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Найперше – чи почали ми менше працювати в 
євангелізаційній сфері? Насправді у 2012 році 
зусиль на ниві євангелізації було докладено 

більше, ніж у 2000-му. Більше проектів, планів, дій, 
співпраці з іншими місіями…

Можливо, ми мало молимося, мало постимо? 
Теж ні. Усе залишилося на своєму місці.

Врешті я попробував проаналізувати ситуацію 
через призму наявності різних сезонів: коли ми сіє-
мо, ми не виходимо наступного дня на жнива. треба 
дочекатися сезону жнив, і тоді за три тижні можна 
пожати більше, ніж за попередні півроку. Саме цей 
момент спонукав мене до певних роздумів.

Ми можемо все скерувати до Бога і сказати: 
наша справа – проповідувати, а спасати – це 
Божа справа. Керуючись такою логікою, ми ніби 
знімаємо з себе відповідальність. Мовляв, я сію, 
а зрощує Бог.

Але є певні моменти, які ми маємо враховувати. 
Можна виділити чотири основні причини того, чому 
в Україні настав своєрідний занепад.

Вакуум заповнено
Перша причина спаду нашої місіонерської праці 

полягає в тому, що вакуум заповнено. Більша 
частина України 70 років перебувала під владою 
атеїстичного експерименту. Два-три покоління 
людей в нашій країні виросли зазомбованими воро-
жою християнству ідеологією в повному сенсі цього 
слова. Ця ідеологія не передбачала можливості 
легальних близьких стосунків з Богом. Фактично, 
це була не ідеологія, а релігія – у її гасла треба 
було вірити не менше, ніж у християнські. Напри-
клад, тезу про те, що ми походимо від мавпи, без 
віри прийняти неможливо. І ця віра повинна бути 
очевидніша, ніж християнська.

Наприкінці 80-х років спостерігався масовий 
інтерес до Євангелія. Але треба бути чесними: у 
той період були успішними не тільки християнські 
церкви, але й багато сумнівних проектів, багато 
сумнівних людей. Згадаймо хоча би Алана Чумака 
чи Кашпіровського… Їх авторитет досяг найви-
щої точки саме наприкінці 80-х – на початку 90-х 
років.

Що ж тоді сталося? Радянська система наказа-
ла довго жити… Вона була зруйнована, опинилася 
в ситуації колапсу. І в людей почалася серйозна 
внутрішня криза. Система, на яку вони покладали 
надію, розпалася. Якось я розмовляв з колишнім 
завкафедрою історії КПРС у Запорізькому універ-
ситеті і побачив, скільки людей щиро вірили в силу 
і перспективу тієї системи. І враз все зруйнувалося. 
В такі перехідні моменти раціональні ідеї не мають 
успіху, натомість успішними стають ірраціональні 
ідеї, якісь містифіковані речі. Люди починають 
щось шукати. І слава Богу за те, що у своїх пошуках 
багато людей прийшли до євангельських церков і 
до істинного пізнання Бога.

Але будьмо відвертими: багато людей до 
євангельських церков не пішли, задовольнившись 
різноманітними позабіблійними факторами, які теж 
претендували на істинність, на задоволення певних 
релігійних потреб і вважалися божественними. 
Минуло приблизно десять років, і цей вакуум було 
заповнено.

Люди часто задають питання: чи було пробу-
дження у 90-х роках? Дехто каже, що так, це було 
пробудження, була дія Божа. Дехто впевнений, що 
це був природний процес: коли людей тримають у 
певній ізоляції, а потім ця ізоляція розблоковується, 
створюється вакуум, який потребує заповнення. От 
таке заповнення і відбулося.

 Я не готовий однозначно відповісти на питання, 
чи можна назвати події 90-х років пробудженням. 
Але очевидно одне: ситуація 2000-х років засвід-
чила, що духовний вакуум заповнений, щільність 
релігійної палітри надзвичайно висока, і сьогодні 
ми людей не здивуємо.

Ми пам’ятаємо той час, коли досить було взяти 
гітару, – і коло тебе зразу збиралася аудиторія. Під-
ходили люди, яких цікавило Євангеліє. Сьогодні ці 
прості методи не діють. Хоч ми вже краще граємо 
на тій гітарі, професійніше співаємо і ліпше знаємо 
Писання. І ми стали значно розумнішими, ніж тоді. 
Люди не йдуть, тому що вакуум заповнено.

Невідповідність місійних
 стратегій та суспільних потреб

Друга причина сучасного стану місіонерства 
– невідповідність місійних стратегій суспільним по-
требам сьогодення. Суспільство за 25 років істотно 
змінилося. Пострадянське суспільство і суспільство 
початку ХХІ століття – це різні суспільства. Коли ми 
спілкуємося з молоддю, з людьми, які нас оточують, 
то бачимо, що все змінилося. Пострадянська люди-
на – це людина пошуку, це романтик, який малює 
картину якоїсь перспективи. Українець сьогодення 
– це песиміст і скептик. Будь-яка ідея починаючи 
від релігійної і до урядової сприймається скептично. 
Нас оточують люди сумніву. А додайте до того 
факт, що Україна – країна дуалістична. Тут є за-
хідні елементи і є східні елементи, є християнство 
і є язичництво, є іслам, є протиріччя між старим 
і новим, між пострадянським консервативним і 
постмодерністським європейським. Ми бачимо 
розділену на рівні світогляду націю.

І виникає питання: чи відповідає наша сьогод-
нішня місійна  стратегія суспільним потребам? Деякі 
вчені кажуть, що якби наше теперішнє бачення місії 
ми реалізовували в середині 90-х, ми б досягли на-
багато більшого успіху. Ми неспроможні до кінця 
зрозуміти динаміку життя і іноді використовуємо 
старі методи євангелізації в час, коли суспільство 
змінило свої орієнтири. Це те саме, коли б ми 
пішли на рибалку з наживкою, яку сьогодні риби 
вже не клюють. А ми все чекаємо, що якась риба 
та й клюне.

У цьому плані сьогодні дуже помітна різниця між 
містом і селом. У нас на Дніпропетровщині в селі ще 
відкрити церкву можна. У селі люди мають більш 
консервативний світогляд, і нас там сприймають 
краще. Але відкрити церкву в місті набагато важче. 
Урбанізація і міський ритм життя дисонансують з 
тим, що ми хочемо запропонувати людям.

Більшість харизматичних церков у містах ви-
никли не на порожньому місці. Вони засновані на 
осколках, на фрагментах, на перетягуванні людей 
з інших церков. Сьогодні немає в містах України 
церкви, яка може похвалитися, що розпочалася 
з нуля і зросла до великих розмірів. Більшість із 
них виникли як частини інших церков. І вони дуже 
вразливі, бо також розпадаються.

МІСІЯ П’ЯТИДЕСЯТНИЦТВАМІСІЯ П’ЯТИДЕСЯТНИЦТВА
Треба визнати: успіх на-Треба визнати: успіх на-

шої місіонерської праці не шої місіонерської праці не 
такий, як нам би хотілося. такий, як нам би хотілося. 
Я переглядав статистику по Я переглядав статистику по 
Дніпропетровській області. Дніпропетровській області. 
У 2000 році в нашому об'єд-У 2000 році в нашому об'єд-
нанні прийняла водне хре-нанні прийняла водне хре-
щення 641 особа. У 2004-му щення 641 особа. У 2004-му 
– 328. У 2012-му – 168. Не – 328. У 2012-му – 168. Не 
треба бути великим мате-треба бути великим мате-
матиком, щоб порахувати, матиком, щоб порахувати, 
що кількість охрещених за що кількість охрещених за 
12 років зменшилася в чо-12 років зменшилася в чо-
тири рази. Цей факт змусив тири рази. Цей факт змусив 
мене шукати відповіді на мене шукати відповіді на 
проблемні питання.проблемні питання.

Михайло Мокієнко

ст.5

ЦІНА ЗАПЛАЧЕНА АГЕНТИ ВСЕМОГУТНЬОГО
Христос взяв дві риби і п’ять хлібів і нагодував ними 

п’ять тисяч чоловік. Це воістину велике чудо настільки 
важливе, що воно описане у всіх чотирьох Євангеліях.

«А тому, хто не виконує, але вірує в Того, Хто 
виправдує нечестивого, віра його порахується 
в праведність» (Рим. 4:5).

ЧУДЕСА БЕЗ ЧУДЕСЧУДЕСА БЕЗ ЧУДЕС

«Той, з ким стається чудо, про це не знає» 
(мудреці Талмуду)

ст. 6 ст. 7ЩО ПРО ЦЕ ГОВОРИТЬ БІБЛІЯ?
РОДОВЕ ПРОКЛЯТТЯ:РОДОВЕ ПРОКЛЯТТЯ:

ІІІ Східноєвропейський лі-
дерський форум (СЄЛФ), мета 
якого – забезпечити ресурсами 
євангельських пасторів і служи-
телів, проходив 13-16 листопада 
в Києві. На форум прибули пред-
ставники зі США, Великобританії, 
Болгарії, Білорусі, Росії, Молдо-
ви, Вірменії, Литви та з різних 
куточків України.

Відкриваючи це міжнародне зібрання, дирек-
тор СЄЛФ Ярослав Лукасик зазначив: «На 
форумі передбачено достатньо часу, щоб 

спілкуватися, будувати мости, планувати щось 
разом, молитися один за одного. Я вірю, що 
потенціал, який є в кожному із нас, вивільніться 
під час цього з’їзду християн віри євангельської і 
стане спільним багатством та служитиме Церкві 
і народу».

Учасники звершили молитву за проведення 
форуму і поблагословили Київську церкву «Хрис-
тиянська надія», на базі якої він проходив.

Слово привітання виголосив колишній прези-
дент Європейського євангельського альянсу Нік 
Нєдєлчєв. Про значення та місце лідера і упра-
вителя в Церкві Божій говорив один із ключових  
спікерів – заступник старшого єпископа ОЦХВЄ 
Білорусі Сергій Цвор. Зокрема, він сказав: «Лідери 
– це люди, яких не влаштовує нинішній стан речей, 
вони дивляться вперед і починають щось зміню-
вати. У світі таких людей недолюблюють, зате в 
наступному поколінні їм ставлять пам’ятники». 
Однак, як зазначив проповідник, часто талановиті 
і здібні люди з задатками лідера не залишаються 
вірними. А Бог шукає саме вірних.

Про шляхи вирішення цих та інших проблем, 
а також про шляхи підвищення професіоналізму 
в служінні через учнівство, навчання і тренінги 
можна було почути на пленарних засіданнях та 
на семінарах форуму.

Заняття проходили в десяти секціях – таких, 
як апологетика, євангелізація, мистецтво, сту-
денти і молоді професіонали, медіа і комунікації, 
місіонерство і відкриття церков, освіта, сімейне 
служіння, церковне лідерство, церква і грома-
дянське суспільство тощо.

У КИЄВІ 
ВІДБУВСЯ СХІДНО-

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
ЛІДЕРСЬКИЙ ФОРУМ
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ЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬККУ ВІРУБЛАГОВІСТ У ХХI СТОЛІТТІ

Багатодітний батько, що 
живе в місті Хамм, потрапив у 
в’язницю за те, що його дочка 
Меліта пропустила два уроки 
сексуальної освіти.

Як з’ясовується, це далеко не єдиний 
випадок у Німеччині. В іншій школі 
вісім шестикласників під час такого 

уроку знепритомніли від побаченого. Що 
ж до Меліти, то коли вона заявила, що не 
може цього витримувати і вийшла з класу, 
вчителька затягла її назад силою.

Батькам дівчинки прийшло повідо-
млення про сплату штрафу. Оскільки пла-
тити вони відмовилися, справа дійшла до 
окружного суду, де за німецькими законами 
подружня пара мала права на самостійний 
захист. Батька дівчинки Ойгена, а також 
його дружину Луїзу (до речі, вагітну) засу-
дили до одного дня тюремного ув’язнення. 
Батько, вірячи у свою правоту, в поліцію 
для відбування покарання не з’явився. 
Тоді він був затриманий і поміщений під 
арешт силою. 

Німці, які не бажають, щоб їх діти з 
четвертого класу вивчали порнографіч-
ний матеріал у школі, з подивом для себе 
виявили, що закони толерантності на них 
не поширюються. Враховуючи те, що в 

БОЙОВИКИ-ІСЛАМІСТИ В СИРІЇ 
ОБЕЗГОЛОВИЛИ ДЕСЯТКИ ХРИСТИЯН

ЗВЕРНЕННЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА ЗВЕРНЕННЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАЇНИ З ПРИВОДУ УКРАЇНИ З ПРИВОДУ 

ЗАГРОЗЛИВОЇ СИТУАЦІЇ, ЩО ЗАГРОЗЛИВОЇ СИТУАЦІЇ, ЩО 
СКЛАДАЄТЬСЯ У ЛЬВОВІСКЛАДАЄТЬСЯ У ЛЬВОВІ

Старший єпископ ЦХВЄУ Михайло Паночко направив 
звернення до Президента України Віктора Януковича 
з проханням втрутитись у ситуацію та запобігти діям, 
які можуть спровокувати міжконфесійну напругу не 
тільки у Львові, але по всій Україні та за кордоном.

Мова йде про ситуацію, спричинену розпорядженням Кабінету Міністрів від 
17 жовтня 2013 року № 811-р «Про передачу майнового комплексу військового 
містечка №212 по вул. Пекарській 57-59 у м. Львові у власність Львівської єпархії 
УПЦ (МП)». Нині частину цього комплексу займають церква ХВЄ «Воскресіння» та 
Українська християнська місія відродження і милосердя «Добрий Самарянин», якій 
це приміщення було передано у 1992 р.

Іншими словами, відбувається безпідставне відчуження приміщення (храму 
Христа Спасителя) від однієї релігійної організації на користь іншої.

Як ідеться у зверненні, місія неодноразово зверталася до Міністерства Оборони 
України з проханням про передачу решти незадіяних кімнат комплексу для благо-
дійної, просвітницької та релігійної діяльності місії та церкви. Однак ці звернення 
залишалися без відповіді.

«Для нас виявилося дуже несподіваним розпорядження Кабінету Міністрів 
України про передачу приміщень УПЦ (МП). А що робити більше ніж 500 членам 
церкви християн віри євангельської, молоді та дітям? Більше того, такі дії можуть 
спровокувати міжконфесійну напругу і викликати збурення багатьох людей не 
тільки у Львові, але в усій Україні та за кордоном», – зазначив Михайло Паночко у 
зверненні до Президента України.

Щоб уникнути непотрібного протистояння, Церква ХВЄ України пропонує пере-
дачу приміщень комплексу (окрім храму) філіалу Острозької академії.

chve. org.ua.

Такою була тема жіночої 
конференції, яка відбулася 
9 листопада у Київській 
церкві «Скинія». Спікером 
виступив старший єпископ 
ЦХВЄУ Михайло Паночко.

Під час проповіді на провідну тему 
конференції – «Роль жінки у світлі 
Божого Слова» старший єпископ 

Михайло Паночко висвітлив риси жіно-
чого характеру через призму жіночих 
образів у Біблії. Якою повинна бути 
християнка, яка її роль у сім’ї? Як долати 
труднощі у побуті? Відповіді на ці та інші 
питання учасниці конференції отримували 
із прикладів життя цариці Вашті, дочки 
сидонського царя Єзавелі, моавітянки 
Рут та інших.

«Сумнів народжує невір’я, а невір’я 
– непослух, з цього і починається життєва 
катастрофа. Саме така послідовність 
руйнування сімейного благополуччя», 
– зазначив Михайло Паночко. Харак-

«РОЛЬ ЖІНКИ У СВІТЛІ БОЖОГО СЛОВА»

теристики мудрої жінки він розглянув  
на прикладі книги Приповістей 31:1-10.

Прості і знайомі багатьом вірші Пи-
сання цього дня відкрилися учасницям 
конференції по-новому. Багато з них 
свідчили, що отримали для себе дуже 
важливі одкровення.

Під час невеличкої переви бандурист 
Анатолій Коренівський прославив Господа 
чудовими псалмами. Потім сестри мали 
змогу отримати відповіді на запитання, що 
виникли впродовж конференції, а також 
озвучили свої молитовні потреби.

chve.org.ua.

Деякі райони Німеччини 
вважаються найменш релі-
гійними у світі. Опитування 
свідчать, що тільки близько 
13 відсотків жителів колиш-
нього комуністичного сходу 
Німеччини вірять у Бога.

Але відвідування церков зростає за-
вдяки колишнім мусульманам з Ірану. 
Перси, які перейшли в християнство, 

подвоїли кількість вірян у церкві «Дім 
Божої допомоги» в Берліні, повідомляє 
кореспонден «ТБН».

