Звичайно, офіційно 
— це дві різні організації. Але між 
собою ми маємо дуже гарні стосун-
ки й співпрацю. 

— Ви вже більше року старший 
пресвітер області. Розкажіть, будь 
ласка, які етапи в служінні про-
йшли. Ким були до цього?

— Ким я був, тим і лишився (смі-
ється). З молодості був місіонером, 

церков — 26
членів церков — 608
церков, які мають власні доми 
молитви — 25
пасторів — 15
дияконів — 18
молоді в церквах — 186
керівників молоді — 6
місіонерів від церков — 3
хорів — 2
музичних гуртів — 9

реабілітаційних центрів — 3
людей, які проходять реабіліта-
цію — 30
служіння у тюрмах — 1
відповідальних за жіноче служін-
ня — 11
недільних шкіл — 20
учнів недільних шкіл — 264
учителів недільних шкіл — 35
проведено християнських табо-
рів (за рік) — 22

Статистика Чернігівського об’єднання церков УЦХВЄ 
станом на 1 січня 2019 року



у 17 років вперше поїхав на місяць 
у Вінницьку область. Пізніше слу-
жив у Рівненській області, був за-
ступником відповідального за місі-
онерський відділ «Доброго самаря-
нина». Потім одружився. Працював 
у ХТРК.

Коли місія «Добрий самарянин» 
починала працю на Чернігівщині, 
мені доручили організаційну адмі-
ністративну роботу. Ми співпрацю-
вали з Олександром Федорчуком 
(який потім організував місію «Ага-
пе»), він один із перших амери-
канських місіонерів, який став сю-
ди приїжджати. Разом проводили 
євангелізації, приїжджав євангеліст 
Річард Михальський, гурт «Авен-
Езер».

Потім постало питання, хто тут 
залишиться. Коли Павло Радчук по-
просив мене взяти на себе цю від-
повідальність, я став молитися. І по-
ставив таку умову: «Боже, якщо це 
Твоя воля, то хай і моя дружина по-
годиться!» І коли я їй сказав, вона 
відразу ж дала згоду. Але ми їхали 
на один рік, тимчасово, поки все на-
лаштується. Просто цей «один рік» 

й при Михайлові Куксі. А коли він 
склав повноваження, старшим пре-
світером обрали мене.

— Напевно, ця посада не стала 
для вас несподіваною. Та все ж — 
ви відразу погодилися чи вагали-
ся?

— Ще Степан Григорович мені 
пропонував, але тоді я категорично 
відмовився. Я розумів: поки що це 
не для мене. Я був достатньо заван-
тажений служінням. Цього разу я 
молився декілька місяців — і отри-
мав від Бога підтвердження, що це 
Його воля. Тому й погодився.

— Хочу повернутися у ваші юна-
чі роки. Звідки у вас взялося це ба-
жання — бути місіонером?

— Це бажання виникло ще в ди-
тинстві. Ще до розпаду СРСР, коли 
все заборонялося й відкрито про 
такі речі ніхто не говорив… Я й сам 
не знаю, у який саме момент у ме-
не з’явилася ця мрія — бути місіо-
нером. Пам’ятаю, коли закінчував 
школу, то молився: «Боже, допомо-
жи мені добре скласти екзамени — і 

я буду місіонером».
Якраз тоді в Рівному заснували 

місію «Добрий самарянин». Пів ро-
ку я працював на будівництві офісу 
місії. Потім було навчання в місіо-
нерській школі — це 1993-1994 ро-
ки.

— Ви виростали в християнській 
сім’ї. Але чи був якийсь перелом-
ний момент у пізнанні Бога?

— У семирічному віці я невдало 
впав із велосипеда й отримав силь-
ну внутрішню травму. Розрив киш-
ківника, травма печінки… Протя-
гом двох місяців мені зробили три 
складні операції. Мама казала, що 
я двічі був при смерті. Лікарі не да-
вали шансів на життя. Моя бабуся 
поїхала в Дубно до сестри Фені на 
молитву, і Святий Дух відкрив: «Це 
не на смерть, а для Моєї Слави!» І 
мої батьки дуже зміцнилися цим 
словом. Буквально через два міся-
ці я власними ногами вийшов із лі-
карні. Усі дивувалися! Я розумів, що 
це зробив Бог. І в мене завжди бу-
ло прагнення до Бога. Я любив від-
відувати богослужіння, сідати на пе-

затягнувся (сміється).
Ми приїхали в При-

луки, де проживаємо 
й до сьогодні. Це тре-
тє за населенням місто 
в Чернігівській області. 
Тут уже була церква, 15 
чоловік. Я став викону-
вати обов’язки пасто-
ра, а через пів року ме-
не рукопоклали. Разом 
із цим доручили відпо-
відальність за місіонер-
ську працю «Доброго 
самарянина» в цьому 
регіоні. Мені тоді було 
24 роки.

До речі, на початку 
окремого Чернігівсько-
го об’єднання не було, 
воно входило в Київ-
ське. Відокремилося 
воно ще до мого приїз-
ду. Старший пресвітер 
Степан Федько був ду-
же простий, відкритий 
до місіонерів, завжди 
благословляв. Ще че-
рез рік мене обрали 
його заступником. За-
ступником я лишався 

редню лаву. В 11 років 
отримав хрещення Свя-
тим Духом. 

— Розкажіть про 
свою сім’ю.

— Я родом із Рівно-
го, а моя дружина Леся 
— із Гощанського райо-
ну Рівненської області. 
У нас троє дітей. Стар-
шому сину — 17 років, 
він саме прийняв водне 
хрещення. Виявляє ба-
жання бути місіонером. 
Дочкам — 4 і 1 рік.

— З вашого досвіду: 
як правильно розподі-
лити час між служінням 
і сім’єю?

— Має бути здоро-
вий баланс. Цей баланс 
кожен визначає особис-
то для себе, немає стро-
гого шаблону. Напри-
клад, є різниця — коли 
ще маленькі діти й коли 
вже дорослі. Але баланс 
має бути, бо якщо пере-
гнеться в один чи інший 



бік, то будуть проблеми. Для служи-
теля багато значить розуміння й під-
тримка дружини.

— Є проблема в тому, коли ве-
лика частина церкви пасивна в слу-
жінні. Як заохотити людей, допо-
могти їм відчути смак служіння?

— Біблія говорить: «Привчай 
юнака до дороги його…» Коли йде 
мова про церкву, яка тільки орга-
нізовується, це дуже важливий мо-
мент. Перші роки — ключові, щоб 
задати правильний напрямок. Ми 
маємо гіркий досвід. У нас було та-
ке розуміння, що все мають робити 
місіонери. Добре, якщо є місіонери, 
але коли церква лишається в сто-
роні, люди стають «прихожанами», 
споживачами. Напевно, не можна 
всіх без винятку задіяти. Але є вели-
ка частина людей, яких точно мож-
на.

Потрібно навчитися довіряти лю-
дям. Навіть, якщо в них спочатку 
не виходить. Колись я спілкувався 
з Олександром Попчуком, і він по-
ділився своїм баченням: «Спочатку 
я беру когось — і ми йдемо разом 
служити. Я працюю, а він дивиться. 
Потім — ми разом працюємо. Да-
лі — він працює, а я дивлюся. І на-
решті — він працює самостійно, а я 
йду далі». Колись так робив, коли 
був директором місії, Павло Радчук 
із нами. Хтось казав йому: «Та чого 
ви тих пацанів постійно з собою тя-

гаєте? Вони тільки плутаються, зава-
жають…» Але ми їздили й дивилися. 
А з часом нам стали щось доручати.