«Це схоже на раптовий дощ, — розпо-
вів служитель цієї церкви Р. Гьотц. — Зо-
всім несподівано кожної неділі почали 
приходити люди і просити про хрещення. 
Першими прийшли шість іранців, згодом 
вони привели своїх друзів і сусідів».

Цього року Німеччину особливо захо-
пила хвиля ісламу. Мусульмани організу-
вали загальнонаціональну кампанію з по-

ширення Корану в країні, яка повернулася 
спиною до біблійного християнства.

Але іранські іммігранти, тобто перси, 
вже пережили морок і утиски ісламу у 
своїй країні, і вони прагнуть до свободи і 
радості християнства.

«Я зустрічався кілька разів з друзями 
в підпільній церкві в Тегерані на якійсь 
квартирі, там ми говорили про Ісуса. Ще 
ми вивчали Біблію, і п’ять років тому мене 
охрестили в ванній», — розповів один із 
членів церкви в Берліні.

Усі перси, які нині відвідують цю 
церкву, прийняли Ісуса ще в Ірані, але 
потім змушені були покинути країну, 
щоб не потрапити до в’язниці і не бути 
страченими.

Жінка на ймення Нафісех сказала, 
що в Ірані було дуже складно дізнатися 
щось про християнство. «У нас законом 
заборонено змінювати мусульманську 
віру на християнську. Мій чоловік тоді ще 
був мусульманином, і коли він дізнався, 
що я хочу стати християнкою, то всіляко 
перешкоджав цьому. Я змушена була за-

лишити батьків, я втратила свою сім’ю».
Іранські християни були здивовані, коли 

з’ясували, що багато німців не цікавляться 
християнством. «Більшість із них стали 
християнами в Ірані і знають більше про 
християнство, ніж ви могли би очікувати. 
Вони випереджають нас, тому що вже 
пережили гоніння за Христа, і бачать, що 
багато німців стали номінальними хрис-
тиянами. Вони розчаровані тим, що німці 
сприймають релігійну свободу як само 
собою звичну річ», — говорить Гьотц.

Деякі німці думають, що перси при-
ймають хрещення тільки для того, щоб 
уникнути депортації з Німеччини, але 
насправді таких небагато. Новонавернені 
християни з Ірану відвідують біблійні 
заняття не тільки заради отримання 
німецького громадянства. Вони справді 
повірили в Ісуса.

Невідомо, скільки іммігрантів з Ірану 
навернулися в християнство і прийшли до 
церкви в Німеччині, але це стало загаль-
нонаціональним феноменом. Наразі вже 
говорять про хрещення тисяч людей.

У НІМЕЧЧИНІ БАТЬКА ПОСАДИЛИ У 
В’ЯЗНИЦЮ ЗА ВІДМОВУ ДОНЬКИ 

ВІДВІДУВАТИ УРОКИ СЕКС-ОСВІТИ

німецькій школі для дітей, які не належать 
до жодної з конфесій, пропонується аль-
тернативний предмет, а в багатьох школах 
– урок ісламу для мусульман, це особливо 
обурює.

Інтернет облетів ролик, розміщений на 
Youtube, де Ойгена М. біля будівлі в’язниці, 
крім його власних дітей (а їх у родині семе-
ро) зустрічає ціла група підтримки з інших 
дітей разом з батьками. 

Вийшовши з в’язниці, Ойген сказав:
 – Яке дивне почуття, коли тебе за 

щось, у чому ти не винен, заарештовують, 
у тебе забирають свободу, те, що по праву 
належить кожному. Тебе просто садять під 
арешт за те, що твоя дочка пропустила два 

заняття із сексуальної освіти, тому що вона 
не витримала. Нашій сім’ї давно було зро-
зуміло, що ситуація навколо нашої шкільної 
освіти погано закінчиться. День, проведе-
ний у в’язниці, вартий того, щоб це дійшло 
до народу. І вчителі тут ні при чому, справа в 
системі шкільної освіти, де цілеспрямовано 
просувається принцип раннього сексуаль-
ного виховання. Наші діти опинилися перед 
реальною небезпекою.

Відомий латвійський політик Володимир 
Ліндерман так прокоментував описану 
вище історію в соцмережі Facebook: «Те, 
що ми спостерігаємо, це не боротьба за 
права секс-меншин. Це лише обгортка 
цукерки, а сама цукерка – радикальне 
перелаштування світу і ламання самої 
природи людини. Така сама райдужна 
обгортка – гей-паради, а насправді нова 
світова ідеологія буде впроваджуватися 
– і вже впроваджується – поліцейськими і 
тоталітарними методами».

Нагадаємо, що в доповіді на Всесвіт-
ньому конгресі сімей в Сіднеї у травні цього 
року було сказано: «Сексуальна освіта, на 
жаль, не передбачає вивчення біології, зате 
містить масу інформації з різних форм сек-
суального самовираження, використання 
різних засобів контрацепції і методів аборту, 
крім того, в рамках курсу можна дізнатися 
про шкоду гендерних стереотипів».

ІРАНСЬКІ ІММІГРАНТИ ПРИНОСЯТЬ 
ПРОБУДЖЕННЯ В НІМЕЦЬКІ ЦЕРКВИ

Біблія вчить нас правильно 
будувати стосунки з Христом 
(Дії 1:8). Протягом століть 
цілі нації провадили, за їх 
розумінням, богобійний спо-
сіб життя. Люди відвідували 
церкву, водночас відгоро-
джуючись від нечестивих та 
інакомислячих. Таким чином, 
вони ігнорували головний за-
клик Господа Ісуса — нести 
Євангеліє людям, що гинуть.

Найбільш вагома причина, з якої 
християнам необхідно пропові-
дувати Євангеліє іншим людям, — це 

панування Ісуса Христа. У всіх сферах 
життя, на території всієї планети Пан і 
Цар — Господь Ісус. Тільки Він може бути 
центром поклоніння.

Євангеліє здатне позитивно вплинути 
на все суспільство. «Церква — це пристань 
на березі океану, куди пориваються втом-
лені моряки», — говорив Іван Златоуст.

Сильна місцева церква — це благо-
словення для міста. Якщо церква активна, 
вона несе Євангеліє в біблійній простоті. 
Коли примножується кількість народже-
них згори християн, тоді прямо пропорцій-
но зменшується кількість злочинів. Люди 
отримують об’явлення про любов Божу, 
про прощення, а це підносить рівень люд-
ських відносин на порядок вище. Це стосу-
ється як взаємин подружжя, так і взаємин 
батьків і дітей, учнів і вчителів тощо.

Наступна причина важливості благо-
вісту — та, що пекло реально існує. Єван-
геліє від Луки розповідає дуже реальну 
історію про багача і Лазаря. Деякі люди з 
якоїсь причини все життя страждають від 
вроджених фізичних вад або невиліковних 

хвороб. Але це не привід для того, щоб 
жити як заманеться. Навпаки, це додат-
ковий стимул прагнути Бога всім серцем 
і шукати втіхи і захисту в Царя царів, як 
це робив Лазар.

Між смертю і муками пекла дуже ма-
ленький проміжок часу. Як тільки людина 
помирає, її душа вже переживає суд. 
Неможливо віддалити цю мить чи якось 
відкупитися від покарання. Після смерті 
неможливо змінити ситуацію, як би силь-
но не хотілося це зробити. І це серйзний 
привід проповідувати Євангеліє своїм 
родичам, друзям і знайомим, ще коли вони 
тут, у земному житті.

Проповідь Євангелія наближає при-
шестя Христа (Мт. 24:14). Сьогодні у світі 
практично немає людей, які б не мали до-
ступу до Слова Божого. Адептам інших ре-
лігій також доводиться стикатися з Біблією 
з тої чи іншої причини. Статистика Інтер-
нету показує, що за день з християнських 
порталів скачується близько 600 Нових 
Заповітів арабською мовою. Це свідчить 
про те, що кожна людина сьогодні може 
зробити вибір на користь Ісуса Христа.

Ціль проповіді Євангелія — допомогти 
людині побачити не просто альтернативну 
релігію, але живі стосунки з Христом. 
Писання говорить, що Ісус довготерпить 
і чекає, щоб всі спаслися. «Всі» — це 
значить всі ті, до кого можна було до-
стукатися з Доброю Новиною.

Проповідь Євангелія здатна наповнити 
життя кожної людини Божими благо-
словеннями. Свідчення про Ісуса Христа 
підносить духовно і відкриває нові можли-
вості в Бозі не лише для тих, хто слухає, 
а й для самого благовісника. Євангеліє 
— це Добра Новина не тільки для тих, що 
гинуть, а для тебе самого. Навіть якщо ти 
давно увірував, ти потребуєш Євангелія 
кожен день свого життя.

ЧОМУ ВАЖЛИВО 
ПРОПОВІДУВАТИ ЄВАНГЕЛІЄ

Озброєні бойовики з те-
рористичного угруповання 
«Фронт аль-Нусра» обезго-
ловили десятки сирійських 
цивільних осіб в населеному 
християнами місті.

Кореспондент агентства Fars на півночі 
Сирії повідомив, що терористи напали на 
християнське місто Маалула і відрубали го-
лови 30 цивільним особам. Серед загиблих 
були жінки і діти. Окрім того, озброєні бойо-
вики викрали в Маалула 15 християн.

ІА REGNUM.
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Ігнорування контексту
Третя причина місійного занепаду 

– це ігнорування контексту. Ми знаємо, 
що для ефективної роботи в якомусь 
контексті потрібно насамперед розуміти 
цей контекст. Треба його вивчити. 

Недавно я опрацьовував одну книжку 
– «Культурна антропологія на допомогу 
служителю Євангелія». Її автор розпо-
відає цікаву річ. Поїхав він в Камерун для 
проповіді. Відкрив 18-й розділ Євангелія 
від Луки і почав читати притчу Ісуса про 
фарисея і митника. І коли дійшов до 

дуалізму, коли людина не просто мірило 
всіх речей, вона – носій своєї віри. Усі ми 
не раз чули фразу: «Я вірю по-своєму». І 
коли ти у відповідь такій людині кажеш, 
що треба вірити не по-своєму, а по-єван-
гельськи, вона відчуває дискомфорт, 
їй не подобається, що носій іншої віри 
намагається її кудись затягнути. У цьому 
й полягає головна проблема.

У результаті такого світогляду віра 
вважається персональною, а істина – від-
носною. Ти бачиш світ з цього боку, а я – з 
того боку. Ти правильно кажеш, і я пра-
вильно кажу. Ми живемо в частині світу 

ми дійсно християни. І в такій місії сло-
ва не завжди відіграють першу роль.

Коли почалося це переосмислення, 
виникли інші нюанси. Сьогодні багато 
церков будують доми молитви. І ма-
буть, вам відома історія, коли у трьох 
будівельників храму запитали, що вони 
роблять. Один відповів, що кладе цеглу, 
другий – що будує дім молитви, а третій 
сказав, що стверджує Царство Боже в 
тій місцевості. 

Троє людей роблять одне і те саме, але 
їхнє світобачення різне. Один демонструє 
певне вміння, і для нього це – будова. Для 

розглядали їх як частину Біблії. Але так 
обмежувати Писання невиправдано. 
Насправді за місіонерськими текстами 
не завжди видно місіонерську природу 
Писання. Тому що Біблія – це інструмент 
Божої місії щодо людини. Біблійні тексти 
– продукт Його місії. Увесь канон звіщає 
про Божу місію відкуплення, яка охоплює 
усю історію всього світу.

Писання – це також інструмент для 
виконання місії. І місія – це більше, ніж 
просто одна із тем Писання. Це метаісто-
рія, яка витворює і поєднує всі інші історії.

Коли ми читаємо про місію відкуплен-

позичує цінності цього світу, хоча всяке 
бувало. Але завдяки силі Святого Духа 
Церква не спасається від світу, але бажає 
світ спасти.

У ході історії Церква перетворилася 
на таку собі інституцію з ієрархією. І коли 
вона стала потужною ієрархічною орга-
нізацією, то втратила спроможність бути 
місіонерською. Згадаймо відому історію, 
коли папа римський, весь у золоті і доро-
гих шатах, говорить своїм підлеглим: «Ми 
вже не можемо сказати, як колись Петро, 
що срібла і золота в нас нема». На що йому 
відповіли: «Так. Але й не можемо сказа-
ти: «Встань, візьми ложе своє і ходи».

Проблема середньовічної Церкви по-
лягала в тому, що вона злилася зі світом, 
як свого часу Ізраїль, і перестала бути 
місіонерською. Як результат, світ і Церква 
розумілися однаково. 

Місіонерське читання Писання орієн-
тує нас на певну призму. Коли ми бачимо 
всі історії під цим ракурсом, ми розуміємо, 
що в церкві немає штучного поділу: ті за-
ймаються адмініструванням, ті будують 
дім молитви, а ті поїхали на місію, тому 
вони – місіонери. Ні, все, що робиться в 
церкві, покликане явити Ісуса. Церква має 
стати посередником між Ісусом і світом, в 
якому ми живемо.

І тут я хочу кинути вам виклик. У 
фільмі «Шоколад» події відбуваються 
у Франції в XVIII столітті. Гугенотська 
церква стала ієрархічною. Її віряни 
лицемірять, диякон – пиячить і б'є свою 
дружину. Вона приходить в церкву вся 
в синцях і припудрює обличчя, щоб по-
казати, що все в неї гаразд. Диякон вдає 
в церкві святого і суворо стежить за до-
триманням всіх складових літургії. І от у 
те містечко приїжджає одна жіночка, яка 
відкриває шоколадницю і починає про-
давати шоколад. І спілкується з людьми. 
Дружина диякона вперше за багато років 
знаходить співбесідника. І коли вона по-
дружилася з шоколадницею, вона почала 
змінюватися. Почала по-іншому дивитися 
на світ, побачила, що є якесь добро, що не 
всі люди – лицеміри. І в кінці фільму ста-
виться питання: а що насправді є місією 
Ісуса в тому середовищі, у тому місті? Де 
більше Ісуса – у церкві, повній лицемірів, 
чи в тій жінці, яка просто продає шоколад, 
довідується про проблеми людей і прагне 
їм допомогти. 

У фільмі «Місія» –  інша історія. Коли 
був відкритий Новий світ, почалася бо-
ротьба за захоплення нових територій. 
І у властей Англії, Голландії, Іспанії, 
Португалії були свої ідеї. Місіонери ідуть 
першими і готують грунт для того, щоб 
далі пішла держава. Місіонери ішли, 
пропагували тим людям Євангеліє, і 
багато з них, як у цьому фільмі, навіть не 
здогадувалися, що їх використовують. 
Після них приходять люди із зброєю і 
захоплюють ці племена, яким звіщене 
Євангеліє і які прийняли Ісуса. Фільм за-
кінчується тим, що місіонери не покинули 
цих новонавернених і гинуть разом із ними 
під нищівним вогнем.

Іншими словами, у ХІХ столітті мі-
сіонерство було засобом в руках коло-
ніальних держав для захоплення нових 
територій. І не випадково на початку ХХ 
століття до місіонерів ставилися як до 
представників влади, обманщиків. Тільки 
ототожнення себе з проблемами племен 
засвідчувало справжнє місіонерство.

Отже, історія місіонерства від апос-
тольської Церкви до сьогодні дуже 
непроста. І в нашому контексті бути 
місіонером непросто. Бо це поняття має 
певне навантаження. Хтось у ньому ба-
чить церковного чиновника, хтось – навіть 
якогось державного агресора. Тому ще 
раз наголошу: місія – це не специфічна 
діяльність Церкви, це спосіб присутності 
Церкви у світі. І від того, як я проживаю 
свої дні, які в мене стосунки з сусідом, які 
успіхи в школі, як я вчуся в університеті, 
залежить, місіонер я чи ні.

Якщо ти двійочник – ти слабкий місі-
онер. Ісус ніколи не був би двійочником. 
Якби Він стояв сьогодні за верстатом, 
Він був би найкращим. Якби Він був бу-
дівельником, Він вчасно здав би об’єкт, 
притримуючись початкової ціни. Якби Він 
щось комусь пообіцяв, Він обов'язково б 
це виконав. І в цьому була б Його місія. 

Нам треба набути характеристик Хрис-
та до такого рівня, щоб стати своєрідними 
посередниками між небом і землею.

Далі буде.

МІСІЯ П’ЯТИДЕСЯТНИЦТВА
Михайло
 Мокієнко

і бачимо лише невеличку 
частину істини, кажуть 
постмодерністи. Тому ми 
ніколи не можемо бачити 
всю істину, ми обмежені 
культурними, соціальними 
та іншими факторами.

Постмодернізм прий-
шов сьогодні в теологію. 
Але тоді виникає питання: 
як бути з універсальністю 
жертви Христа? Із наслід-
ками подвигу Христа?

Переосмислення 
концепції 

місіонерства
Отже, ці чотири головні 

причини змушують нас почати глибоке 
переосмислення місійної концепції – від 
розуміння її в Писанні до форм її здійснен-
ня. Географічне місіонерство перестає 
бути актуальним. Довший час, читаючи 
про Велике доручення Христа, ми ро-
били акцент на слові «ідіть». Але епоха 
географічного місіонерства залишилася 
позаду. Не так багато народів у світі ще 
не досягнуті Євангелієм. Якщо такі ще 
залишилися, то вони дуже маленькі. І 
якщо ми зведемо доручення Христа лише 
до географічної місії, то нам вже нема 
кого досягати.

Але світ сьогодні перетворився на 
тісний гуртожиток. Ще 20-30 років тому 
Америка була для нас страшенно далекою 
країною. Сьогодні, коли в церковних колах 
говорять про Америку, складається вра-
ження, що мова йде про сусідню область. 
Тому «іти» можна без проблем. Проте 
акцент у Великому дорученні зміщується 
зі слова «ідіть» на слово «навчіть».

Для того, щоб зустріти буддиста, му-
сульманина, агностика, постмодерніста, 
не обов'язково десь їхати. Досить пройти-
ся центральними вулицями мегаполісу. 
Причому далеко йти не доведеться.

Ми виховані на романтичних історіях 
про місіонерство. Молода людина зали-
шає свою сім'ю і героїчно проривається 
в джунглі. Її героїзм не в тому, що вона 
там щось комусь передала, а вже в тому, 
що вона туди прорвалася. Але сьогодні не 
треба великого героїзму, щоб дістатися 
у найвіддаленіші куточки світу. Купив 
квиток і полетів.

Тому місіологи перечитали Велике 
доручення і виявили, що в ньому лише 
одне слово вжите в наказовому способі і 
три – в дійсному способі. І тепер Велике 
доручення вони читають так: «Ідучи, на-
вчіть, хрестячи і продовжуючи вчити». 
Тобто коли ви йдете, тоді навчіть. Справа 
не тільки в тому, щоб піти, не тільки в 
тому, щоб досягнути. Це лише невеличка 
частина доручення – переселитися в 
інший регіон. Головне – бути спроможним 
навчити.

Іншими словами, місія сьогодні ви-
значається не географічно, місія – це 
посередництво. Треба стати посеред-
ником між Ісусом і тими людьми. Щоб 
вони в тобі і мені прочитали Ісуса. 
Побачили приклад Ісуса. Побачили, що 

іншого це не просто будова, а будова дому 
молитви. А третій бачить цей дім молитви 
як засіб, як інструмент у руках Божих для 
поширення Його Царства у цьому світі.

Це змушує нас по-іншому подивитися 
на місію. Я наче й не проповідую, я не в 
Індії і не в Африці. Але я кладу цеглу – і 
я вже місіонер.

Місія – це спосіб 
присутності Церкви у світі

Місія – це не специфічна діяльність 
окремих віруючих. Це спосіб присутності 
Церкви у світі. Що це означає?

Довший час ми заявляли, що Церква 
посилає місіонерів. Але це не зовсім 
правильно. Церква не посилає місіонерів, 
Церква і є посланою. І якщо послана вся 
Церква, то вся, а не окрема її частина, 
окремі люди. І значить, є певний спосіб 
присутності Церкви у світі, який забез-
печить місіонерству успіх.

Часто вважається, що місіонери – це 
люди, які змінили місце проживання. Але 
коли ми говоримо, що місія – це не спе-
цифічна діяльність окремих віруючих, а 
спосіб присутності Церкви у світі, наша 
перспектива розширюється. Тоді навіть 
прибиральниця в домі молитви – місіонер. 
Бо вона готує зал, щоб зовнішні люди 
прийшли на зібрання. І людина, яка кладе 
цеглу, не просто будівельник, а місіонер, 
бо, кладучи цеглу, вона готує приміщення, 
в яке прийдуть люди ззовні.

Тому сьогодні місіологія прагне роз-
глядати місіонерською всю Церкву, а 
не якусь окрему частину її. Церква – це 
не інституція, яка посилає місіонерів, 
вона не має на це права. Вона сама і є 
посланою.

Взагалі, слово «місія» довший час 
вживалося щодо двох моментів: Отець 
послав Сина; і Отець і Син послали Духа 
Святого. Ці два етапи до ХІХ століття 
вважалися місією в історії Церкви. 
Але у ХХ столітті до цього додався ще 
третій фактор: Отець, Син і Дух Святий 
послали Церкву.  

Місіонерська природа 
Писання

Таке розуміння спонукує по-ново-
му подивитися на Писання. Раніше ми 
шукали в Писанні місіонерські тексти і 

ня, ми можемо читати так: отут написано 
про це, і тут написано… Але читати так 
неправильно. Тому що ця тема охоплює 
всі інші теми. І в науці це називають не 
просто історією, а метаісторією. Тобто 
історією, через призму якої мають роз-
глядатися всі інші історії. 

У нас є спокуса розглядати тексти 
Біблії фрагментарно. Але ми маємо 
розуміти місію відкуплення. Яка основна 
тема Старого Заповіту? Господь прийде. 
А Нового Заповіту? Ісус прийшов і знову 
гряде. І коли ми прочитуємо тексти через 
призму цих тем, це для нас – метаісторія, 
консолідуючий факт, через який ми 
читаємо всі інші тексти. Бо інакше Біблія 
нагадувала б скарбничку фактів із різних 
культур.

Багато людей, читаючи Старий Запо-
віт, думають, що це єврейський документ. 
Але це не так. Перші 11 розділів Буття 
напряму не пов'язані з євреями. Вони 
охоплюють всесвіт. Бог постає як Господь 
усього і Творець усіх. Авраам обраний для 
благословення усіх народів. І дехто про-
читує, що це і є місія. Ізраїль обирається 
для блага інших народів. І пророки, і 
Книга Вихід сповіщають про це.

Ім'я Бога сповіщається по всій землі 
(див. напр. Мал. 1:11). Пророки нагадують 
про стосунки з Ягве. Тобто, перебуваючи 
у місіонерському зіткненні з іншими наро-
дами, Ізраїль мав демонструвати цінності 
Ягве, а не запозичувати їхні цінності. 

У багатьох людей складається вра-
ження, що Бог відійшов від Своєї мети 
працювати на рівні всесвіту і обрав одну 
людину чи один народ. Але це обрання 
стосувалося всієї землі. Обрання Авра-
ама означало благословення для всіх; 
обрання Ізраїлю означало благословення 
не для одного народу: стикаючись з інши-
ми народами, Ізраїль мав стати проповід-
ником Ягве для них. Та Ізраїль, фактично, 
провалив свою місію. І здавалося, що Бог 
той проект закриє.

Мета Церкви – 
не спасіння від світу, 

а спасіння світу
Новий Заповіт говорить про те, що 

прийшов найдосконаліший Місіонер. 
Думаю, що саме це поняття треба 
вживати щодо Ісуса. Ісус – Місіонер. В 
Ісусі Отець максимально наблизився 
до людства. Якби Ісус не прийшов на 
цю землю, Бог би для нас навіки став 
трансцендентним. Він був би десь там, і 
ми б Його не розуміли.

Згадаймо ту стару-стару історію, 
як один чоловік орав на полі і знайшов 
мурашник. Він хотів пояснити мурашкам, 
що їм треба забратися геть, і раптом 
зрозумів: для того, щоб їм це пояснити, 
він мусить сам стати мурахою. 

Як починається Послання до євреїв? 
«Багато разів і багатьма способами в 
давнину промовляв був Бог до отців через 
пророків…» Проте Ізраїль провалив свою 
місію. В Ісусі Бог розкриває Себе для сві-
ту. І оце втілення Христа треба розгляда-
ти як місіонерський момент. Зауважимо, 
що Ісус не обмежився релігією того часу. 
Частиною життя Ісуса було перебування 
у світі, спілкування з багатьма людьми. І 
коли ми дивимося на світ через призму 
Ісуса, ми бачимо, що світ – це середови-
ще, в якому перебуває Церква. 

Церква перебуває у світі, але вона 
– не від світу. Мета Церкви – не спасіння 
від світу, а спасіння світу. Церква не за-

слів про те, що митник почав бити себе 
кулаками в груди, усі слухачі збурилися. 
Вони почали дуже критично судити того 
митника. Мало того, що той вів непорядне 
життя, то ще й б'є себе в груди, прохаючи, 
щоб Господь був милостивий до нього, 
грішника.

Потім з’ясувалося, що в Камеруні б’ють 
себе кулаками в груди люди надзвичайно 
горді, пихаті. І битися кулаками в груди 
– це значить підкреслювати свій статус. А 
той, хто хоче принизитися, має бити себе 
в голову. Оце знак того, що ця людина 
упокорюється. І камерунцям було незро-
зуміло: як це чоловік, ведучи таке життя 
і говорячи: «Господи, будь милостивий до 
мене, грішного», може бити себе в груди. 
Одразу виникла невідповідність.

Друзі, ми теж не до кінця вивчили кон-
текст – православний, католицький, мож-
ливо, язичницький, щоб Євангеліє подати 
людям так, аби вони його зрозуміли.

Той самий місіонер поїхав в Індію і ви-
явив, що в одному племені, яке зветься 
«теліга», немає поняття, яким можна опи-
сати Бога. Там існували чотири поняття, 
які описували вищу силу. Перше – Вішну: 
це надзвичайно могутнє божество, але 
воно не має любові. Є могутність, але 
нема любові. І як правильно підібрати 
термін, щоб розказати людям про істин-
ного Бога? Назвати його Вішну? Тоді вони 
думатимуть, що це бог, який не любить. 
Є в них бог Шива – він любить, але він 
не могутній. Інші два поняття божества 
в індуїстській культурі так само не відпо-
відають поняттю християнського Бога. 
Важко було навіть сформулювати термін, 
яким можна було назвати Бога, щоб 
він увібрав характеристики біблійного 
Бога. І місіонерам не залишалося нічого 
іншого, як вжити англійський термін God, 
поєднавши в цьому терміні всі найкращі 
характеристики їхніх божеств. Але для 
того, щоб до цього дійти, місіонери муси-
ли вивчити контекст, вивчити релігійну 
ситуацію.

Дуже часто ми ігнорували контекст. 
Я не раз стикався з цим в університеті, 
коли розумні люди говорили, що наша 
віра – американська. Я заперечував, а 
вони тоді пропонували подивитися на 
наші книжки, на нашу теологію – які там 
імена. Джозеф, Джон, Кеннет… Які асо-
ціації виникають, коли читаєш або чуєш 
ці імена? Це завезена, імпортована віра, 
не самобутня для нашого контексту. І це 
ігнорування контекстуалізації з нашого 
боку мало дуже сильний вплив. Багато 
церков почали використовувати у своїй 
літургії елементи американізму, почали 
перекладати їхні пісні. І натомість слабо 
віддзеркалювали потреби людей навколо 
себе. Люди слухають пісню – а вона їх 
не зачіпає, бо дуже слабо пов’язана з 
їхнім життям. 

Постмодерністський 
виклик

Остання причина, можливо, найсер-
йозніша. То що ж таке постмодернізм? 
Проблема постмодернізму полягає в 
проповіді відносності істини. Сьогоднішній 
світогляд говорить, що в кожного своя іс-
тина, своя правда. І тому до людини, яка 
заявляє, що знає істинну, універсальну 
правду, ставляться з недовірою. По-
стмодерністське суспільство негативно 
ставиться до людей, які хочуть насадити 
свою віру іншим. 

Постмодернізм – це крайність індиві-
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУОСНОВИ ВІРИ

Наш Господь не в гробі, Він воскрес. 
І тільки в Церкві Христовій проходить 
це дійство – служіння спомину смерті 
Господньої, у той час, коли Він – жи-
вий! Згадують Його смерть – а Він 
навік-вічно живий! Він бачить і чує 
кожного з нас.  Він любить кожного з 
нас. Слава Йому повіки!

Нам іноді тяжко вірити, що Він нас 
любить. Іноді тяжко прийняти Його 
любов. Іноді тяжко довіритися Його 
любові. І хочеться стати кращим 
– може, кращого Він мене більше 
буде любити. Однак Голгофа показала 
всьому світові, що Він любить не тому, 
що ми стали кращими, а тому, що Він 
і є любов. І бажає, щоб ми увірували 
в цю любов. І не тільки увірували, а й 
прийняли її, жили нею, щоб колись на 
небесах зустрітися з нею віч-на-віч.

«І, як Мойсей підніс змія в пустині, 
так мусить піднесений бути й Син Люд-
ський, щоб кожен, хто вірує в Нього, 
мав вічне життя» (Ів. 3:14-15).

В Україні вже більше 15 років діє Всеукраїнська рада 
Церков. Там представлені православні, католики, 
юдеї, мусульмани… Я представляю там нашу 

Церкву. І іноді маю цікаве спілкування з рабинами. 
Якось я запитав одного: «Скільки вас було, коли ваші 
отці вийшли з Єгипту?». Він відповів, що більше двох 
мільйонів. Два мільйони нащадків Авраама. Цей народ 
був у завіті з Богом через Авраама, Ісака і Якова. І 
водночас весь цей натовп, котрий вийшов з Єгипту, 
був далеко не святий. Не близький із Богом. Але, дорогі 
друзі, брати і сестри, незважаючи на те, що вони пере-
бували в рабстві, що були духовно відсталі, занепалі, 
без надії, око Боже наглядало за ними.

Бог бачив, як народ множився. Бачив замисел 
фараона вбивати хлопчиків. І так само бачив матір 
Мойсея. Не просто так вона вберегла свого чудесного 
сина.

Уся ця маса народу, будучи в завіті з Богом, вод-
ночас перебувала далеко від Нього. І Бог виводить 
їх у пустиню, щоб наблизити до Себе, познайомити 
з Собою, щоб вони знали, з Ким вони в завіті, з Ким 
мали справу їхні отці. Щоб вони знали: їх Бог – це не 
єгипетські боги, яких треба носити, переставляти з 
місця на місце, які не чують і не говорять. Хай навіть 
зроблені вони із золота.

Євреї знали єгипетську релігію, вони виросли в 
цій системі і дещо ввібрали в себе. Тому Бог і вивів 
їх на зустріч із Собою. Щоб вони зрозуміли: єдиний 
Бог, Який створив небо і землю, – це Бог Авраама, 
Ісака і Якова.

Сьогодні це наш Бог! Уже не через Авраама, але 
через Ісуса Христа ми з Ним у завіті. Ісус уклав цей 
завіт зі Своїм Отцем Небесним і дав гарантію спасіння 
кожному, хто вірує.

І ось цей натовп народу прямує до прекрасної 
країни. Перехрестям на цьому шляху служило Червоне 
море. Вони перешли пустиню і потрапили просто під 
пряме Боже ведення. Тільки уявіть собі захват народу! 
Маріям з жінками торжествують. Ворогів нема. Ось-ось 
Обітована земля.

Але вони не були готові туди увійти. Бог готував їх, 
але вони не готувалися. Бог бажав їх ввести туди, але 
вони не надто бажали… Щось стримувало їх, щось їм 
перешкоджало.

Дорогі брати і сестри, це застереження сьогодні 
для всіх нас. Ми прямуємо житейською пустинею. 
Єгипетські часи, коли ми жили ще у світі, іноді так 
хочуть повернутися в наше серце. Ми хочемо бути 
в Церкві Христовій, а одною ногою залишаємося в 
Єгипті. Не вийде, друзі. Це складна комбінація, і вона 
спрацює проти нас.

Божий народ, маючи обітницю, маючи явне Боже 
ведення, не пішов туди, куди кликав Бог… Якби над 
храмом, у якому ми зібрані, раптом появився вогненний 
стовп, уявляєте, що б тут робилося? Збігся б увесь 
Львів, Білорусь порвала б кордони, а про поляків і не 
говорю – усі були б тут. Чи не так?..

У селі, де я починав служіння пастора, моя су-
сідка увірувала через дивне знамення. Вона була 
католичкою і жила буквально за сто метрів від нас. 
Якось вона побачила над домом молитви, де якраз 
проходило зібрання, вогненний стовп. Прийшла на зі-
брання і покаялася. Щиро покаялася – вона повірила, 
що Бог з нами.

Якщо Бог взяв тебе в уділ, Він буде тебе вести. І 

веде Він нас не в землю, що тече молоком і медом, не 
в Зайордання, а в країну, де тече джерело живої води. 
Де немає хвороб і лікарень, де не буде гріха і старіння, 
де ніколи не будуть боліти ноги, не буде болю, не буде 
крику. І не буде смерті – буде все нове. І я вірю, що це 
нове вже створене, Бог готує Собі новий народ. Це 
великий привілей – бути християнином, живим хрис-
тиянином – не мертвим і не формальним.