— Ви вже згадали кількох слу-
жителів, які були вашими вчителя-
ми — Степана Федька, Павла Рад-
чука, Олександра Попчука. Хто ще 
вплинув на ваше становлення як 
служителя?

— Крім уже названих, це Олек-
сандр Кантоніст, він був відповідаль-
ним за місіонерський відділ «До-
брого самарянина». Петро Радчук, 
тепер він — президент Слов’янської 
інтернаціональної асоціації «Good 
Samaritan». Старший пресвітер Ми-
хайло Кукса. Це ті люди, які справді 
вплинули на мене.

— Як, на вашу думку, створити в 
церкві правильну атмосферу, запо-
бігти конфліктам, поділам?

— Найперше — вміти чути лю-
дей. Щоб вони відчували, що вони 
важливі, незалежно від того, яку 
позицію займають. Ніколи не мож-
на ставати на чийсь бік — вислуха-
ти обох, а потім уже робити якісь 
висновки. Максимально зберігати 
нейтралітет, особливо — якщо од-
на зі сторін із тобою в дружніх або 
родинних стосунках. М’яко й плавно 
вести до миру.

— Чи згідні ви з думкою, що ко-
ли люди не задіяні в служінні, то 

в них залишається багато часу на 
конфлікти, а коли разом служать — 
це їх об’єднує?

— Так, згідний на 99%. Але все 
одно завжди буде отой 1% — самі 
по собі конфліктні люди. Разом із 
тим, вони для нас є певним стиму-
лом, щоб не розслаблятися. Потріб-
но розуміти, що це нормально, такі 
проблеми є в кожній церкві. Таких 
людей не варто відразу відстороню-
вати, відкидати, а спробувати зна-
йти до них підхід. Звичайно, не вар-
то й дозволяти їм робити колотнечу.

— Сьогодні багато говорять про 
важливість мати бачення розви-
тку свого служіння на роки вперед. 
Розкажіть про ті плани, проекти, які 
ви хочете втілити на Чернігівщині.

— Раніше мені дуже не подоба-
лося питання: «Яке твоє бачення?» 
Я не знав, як на нього відповісти. 
Але потім зрозумів: бачення — це 
коли людина розуміє, що потрібно 
робити, як потрібно робити і коли 
потрібно робити. Моє бачення що-
до Чернігівщини — це збереження 
існуючих церков і відкриття нових.

— Ви вже розповідали про над-
природне зцілення, яке пережили 
в дитинстві. Чи можете поділитися 
останнім Божим чудом у вашому 
житті?

— Кілька років тому був випадок, 
який мені яскраво запам’ятався. Ми 
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Із другої половини XIX століт-
тя в Україні, як і по всій Російській 
імперії, розпочалося поширен-
ня баптизму, що стало од нією з 
важливих передумов виникнен-
ня громад п’ятидесятників: бага-
то з них утворилися шляхом ви-
ходу віруючих, хрещених Святим 

З історії церков Чернігівщини
Духом, з громад баптистів. Істо-
рія п’ятидесятницького руху на 
Чернігівщині не стала винятком. 
П’ятидесятництво тут поширювало-
ся трьома шляхами.

Заудайка 
Під час Першої світової війни по-

трапив у полон і був завезений у Ні-
меччину житель с. Заудайка Петро 
Мажний. Там він почув звістку про 
спасіння через Ісуса Христа та Його 
благодать. Повернувшись із полону 
на Батьківщину, став проповідува-
ти Євангелію. Односельці зацікави-
лися. Серед них був вдумливий чо-

працюємо в одному селі Київської 
області за 50 км від нас. Там є віру-
юча сім’я, і ми туди періодично їз-
димо. Жінка працює в лікарні рай-
центру. Якось вона розповіла про 
одну пацієнтку, яка була при смерті 
від останньої стадії раку, відкритої 
форми туберкульозу — цілого буке-
ту хвороб. Сестра їй благовістила — і 
та захотіла зустрітися зі служителем. 
Попросила, щоб я заїхав до неї. Але 
в домовлений день я захворів, тем-
пература понад 39, і вже вирішив не 
відвідувати тієї людини. Але Бог все 
ж спонукав мене. Я довго боровся з 
собою: «Ну що я їй скажу?» Бог від-
повів: «Скажи, що Я її люблю і хо-
чу її спасти!» — «Добре, Боже. Оце 
скажу — і все!» Я приїхав, зайшов 
до палати, привітався, кажу: «Я до 
вас на хвилинку. Хочу сказати, що 
вас любить Ісус і хоче вас спасти!» 
І вже збирався виходити в коридор, 

як вона стала дуже плакати, каяти-
ся, сповідатися. Я підійшов, поклав 
на неї руку і помолився: «Господи, я 
не знаю що, але зроби щось у жит-
ті цієї людини!» Це була дуже про-
ста молитва. Десь через два місяці 
я розмовляв із сестрою, яка мене 
запросила тоді в лікарню, і запитав 
про ту пацієнтку, думаючи, що вона 
вже померла. «Ви знаєте, — почув у 
відповідь, — та жінка на наступний 
день піднялася, стала ходити. Лікарі 
перевірили — виявилося, що вона 
повністю здорова, і виписали її до-
дому!» Таке чудо Бог зробив! Коли я 
сам ледве на ногах стояв. І Бог часто 
так діє — через людську неміч.

— Що ви скажете українським 
християнам?

— Я двічі був у Індії — і мене ду-
же вразили тамтешні християни. Це 
люди, які реально живуть за остан-
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ньою межею бідності. У них їсти не-
має чого, живуть у таких землянках, 
що в Україні кури — у кращих умо-
вах. Але я бачив, як ці люди на бо-
гослужіннях славлять Бога! Якою ра-
дістю вони наповнені! Чому їм раді-
ти? І я зрозумів, що єдина причина 
— їхні імена записані в Книзі Життя. 
А це — найбільший скарб.

Тож нехай ні в кого не буде смут-
ку! Хочу побажати, щоб кожен віру-
ючий мав благословення від Бога, 
щоб кожна церква була наповнена 
небесною радістю, яка не залежить 
від земних обставин. Нас любить 
Ісус, Він нас спас, ми будемо з Ним 
вічно. Слава Йому!

Ромовляв
Дмитро ДОВБУШ

ловік Пилип Майдан, який 
згодом очолив маленьку 
громаду баптистів.

У 1952 році в Заудайку 
приїхали сестри з Прилук. 
Одна з них — Марія Кохот, 
вона добре знала Писання 
й висловила думку щодо 
хрещення Святим Духом. 
Коли сестри поїхали, гро-
мада залишилася для бе-
сіди. Відбулася суперечка 
між Петром Захаровичем 
і Пилипом Семеновичем. 
Згодом прийшли до висно-
вку, що хрещення Святим 
Духом — істина.

У 1954 році в Заудайку 
приїхали брати та сестри з 
Києва, яких запросили ві-
руючі односельці — брати 
Мозгові: Віктор, Борис та 



Андрій, що там перебували. З ни-
ми був пресвітер Яків Приходько. 
В один із недільних днів, коли всі 
молилися, Господь хрестив бага-
тьох братів і сестер Святим Духом із 
ознакою інших мов.

Так виникла церква п’ятидесят-
ників — близько 15 чоловік. Пре-
світером обрали Пилипа Майдана, 
а його помічниками — Віктора Моз-
гового та Єгора Майдана.