Іноді ми думаємо, що перейти через пустиню дуже 
просто. Ні, бути справжнім християнином зовсім не 
просто, зате дуже цікаво. Ми повинні зрозуміти, за 
Ким ідемо і куди йдемо. Повинні бути готовими платити 
будь-яку ціну. І вона того варта – щоб у цій житейській 
пустині ми не оглядалися на Єгипет, не дивилися на 
його культуру і релігію, щоб ніщо не тягнуло нас назад. 
Для цього і даний нам Святий Дух – щоб нас тягнуло 
до Ісуса і один до одного, тому що ми – Божа сім'я, 
Божий народ.

У тій спекотній пустині євреї почали нарікати. Спра-
цювала людська плоть. Бо людський фактор присутній 
завжди – тією чи іншою мірою. Здавалося б, Мойсей 
– куди нам до такого лідера… Усі ним захоплювалися… 
Ще б пак – з ним говорить Бог, Бог дає йому одкровен-
ня, дає силу, творить через нього чудеса… Так, це був 
сильний муж віри. Але і в ньому спрацював людський 
фактор. А Бог не дивиться на особу. І це застереження 
для нас: небезпека існує завжди. Вона очікує нас на 
кожному життєвому перехресті.

Проте не біймося, дорогі! Ми не залишені сам на 
сам з ворогом у цій пустині, зовсім ні! «І назвуть Йому 
Ймення Еммануїл, що в перекладі є: З нами Бог»… З 
тобою Бог – віруй у це! Благослови Бога!

А ти кажеш: «Ну, я ще не такий хороший. як мав би 
бути… Якби я був такий, якби був святий, може, Бог 
би і був зі мною…»

Дорогі мої! Приклад ізраїльського народу говорить, 
що Бог був з ними, незважаючи ні на що. Він працював 
з їхніми серцями, з їхніми почуттями і бажаннями. 
Він працював над їхніми життями. А хіба Дух Святий 
сьогодні не працює над нами? Працює! Бо ціль висока. 
Ставка висока. І нам не можна розслаблятися.

Християнство – це не просто значить ходити на зі-
брання і раз на місяць робити якісь речі. Християнство 
– це спосіб життя. Удень і вночі. Бо вдень і вночі ми є 
власністю Ісуса Христа. Ми – армія, котра воює не з 
тілом і кров'ю, а з духами злоби піднебесної…

Якось народ у пустелі спіткала біда. Серед двох 
мільйонів людей здійнявся крик. Жахливий крик – люди 
вмирають. Звідкись взялися змії, і укус їх смертельний. 
Зцілення нема. Спасіння нема. Людський фактор не 
спрацьовує, людина тут не допоможе. І народ почав 
волати.

Коли нам тяжко – ми завжди волаємо. Це земна 
долина, щодня нас може спіткати якесь лихо, прийти 
печаль. І в час тяжких переживань, у час якоїсь біди 
людина плаче і волає.

Це волання почув Мойсей. Але не тільки Мойсей. 
Його почув Бог. Змії мали причину кусати народ. До-
рога Церкво! Змії, які кусали євреїв, приносили фізичну 
смерть. Нині ми стикаємося зі зміями, укуси яких на-
багато страшніші, бо приносять смерть духовну. 

Коли євреї почали волати, Бог не залишив їх в біді. 
Тому єдиний вихід для нас – звернутися до Бога. Навіть 
Мойсей не знав, чим людям допомогти.  Він не взявся 
своїм пастушим жезлом тих змій убивати, ні. Він також 
був безсилий. І так само почав волати до Бога.

І Бог вказав на вихід з проблеми, дав їм ліки. Треба 
було зробити мідяного змія і підняти його посеред всьо-
го стану. Хто подивиться на того змія, буде зцілений.

Дорогі брати і сестри, які ми сьогодні щасливі. Хрест 

Голгофи видніється у всьому всесвіті. Бразилія сьогодні 
прокидається, Австралія, Філіппіни, Індонезія, Корея, 
Китай шукають Бога. Якщо мідяного змія бачили лише 
два мільйони, проповідь про розіп’ятого Ісуса чують 
мільярди людей. І погляд на Ісуса зціляє кожного 
грішника. Як зцілив тебе і мене. Адже ми також були 
вжалені тим змієм.

Багато людей не знають, де шукати засобу для 
зцілення. Деякі намагаються стати кращими. Мовляв, 
більше лихословити не буду. Грішити не буду. Сваритися 
з жінкою не буду. Пити і курити перестану. І тримаються 
до вечора. А далі гріховна плоть прориває дамбу. І тоді 
інше рішення: з Нового року почну нове життя.

Друже, ця гра може тривати все життя. Це не 
метод і не вихід. «І, як Мойсей підніс змія в пустині, так 
мусить піднесений бути й Син Людський, щоб кожен, 
хто вірує в Нього, мав вічне життя». Так Сам про Себе 
говорить Спаситель. Його піднесення на хресті – це від-
чинені двері в небеса. Це єдиний спосіб нейтралізувати 
гріховну отруту.

Друже, якщо тобі тяжко на серці, погляд на слу-
жителя тебе не зцілить, погляд на дім молитви нічого 
не дасть. Але я переконаний на тисячу процентів, що 
коли ти з вірою подивишся на Агнця Божого, ти одразу 
ж будеш зцілений.

Як важливо сьогодні мати цей погляд на Ісуса. 
Які сильні ліки Бог дав всім людям. Але Він нікому не 
нав’язує цих ліків. Нікому не нав’язує Свої страждання 
і смерть. Нікому! Син Божий проголосив: «Хто хоче йти 
за Мною…» Той що хай робить? Іде в монастир? У 
церкву? дає гроші? Ні, той хай відречеться від самого 
себе, бере свій хрест і слідує за Ісусом.

Якось у Києві я познайомився з одним студентом, 
іранцем за національністю. «Як ти увірував, друже?» 
– спитав я його. Тому що ще недавно той був мусуль-
манином. І він смиренно так сказав: «Мені явився 
Ісус і сказав слідувати за Ним». Погляд віри на Ісуса 
моментально зробив мусульманина живим християни-
ном. Ісус явно відкривається сьогодні  мусульманам. 
А ми – українці, росіяни, білоруси, поляки, ми, що так 
багато вже знаємо про Ісуса, – куди сьогодні дивимося 
ми? Може, на ближніх? Той не такий, і цей не такий… 
Церква не така… Пресвітер не такий…

Навіщо так робити? Біблія дає нам чітку вказівку: 
дивися на Начальника і Виконавця віри, і ти ніколи не 
будеш засоромлений. Ніколи не будеш зганьблений, 
якщо дивитимешся на розіп’ятого Агнця Божого. Тому 
що сила Божа ввійде в тебе, і Дух Святий зійде на 
тебе. Не тому, що ти такий хороший, – тому, що Він 
хороший, Він добрий, Він святий! Він віддав Себе, щоб 
ти і я, вчорашні грішники, жили навіки віків.

І як ми повинні дякувати Богу за те, що той метод 
спасіння ізраїльського народу був тимчасовим. Що 
його дія була тимчасовою. Але дія Голгофи триває 
ось уже дві тисячі років. Мідяного змія бачили лише 
два мільйони людей, та й навряд чи всі вони на нього 
дивилися. Може, дехто сумнівався, мовляв, цього не 
може бути, це не спасає, не зціляє. І помирали без віри. 
А ті, хто, навіть не розуміючи, як це діє, дивилися на 
змія, були зцілені. Отрута була нейтралізована.

Дорогий друже, ти не переможеш гріх сам. У тебе 
є Спаситель. Він прийшов, щоб спасти людей Своїх. 
Від чого спасти? Від Росії? Від Євросоюзу? Хай вони 
тисячу років процвітають – не про них мова. То від чого 
спасає Спаситель? Від гріхів. Змії повзають сьогодні за 
мною і за тобою. Не думайте, що за вами  не повзають. 
Вони повзають за всіма – і повзають табунами. Але в 
нас є Цілитель. Є захист. Є покров. Якщо ми заховані 
в Нім, то не лише спасемося, а й рясно зародимо, бо 
Він Сам так сказав.

Цей привілей дає нам Спаситель. Він не казав, аби 
ми гралися в релігію. Ні, це питання життя і смерті. 
Голгофа говорить про те, що питання нашого спасіння 
– дуже серйозна річ. І я благаю всіх нас: цінімо подвиг 
Ісуса. Кожного дня нагадуймо собі: Спаситель помер 
за мене! Син Божий помер за мене! Ти говориш, що 
ти – ніхто і нічого не здатний зробити. Але ти можеш 
відкрити своє серце для Ісуса, впустити Його у ясла 
свого життя. 

Я був у Вифлиємі – не думайте, що там якась осо-
блива краса, цінність цього місця не в гробницях і не 
в храмі, побудованому там. Його цінність у тому, що 
там був Спаситель світу, Немовля Ісус Христос. Сила 
Церкви в тому, що Ісус живе в нас, у нашому домі, 
нашій сім'ї, у наших серцях.

Останні часи наближаються. Ми дуже близькі до 
закінчення історії людства. Тільки гляньте, що роблять 
сильні віку цього. Недавно ми були в Європарламенті і 
мали змогу сказати шановним депутатам і політикам, 
що вони руйнують основу, руйнують фундамент, на 
якому побудована вся Європа. А нам не байдуже, куди 

ХРИСТИЯНСТВО – ЦЕ СПОСІБ ЖИТТЯ, БО ВДЕНЬ 
І ВНОЧІ МИ Є ВЛАСНІСТЮ ІСУСА ХРИСТА

котиться Європа. Ми розуміємо, що будь-яка споруда, 
яку позбавлять основи, буде зруйнована. І вже чути 
тріск стін, що ламаються.

Депутати сказали: «Ми так би хотіли, щоб Україна 
приєдналася до нас, щоб сюди влилися свіжі сили, 
які могли би протистояти тим, хто рветься узаконити 
беззаконня».

Гріх залишатиметься до самого пришестя Господ-
нього, але ми живемо в час, коли гріх набуває статусу 
закону. І це жахливо. Це говорить нам, що Христос при 
дверях. І що цей зіпсутий світ потребує тебе і мене. 
Бо він потребує солі.

А в чому суть солі? Вона здатна впливати на 
сере-довище, в якому опинилася. Але якщо сіль стане 
непридатною, то на кого ми зможемо впливати? Ні 
на кого. Біблія говорить, що така непридатна сіль 
буде викинута геть. Це люди, які без страху говорять 
неправду. Які люблять спекулювати, люблять об-
манювати…

Пам'ятаймо, друзі: ми представляємо інтереси 
Царя царів на землі. І тому не можемо поводитися так, 
як нам заманеться. А якщо ми будемо поводитися, як 
захочемо, то я вже готовий пророкувати: нас можна 
оплакувати. Без Ісуса кожного чекає повний провал. 
Без Бога в серці змії так обкрутять, що й пискнути 
не встигнеш. І тоді будеш волати, мовляв, церкво 
дорога, помоліться за мене… А чому ти не молишся 
сам? Друже, я попереджаю тебе і себе: духовних змій 
набагато більше, ніж було змій у пустині. Набагато 
більше. І вони набагато ближче до нас. Чи є в тебе і 
мене зброя? Біблія говорить, що нам треба взяти щит 
віри, броню праведності, меч духовний – Слово Боже. 
А ноги треба взути в готовність звіщати Євангеліє 
миру. То робімо це.

На нас лежить велика місія. Але той,  кого вжалила 
змія гріха, не здатний впливати на світ. Навіть якщо ти 
охрещений Духом Святим, ти не зможеш впливати на 
світ. Тобі самому потрібна допомога. Потрібен лікар. 
Потрібне зцілення.

І в нас є Лікар. Є Цілитель. Погляд віри може зціли-
ти кого завгодно. Тільки треба визнати перед Богом, 
що ти похитнувся. Бо ти добре знаєш свої таємні 
діла. Ніхто може не знати, але ти сам добре знаєш. 
І ти маєш сьогодні можливість це змінити. Не грайся 
з вогнем, не жартуй з гріхом. Ти пограєшся, а потім 
довго і гірко будеш плакати. Але виправити ситуацію 
може бути запізно. Сьогодні – добрий час. Сьогодні 
– день спасіння. Сьогодні – день зцілення. Бо поруч з 
нами – наш Господь Ісус Христос.

Дорогі брати і сестри, пам’ятаймо: якщо ми вто-
милися в земній боротьбі, у нас є джерело сили – Ісус 
Христос. Якщо нам бракує мудрості, є Той, Хто має 
досконалу мудрість. Він має силу, Він Переможець, Він 
зове Свою Церкву до перемоги. Перемоги над своєю 
плоттю, над своїми амбіціями, егоїзмом.

Тож будемо проголошувати цю прекрасну звістку 
про Ісуса. Ми чуємо волання в Україні – близько двох 
мільйонів молодих людей вживають наркотики. До-
дайте сюди алкоголізм, розпусту, СНІД, інші хвороби… 
Чи ви не бачите, що це робота змій? Якби ви тільки 
бачили, як помирають наркомани. Це агонія, це жах. І 
ми покликані, аби сказати їм, що є вихід, є зцілення.

Не так давно в реабілітаційний центр церкви на вул. 
Кар’єрній у Києві привезли одного чоловіка – він не міг 
вже самостійно триматися на ногах і гнив живцем. Але 
коли церква заволала до Господа, Господь миттєво 
зцілив того нещасного. 

Друзі, не чекаймо, коли загримить грім і вдарить 
блискавка. Не чекаймо, коли нас вкусить змія. Не 
ходімо туди, де змії. Але з вірою глядімо на Ісуса 
Христа. Слухаймо Його голос, як ті вівці, які слухають 
голосу свого пастуха. Багато з нас знають голос на-
шого Пастиря, але не слухаються його. Чому? Та, всі 
так роблять.

Не думай так, як всі. Не дивись, що роблять всі. 
Але дивись на Начальника і Виконавця віри. З любові 
до тебе і мене Він на Голгофі випив гірку чашу до 
дна. Хвала Йому повік! І Він хоче бути Паном твого 
і мого життя.

Ми маємо потужний засіб для захисту від диявола. 
Це наш Господь, це хрест Христа. Це кров Сина Божо-
го, яка очищає нас від всякого гріха. Ми маємо Утіши-
теля – Духа Святого, Який посланий, щоб продовжити 
справу, яку розпочав Ісус. Він працює над нами, щоб 
ми пішли в цей світ і сказали: «Є надія, є спасіння, бо 
живий Господь-Вседержитель. Він мене зцілив, мене 
спас, спасе і тебе, тільки поспіши до Нього».

Не релігію нам треба проповідувати, не свою церк-
ву і не наш молитовний будинок, яким би гарним він не 
був. Бо вони не несуть зцілення. Зцілення лише в Тому, 
Хто висів на хресті. В Його ранах – зцілення для твоєї 
і моєї душі. Іншого шляху для цього немає.

І хоча зроблено немало, перед нами ще більша 
праця. Нас чекає Україна, чекає Європа. Нас просять 
прийти, як просили колись македоняни Павла. Тож 
ідімо – ідімо разом з Ісусом.

Михайло Паночко
Старший єпископ ЦХВЄУ
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«А тому, хто не виконує, але вірує в 
Того, Хто виправдує нечестивого, віра 
його порахується в праведність»

(Рим. 4:5).

Існують речі, які можна побачити тільки серцем, 
відчути тільки духовними почуттями. Є глибини 
Слова Божого, які можна збагнути тільки у гли-

бокому смиренні перед Богом.
Апостол Павло – великий служитель Божий, 

людина, що змогла сказати: «Наслідуйте мене, як 
і я Христа». Шановні служителі, дорога церкво: чи 
можемо ми хоча би частково сказати: «Говори так, 
як я, молися так, як я, жертвуй так, як я»?

Павла не можна назвати нескромним. Він мав 
право так говорити про себе. І заява з Рим. 4:5, яку 
ми процитували вище, має дуже і дуже серйозні 
наслідки, які можна застосувати і щодо нас.

Бог, Якому ми служимо, – це не якийсь сивочолий 
старець, який через дірочку дивиться з небес на 
землю, мовляв, що там роблять ці двоногі мурашки. 
Ні, Бог, Якому ми служимо, – Бог всемогутній. Він 
– абсолютна істина. Абсолютна праведність. Абсо-
лютна святість. 

Однак виявляється, що цю абсолютну справедли-
вість Він може якимось чином обійти. І замість того, 
щоб когось покарати, Він його виправдовує. 

Що це значить, брати і сестри? Що таке оправ-
дання? Усі розуміють: оправдати – це означає ви-
знати невинним. Відновити справедливість. Зробити 
так, щоб все стало на свої місця. Звичайно, у тому 
випадку, коли людина не винна. Але тут мова йде 
про Бога, Який виправдовує нечестивого.

Нам не звикати до виправдань. Ми всі робили це 
не раз – це закладено в нашій природі. Це жінка, яку 
Ти мені дав, Господи, – причина всіх моїх страждань. 
Це вона мені дала плід, і тому я сховався. Господи, 
я загалом непогана людина, ну, сказав слово – ви-
рвалося... Але насправді я інтелігентна людина. То 
мене довели до такого... А я не винен...

Ще не так давно ми жили в атеїстичній, репре-
сивній державі, де безбожний бульдозер комунізму 
рівняв з землею не тільки храми, але й людські 
долі. У 40-му році був заарештований дідусь моєї 
дружини. Він мав землі набагато менше, ніж сьогодні 
має будь-який селянин, який працював у колгоспі і 
отримав пай. Ще мав декілька корів, пару коней і 
мозолі на струджених руках. І хтось із сусідів доніс 
на нього, мовляв, він живе в домі під оцинкованою 
бляхою. Одразу приїхали хлопці з району і забрали 
дідуся. Вони навіть не потрудилися подивитися, 

що насправді дім стояв під солом'яною стріхою. Їм 
було ніколи.

У 1941-му, після першого бомбардування, усіх 
ув'язнених – а їх було більше двох тисяч – зібрали 
на Замковій площі Луцька і преспокійно закидали 
гранатами. А хто після цього вижив – того роз-
стрілювали.

Вони досі лежать десь там, під асфальтом. Нині 
там вивісили меморіальну дошку, яка гласить, що тут 
були розстріляні в'язні. Але мова не про це. Через 
багато років один з синів дідуся звернувся з запи-
том до спецслужб, і йому видали папірець про те, 
що дідуся засудили несправедливо і він посмертно 
реабілітований.

Начебто справедливість перемогла. Невинного 
виправдали – хай і на папері. Але мова йде не про 
невинних – мова про нечестивих. Хочеться, щоб 
виправдали праведного, того, хто на це заслуговує, 
якого обмовили, на якого наговорили. Хочеться, 
щоб такого виправдали, хай навіть і посмертно, 
щоб відновили його добре ім'я для дітей і внуків. 
Але виправдати нечестивого!.. Боже, це поза нашою 
логікою, поза людською юриспруденцією...

Однак у Бога Своє право. Тому іноді  здається, що 
Він суперечить Сам Собі, адже в псалмі ми читаємо, 
що саме правда та істина лежать в основі Його пре-
столу. «Розумний» атеїст міг би придертися до цього 
тексту, мовляв, як же так, абсолютна справедливість 
– і раптом починає діяти несправедливо.

Але наш Бог діє абсолютно справедливо. У Нього 
Своя логіка. Ми знаємо, що все на світі має свою 
ціну. За все треба платити. Ми зі скрипом звикаємо 
до цього. Раніше ніхто би не брав на бензин, пого-
дившись підвезти тебе на своїх «Жигулях», скажімо, 
з Луцька до Львова. Мовляв, який бензин, я хочу 
послужити тобі... Нині треба платити. Причому, 
платити немало. 

Це щодо матеріального світу. Але у світі духовно-
му, брати і сестри, усе також має свою ціну. І найви-
ща, найколосальніша, найбільш жахаюча ціна – ціна 
гріха. І вроздріб, і оптом гріх дуже і дуже дорогий. Од-

нак люди не задумуючись платять. Легко віддають 
гроші за дозу наркотика. Викладають з гаманця усе 
до останньої копійки за алкоголь. Платять своїм здо-
ров'ям. Дехто – ув'язненням, позбавленням свободи. 
Дехто – сльозами дітей, руйнуванням сім'ї.

За гріх треба платити. Але його справжня ціна 
записана і зафіксована в Божому Слові. І Той, Хто 
встановив цю ціну, ніколи від неї не відступить. Тому 
що плата за гріх – смерть! Амінь. Крапка.

Тоді чому, Господи, того нечестивого, якого, 
згідно зі всіма правилами Твого божественного 
кодексу, треба карати, Ти вирішуєш виправдати? 
Господи, я не розумію Тебе. Чому того, хто повинен 
сидіти в тюрмі і відбувати покарання за свої дії, Ти 
виправдуєш?

Тільки тому, що ціна була заплачена. Ціна, з 
якою не зрівняються всі скарби всесвіту, ціна, яка 
задовольнила Божу справедливість.

Син Божий зійшов на землю і, як і всі, пішов на 
берег Йордану до Івана. Іван звів очі і серед цього 
натовпу людей впізнав Бога. 

Дорогі мої, впізнавайте Бога на наших вулицях. 

Микола Синюк
Єпископ

ЦІНА ЗАПЛАЧЕНА
Зумійте розгледіти Його. Чомусь здається, що якби 
Син Божий зайшов у цей зал, зодягнений по-євро-
пейськи, ніхто би з нас на це не зреагував. І Він, 
можливо, сидів би десь на балконі, такий схожий на 
нас. Слово Боже навіть говорить, що в Його вигляді 
не було нічого особливого, не було нічого, що могло 
б привернути нашу увагу. Але Іван впізнав Його. І 
сказав: «Ось Агнець Божий, що бере на Себе гріх 
всього світу». Від Бога прийшла ціна. Прийшла для 
того, щоб взяти на Себе мій і ваш гріх.

Колись апостол Павло у Посланні до Филимона 
написав: «Благаю тебе про сина свого, про Онисима, 
що його породив я в кайданах своїх. Колись то для 
тебе він був непотрібний, тепер же для тебе й для 
мене він дуже потрібний. Тобі я вертаю його, того, 
хто є неначе серце моє. 

Я хотів був тримати його при собі, щоб він замість 
тебе мені послужив у кайданах за Євангелію, та без 
волі твоєї нічого робити не хотів я, щоб твій добрий 
учинок не був ніби вимушений, але добровільний. 

Бо може для того він був розлучився на час, 
щоб навіки прийняв ти його, і вже не як раба, але 
вище від раба, як брата улюбленого, особливо для 
мене, а тим більше для тебе, і за тілом, і в Господі. 
Отож, коли маєш за друга мене, то прийми його, як 
мене. Коли ж він чим скривдив тебе або винен тобі, 
полічи це мені».

Тобто, іншими словами, Павло просить залічити 
йому все, чим Онисим провинився перед Филимо-
ном. І він за все заплатить.

Брати і сестри! Богу, що оправдовує нечестивого, 
дав право діяти так Той, Хто сказав в Гетсимансько-
му саду: «Отче, не Моя, а Твоя воля хай буде».

Якось місіонери в м. Дзержинську Нижегород-
ської області Росії наткнулися на околиці міста на 
чоловіка, що лежав біля купи сміття. Один з ново-
навернених, дуже ревний брат, сказав, що за нещас-
ного треба помолитися. Інші відмовилися, мовляв, 
той зараз помре, і в них проблеми будуть. Але ново-
навернений наполіг. Коли запитали того волоцюгу, 
чи хоче він, щоб за нього помолилися, він відмовився. 
Тільки на третій раз наполегливого прохання того 
новонаверненого брата – мовляв, Бог хоче спасти 
тебе, якщо ти попросиш в Нього прощення за свої 
гріхи, чоловік погодився помолитися. Помолився, 
покаявся у гріхах – і помер. І я впевнений, що всі 
небеса торжествували в ту мить.

Кажуть, незадовго до своєї смерті президент 
Венесуели Уго Чавес прийняв Христа. Хвороба 
спонукала його це зробити. І бомж, і президент були 
оправдані перед Богом завдяки ціні, яку Ісус запла-
тив Своєю кров'ю. Тож прославмо Ім'я Господнє!

Христос взяв дві риби 
і п’ять хлібів і нагодував 
ними п’ять тисяч чоловік. 
Це воістину велике чудо 
настільки важливе, що воно 
описане у всіх чотирьох 
Євангеліях.

Чому Ісус вчинив це 
чудо? Найвищий вияв Божої 
всемогутності має багато 
граней. У деяких із них 
спробуємо розібратися.

Ісус, побачивши безліч народу, запитав 
Пилипа: «Де ми купимо хліба, щоб вони 
поживились?» (Ів. 6:5). Запитання Учи-

теля поставило його в глухий кут. Пилип 
походив з тієї місцевості, а тому добре 
знав, де можна купити хліба. Але не це 
турбувало його. Де взяти гроші для такої 
кількості хліба?

Насправді ж Ісус випробовував Пи-
липа, знаючи «що Він має робити» (Ів. 
6:6). Невже Пилип упустив слово «ми» 
у зверненні? Адже Ісус запитав: «Де ми 
купимо хліба», а не «Де ти купиш хліба». 
Ісус розділив з учнями проблему. Для всіх, 
хто служить Господу, слово «ми» повинно 
бути основою всіх починань.

Ісус сказав: «... без Мене нічого чинити 
не можете ви» (Ів. 15:5). Він не буде спо-
стерігати, як ми своїми силами боремося із 
поставленим завданням. «Я перебуватиму 
з вами повсякденно аж до кінця віку» 
— ось Його обіцянка (Мт. 28:20). Яким би 
не був наш тягар, Він допоможе нам. Гос-
подь — надійний Партнер у роботі. Доказ 
цьому — п’ять тисяч нагодованих.

Ісус не творив хліб з нічого. Йому зна-
добилася невелика кількість їжі. У цьому 
якраз і захований смисл. Але невже серед 
п’яти тисяч чоловік, які йшли за Ісусом, 
ніхто, окрім того хлопчика, не мав їжі? 

Напевне, там були практичні люди. Однак 
учні знайшли лише хлопчика, який запро-
понував все, що мав. Хлопчик і дав мож-
ливість здійснитися одному з найбільших 
чудес у природі з часів створення світу. І 
хлопчику було що розповідати протягом 
всього свого життя.

Можливо, хтось ще мав їжу, але вирі-
шив залишити її собі. Можете тільки уяви-
ти, як вони почувалися, коли одержали від 
учнів хліб і рибу. Адже і їх продукти Ісус міг 
використати, але вони втратили цю нагоду 
— втратили назавжди.

Той, хто дає, ніколи не залишиться в 
злиднях. Це не означає, що готівка і чеки 
від Бога падатимуть з неба. Але на цій 
землі ми маємо все необхідне. Він дає нам, 
а ми повинні давати Йому, демонструючи 
цим свою надійність і готовність виконати 
Його волю.

Ми повинні бути посередниками Його 
провидіння. Його план розрахований на 
нашу участь в ньому. І якщо в нас є зовсім 
небагато, як у того хлопчика-галілеянина, 
ми не повинні турбуватися: Господь з ма-
лого може зробити багато. З того, що ми 
віддаємо Господу, Він може зробити те, що 
ми зробити не в змозі.

Всемогутній закликає 
людину до дії

Христос примножив хліб і рибу лише в 
руках учнів. Уявіть, як це було. Ісус взяв 
в руки хліб і помолився. Нічого дивного 
— Ісус вчинив так, як цього вимагав зви-
чай. Він подякував Богові за те, що мало 
відбутися. Він все організував, розділив 
людей на групи і розсадив. Тільки так мож-
на було уникнути черги, штовханини. Ісус 
творить чудо в спокійній обстановці. Немає 
потреби в ділі віри проявляти метушню.

Що відбулося далі? Ісус не створив гори 
хліба і риби, щоб люди могли пригоститися 
самі. У Нього в руках було тільки п’ять 
хлібів і дві рибини, котрі Господь розламав, 
дав по шматку кожному з учнів і сказав 

роздати тим, що зібралися. Зверніть увагу: 
в Його руках хліб не примножився, між 
учнями Він розділив реальні хліб і рибу. 

Як і всі інші, Петро отримав шматок 
хліба і рибу. Очевидно, він стояв і розгу-
блено дивився на Ісуса. Невже Ісус хотів, 
щоб Петро розділив цей хліб серед групи 
з 50 людей? Але в очах Ісуса він прочитав: 
«Йди! Йди!». 

До першої групи людей було всього 
десять кроків, і щоб зробити їх, потрібна 
була віра. У цьому й полягає весь секрет 
неможливого. «Дивлячись на Ісуса, на На-
чальника й Виконавця віри...» (Євр. 12:2). 
Головне у християнстві — не відривати 
погляду від Ісуса.

Після чуда, що сталося, Ісус почув, як 
учні перемовляються і не можуть повірити 
побаченому. Його це засмутило, і Він запи-
тав: «Мавши очі — не бачите, і мавши вуха 
— не чуєте? І не пам’ятаєте, коли п’ять 
хлібів Я ламав на п’ять тисяч, — скільки 
повних кошиків із кусків ви зібрали?». Вони 
кажуть до Нього: «Дванадцять». «А як сім 
на чотири тисячі, — скільки кошиків повних 
з кусків ви зібрали?». І відказують: «Сім». І 
сказав Він до них: «Ви ще не розумієте?» 
(Мр. 8:18-21).

Що ж вони повинні були зрозуміти? 
Учні упустили найважливіше, але Він 
дав їм ще один шанс. Він запитав: «А ви 
за кого Мене маєте?» (Мт. 16:15). Ось 
про що повинно було засвідчити їм чудо, 
що сталося біля Галілейського моря. У 
Старому Заповіті Бог відкривав Себе 
через великі діла, а не через видіння чи 
таємничі об’явлення, як це стверджують 
засновники інших релігій. Ісус не ходив, 
об’являючи всім і кожному, що Він — Син 
Божий. Він творив те, для чого прийшов. 
Так було й у ситуації з  нагодуванням 
п’яти тисяч людей. «Коли ж ні, то повірте 
за вчинки самі» (Ів. 14:11). І коли Петро, 
усвідомивши це, сказав: «Ти — Христос, 
Син Бога Живого!», Ісус зрадів. Він «від-
повів і до нього промовив: «Блаженний ти, 
Симоне...» (Мт. 16:16-17).

Найпрекраснішим переживанням на 
землі може бути лише пізнання Ісуса, 
Спасителя людства. Іншого разу Він «зве-
селився був Духом Святим і промовив: 

«Прославляю Тебе, Отче, Господи неба 
й землі, що втаїв Ти оце від премудрих і 
розумних, та його немовлятам відкрив» 
(Лк. 10:21). Отже, не треба бути генієм 
для пізнання істини. 

Всемогутній ніколи 
не змінюється

Чудо відкрило великий секрет. Щось 
подібне сталося за 800 років до Р. Х. Один 
чоловік приніс до Єлисея 20 ячмінних 
хлібців. Пророк сказав: «Дай народові, і 
нехай вони їдять!». Слуга Єлисея дуже 
здивувався — як можна нагодувати со-
тню чоловік 20 хлібцями? Однак Єлисей 
наполягав: «Їжте й позоставте!». Слуга 
розламав хлібці, роздав; всі наситились і 
ще зосталося» (2 Цар. 4:42-44).

Ісус повторив те, що зробив Господь 
за часів Єлисея. Задумуючись над цими 
двома історіями, ми бачимо, що в обох 
випадках хліб був ячмінний, усі хліби 
перераховані, і їх вистачило для всіх 
зібраних. В обох історіях було велено 
роздати людям їжу, хліби не були складені 
в купу, і в кожному випадку були зібрані 
залишки. Паралель між двома чудами 
очевидна. Господь Єлисея, Творець, по-
вторив чудо нагодування п’яти тисяч не 
через пророка, Він зробив це безпосеред-
ньо, Сам, через Ісуса Христа, Сина Бога 
Живого. У випадку з Єлисеєм всі знали, 
що це була рука Божа. Тут же Сам Ісус 
давав розпорядження, як це робив Бог 
з Єлисеєм. Перше чудо явив Бог, друге 
— Син Божий.

Всемогутній працює 
для нас

Ісус планував відвести учнів туди, де 
вони зможуть відпочити, але народ не 
розходився. І Ісус не відмовив людям. Лише 
коли минуло декілька годин, учні попросили 
Ісуса відпустити народ і потурбуватися про 
їжу. Це й спричинило чудо.

Хоч учні були голодні не менше за лю-
дей, що зібралися, Ісус попросив нагодува-
ти людей у першу чергу. У цьому весь Ісус! 
І яка нагорода? 12 кошиків із залишками їжі 
— по кошику на кожного учня. З Ісусом ми 
не будемо голодувати.

Христос ішов, наділений неймовірною 

силою, маючи безмежну любов у Своєму 
серці. Зцілені поверталися додому зі 
сльозами радості на очах. Одержимі звіль-
нялися від злих духів завдяки невідомій 
їм владі. Мертві воскресали. Слова Ісуса 
вражали найпідступніших ворогів, а Його 
мудрість досягала межі, якої ніхто і ніколи 
не досягне.