Церква має дім молитви на ву-
лиці Заводська, 23.

Чернігів
Петро Куценко народився 1 січня 

1931 року на невеличкому хуторі бі-
ля с. Хлоп’яники. З дитинства дуже 
любив співати, мав гарний і силь-
ний голос. Коли одного разу почув 
християнську пісню, Бог постукав 
до серця юнака. У 1945 році пере-
жив народження згори, а в 1947 ро-
ці прийняв  водне хрещення. 

А в 1954 році Петро й Катерина 
одружилися. Петро був дуже рев-
ним у служінні Богу в церкві. У сім’ї 
Куценків народилося 3 дітей.

Щасливих років життя було не-
багато, бо прийшло велике випро-

Катерина Лось народилася 24 
жовтня 1930 року в с. Хлоп’яники. 
Виховувалася дівчина в радянській 
сім’ї, але, незважаючи на утиски від 
родини, стала християнкою. Сіль-
ську школу вона закінчила на від-
мінно, із золотою медаллю, і поїха-
ла навчатися до Чернігова. Вступи-
ла в технікум на торговий факультет 
і закінчила його теж з червоним ди-
пломом.

Незабаром до міста поїхав і Пе-
тро. Разом відвідували церкву ЄХБ. 

бування. У 1963-1964-х роках 
почалася нова хвиля гонінь 
на християн, і Петро Куценко 
був засуджений, як і багато 
інших братів і сестер в СРСР. 
30 березня 1965 року, не пе-
ренісши хвороби й операції, 
відійшла у вічність Катерина. 
У цей час Петро перебував у 
місцевій в’язниці. Йому ка-
зали: «Відречися від Бога чи 
просто скажи, що Його нема, 
— і ми дозволимо побути у 
дружини на похороні». Їхніх 
дітей забрали до школи-ін-
тернату.

Коли Петро Миколайович 
повернувся додому з тюрми, 

народилося двоє дітей. 
У 1966-1967-х роках бу-

ла заснована церква ХВЄП 
у Чернігові (вони вийшли з 
баптистської церкви). Хата 
Петра та Дусі впродовж 30 
років служила домом молит-
ви. Чоловік і дружина вели 
спів на зібраннях. Петро Ми-
колайович був пресвітером 
п’ятидесятницької церкви 
кілька десятків років.

24 березня 2019 року Пе-
тро Куценко відійшов у ві-
чність.

жіння, а в 1978 році був рукопокла-
дений на пресвітера. 

У 1979 познайомився з братами-
п’ятидесятниками із Західної Укра-
їни і Київщини, зокрема Бори-
сом Мозговим та Володими-

ром Озеругою. Прийняв вчення 
п’ятидесятників, за що в 1982 році 
був знятий із пресвітера. Залишав-
ся дияконом і проповідником і ще 
10 років був у церкві ЄХБ. За цей 
час дехто із віруючих, слухаючи йо-
го проповіді, були хрещені Святим 
Духом з ознакою інших мов. За це 3 
травня 1992 року з церкви ЄХБ було 
вилучено 14 членів. 

Так 9 травня 1992 року в Ніжині 
народилася церква ХВЄ, яка вступи-
ла у Всеукраїнський союз християн 
віри євангельської п’ятидесятників. 
Степана Григоровича було обрано 
пресвітером. У 1997 році церква 
мала вже 140 членів. 

У лютому 1994 року було утворе-
но Чернігівське обласне Об’єднання 
церков п’ятидесятників. Старшим 
пресвітером став Степан Федь-
ко, який виконував це служіння до 
2006 року. Потім старшим пресвіте-
ром обрали Михайла Куксу, який у 
2018 році передав служіння Віталію 
Гавулі.

За записами Степана Федька

дітей йому не віддали 
— згідно із законом, 
треба було одружити-
ся. 30 серпня 1966 ро-
ку він одружився з Єв-
докією Надточей, у них 

Ніжин
Степан Федько народився в с. 

Ом биш у сім’ї євангельських хрис-
тиян баптистів 20 жовтня 1931 ро-
ку. Покаявся в 1947 році, 1 червня 
1951 року прийняв водне хрещення 
— і з того часу став проповідником 
в церкві с. Омбиш. У 1968 році ви-
їхав із сім’єю на постійне місце про-
живання до м. Ніжин, став членом 
Ніжинської церкви ЄХБ. Незабаром 
був вибраний на дияконське слу-

Степан Федько

Михайло Кукса



Дорогі сестри, дорогі брати, до-
рога Церква Христова!

Дозвольте привітати всіх вас із 
великим для нас святом — із Днем 
братерства! Можливо, для декого 
з нас це щось нове, але ми прийня-
ли таке рішення й хочемо, щоб у на-
шому братстві, в Українській Церк-
ві Християн Віри Євангельської, на-
ші люди, які прийняли Ісуса Христа 
у своє серце, знали, в Кого вони ві-
рують, до якого братства вони на-
лежать; щоб вони знали, що це за 
братство, які його мета й завдання.

Хочу повідомити вам, що на да-
ний час братерство, яке живе й пра-
цює в Україні, куди входить і ваша 
церква, налічує понад 1700 міс-
цевих церков. 28 років тому, коли 
Україна отримала незалежність, в 
об’єднанні налічувалося близько 
400 церков. За період великої сво-
боди, яку Бог нам подарував, ми зу-
міли, з Божою допомогою, зрости 
більше ніж у чотири рази. Це свід-
чить про те, що Бог благословляє 
Україну, що Бог благословляє кож-

ного з нас і що Його велика благо-
дать є над нашою землею. 

Тепер братство живе на сході, на 
заході, на півдні, на півночі — у всіх 
24 областях ми маємо об’єднання 
церков ХВЄ.

У нашому братстві є понад 115 
тис. членів, спасенних людей. Май-
же 50 тис. діток, які відвідують не-

дільні школи. І за це ми вдячні Бо-
гові. Також у нас є чудова молодь, 
якої є більше, ніж 26 тисяч. Це наше 
майбутнє, це наш золотий резерв, 
це наші кадри, яких ми хотіли б при-
готувати на служіння Господові. 

Чому важливе братерство? Зви-
чайно, кожна місцева церква може 
жити своїм життям, мати свого пас-
тора, свою братерську раду, своїх 
членів, свої ресурси. Але одна міс-
цева церква може впливати тільки 
на вузьке коло людей там, де вона 
розташована. Звісно, це потрібно й 
це правильно. Але братство — це 
те, що народжене від одного Бать-
ка, від однієї крові, від одного Духа. 
І Він хоче бачити братство в Україні 
єдиним, тому що в єдності сила. 

Як часто нам би хотілося вести 

Братство любіть!

Ще у 2016 році комітетом УЦХВЄ було прийняте рішення про запо-
чаткування особливої традиції. З того часу щороку наступної неділі піс-
ля Трійці Українська Церква Християн Віри Євангельської відзначає День 
братерства. Свято започаткували задля того, щоб розповісти суспільству 
про себе: про історію місцевої громади християн віри євангельської та 
загалом п’ятидесятництва в Україні. Донести  до людей інформацію про 
сьогодення й плани Церкви Господньої в Україні, представити її соціальну 
доктрину.

До вашої уваги звернення старшого єпископа УЦХВЄ Михайла ПАНОЧ-
КА з нагоди Дня братерства.