Ніхто не просив Його творити ці чуда. 
Він робив це зі Своєї власної волі. Бо Він за 
нас, а не проти нас. Наш Бог, наш Пастир 
бореться за нас, захищає нас! «Бо Бог у 
Христі примирив світ із Собою Самим» (2 
Кор. 5:19). 

Повна покора
Він ніс тяжкий хрест вулицями Єру-

салиму і прийняв страшну смерть. Той, 
Хто назвав Себе Творцем, добровільно 
осоромив Себе і покорився смерті через 
розп’яття — така доля має бути пригото-
вана лише злочинцям. У мить, коли Він 
висів на хресті, хліб, котрий Він переламав 
у Галілеї, став Його символом. Він віддав 
Себе, Хліб небес, євреям і поганам, за-
конопослушним громадянам і злочинцям, 
принцам і жебракам. 

Хрест увібрав у себе все негативне, що 
тяжіло над людством. Це не була поразка. 
Це була могутність у дії, могутність, яка 
перетворила негатив на позитив. Це був 
найвеличніший акт з найвеличнішим під-
сумком. Христос ридав заради ридаючих, 
став безпорадним заради безпорадних, 
відкинутим — заради відкинутих, нечистим 
— заради нечистих. Він прийняв смерть за 
смертних. Він пережив несправедливість 
за всіх, хто був утискуваний. Смерть Хрис-
та на Голгофському хресті була великим 
актом, за котрий світ ніколи не здатний 
розплатитися.

Це стало нашим спадком, який переда-
ний нам Духом Святим. Звершене Ісусом 
перенесене в наш життєвий досвід. Ми 
не були разом з тим хлопчиком в Галілеї і 
не могли зробити тих десять кроків віри і 
допомогти роздавати хліб; але ми можемо 
зробити лише один крок до Голгофи і, як 
учні, стати частиною Його життя і відчути 
на собі Силу Духа Святого.

Хрест — місце на землі, де Бог зустрі-
чає нас Своїми обіймами.

Р. Б.

АГЕНТИ ВСЕМОГУТНЬОГО
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУПРАКТИЧНЕ ХРИСТИЯНСТВО

Мені, як християнину, іноді 
буває соромно і незручно за 
себе. Це буває тоді, коли чую 
свідчення про особливі чуда в 
житті віруючих, читаю про це 
в християнських періодичних 
виданнях та книгах. Коли 
одночасно зі сльозами вдяч-
ності Богові за особливі пере-
живання, відкриття, чудеса в 
житті наркоманів, злочинців, 
смертельно хворих, чую, як 
по щоці котиться сльоза роз-
чарування: «Господи, а чому ж 
у мене такого немає?!».

Так, на сором собі повинен призна-
тися: в моєму житті не було чудес... 
Я не був наркоманом, не лежав на 

смертному одрі, не дивився смертельній 
небезпеці у вічі. Звичайне собі життя, про 
яке й нічого засвідчити.

Якось один християнин, жити якому 
через алкоголізм залишалося лічені 
місяці, який «випадково» потрапив на 
зібрання, покаявся і якого Бог чудесним 
чином зцілив від фізичних та духовних 
недугів, сказав мені: «Ти не так любиш 
Бога як я: ти з дитинства віруючий, не 
скуштував того страшного гріха, що я. 
Я пройшов через пекло, тому більше 
вдячний Богові, більше люблю Його за 
чудо, Яке він вчинив мені».

Ось так... Навіть алкоголіки та нарко-
мани відчувають більшу вдячність Богові 
та люблять Його більше, аніж я... Але чи 
це так?

Чудесні шляхи 
без чудес

«Це ж чудо, що народилися 
саме ви, саме у своїх батьків і 
саме в тій країні. Думка про це 
лише підтверджує це чудо і є 
окремим чудом» 

(Валерій Афонченко)

Відкиньмо в бік емоції та ейфорію 
захоплення чудесами і подивімося на 
життя реально та неупереджено. Я на-
родився у звичайній селянській родині. 
Народився в мирний час у відносно 
мирній країні. А міг би народитися, як 
мої батьки, у передвоєнні роки, пере-
жити жахіття бомбардувань, голоду, 
примусового переселення. Міг би на-
родитися десь в африканській країні, 
де десятиліттями йде громадянська 
війна. Або в Камбоджі, де диктатура 
«червоних кхмерів» знищила до трьох 
мільйонів мирного населення, у тому 
числі і дітей. Міг би, але народився в 
Радянському Союзі, який хоч і не був 
раєм, але з дитинства я мав хліб і до 
хліба, дах над головою, можливість 
учитися. І це було чудо.

Я народився у домі, де родинний 
затишок та любов один до одного були 
найбільшою цінністю. А міг народитися 
в безбожній сім'ї, де батько або навіть і 
мати — п'яниці чи наркомани. Де батьки 
так з'ясовують стосунки, що дітям серед 
ночі потрібно втікати через вікно. Де 
діти виростають голодні та всіма забуті. 
Міг з відчаю та безвиході втекти з дому і 
поселитися у каналізації, нюхаючи клей 
та жити крадіжками. Міг би в перші 
хвилини свого життя бути викинутим 
власною матір'ю у смітник, якимось 
чудом вижити і потрапити у притулок 
і все життя мучити себе запитанням: 
«А хто ж то мої батьки?..» Але з пер-
шої миті життя мене підхопили ніжні, 
турботливі руки батьків, і навіть зараз, 
через 50 років, я відчуваю їхнє тепло 
та ласку. Батьки вчили мене доброму 
та прекрасному, охороняли мене, іноді 
карали (за що я безмежно їм вдячний), 
вказували правильний напрямок життя. 
І це було чудо.

Я народився у християнській родині, 
де знали Бога, вірили в Нього і служили 
Йому. А міг би — у домі, де відверто 
відкидали Господа, сповідуючи атеїзм, 
де глузували над вірою. Міг би вихову-
ватися під наглядом батьків, які були 
«войовничими безбожниками» (була 
така організація за радянських часів), 

міг би скидати дзвони та руйнувати 
бульдозером церкви... А потім все життя 
жити під прокляттям як той, хто бореть-
ся з Богом.

Але я виховувався в атмосфері 
Божої присутності, змалку знав Слово 
Боже, ходив у церкву і коли увійшов 
у пору свідомого життя, переді мною 
навіть не стояло питання, бути чи не 
бути віруючим. Іноді мені навіть якось 
незручно і незатишно, коли чую чіткі 
та реальні свідчення про навернення 
до Бога, про конкретні дати і навіть го-
дини, коли колишні грішники зустрілися 
з Богом. У мене такого не було. Мені 
здавалося, що я завжди знав Бога і 
жив з Ним. Він з дитинства був для 
мене такою ж реальністю, як батьки. У 
мене не було болючих і особливих пере-
живань, особливих видінь чи відкриттів. 
Коли я став дорослим, рішення служити 
Богові, прийняти водне хрещення було 
природним, закономірним та спокійним 
етапом мого життя. І це було чудо.

Народився я здоровим фізично та 
психічно. Хоча, як і в кожної людини, 
були та є тимчасові хвороби, але я не 
сліпий, не глухий, не розумово відста-
лий, як деякі люди. У мене цілі руки та 
ноги, я можу сам собі дати раду, мене 
не годують з ложечки і не возять в 
інвалідному візку. Мені не доводилося 
місяцями чи роками лежати в ліжку, 
терплячи біль та приносячи його рідним. 
І це було чудо.

А потім я одружився. Бог дав мені 
чудову дружину. У подружньому житті 
були різні моменти: і суперечки, і непо-
розуміння, але з повним правом можу 
сказати, що наша сім'я — благословен-
на. А могло бути, як в багатьох людей 
— і сварки, і розлучення, і подружні 
зради, і поламані долі твої і твоїх дітей. 
Могли б, як це нині нерідко буває, через 
суд ділити дітей, визначати розклад 
зустрічей з ними… Але Бог мене зберіг 
від цього. І це було Його чудо.

Був особливий момент у моєму 
житті, коли я реально тримав на руках 
Боже чудо — нашу першу доньку. Вона 
народилася без проблем, здоровою, 
не було гучних та слізних молитов про 
Боже втручання, які ми чуємо на наших 
богослужіннях, коли лікарі безсилі щось 
зробити. Хоча внутрішніх переживань 
вистачало і дуже напружених. Дружина 
була вже на середині вагітності, коли 
нашу країну накрила жахлива чорно-
бильська трагедія. Тоді ніхто до пуття 
не знав ні про наслідки, ні про те, що 
можна, чого не можна, в атмосфері 
загального страху можна було почути 
все що завгодно, особливо про страшні 
наслідки аварії для вагітних. Лише Бог 
знає про мої переживання, про які я на-
віть не говорив дружині, щоб не засму-
чувати її. Але донька народилася цілком 
здоровою. Сьогодні вона подарувала 
нам двох онуків.

Потім у нас було ще п'ять таких чу-
дес. Народжувалися здорові сини і донь-
ки. Особливо хвилюючим було те, коли 
Бог вчинив подвійне чудо: останніми в 
нас народилися двійнята: Леся і Тарас. 
Звичайно, дружині це далося нелегко: 
і тиск високий, і «страшилки» лікарів. 
Але, попри всі побоювання, немовлята 
народилися без проблем та ускладнень. 
Майже по чотири кілограми кожен. І це 
було чудо.

Як зазначив один з біблійних авто-
рів, не вистачить часу згадати про інші, 
не менш значущі моменти мого життя, 
які я з повним правом можу назвати 
чудесами. Про те, як Бог дав мені, буді-
вельнику та токарю за фахом, служіння 
у християнському виданні. Про те, як Він 
турбувався про моє життя, благослов-
ляючи духовно, фізично та фінансово. 
Про те, як зберігав та захищав там, де 
не було видимих небезпек та проблем. 
Про те, як Господь допоміг нам виховати 
дітей християнами. На перший погляд, 

нічого особливого у цих життєвих віхах 
немає, моє життя аж ніяк не «витягує» 
на свідчення Нікі Круза чи Тоні Ентоні, 
слухаючи яких, аж кров холоне. Але 
це були чудеса. Реальні Божі чудеса, 
які ми, на жаль, не помічаємо, за які 
мало дякуємо і про які майже ніколи не 
розповідаємо.

І нарешті, усі перераховані чудеса я 
не можу нічим пояснити. Чому мені «по-
щастило» більше, аніж тим, хто не отри-
мав тих привілеїв, що мав я? Деякою 
мірою, моя похвальба милостями згори 
може бути навіть образлива для тих, 
чию ситуацію я порівнював зі своєю. Я 
ж не кращий від них. І це теж чудо.

Буденність чудес і 
чудеса буденності

«Ми в щоденній суєті не поміча-
ємо чудес. А уявіть, якщо одного 
ранку просто не зійде сонце...» 

(Ольга Аніна)

Біблію, як Старий, так і Новий За-
повіти, служіння Ісуса Христа і життя 
християн як послідовників Сина Божого 
неможливо уявити без чудес. Слово 
Боже просякнуте чудесами, які Господь 
чинив як безпосередньо Сам, так і через 
Своїх людей. Тому людина, яка вірить 
Божому Слову, вірить Богові та служить 
Йому, має повне право розраховувати на 
чудеса. Але що ж таке чудо?

За одним із визначеннь, чудо — це по-
дія, яка сталася не під впливом природ-
них сил та законів, а всупереч їм, під дією 
чогось надприродного. Іншими словами, 
це все те, що не вкладається у рамки 
звичного, буденного, закономірного.

За висновками лікарів, хворий не 
має шансів на видужання, але з незро-
зумілих причин він стає здоровим — це 
чудо. Обставини життя склалися так, що 
людину чекають смерть, важка втрата 
або щось інше, не менш жахливе, але 
раптом все вирішується несподіваним 
чином — це чудо. Людина проміняла на 
горілку чи наркотики свій дім, родину, 
совість, валялася десь у брудних під-
валах чи під парканом і раптом від 
простої проповіді покаялася, повністю 
змінилася, розпочавши нове, взірцеве 
життя, — це чудо.

Саме такі випадки насамперед спа-
дають на думку, коли мова заходить про 
чудеса. Для християн присутність чудес 
навіть стала певним мірилом духовного 
рівня. Є чудеса в житті — Бог дійсно з 
тобою, немає — значить, щось у твоїх 
стосунках з Богом не так.

Але хіба чудеса повинні визначати 

нашу віру чи бути її основою? Безпере-
чно, вони допомагають нам прийти до 
Бога, допомагають утвердитися у вірі, 
але віра ніколи не повинна базуватися 
на чудесах. «Блаженні, що не бачили й 
увірували», — сказав Ісус. Іноді наше 
захоплення чудесами, шукання та 
очікування чудес — це не що інше, як 
невір'я. Нам важко повірити Богові тоді, 
коли немає видимих чудес в житті. А хіба 
те, що відбулося у моєму житті і що я 
сприймав як буденність, як закономір-
ність, не є чудом Божим? Хіба щоденні, 
щохвилинні Господні благословення не 
менш значущі та дивні, аніж зцілення 
від раку? Та нерідко ми відмовляємося їх 
бачити і женемося за чимось ефектним, 
сенсаційним, більше того — вимагаємо 
від Бога чудес.

Такий стан мені нагадує сучасних ді-
тей, які живуть в достатку та розкошах 
і не завжди цінують те, що мають. Наші 
батьки розповідають, що в дитинстві 
шоколадка чи інші ласощі були для них 
справжнім чудом, і коли їх отримували, 
це ставало великим святом і довго 
пам'яталося. За радянських часів апель-
сини чи мандарини з'являлися на столі 
лише на великі свята. Нині цим нікого не 
здивуєш. Діти вимагають чогось більшо-
го, аніж шоколадка чи апельсин. В їхній 
уяві чудо — це щось на зразок поїздки в 
Туреччину чи айфон в подарунок.

Ми, як ті забезпечені діти, піднімаємо 
планку Божих чудес кожного разу все 
вище та вище. Якщо для попереднього 
покоління реальним чудом були кілька 
картоплин на вечерю (я чув такі свідчен-
ня), то нині ми вважаємо за проблему 
низьку ціну на картоплю («Ой, куди ті 
тонни дівати цього року: заготівельники 
беруть за безцінь»). Божі чудеса стали 
буденністю, добробут став нормою, сво-
бода вірити (чи не вірити) не зміцнила, 
а послабила нашу віру.

Скажіть, як часто ви дякуєте Богові 
за те, що можете ходити, маєте роботу 
(нехай і не дуже оплачувану), маєте хліб 
і до хліба, живете під мирним небом? Чи 
задумувалися ви над тим, що те буденне 
та звичне, що оточує вас, на що ви не 
звертаєте особливої уваги, а іноді навіть 
не задоволені ним, для багатьох людей 
у світі є справжнім чудом? Для когось 
чиста питна вода — чудо, черствий 
хліб, який у нас дають хіба що свиням 
— чудо, спокійно лягти у зручну постіль 
і звично прокинутися вранці живим та 
неушкодженим — чудо. Господи, дякую 
Тобі за чудеса буденності!

Провокація чуда
«Очікування чуда є в кожної 

людини, але найсильніше воно 
в тих, хто не чекає ніяких чудес 
від себе» 

(Олена Сіренко)

Наш Бог — Бог чудес. Це незапере-
чна істина. Це істина, підтверджена 
життям. Він робив, робить і буде робити 
чудеса в нашому житті. І звичайні, не-
помітні, і чудеса, які змушують нас ви-
гукнути: «Слава Тобі, Всевишній!».

Але є декілька тривожних симптомів 
щодо нашого ставлення до чудес. Не-
рідко очікування чудес від Бога — це 
результат нашого небажання щось ро-
бити самим. Нерідко ми пасивні у своїх 
фізичних та духовних діях, а то й просто 
ліниві, але наполегливо вимагаємо в 
Бога чуда.

Пригадую стару історію (чи, може, 
притчу) про одного християнина, який 
кожного дня гаряче молився, щоб Бог 
допоміг одній бідній вдові, яка не мала 
що їсти. Якось під час чергової молитви 
він зауважив, що старший син раптом 
став з колін і вийшов з хати. Він знайшов 
його біля запряженого коня, коли той 
навантажував воза лантухами з харча-
ми. «Що ти робиш? — суворо запитав 
батько. — Та ось хочу допомогти Богові 
відповісти на твої молитви».

Ми зобов'язані робити свою, людську 
частину праці, а Бог обіцяє зробити чудо 
в ситуаціях, не підвладних нам.