відокремлене, відособлене життя!  
До цього вабить наша природа. Але, 
дорогі мої, для того, щоб ми впли-
вали на суспільство, щоб ми могли 
стати опорою один для одного, нам 
потрібна спільність. Наодинці ми не 
впораємося з тими завданнями та 
викликами, які стоять перед нами. 
Нам потрібна спільність, потрібне 
єднання, і в цьому ми переконуємо-
ся вже не один рік у різних обстави-
нах життя та служіння нашого бра-
терства.

Третім важливим складником є 
організаційно-юридична база, опи-
раючись на яку ми можемо захисти-
ти церкви в певних ситуаціях. І все 
це нас єднає. Є різні аспекти нашо-
го життя: духовні, матеріальні, орга-
нізаційні. І ми хотіли б бачити у всіх 
тих сферах порядок і Боже благо-
словення. 

Братерство потрібне також для 
того, щоб, об’єднавши зусилля, ми 
могли мати ресурс для впливу на 
людей навколо нас. Ісус казав: «Ви 
сіль для землі і світло для світу». Од-
на свічка — добре, але чим більше 
світильників — тим більше світла й 
більше людей можуть бути освітле-
ні правдою Божою, Словом Божим.

Перед нами стоїть безліч викли-
ків, і братерство потрібне для того, 
щоб ми могли спільно нести пропо-
відь Євангелії, бо ніщо так не змінює 
людські душі, як потужна дія Божого 
Слова.

 Перед братерством стоїть за-
вдання — передати дух Євангелії, 
передати те, що Бог відкрив стар-
шому поколінню. Це потрібно для 
того, щоб наша молодь, перейняв-
ши цю мудрість, могла б ще вище 
підняти прапор євангельської віри. 
На нас лежить великий обов’язок, 
велике доручення дав нам Господь 
Ісус Христос: «Ідіть по цілому світу, і 
проповідуйте Євангелію!» Одна лю-
дина — добре, але десять — краще, 
а сто, тисяча і т.д. — ще краще, тому 
що великі ниви, і вони дозріли для 
жнива. Але потрібні робітники.

Тому братерство має навчальні 
заклади, де готують пасторів, єван-
гелістів, працівників для різних на-
прямків християнського служіння. 
Тому братерство — це єдиний духо-
вний організм, який може досягну-
ти багато різних цілей. І все це ми 
хочемо робити на славу нашому Гос-

День братерства старший єпископ провів на Чернігівщині

23 червня, у День братерства, старший єпископ Михайло Паночко відві-
дав Чернігівщину. Ранкове богослужіння в церкві  «Надія», що на вул. Бори-
сенка, 15 обласного центру, було урочистим. Цього дня тут відбулося руко-
покладення на пасторське служіння Віктора Приходька, який уже понад де-
сять років веде цю церковну громаду. Також звершили молитву за старшого 
пресвітера церков УЦХВЄ Чернігівської області Віталія Гавулу.

Розпочалося служіння з прославлення та проповіді. Михайло Паночко 
ознайомив присутніх із інформацією про життя та діяльність братерства, а 
також висловив настанову пастору та його дружині. 

Місцева громада майже завершила будівництво нового дому молитви 
й зростає кількісно.

Старший єпископ завітав до м. Прилуки, де розміщений офіс обласного 
об’єднання УЦХВЄ. Михайло Степанович був учасником вечірнього служін-
ня в церкві, що на вул. Ярмарковій, 67/1, пастором якої служить Віталій Га-
вула. На це зібрання приїхали віруючі з Ніжина та інших населених пунктів, 
розташованих неподалік. Звучали проповіді, служили музичні гурти. Насам-
кінець усі присутні звершили молитву за потреби та за діток, яких батьки 
принесли для благословення.

За словами Михайла Паночка, церкви на Чернігівщині активізували свою 
роботу, а тому потребують особливої уваги та молитовної підтримки.

поду. Коли якась одна громада по-
трапляє в проблему, інші громади 
спішать допомогти. Коли будується 
дім молитви, складно одній громаді 
виконати цю працю, але братерство 
допомагає.

Тож я поздоровляю всіх вас із 
Днем братерства. І це послання, це 
звернення до вас послужить для то-
го, щоб ми всі вкотре усвідомили, 
що братерство — це не одна церк-
ва, не десяток, а тисячі церков, які 
об’єднані одною вірою, одним ду-
хом, однією стратегією й метою — 
проповідувати й навертати людей 
до Ісуса Христа. 

Хай наше серце буде відкрите 
для того, щоб любити братерство, 
як каже апостол Павло: «Братство 

любіть!» Ми маємо шанувати бра-
терство, маємо поважати наших 
служителів, маємо показати цьому 
світові, що ми — нова генерація, на-
роджена через віру в Ісуса Христа. 
Молімося за братерство. Допома-
гаймо кожному члену Церкви. Хто 
сильний — підтримайте слабшого. 
Хто мудріший, допоможіть тим, хто 
цього потребує. Ми покликані Ісу-
сом на цій землі робити добро, зві-
щати добро й жити в правді.

Хай Бог благословить! Благо-
словляю вас іменем Ісуса Христа! 
Любімо братство, благословляймо 
його, тому що воно народжене не 
людиною, а Самим Господом, Яко-
му слава навіки! Амінь!



Церковне лідерство для мене — 
дуже болючий предмет. Скажу чо-
му. Наша вишгородська церква не-
велика — 300 членів. За останній 
час із неї виїхало 60 чоловік у 9 країн 
світу, з них — 5 домашніх пасторів. 
Ми втратили всі сімейні домашні 
групи, трьох лідерів прославлення 
й двох членів гурту прославлення. 
Підготуєш, а вони їдуть…

Кілька років тому Бог дав мені 
розуміння принципу виховання лі-
дерів, яким хочу поділитися. Але 
спершу зі свого досвіду хочу назва-
ти сім актуальних проблем церков-
ного лідерства:

1. Невпевненість самих служите-
лів у своїх дарах і покликанні. 

2. Нерозуміння, як правильно 
виховувати церковних лідерів (не 
мали прикладу й не пізнали з Пи-
сання).

3. Застосування звичних, простих 
або чужих «трюкових» методів.

4. Лінь, небажання, невір’я, 
страх.

5. Нестача ресурсів — людських, 
матеріальних.

6. Невдалий досвід — власний 
або чужий.

7. Конкуренція, яку церква має у 
сфері бізнесу, у соціальній сфері.

Багато років я не помічав прин-
ципу, якого дотримувався Ісус Хрис-
тос у вихованні Своїх учнів. Якби 

Христова модель виховання учнів
мене раніше запитали: «Як зробив 
Ісус?», я б відповів, що Він цілу ніч 
молився за Своїх учнів. Сьогодні я 
хочу спробувати розвіяти пієтичний 
релігійний спосіб виховання, у яко-
му й сам багато років жив, і макси-
мально його приземлити, зробити 
якомога більш практичним.

«І Він вийшов на гору, і покликав, 
кого Сам хотів; вони ж приступили 
до Нього. І визначив Дванадцятьох, 
щоб із Ним перебували, і щоб по-
слати на проповідь їх, і щоб мали 
вони владу оздоровляти недуги й 
вигонити демонів» (Мр.3:13-15).

Перша дія, яку зробив Ісус, — по-
кликав до Себе. У біблійну школу? 
У Свою церкву? Ні — до Себе. Тих, 
«кого Сам хотів». У всіх інших єван-
гелістів написано, що Ісус покликав 
іти за Ним. Але тільки в Марка ска-
зано, що Він взяв їх «до Себе» (в 
російському перекладі), що «вони 
приступили до Нього».

Щодо тих, «кого Сам хотів», хочу 
процитувати вам із книги «Відважне 
лідерство» Білла Хайблза. Він гово-
рить про важливість «хімії», тобто 
сумісності нової людини у взаєми-
нах із іншими членами команди. 
Білл Хайблз пише: «Ніколи не за-
прошуйте в команду людини, яка не 
викликає позитивного емоційного 
враження в ту хвилину, як входить 

до вашого кабінету». І далі: «Я ду-
же багато часу проводжу в коман-
ді — сотні годин щороку. І це корис-
но, якщо мені приємно бути разом 
із цими людьми». Це важливий мо-
мент.

Мене вразило, на якому ранньо-
му етапі з’явився Ісус Навин в житті 
Мойсея! «І говорив Господь до Мой-
сея лице в лице, як говорить хто до 
друга свого. І вертався він до табо-
ру, а слуга його, юнак Ісус, син Нави-
нів, не виходив із середини скинії» 
(2М.33:11).

Наше бачення часто викривле-
не грецькою системою цінностей. 
Грецька освіта каже: «Що ти вивча-
єш?», а єврейська: «У кого ти вчиш-
ся?» У нас теж колись були підмай-
стри — коли майстер брав юнака й 
учив його. Ісус покликав учнів «до 
Себе», в українському перекладі — 
«вони приступили до Нього». Як-
що ми хочемо виховати достойно-
го служителя, то потрібно взяти йо-
го «до себе». Не просто доручити 
щось — іди роби! Ісус з учнями їв і 
пив, ходив разом, потрапляв у різ-
ні ситуації, проповідував, молився, 
святкував, докоряв, дискутував, від-
почивав… Він із ними жив! І Він не 
тільки взяв їх «до Себе», а ще й при-



значив із них Дванадцятьох, «щоб із 
Ним перебували». 

Сьогодні марно надіятися на бі-
блійні школи, що там нам вихова-
ють служителів. Навчальні заклади 
мають бути для майбутніх теологів. 
Але щодо підготовки служителів, 
то я вірю в місцеву церкву. У церк-
ві має бути біблійна школа. У нашій 
церкві така школа діє вже 10 років 
— по п’ятницях і суботах. Я її дирек-
тор, я знаю своїх студентів, я їх при-
значив, я знаю, кого з них не було на 
заняттях тощо.

Тепер у служителів може бути та-
ка собі псевдоскромність. Мені са-
мому з цим було важко. Ми може-
мо казати собі: «Та хто я такий, щоб 
ставити себе за приклад?» Біда, ко-
ли пастор живе так, що йому немає 
чого показати, а навпаки — треба 
ховатися. Не дай Бог!

«А вони відказали Йому: «Учите-
лю, де Ти живеш?» Він говорить до 
них: «Ходіть і побачте!» Ті пішли та 
й побачили, де Він жив, і в Нього той 
день перебули» (Ів.1:38-39).

Далі написано: «щоб послати їх 
на проповідь». Тільки тепер Ісус по-
чинає посилати на служіння. Але 
все одно Він залишається з Ними, 
наставляє, наглядає. Якщо ти лідер 
музичного служіння, доручи своє-

му учневі носити гітару, настроюва-
ти струни. Зроби це зі смиренням, із 
розумінням, що ти цим не возвели-
чуєшся, що це потрібно учневі для 
виховання характеру, для набуття 
досвіду.

Далі Ісус дав їм владу: «щоб ма-
ли вони владу вздоровляти недуги й 
вигонити демонів». Якби мене запи-
тали років п’ять тому: «А як Він дав 
їм владу?», я сказав би: «Не знаю, 
напевно, якимось надприродним 
чином!» І сьогодні я цього не запе-
речую. Але з контексту випливає, 
що передана влада — це результат 
попередніх дій, які ми розглянули 
вище. Та це ж роки! Ага. Та це ж важ-
ко! Так. Це ж значить відкрити свій 
дім! Саме так. Це ж значить пустити 
людей так близько, що вони поба-
чать мої слабкості! Точно. Це ж по-

Планування часу

П’ять хвилин, витрачених на планування дня, економлять іноді цілі 
години. Якщо у вас немає часу на планування, у вас не буде часу ні на 
що. Чи бувало, що ви цілісінький день пробігали, втомилися до краю, а 
подивишся — нічого толком не зроблено? Чому? Тому що не планували! 
Ісус Христос планував свій час: «Після того призначив Господь і інших с 
імдесят, і послав їх по двох перед Себе до кожного міста та місця, куди 
Сам мав іти» (Лк.10:1).

Біблія говорить про пріоритети. Наприклад: «Шукайте ж найперше 
Царства Божого й правди Його, а все це (що їсти, пити, одягнутися) вам 
додасться» (Мт.6:33). Є схема, яка допоможе правильно розставити прі-
оритети:

1. На початку кожного дня напишіть, що вам потрібно зробити. Тіль-
ки, будь ласка, не пишіть у плані одного дня стільки справ, що їх треба 
робити цілий місяць!

2. Розділіть увесь список справ на чотири категорії (можете викорис-
тати різні кольори):

— Головні справи. Це справи, які мають вічну цінність (стосунки з Бо-
гом). 

— Важливі справи. Це справи, які мають довгострокову цінність (сто-
сунки з людьми). 

— Термінові справи. Це справи, які з самого ранку «кричать» і вима-
гають нашої уваги — прямо зараз! 

— Непотрібні справи. Це справи, без яких легко можна обійтися. 
Кілька важливих зауважень. Варто пам’ятати, що головні справи не 

бувають терміновими. А термінові — не бувають головними. Здебіль-
шого головні і важливі справи тихо чекають своєї черги. Тому, все, що 
«кричить» — не головне. Бувають, звичайно, і винятки, різні екстрені ви-
падки, але мова не про це. З іншого боку, якщо головні і важливі справи 
не виконувати вчасно, вони народжуватимуть сотні термінових справ! 
Хочете завтра мати купу термінових справ — не робіть сьогодні голо-
вних і важливих. І якщо ви правильно розбиватимете всі справи за цією 
схемою, то перелік непотрібних справ буде збільшуватися щодня. Щоб 
визначити непотрібні справи потрібно лише поставити питання: «Це не-
обхідність чи забаганка?»

Сергій ВІТЮКОВ

трібно кишені вивертати! Звичайно. 
Але тільки так буде результат.

У нашій церкві за 25 років бу-
ло три періоди, коли я проходив із 
людьми цей шлях, про який розпо-
відаю. І вони всі — у служінні. До 
цього я багато перепробував. І від-
правляв у біблійні школи, і зарпла-
ту призначав… Вони собі краще зна-
йдуть — місце, пастора, зарплату…

Ці три вірші з Євангелії від Марка 
дали мені надію — що не біблійна 
школа, не тільки нічні молитви при-
ведуть людей, які будуть зі мною 
служити. Це Христова модель вихо-
вання — візьміть її до свого серця. І 
хай Господь у ваших церквах підні-
ме ще багато служителів!

Олександр ОЗЕРУГА



Цьогорічний з’їзд молоді УЦХВЄ, 
що пройшов на Житомирщині 9-14 
липня, делегати визначають як один 
із кращих. Власне, так відбувається 
щороку, коли враження свіжі, емоції 
переповнюють, а в серці — рішення 
служити Господу ще з більшою рев-
ністю.