По-друге, я зауважив, що більшість 
Божих чудес в житті людей — це на-
слідок неправильних дій самих людей. 
Іншими словами, люди через своє 
недбальство, невір'я, відверті гріхи 
калічать самі себе, свої долі та долі 
близьких — а потім чекають від Бога 
чудес. Це не значить, що в таких випад-
ках не варто турбувати Бога, мовляв, 
сам наламав дров, сам і приводь до 
порядку. Навпаки, через явні чудеса 
така людина швидше приходить до 
Господа і виправляється. Але наскільки 
б менше було б приводів для чудес, якби 
ми просто цінували Боже чудо любові та 
турботи і жили свято і праведно. Так, у 
таких випадках було б менше яскравих, 
сенсаційних чудес, але проявилося б 
найбільше чудо — чудо Божих благо-
словень. Мене Бог зберіг від наркотиків, 
п'янства, злочинності, розпусти — і я 
вважаю це найбільшим чудом свого 
життя. І що найдивовижніше — я нічим 
не кращий від тих, кого Бог підняв з 
самісінького дна гріха та відступництва. 
Що може бути більш чудесним?!

Віра як чудо
«Чудо повинне бути від віри, а 

не віра від чуда»
 (Микола Бердяєв)

Але найбільше чудо, яке ми можемо 
бачити в нашому житті, — це чудо по-
каяння, чудо прощення та усиновлення. 
Хоча в різних людей ця доленосна подія 
відбувається по-різному. Хтось, як я, 
поступово приходить до Господа без 
особливих потрясінь. У когось дорога до 
спасіння проходить через долини відчаю, 
проблем, розпусного життя і — вершини 
Божого чудесного втручання. Але коли 
Спаситель Духом Святим оселяється в 
серці людини, Його присутність і є тим 
чудом, яке не піддається логічному по-
ясненню. Я просто приймаю його вірою 
як дарунок від Господа. Я живу Богом 
і в Бозі. Тому мені не потрібні чудеса 
— вони в мені. А якщо і станеться в 
житті щось непередбачене, вище моїх 
можливостей, я вірю в те, що Господь 
може подарувати мені чудо. Якщо ж його 
не станеться, — буду вдячний Богові за 
чудо Його присутності зі мною.

… Насамкінець повернуся до зга-
даного на початку зауваження, що я 
не так гаряче люблю Бога, як грішник, 
що покаявся. Відверто кажучи, ці слова 
нагадують дітей, які сперечаються, хто 
більше любить маму. Що ж, дозволю собі 
також повестися по-дитячому і запере-
чити моєму опонентові: «Я розумію твої 
почуття, розумію твою вдячність, але, 
даруй, я все-таки більше люблю Бога, бо 
бачу більше милості в житті — Бог зберіг 
мене від брудної ями гріха та відступни-
цтва». І це Боже чудо. Моє чудо.

Юрій Вавринюк.

ЧУДЕСА БЕЗ ЧУДЕСЧУДЕСА БЕЗ ЧУДЕС
«Той, з ким стається чудо, про це не знає» (мудреці Талмуду)



N N 1111 (110) листопад 20 (110) листопад 201133 77

C
 —

 б
ла

ки
тн

ий
   

М
 —

 п
ур

пу
рн

ий
   

Y 
—

 ж
ов

ти
й 

  В
 —

 ч
ор

ни
й ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУ ПОЗИЦІЯ

Останнім часом серед євангель-
ських християн стали популярними так 
звані служіння звільнення від родових 
проклять. Окремі служителі просто 
«спеціалізуються» на цих служіннях, 
організовуючи цілі конвеєри «звіль-
нень». Однак суть абсолютної істини і 
достовірність тлумачення Писання не 
можна вимірювати кількістю людей, 
які проповідують це вчення, чи їх 
знаменитістю. Питання віри (у що ми 
віримо) і практики (відповідність спо-
собу життя християнським канонам) 
можна виміряти лише правильним 
розумінням Писання.

Основи для вчення про 
родове прокляття

Більшість вчителів, які проповідують про родове 
прокляття, беруть за основу тексти з Книги Вихід 
(20:5,6; 34:6), Книги Числа (14:18) і Книги Повторення 
Закону (5:9-10). У кожному з них є слова: «Той, Хто 
карає провину батьків на синах у третьому та четвер-
тому поколіннях…»

Ці слова зазвичай сприймають так: провина лю-
дини передається всім її нащадкам на генетичному 
рівні. Людина не лише вспадковує гріховну природу 
своїх предків (противлення Богу), але й бере на себе 
всі накопичені віками їхні провини. У підсумку Бог 
вважає її винною не лише у її власних провинах, але у 
провинах її предків. Окрім того, вважається, що сатана 
має право називати своїми рабами тих християн, які 
не позбулися наслідків родового прокляття: невдач, 
насилля, імпотенції, ожиріння, бідності, лихослів’я, 
сорому, хвороби, смутку й навіть фізичної смерті. 
Захисники ідеї родового прокляття розвивають ло-
гічний ланцюжок ще далі. Вони роблять висновки, що 
кров Ісуса Христа була пролита за гріхи людства, але 
необхідно зробити ще один крок, щоб визволитися від 
гріха, який був успадкований від предків. Без цього 
додаткового кроку неможливо звільнитися від тих 
гріхів, які вчинили ще праотці.

Ця процедура перетворилася на пишну церемонію, 
яка включає перерахування гріхів предків аж до 
четвертого покоління, покаяння в гріхах замість них, 
проголошення особливих молитов, щоб тим самим 
звільнитися від тих гріхів.

На одному з сайтів, що присвячені темі родового 
прокляття, написано: «Царство Боже і тьма керуються 
абсолютно чітким «законом». Христос прийшов, щоб 
підтвердити Старий Заповіт, а не для того, щоб пере-
креслити закон Божий… Уся сім’я має молитися за 
прощення гріхів праотців. Сатана з’являється перед 
престолом і з повним правом заявляє про свою владу 
над вашим фізичним чи фінансовим станом. Його 
заява розглядається з точки зору закону – чи дійсно 
він може заявляти права на вашу сім’ю... Я зустрічав 
багато людей, які не отримали зцілення від хвороби, 
незважаючи на безперестанні молитви. А вони вірять 
у зцілення! Пастори не розуміють, у чому ж причина, 
і звинувачують людину в «слабкій вірі». Я бачив, 
як люди, які дізналися про родове прокляття, були 
зцілені назавжди! Потрібні два тижні, щоб розкрити 
перед церквою це вчення і навчити молитися. У наші 
дні Бог піднімає армію, щоб звільнити церкву сильним 
помазанням… але для цього потрібно отримати від-
повідні знання».

На основі тексту з Книги Вихід (20:4,5) Ніл Андерсон 
навчає, що демони передаються з покоління в поколін-
ня і що ці демони міцно тримаються за християн саме 
через родове прокляття. Для того, щоб звільнитися від 
демонічного впливу, християнину потрібно вияснити 
причини, через які у демонів є така можливість, і усу-
нути їх через певні церемонії звільнення. В особливо 
важких випадках потрібно отримати консультацію 
спеціаліста з демонічного впливу. Проводиться спеці-
альна діагностика, надається спеціальна формула для 
повторення, наприклад: «Я виганяю всякий демонічний 
вплив, який був переданий мені моїми предками».

Служителі, які проповідують це вчення, як правило, 
надають своїм читачам детальні діагностичні тести й 
контрольні списки питань і навіть текст, який потрібно 
точно повторювати під час церемонії звільнення. На 
одному сайті пропонують: «Складіть детальний список 
гріхів, які зробили члени вашої сім’ї за останні чотири 
покоління. Якщо члени сім’ї продовжують грішити 
і сьогодні, то сповідуватися у їхніх гріхах потрібно 
кожного дня… Дуже важливо каятися за всю свою 
сім’ю. Після того, як ви сповідалися за кожен гріх в 
списку, відречіться від будь-яких претензій сатани 
на ваше життя в ім’я Ісуса Христа. Потім поклоніться 

Господу і почніть славити Його. У наступні дні ви все 
більше й більше будете відчувати свободу, яку дарує 
вам Господь».

Як реагувати?
Вивчайте біблійні тексти, на яких базується це 

вчення. По-перше, потрібно зрозуміти близькосхідний 
кон текст біблійних текстів, на яких базується вчення 
про родове прокляття. У 20-му і 34-му розділах Книги 
Вихід Мойсей звертається до дітей Божих, які зі всіх 
боків були оточені язичництвом. Язичники вірили, що 
смерті вартий кожен, хто порушив культові постанови, 
забував день народження свого бога, помилявся в 
жертвоприношеннях, виражав вірність іншому бого-
ві, який допоміг у якійсь проблемі (дощ, безпліддя 
чи війна). Зверніть увагу, що в язичництві ніколи не 
порушувалося питання доктрини чи моралі. Головний 
бог, якому поклонялася людина, виносив смертний 
вирок тому, хто образив, і його сім’ї, доки всі до одного 
не будуть знищені.

Мойсей писав П’ятикнижжя, в основному, з ціллю 
настанови. Він об’являє марновірним ізраїльтянам, що 
їхній Бог відрізняється від язичницьких божків. Йому 
важливий послух серця, а не точне виконання культо-
вих обрядів. Ті, чиє життя є постійним зневажанням 
Бога, будуть віддані під справедливий суд. Більше того, 
якщо вони не перестануть противитися Богу і Його 
Слову, вони ризикують піддати негативному впливу і 
своїх наступників: не внаслідок якоїсь загальної, біо-
логічно успадкованої провини, а внаслідок поганого 
прикладу.

По-друге, необхідно розуміти точку зору Мойсея. 
Діти, які потрапляли під осудження, осуджувалися 
за поведінку, якої були навчені, а не за успадковану 
провину і прокляття. Плоди чи наслідки гріха не пере-
даються потомкам генетично чи за законом. Негативні 
наслідки гріха передаються в результаті засвоєної 
поведінки. Фраза «до четвертого покоління» має на 
увазі прадіда і вказує, що людина може впливати на 
свого сина, внука і правнука доти, доки не помре. Його 
можливість робити неблагочестивий вплив на своїх 
нащадків припиняється з його смертю. Але поки вона 
жива, її нащадки можуть зробити вибір: йти нечести-
вим шляхом чи навернутися до Господа.

По-третє, необхідно читати тексти, на які опираєть-
ся це вчення, не вириваючи їх із загального контексту. 
Численні дослідники Старого Заповіту, які вірять в 
Біблію, кажуть, що суд Божий поширюється лише на 
членів другого, третього і четвертого покоління, «які 
ненавидять Мене» (2 М. 20:5, 5 М. 5:9, див. також 5 
М. 7:10; 32:41). Учені мужі стверджують, що ці слова 
описують тих, на кого поширюється суд, – людей, які 
свідомо вирішили наслідувати старших, які пішли проти 
Бога. Ці слова з Писання пояснюють, що суд Божий 
призначений тим, хто вперто противиться Богові і ро-
бить свідомий вибір на користь гріхів своїх праотців.

Зверніть увагу на відсутність біблійних доказів 
існування родового прокляття. Сама фраза «родове 
прокляття» жодного разу не згадується в Біблії. Фразу 
«родове прокляття» не знайдемо в жодному Заповіті. 
Звичайно, тільки цього факту недостатньо для того, 
щоб класифікувати вчення як таке, що суперечить 
Біблії. Слово «Трійця» теж не згадується в Писанні, 
однак воно точно відображає біблійне вчення. Але той 
факт, що родове прокляття не згадується в Біблії, має 
насторожити християн і вказати, що до цього питання 
слід віднестися особливо уважно. Поняття родового 
прокляття чуже Писанню. Коли слова з Книги Вихід 
(20:5 і 34:6-7) та інші читаються в близькосхідному 
контексті і тлумачаться правильно, імовірність того, що 
ці тексти обгрунтовують вчення про родове прокляття, 
повністю усувається. Діагностичні тести, ритуали й 
молитви, які рекомендують прихильники вчення про 
родове прокляття, неможливо знайти в Писанні. По-
слідовність позбавлення від прокляття ніде в Біблії не 
описана, а Біблія – наше єдине керівництво в питаннях 
віри і її практичного застосування. Коли б родові 
прокляття дійсно були, Бог неодмінно залишив би в 
Писанні відповідні вказівки, як з цим боротися.

Вивчайте все Писання
Вивчення біблійних доказів – завжди необхідний 

крок при тлумаченні Біблії. Як і в будь-якому іншому 
питанні, розглянувши Писання, залишається мало 
сумнівів щодо правильного висновку. Зверніть увагу 
ще раз на слова Мойсея, які часто наводять для підтве-
дження вчення про родове прокляття. Мойсей також 
писав, що батьки не мають бути покараними смертю 
за провини дітей і діти не мають бути покарані смертю 
за провини батьків, кожен має бути покараний смертю 
за свою провину (див. 5 М. 24:16). Богонатхненність 
і однозначність Писання, а також проголошений 
принцип «Писання тлумачить Писання» вимагають, 
щоб ми тлумачили слова Мойсея з Книги Повторення 
Закону (5:9-10) в світлі його абсолютно однозначних 
слів з 24-го розділу.

У Другій книзі царів (14:6) і в Другій книзі хронік 
(25:4) є паралельні тексти: «Не будуть забиті батьки 
за синів, а сини не будуть забиті за батьків, а тільки 
кожен за гріх свій буде забитий» (2 Цар. 14:6). Ці уривки 
Писання свідчать про те, що вчення Мойсея розуміли 
чітко і практикували в стародавньому Ізраїлі.

До того часу, як з’явилися пророки, ізраїльтяни вже 
забули, що колись Мойсей відучував їх від язичництва. 
Пророки постійно стикалися з однією і тою ж пробле-
мою. У часи вавилонського вигнання пророк Єзекіїль 
писав: «І було мені слово Господнє таке: «Що це вам, 
що ви складаєте приповістку на Ізраїлеву землю, го-
ворячи: Батьки їли неспіле, а оскома в синів на зубах! 
Як живий Я, – говорить Господь Бог, – не будете вже 
складати тієї приповістки в Ізраїлі! Тож усі душі Мої: 
як душа батькова, так і душа синова – Мої вони! Душа 
що грішить, – вона помре» (Єз.18:1-4).

Пророк Єремія, сучасник Єзекіїля, звертався до 
жителів Єрусалима: «Тими днями не скажуть уже: 
Батьки їли неспіле, а оскома в синів на зубах! Бо кожен 
за власну провину помре, і кожній людині, що їсть недо-
спіле, оскома впаде їй на зуби» (Єр. 31:29-30). Ці урив-
ки не залишають сумнівів. Насправді, це і є принцип 
«Писання тлумачить Писання»: складні тексти необхід-
но тлумачити в світлі більш зрозумілих текстів, таких, 
як наведені приклади з книг пророків Єзекіїля і Єремії.

Заради справедливості варто відзначити, що 
далеко не всі юдеї в той час намагалися скинути 
проблеми з хворої голови на здорову. Пророк Даниїл, 
який стикнувся з випробуваннями вавилонського 
полону, повівся зовсім нетипово для своїх сучасників 
у Юдеї й Вавилоні. Замість того, щоб звинувачувати 
за всі незгоди своїх предків, як це робили слухачі 
Єремії і Єзекіїля, він визнав, що він і його сучасники 
відповідають за те покарання, що прийшло. Він пише: 
«І молився я Господеві, Богові своєму, і сповідався, і 
казав: О мій Господи, Боже великий і грізний, що сте-
режеш заповіта і милість для тих, хто кохає Тебе, та 
для тих, хто виконує Твої заповіді! Ми прогрішилися та 
чинили беззаконня, і були несправедливі, і бунтували-
ся, і відверталися від Твоїх заповідей та від постанов 
Твоїх…» (Дан. 9:4-5).

У молитві Даниїл не пояснює полон гріхами батьків. 
Це ще більш показово, якщо згадати, що Даниїл чудово 
пам’ятав, як протягом кількох поколінь Бог через про-
років звертався до Ізраїлю і попереджав, що їх спіткає 
суд, якщо вони не покаються. До того часу, як прийшов 
Христос, юдеї знову забули все, що їх навчали Мойсей 
і пророки про язичництво.

Христос боровся з тими самими проблемами. У 
Євангелії від Івана (9:1-3) читаємо: «А коли Він про-
ходив, побачив чоловіка, що сліпим був з народження. 
І спитали Його учні Його, говорячи: «Учителю, хто 

згрішив: чи він сам, чи батьки його, що сліпим він 
родився?» Ісус відповів: «Не згрішив ані він, ні батьки 
його, а щоб діла Божі з’явилися на ньому». Поки учні 
тлумачили те, що відбувається по-старому, з язичниць-
кої точки зору, що гріх і провина переходять у спадок, 
Христос намагався явити славу й благодать Бога.