За даними оргкомітету, кількість 
за реєстрованих делегатів та гос-
тей фестивалю сягнула майже 5000 
осіб. Понад 120 юнаків та дівчат 
отримали духовне хрещення, де-
сятки — зцілення від хвороб, у тому 

Лейтмотивом богослужінь і семі-
нарів став заклик бути світлом і сіл-
лю для світу. За словами керівника 
оргкомітету фестивалю, лідера Ру-
ху молоді УЦХВЄ Івана Білика, сьо-
годні в суспільстві густішає темря-
ва — і лише справжнє християнство 
має здатність її освітити. «Наша ціль 
— запалити молодь бути реальним 
світлом Божим для цього покоління. 
Бо лише Ісус Христос може освітити 
всяку темряву гріха в житті людей», 
— наголосив Іван Білик.

Серед учасників Малинфесту — 

молодь із усіх регіонів України, а 
також хлопці та дівчата з Білорусі, 
Польщі, Сполучених Штатів Амери-
ки. 

Святослав Войтович родом із Во-
лині, на Малинфест приїхав уперше. 
«Коли всі говорять про Малинфест, 
це інтригує. Я вирішив перевірити, 
і не шкодую ні секунди часу, який 
я провів тут. Богослужіння, семіна-
ри, посиденьки біля вогню в колі 
друзів… Не знаю, де можна знайти 
щось подібне!»

Наталія Семенчук із Тернополя 

«Сіль землі і світло для світу». 
Малинфест-2019

числі й хронічних, були й 
інші чудові свідчення.

Серед тем, що звуча-
ли на з’їзді, були такі: як 
знайти своє покликання 
у професії та роль у сус-
пільстві, еміграція й по-
кликання, лайфхаки для 
особистісного росту, як 
побудувати кар’єру та 
служити Христу на робо-
чому місці та багато ін-
ших.



приїздила на молодіжний з’їзд уже 
понад десять разів. Вона перекона-
на, що це особливе місце благода-
ті Божої: «Дуже багато чудових спі-
керів зібрано разом. Є можливість 
підживитися духовно. Рекомендую 
всім молодим людям приїжджати й 
навчатися».

Щодня в програмі з’їзду — бо-
гослужіння, лекції, дискусії, тема-
тичні секції, круглі столи, тренінги, 
майстер-класи, а також ряд розваг і 
спортивних змагань. Представники 
соціальних, благодійних організа-
цій, які діють на базі церков, ділили-
ся досвідом, а також давали поради 
щодо реалізації різноманітних про-
ектів.

«Бути дитиною Божою — це най-
вищий статус», — наголосив україн-
ський науковець, професор Школи 
менеджменту ім. Везерхеда універ-
ситету Кейс Вестерн Резерв (США) 
Роман Шеремета. Зокрема, він го-
ворив про те, як знайти й реалізу-
вати своє покликання. Найчастіше 
це відбувається через відкриття, 
через Слово Боже чи життєвий до-
свід. Основне покликання кожного 
християнина — євангелізувати світ, 
і немає кращого місця, де це мож-
на зробити, як на роботі. «Ми обго-
ворювали стратегії, як можна вико-
ристовувати професію, щоб викона-
ти основне покликання свого життя, 
щоб люди знали про Ісуса», —  по-
яснює Роман Шеремета.

Місіонер у Кенії Едуард Сівець 
розповідав про три передумови 
на шляху до зрілості: «Хочу! Мушу! 
Можу!» Все починається з бажання, 

утім, не обійтися і без зобов’язань 
та реалізації того, що є можливим. 
«Зріла людина думає про справи, а 
незріла одразу про результат. Зріла 
людина змінює себе, а незріла на-
магається змінити інших. Зріла лю-
дина намагається догодити Богові, 
незріла сприймає Його як офіціан-

та», — резюмував спікер.
Пастор-учитель, магістр богосло-

в’я Лео Франк із Німеччини навчав 
молодь, як визначити та розвинути 
свої таланти. «Кожен християнин 
має хоча б один талант — важли-
во віднайти його та використати на 
славу Божу», — наголосив він. Про 
наявність дару говорить внутрішнє 
бажання щось робити, а також коли 
про талант говорять інші люди.

Упродовж фестивалю команда 
жіночого служіння проводила ток-
шоу та зустрічі для дівчат, де йшло-

ся про побудову стосунків і форму-
вання жіночності. Також діяв без-
перервний молитовний ланцюжок. 
Серед ключових молитовних потреб 
з’їзду — мир в Україні, духовний ріст 
молоді, благословення для україн-
ського народу. Щодня на Малифесті 
організовували спортивні змагання, 
вечірні зустрічі біля вогнища, спілку-
вання за чаєм.

На заключному служінні до мо-
лоді звернувся старший єпископ 
Михайло Паночко. Він проповідував 
на тему фестивалю («Ви сіль землі… 
Ви світло для світу») та закликав мо-
лодих людей присвятити себе на 
служіння Богові й людям. Майже 
триста юнаків та дівчат виявили ба-
жання, щоб за них була звершена 
молитва-благословення. А закінчив-
ся з’їзд молитвою подяки Господу.

Людмила Путькалець, 
Ірина Боровкова



*   *   *
Вмирає гріх — а серце оживає,
Тріпоче в купелі небачених щедрот,
Якi дарує Саваот,
Як знає.

Воно, ожиле, радісно співає —
Покинуло Содом, неначе Лот,
I може зазирнути до висот,
Де правда сяє.

I, трепетне, надіється, чекає —
За свій земний i швидкоплинний вік
Побачить осяйний Господній Лик,
Що все прощає,

А потім ринуть у життя безкрає,
Де зупинився невгамовний час
I де завжди любов’ю Спас
Обігріває.

*   *   *
Розкрите серце Господу назустріч —
Ввійди, лишись, вечерю сотвори,
I душі струджені нехай увійдуть з вулиць
Для хвали;

Щоб вдячність принести за хліб покути
I спогаду терпке вино,
Що голос Твій змогли почути 
Не так давно;

Що рук Твоїх пережили торкання,
Пізнавши всю любов у повноті…
У ній даровані предивні осяяння
Золоті.

Душа звучить, немов Господня ліра,
Бо щойно в Господа руках була.
Мій Господи, Тобі моя офіра —
Хвала!

*   *   *
Легкі потоки ллються з вишини,
Змивають бруд i в помислі i в слові.
I шепіт в хлюпоті: «Сини,
Живіть в любові!»

Навкруг предивні грають кольори.
А там спивають ангели чи люди?
О Господи, візьми, бери
Серце облуди.

Потоки піднімають на собі —
Немає тіла i немає болю.
Як дякувати, Господи, Тобі
За справжню волю?

Любов’ю повнитись, цвісти,
I чути голос: «Не зоставлю!»
Як радісно іти й нести
Серце з кришталю!

*   *   * 
Любімо Господа, хто волю віднайшов!
Вона дарована всесильною рукою,
Щоб ми веселою i вірною ходою
До Нього йшли,

Щоб не боялись перепон i бою.
Хоч духи зла є завжди на путі,
Але у нас небесне на меті,
I сам Господь є нашою метою.

Любімо Господа, бо Він нас освятив
I одягнув у снiжно-бiлi шати.
I Він від нас не вимагає плати,
Бо полюбив.

Він вибрав нас, щоб ми могли сіяти
Для всіх, хто збився з праведних доріг…
Мій Господи, о, дай, щоб завжди міг
Тебе любити й прославляти!

Василь МАРТИНЮК



Поетична сторiнка*   *   *
Хай не забракне молитовних слів!
Вони голубками піднімуться до Бога —
На їхніх крилах прилетить підмога,
Щоб ти радів, щоб щиро ти радів.
Хай не забракне молитовних слів!

Хай серце сповниться для Господа подяк,
Сміливо тягнуться до неба руки —
Усіють душу благодатні звуки,
Як теплий дощ, рясні, неначе мак!
Хай серце сповниться для Господа подяк!

Хай дух співає в тягарях земних,
Забуде геть безпомічне «не можу»,
Бо поряд ангели несуть сторожу
Від всяких бід і від усіх лихих!
Хай дух співає в тягарях земних!

Хай зi сердець вихлюпує любов —
Подяки квіти зацвітуть навколо!
Пробудиться у втомлених раптово
Жага хвали, жага до молитов.
Хай зi сердець вихлюпує любов!

Хай не забракне молитовних слів!
Вони голубками піднімуться до Бога —
На їхніх крилах прилетить підмога,
Щоб ти радів, щоб щиро ти радів.
Хай не забракне молитовних слів!

*  *  *
В Господню руку серце положив, 
Вдивляючись в Його пресвітлі очі… 
Я сяйво їх нестиму дні та ночі, 
Де б не ходив.

Вони мене зігріють в стужі час 
І втишать жар душі у дні пекельні. 
У світлі їх усі думки непевні 
Втечуть ураз.

Господні очі, ваше світло хай 
Заллє мій розум й душу безборонні 
І серце щире у святій долоні 
Наповнить через край!

Хай серце трепетне, забувши про вагу,
Ридає в благодатному промінні! 
Любові сльози, ніжні та дитинні, 
З собою принесуть снагу

Для стуків відданих у непривітнім світі,
Що роздає, немов дари, печаль… 
Ти, серце, в Господа, тебе не вразить жаль — 
Тебе Він любить і навчить любити.

Осінь і плоди

У осені завжди шукаєм плоду —
І тішимось, бо в неї він є зроду.
Бо завше осені прекрасний дивний сад 
Багатий і на груші, й виноград, 
На сливи і на яблука багатий, —
Вона ж бо любить людям догоджати.

Як догоджають нам — таки приємно.
Але чи любимо годить взаємно?
Бо ж наш людський свавільний, впертий рід
Так рідко у собі плекає плід,
До того ж, задоволений та ситий, 
Не поспішає Богу догодити.

Бог осінню запобігає лиху,
Плоди приносить — й має з того втіху.
Та Він надіється знайти у нас плоди
І зазирає в душі нам завжди,
Чи не побачить раптом в ній любові 
Або терпіння в ділі та у слові.

Отож, під старість, ув осінню пору,
Частіше думаю про милість та покору.
Хоч жив пристойно, мав Господній страх,
Та де плоди? Без милості ніяк
В блаженний вічний край не доберуся,
Що приготований стражданнями Ісуса.

Будь милосердний, Отче, Христа ради,
Ще не вирубуй дикі виногради,
Ще буде плід на їхньому гіллі,
Аби тобі покласти на столі — 
Плоди солодкі, благодаті повні,
Плоди життя, плоди сердець духовні.



31 серпня на стадіоні Уемблі в 
Лондоні відбувся Національний 
День молитви, який зібрав тися-
чі віру ючих британців та гостей із 
усього світу. «Зціли народ – візьми 
вогонь!» – так звучала основна тема 
урочистого зібрання. На дійство був 
запрошений єпископ Української 
Церкви Християн Віри Євангель-
ської Михайло Паночко.

«Ми глибоко переконані, що си-
ла молитви в єдності й однодушнос-
ті. Ісус тричі молився за єдність на-
роду, тричі молився, щоб були всі 
єдині. На превеликий жаль, мало 
хто чує ці слова. Успіх молитви за 
Британію в однодушності євангель-
ських християн... Ми в Україні це 
зрозуміли, і цього бажаємо вам», – 

Михайло Паночко молився за Британію, бажаючи їй знову 
стати передовою країною у справі світового євангелізму

наголосив Михайло Степанович.
Також був презентований корот-

кий відеоролик, як проходять Дні 
молитви в Україні впродовж остан-
ніх трьох років.

Після цього всесвітньовідомий 
євангеліст, президент міжнародної 
місії Eurovision Девід Хасавей, який 
щороку відвідує Україну та активно 
допомагає в праці на духовній ни-
ві, відрекомендував українського 
єпископа зібранню. Він проінфор-
мував британців про успіхи, які, за-
вдячуючи єдності народу, останнім 
часом має Україна. «Завдяки єд-
ності ми мали там загальнонаціо-
нальний День молитви, який ви-
кликав чудову реакцію всієї країни. 
Президент та члени уряду були на 

молитовному сніданку. Уся країна 
об’єдналася! Коли зібрали всі дено-
мінації, країна, яка багато років була 
комуністичною, країна, де арешто-
вували за Євангелію, сьогодні стала 
першою в Європі християнською на-
цією, яка об’єдналася. Ви чуєте? Чо-
му ми говоримо тут про цю країну? 
Щоб люди, які тут присутні зі всього 
світу, молилися за вас!» – сказав Де-
від Хасавей. 

Було зазначено, що в Україні вже 
п’ятий рік проводять регулярні наці-
ональні Дні молитви й моляться за 
провідників держави.

Михайлу Паночку доручили 
звершити молитву за Британію. 
Єпископ привітав британських бра-
тів і сестер. Також лишив деякі на-



Редакція «Благовісника» попросила старшого єпископа УЦХВЄ 
Михайло Паночка поділитися враженнями від заходу, у якому він 
узяв участь.

— Що мені кинулося у вічі — це те, що на цій зустрічі була відносно 
невелика кількість людей для такої країни, як Англії. Її відвідало десь 
близько 3000 людей. Хоча навіть така кількість зацікавлених стала ве-
ликою подією для організаторів. Пастор Хассавей, як організатор, дуже 
хвилювався, бо йому було дуже важко об’єднати церкви навколо цієї 
ідеї. Проте він дуже тішився, що ми приєдналися до них і підтримали 
в молитві. 

Трудність полягала в тому, що об’єднання церков як такого в Ан-
глії немає, церкви переважно живуть самі по собі. Серед церков різ-
них напрямків не завжди є порозуміння й бажання робити щось спіль-
но, на відміну від України, де різні церкви — адвентисти, баптисти, 
п’ятидесятники, харизмати — проводять багато заходів спільними зу-
силлями. І, власне, я у своїй короткій промові перед молитвою сказав 
наскільки важлива однодушність, щоб молитва була почута. 

У духовному житті церков Англії є свої проблеми. Матеріалізм на-
стільки роз’їв суспільство, що їм важко виділити час для такої справи, 
як спільна молитва. Але ми вдячні Богові за тих кілька тисяч людей, які 
зібралися, щоб разом помолитися. 

Ще я зауважив — наймолодшими учасниками заходу були сорока-
річні люди. Там практично не було молоді, їх ця молитва не зацікавила 
— і це мене дуже схвилювало. Та й взагалі людей мало цікавлять такі 
заходи: велика свобода, яку вони мають, а також матеріалізм їх дуже 
розхолоджують.

Це має стати уроком для нас, бо це проникає й у наші церкви. А де 
є матеріалізм, починається духовний занепад. Людям стає не дуже по-
трібним Бог.