Христос говорив: «Іди собі, але більше не гріши» (Ів. 
8:11). Зі слів Христових можна зробити припущення, 
що прощення Господнього достатньо для тієї міри 
духовного преображення, у результаті якої життя 
людини міняється повністю. Христос вірив, що жінка, 
якій Він щойно простив, мала право прийняти рішення 
– або далі перебувати в гріху, або ж відмовитися від 
нього. Ніякої згадки про те, що потрібно якісь додаткові 
молитви, ритуали й формальне відречення на додаток 
до благодатного прощення Господнього.

Слова Павла: «… день гніву та об’явлення спра-
ведливого суду Бога, «що кожному віддасть за його 
вчинками» (Рим. 2:5-6) і «Всі ми станемо перед судним 
престолом Божим. Тому кожен із нас сам за себе дасть 
відповідь Богові» (Рим.14:10,12) – цілком однозначно 
визначають акценти Нового Заповіту на особистій від-
повідальності кожного. Ці уривки потрібно розглядати 
як відображення єдиного вчення Писання починаючи 
від Мойсея (5 М. 24:16) і пророків (Єр. 31:29-30; Єз. 
18:1-4, 14-26, 18-20; Дан. 9:4-5,7-9) і аж до вчення 
Христа (Ів. 8:11; 9:1-3). Мойсей намагався боротися 
з язичництвом, але в часи пророків люди знову по-
вернулися до язичництва.

Пророки також намагалися боротися з язични-
цтвом, але до приходу Ісуса люди знову повернулися 
до язичницького мислення. Сучасна Церква користу-
ється свідченнями Мойсея, пророків, Христа і апосто-
лів, а також Новим Заповітом, повнотою Духа Святого 
й дарами Духа включно з даром розпізнання духів. 
Однак, незважаючи на це, частина п’ятидесятницьких 
і харизматичних церков навернулися до язичництва. 
Ті, хто не прислухався до слів Христа і не дослідив 
Писання у всій повноті, були враженими містичним 
тлумаченням Божого світу. В тому світі досконала 
Божа жертва обмежена силою дії, її доводиться 
доповнювати якимось заклинаннями й людськими 
зусиллями. Спробуйте набрати в Інтернеті фразу 
«родове прокляття», і ви побачите, що це вчення більш 
популярне серед екстрасенсів й окультистів, ніж серед 
християн. М’яко кажучи, дивні соратники. Тому саме 
собою з’являється питання: що за цим стоїть?

Визнавайте досконалість хреста
Церква ХХІ століття має визнати досконалість 

жертви Христової так само недвозначно, як це робила 
рання Церква. Павло проголошував без тіні страху чи 
сумніву: «І вас, що мертві були в гріхах та необрізанні 
вашого тіла, Він оживив разом із Ним, простивши усі 
гріхи, знищивши рукописання на нас, що наказами 
було проти нас, – Він із середини взяв його та й при-
бив його на хресті, розброївши влади й начальства, 
сміливо їх вивів на посміховисько, – перемігши їх на 
хресті» (Кол. 2:13-15).

Слова Павла не залишають сумнівів: усі до одного 
гріхи викуплені Христовою смертю. Більше того, як 
каже Павло, начальства й влади не лише скинуті, але 
й виведені на посміховисько. Смерть Христа принесла 
прощення від гріхів і звільнення від демонічного впливу 
тим, хто визнає цю жертву.

В. І. Нанналлі.

Про ці аспекти сімей-
ного життя говорили 
2 листопада у Хмель-
ницькому на обласній 
жіночій конференції. 
Ділилися досвідом гості 
з Чернігова – два Віталії 
(племінник і дядько) Єв-
тушенки, представники 
Біблійної ліги.

РОДОВЕ ПРОКЛЯТТЯ:

ЩО ПРО ЦЕ ГОВОРИТЬ БІБЛІЯ?

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ 
ТА РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ У СІМ’Ї

Понад сотня сестер із Хмельниччини взяли участь 
у конференції, девізом якої були обрані слова: 
«Сила та мудрість моя – у Бозі». Головні істини, 

які червоною ниткою пройшли через усю конфе-
ренцію, – нам потрібно навчитися розпоряджатися 
Божими фінансами, які дані нам у користування, і 
вміти не допустити конфлікту поколінь.

«Якщо Бог дає вам слово, приймайте його, щоб 
воно спрацювало у вашому житті, – підкреслив 
Віталій Євтушенко-молодший. – Бо Слово Боже не 
звучить намарно. Питання лише в тому, спрацює воно 
у нашому житті чи у житті когось іншого».

Спікер також наголосив, що існує різниця між 
потребою, про яку ми молимося перед Богом, і праг-
ненням вести багате життя.

«Якщо ваша шафа не закривається, то ви збері-
гаєте зайві речі. Віддавайте надлишки, бо за кожну 
невикористану річ з вас запитає Бог», – зазначив 
пастор.

Неоднозначну реакцію у присутніх викликала теза 

Віталія Євтушенка про те, що на день народження по-
дарунки потрібно дарувати не імениннику, а батькам.

«Яка заслуга іменинника в тому, що він народився 
на світ? Чому ми привчаємо дітей до того, що вони 
отримують подарунки, похвалу чи навіть поблажки у 
поведінці незаслужено?», – задав питання пастор. 

По обіді учасники конференції розмірковували 
над тим, чи можливо обійтися без конфліктів між 
поколіннями.

«Я не вірю в неминучий конфлікт поколінь», 
– заявив пастор Віталій Євтушенко-старший. За 
його словами, проблема існує, але вона не настільки 
актуальна, як її показують засоби масової інформації. 
Просто у різний вік потрібно застосовувати різні 
методи спілкування з дитиною.

Головне, на чому акцентували уваги спікери, – те, 
що потрібно дітей не лише навчати, бо це теорія, але 
й настановляти, тобто показувати усе на практиці.

 Прес-служба Хмельницького 
обласного об’єднання церков ХВЄ.
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУ

ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУКОРИСНЕ І ЦІКАВЕ

В Еритреї 
заарештовано 

30 протестантів
Сили безпеки Еритреї зааре-

штували 30 християн із громади 
«Церква Живого Бога», які брали 
участь у молитовному зібранні. 
Серед заарештованих – 12 жінок.

Рейд сил безпеки пройшов ще 24 
серпня, однак про арешт стало відомо 

зовсім недавно. Open Doors USA повідо-
мляє, що християн утримують у п'ятому 
поліцейському відділку Асмери. На них чи-
нять тиск, змушуючи відректися від віри.

Правозахисники відзначають поси-
лення переслідувань християн в Еритреї 
цього року. З січня в країні заарештова-
но 261 особу.

За даними «Міжнародної амністії» 
і Human Rights Watch, ув’язнених утри-
мують в нелюдських умовах. Згідно з 
індексом переслідувань, який щорічно 
складає організація Open Doors, Еритрея 
посідає 10-те місце серед 50 країн світу, 
де випадки переслідування християн 
трапляються найчастіше.

Близько 57% населення Еритреї є 
членами Монофізицької Еритрейської 
Церкви, 4-5% – католики, менше 1% 
належать до протестантських громад. 
З 2002 р. офіційне визнання отримали 
мусульмани, члени Еритрейської Церкви, 
лютерани і католики. Усі інші релігійні 
групи перебувають поза законом.

У США двоє місіонерів були за-
арештовані за читання Біблії вголос 
у громадському місці. Двоє пасто-
рів протестантської церкви Calvary 
Chapel читали Біблію перед чергою 
людей, що чекали відкриття депар-
таменту транспортних засобів.

Охоронець попросив місіонерів припинити 
читання .  Вони  не  зреагували .  На 

місце події викликали поліцію, і місіонерів 
заарештували.

На  судових  слу ханнях  м і с і онер ів 
звинувачують за ст. 602.1 (В) КК Каліфорнії, яка 
говорить: «Особа, яка навмисно перешкоджає 
будь-якій законній підприємницькій діяльності, 
що здійснюється співробітниками відкритої державної установи, створює 
перешкоди або намагається залякати тих, хто веде бізнес, або осіб, які ведуть 
справи з державним органом... винна у вчиненні правопорушення і карається 
позбавленням волі в окружній в’язниці на термін до 90 днів або штрафом у 
розмірі до $400».

Гедеон – один з моїх 
найулюбленіших героїв 
Біблії. Класичне запи-
тання Гедеона: «Хто, я?» 
нагадує і мої розмови 
з Господом. Навряд чи 
хто з нас може почува-
тися готовим для Божої 
справи, але на прикладі 
Гедеона ми бачимо, що 
навіть нерішучі слабаки 
можуть перетворитися 
на доблесних воїнів.

Я чув, як люди критикували 
Гедеона за те, що він роз-
стелив вовну на землі і 

просив Господа – навіть не раз, 
а двічі – підтвердити Його за-
клик. Але Писання не говорить, 
що Бог був розгніваний цим 
бажанням Гедеона. Насправді 
Бог двічі відповів Гедеону росою з не-
бес. Роса була знаком Божої милості і 
благовоління.

Кінець цієї історії відомий. 22-тисячна 
армія Гедеона скоротилася до 300 осіб, 
і вони взяли з собою в бій тільки сурми, 
глиняні глечики і факели. Цією надпри-
родною перемогою над мідіянами Бог 
дав зрозуміти, що Його помазання не 
має нічого спільного з людськими зді-
бностями.

Багато християн сьогодні не в змозі 
відрізнити піт плоті від небесної роси. Ми 
часто помиляємося, вибираючи підро-
блене помазання замість справжнього. 

Помазання не в числах. Ми надаємо 
великого значення розмірам церкви, 
але Бога не вражає натовп. Я не маю 
нічого проти мегацерков, поки вони 
проповідують Євангеліє, і багато з них 
із цим завданням справляються краще, 
ніж невеликі церкви. Але ми дуже по-
миляємося, якщо вважаємо, що велика 
кількість членів церкви викликає Боже 
схвалення.

Помазання не в красномовстві. У 
деяких людей є надприродні здібності 
щодо слів (включаючи нехристиянських 

мотиваційних спікерів), але здатність 
переконливо говорити – не те саме, що 
духовне помазання. Небесна роса свята. 
Вона приносить усвідомлення гріховності 
і покаяння, а не підвищення свого «его». 
І справжня проповідь не возвеличує про-
повідника, вона розпинає його плоть і 
фокусує всю увагу на Сині Божому.

Помазання не в зовнішньому ви-
гляді. На сценах модних євангельських 
церков пастори намагаються виглядати 
по-сучасному, а співаки одягаються за 
останнім писком моди. Але Духа Святого 
не вразиш модністю. Старенька бабуся в 
ортопедичному взутті може мати слово 
від Господа для церкви, але чи пустимо 
ми її на сцену?

Помазання не в технологіях. Мені 
подобається використовувати графічні 
посібники у проповіді. Але одне з най-
більш вражаючих зібрань, на яких я 
був, проходило в країні третього світу, 
де не було навіть електрики, не те що 
комп'ютерів чи проекторів. Коли справ-
жнє помазання сходить на проповідника, 
він може говорити дві години поспіль без 
будь-яких допоміжних засобів.

Помазання не в емоціях. Сьогодні 

У вівторок, 5 листопада, 
новопризначений директор 
Департаменту у справах 
релігій і національностей 
Міністерства культури Укра-
їни Михайло Мошкола ра-
зом зі своїм заступником, 
начальником відділу екс-
пертно-аналітичної роботи 
та зв’язків з релігійними 
організаціями Михайлом 
Подюком, на запрошення 
старшого єпископа ЦХВЄУ 
Михайла Паночка відвідав 
головний офіс ЦХВЄУ для 
знайомства з життям та 
служінням Церкви.

Старший єпископ Михайло Паночко 
ознайомив директора Департаменту 
із життям Церкви, її соціальними  

та іншими проектами. Зокрема він за-
значив, що під егідою місцевих церков 
сьогодні діють велика кількість реабі-
літаційних центрів для алко- і наркоза-

лежних людей, центри адаптації для 
тих, хто повернувся із місць ув’язнення, 
ведеться активна капеланська робота у 
тюрмах. Християни віри євангельської  
займаються також профілактикою не-
гативних явищ та ВІЛ-інфекцій у школах 
і вишах. Працюють місії і сиротинці, 
будинки милосердя для самотніх людей 
похилого віку. Багато інших доброчин-
них проектів і задумок мають на меті 

НОВИЙ ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТУ У СПРАВАХ РЕЛІГІЙ ТА 
НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ВІДВІДАВ ГОЛОВНИЙ ОФІС ЦХВЄУ

розширити соціальну і духовну працю 
Церкви в Україні.

Під час розмови торкнулися також 
проблемних питань. Зокрема щодо 
розпорядження Кабміну № 811-р «Про 
передачу майнового комплексу військо-
вого містечка №212 по вул. Пекарській 
57-59 у м. Львові у власність Львівської 
єпархії УПЦ (МП)». За словами Ми-
хайла Паночка, таке розпорядження 

підштовхує вірян до міжконфесійного 
конфлікту. У відповідь на це Михайло 
Мошкола заявив, що вже побував у 
Львові і обговорив ситуацію, що скла-
лася, із місцевою владою, яка, у свою 
чергу, запевнила, що не збирається йти 
на кроки, які б слугували загостренню 
міжконфесійних стосунків.

Ще одне проблемне питання, про яке 
йшлося під час зустрічі, – блокування на 
рівні Кабміну розмитнення гуманітарних 
вантажів. Десятки тонн вантажів, які 
уже сьогодні могли би піти на допомогу 
нужденним людям, стоять нерозмитнені, 
а церквам нараховуються штрафи, хоч 
більшість вантажів зберігаються на 
церковних складах. Представники Де-
партаменту повідомили, що ця проблема 
їм теж відома, і пообіцяли працювати 
над її вирішенням.

«Знайомство з новим керівником 
Департаменту у справах релігій і на-
ціональностей пройшло у позитивному 
ключі і дає надію на більш ефективну 
співпрацю Церкви та держави», – за-
значив Михайло Паночко, підсумовуючи 
зустріч.

chve.org.ua.

Передплата-2014 розпочалася. Просимо подбати 
про замовлення на наступний рік для своєї церкви. 

Умови передплати не змінилися. Як і торік, вартість пересилання 
одного примірника становитиме – 60 грн. за рік.

Вартість пересилання від 19 (0,5 кг) до 78 (2 кг) примірників 
залежатиме від кількості примірників – з розрахунку 3 грн. (три гривні) 
за примірник.

Рекомендована кількість замовлення: 
19 примірників (0,5 кг) – 684 грн.
38 примірників (1 кг) – 1368 грн. 
78 примірників (2 кг) – 2808 грн.
Проте ви можете замовити будь-яку кількість примірників.
Кошти можна переказати на рахунок: 26002000007923 у ПАТ «Укрсоц-

банк», МФО 300023, код 20559726  (з обов’язковою приміткою «Добровільні 
пожертвування на газету «За євангельську віру»);

або поштовим переказом на адресу місії: місія милосердя «Добрий 
самарянин», вул. Мочульського, 1, Івано-Франківськ, 76002

 (з обов’язковою приміткою «Добровільні пожертвування на газету «За 
євангельську віру»).

Примітка. Місія випускає, окрім часопису «За євангельську віру», газету  
«Вірую». Щоб не виникло непорозумінь, просимо обов’язково вказувати назву 
видання, яке замовляєте. Божих благословень вам! 

Редакція.

Дорогі брати і сестри в Господі, Дорогі брати і сестри в Господі, 
шановні наші читачі!шановні наші читачі!

НЕ ПІДРОБЛЯЙ ПОМАЗАННЯ!

в багатьох церквах брак помазання 
утворює вакуум, який заповнюється 
криками, впаданнями в екстаз чи ін-
шими формами релігійної постановки. 
Не важливо, про що проповідь, – вона 
«помазана» настільки, наскільки голосно 
кричить проповідник і як на це реагує 
зал. (Я знаю одного проповідника, під 
час проповіді якого кричав весь зал, хоча 
він усього лише цитував пісню Beyonce)  
Запам'ятаймо: відступаючи, Ізраїль ви-
гукував так голосно, що тремтіла земля, 
але наприкінці того дня филистимляни 
вразили його (1 Самуїла 4:5-11).

Помазання не в надуманих проявах. 
Мені подобається, коли Дух Святий тво-
рить чудеса. Але коли люди підробляють 
надприродне, щоб отримати підтримку 
аудиторії, я біжу до виходу. Якщо у нас 
є страх Божий, ми ніколи не будемо 
видавати за помазання крики, сіпання, 
обривчасту мову, розтягування фактів 
свідоцтва або ще щось подібне.

Тож просімо Бога, Який колись не 
відмовив Гедеону, наповнити і нас Своєю 
небесною силою.

Джей Лі Греді.
Переклад Алекса Фішмана.

Місіонери в США були заарештовані 
за читання Біблії вголос