Для створення певного ефекту організатори влаштували на сцені 
штучний дим. І я так образно, напівжартома, напівсерйозно, зауважив, 
що в них багато диму, але мало вогню, багато шуму, але благодаті ма-
ло. Проте я вдячний Богові, що цей захід було проведено.

У своєму виступі я нагадав, бо самі вони цього не згадували, що Ан-
глія — це батьківщина місіонерства, це країна, у якій були потужні про-
будження, потужні особистості — такі, як Чарльз Сперджен, Джон Ві-
кліф, Джон і Чарльз Веслі, Сміт Віглсфорд, Джон Буньян, що мали духо-
вний вплив на увесь світ. Тому я закликав англійців до ревної молитви 
за пробудження, бо «багато може ревна молитва праведного». 

станови щодо того, як зробити молит-
ву успішною: «Ми передаємо вам щи-
рі привіти від багатьох євангельських 
християн України. А також хочемо по-
дякувати брату Хасавею за те, що він 
багато допоміг в проведенні Дня мо-
литви в Україні. Він завжди молодий.

Ми щиро вдячні Богові за мужів ві-
ри. Ми пам’ятаємо Вікліфа, який пе-
реклав Біблію на англійську мову; ми 
пам’ятаємо потужне пробудження 
за Джона Веслі і його рідного брата 
Чарльза, пісні яких співають по всьо-
му світу; ми пам’ятаємо потужного 
проповідника Чарльза Сперджена, 
і пам’ятаємо великий вклад Англії у 
євангелізацію багатьох країн.

Ми приїхали молитися з вами. Ми 
дуже хочемо, щоб Англія й далі була 
передовою країною у справі єванге-
лізму. Всяка криза починається з кри-
зи духовної. Нам треба лікувати духо-
вну кризу. І для цього ми всі тут, щоб 
кликати до Того, Хто сказав: «Просіть 
— і буде вам дано». І в Біблії сказано, 
що «багато може ревна молитва пра-
ведного».

Щоб наша молитва була почу-
та, по-перше, потрібна однодуш-
ність. Бо так написано: «всі вони од-
нодушно знаходилися вкупі» в день 
П’ятидесятниці. По-друге: потрібно, 
щоб ви були ревними молитовника-
ми за свою країну. Невідступними. 
Бог відповідає на щиру й ревну мо-
литву. І по-третє: Бог чує праведників. 
І нам, християнам, потрібне освячен-
ня. Освячення і ще раз освячення. 

Ці три речі разом дадуть вогонь 
для Британії. Не дим, а вогонь! Во-
гонь Святого Духа! Тільки Він може 
запалити людські серця».

Михайло Степанович подякував 
Богові за Британію, за її вклад у спра-
ву євангелізації. Також просив про-
щення за гріхи народу, за відступлен-
ня від Слова Божого; молився за про-
будження народу, за єдність серед 
євангельських християн; молився за 
вогонь, аби він знову загорівся з та-
кою силою, як горів за часів Джона 
Веслі...

«Ісусе, благослови Британію! Ісусе, 
зціли Британію! Ісусе, підніми Брита-
нію – дітей, молодь, старше поколін-
ня. Бо ти скоро прийдеш...» – просив 
єпископ, благословляючи країну.

 
Олександр ГЕНІШ

Старший єпископ УЦХВЄ Михайло Паночко проповідує в одній із 
російськомовних церков Лондона.



Душеопікунство, служіння педагогам 
та підготовка до 100-річчя євангельсько-
го руху – у фокусі Комітету братерства

На черговому засіданні Комітету УЦХВЄ, що відбуло-
ся в головному офісі братерства 18 липня, старші служи-
телі обговорили поточні плани та виклики, що постають 
перед Церквою. 

Серед питань, що стають на перший план, — потреба 
впровадження навчальних  програм для служителів (на-
самперед пасторів та дияконів) за предметом «душео-
пікунство». Необхідність цього, особливо серед молоді, 
показав аналіз даних під час цьогорічного молодіжного 
з’їзду.

«Робота з молоддю під час Малинфесту виявила, що 
є велика потреба в душеопікунській праці служителів 
церкви, — каже старший єпископ Михайло Паночко. — 
І для цього нам треба більш широко втілювати душеопі-
кунську практику в наших церквах, проводити навчання 
служителів».

Ще одне актуальне питання, яке наразі обгово-
рюється на рівні Комітету, — святкування 100-річчя 
п’ятидесятницького руху в Україні. Місць для проведен-
ня основного Всеукраїнського заходу святкувань запро-
поновано два — Київ і Львів. Остаточне рішення щодо 
цього заплановано затвердити під час наступного засі-
дання Комітету на початку жовтня, а поки що узгоджено 
склад оргкомітету заходу та окреслено основні напрям-
ки його діяльності.

Ще одна актуальна ініціатива старших служителів 
— скликати першу Всеукраїнську конференцію христи-
ян-педагогів, на яку буде запрошено як шкільних вчи-
телів, так і викладачів вишів, науковців, які відвідують 
церкви ХВЄ. Прозвучала пропозиція провести таку кон-
ференцію вже восени, під час шкільних канікул. Аналіз 
останніх подій знову-таки показує, що загрози в освітній 
сфері з кожним роком зростають, тому освітяни мають 
об’єднувати зусилля на захист моральних та духовних 
цінностей.

Члени комітету привітали своїх ювілярів та помоли-
лися за гострі потреби служителів церкви.

Літня Школа Реформації

7-14 серпня відбулася друга Літня Школа Реформа-
ції, яка діє в рамках Руху Реформації. У Карпати приїха-
ли християни різних деномінацій з України та Білорусі. 
Тема ЛШР-2019: «Біблійній реалізм VS гуманістичній 
утопізм».

У програмі Школи — лекції, семінари, інтерактиви й 
панельні дискусії. Серед порушених тем — загальний 
огляд ідей сучасного світу, їхній фундамент; аналіз іде-
ології в мистецтві та дослідження впливу ідеологічних 
течій на економіку, політику, освіту, медіа, екологію то-
що.

Протягом тижня організатори ЛШР-2019 — ГО «Слу-
жіння Східноєвропейської Реформації» — формува-
ли в слухачів Школи навик розпізнавання «правих» та 
«лівих» ідеологій. Вони фокусували увагу учасників на 
важливості цілісного біблійного світогляду для ефек-
тивного протистояння мейнстріму в медіа, суспільно-
політичній сфері та економіці й аналізували біблійний 
погляд на країну, націю і державу.

Нагадаємо, що метою Школи є й формування ціліс-
ного біблійного світогляду в християн; підготовка місі-
онерів для служіння в усіх сферах життя суспільства та 
допомога пасторам у їхньому служінні інтелігенції.

Підбиваючи підсумки Школи Реформації, керівник 
ГО «Служіння Східноєвропейської Реформації» Ярос-
лав Лукасик зазначив, що «недостатньо просто зрозу-
міти виклики сучасності й майбутнього. Питання в то-
му, що ми можемо зробити, як церква, на локальному 
рівні. І тут є декілька моментів, зокрема: молитва за 
зміни в конкретних сферах; спільне бачення церкви; 
проповідь у церкві про цілісний біблійний світогляд. 
Рік Реформації показав, як багато здатні зробити церк-
ви, об’єднані навколо спільної ідеї, але вони могли б 
бути ще ефективнішими, якби були попередньо підго-
товлені. Саме тому ми й розглядаємо виклики майбут-
нього — щоб бути готовими сформувати відповіді на 
них, коли вони дійдуть до нас і стануть актуальними».






