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«Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона — сила Божа на спасіння «Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона — сила Божа на спасіння 
кожному, хто вірує, перше ж юдеєві, а потім гелленові»кожному, хто вірує, перше ж юдеєві, а потім гелленові»

(Рим. 1:16)(Рим. 1:16)
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Глави євангельських протестантських Глави євангельських протестантських 
Церков України, усвідомлюючи свою відпо-Церков України, усвідомлюючи свою відпо-
відальність перед Богом та перед нинішнім відальність перед Богом та перед нинішнім 
і прийдешнім поколіннями, засуджуючи вій-і прийдешнім поколіннями, засуджуючи вій-
ськову агресію з боку Російської Федерації, ськову агресію з боку Російської Федерації, 
закликали весь народ України незалежно закликали весь народ України незалежно 
від віросповідання та ставлення до релігії від віросповідання та ставлення до релігії 
посилити молитви  до Бога, прохаючи про посилити молитви  до Бога, прохаючи про 
відновлення миру, припинення провокацій, відновлення миру, припинення провокацій, 
братовбивства та ескалації конфлікту у Кри-братовбивства та ескалації конфлікту у Кри-
му та інших регіонах України.му та інших регіонах України.

Ми закликаємо весь народ України проводити в церквах 
та на центральних площах по всіх містах, селищах та 
селах нашої держави молитовні віча за мир, єдність, 

цілісність та суверенітет України. Пам’ятаймо про слова 
Господа зі Священного Писання: «І впокоряться люди Мої, що 
над ними кличеться Ім'я Моє, і помоляться, і будуть шукати 
Ім'я Мого, і повернуть зо злих своїх доріг, то Я вислухаю з 

З 28 лютого по 1 берез-
ня з терміновим візитом 
Україну відвідав старший 
єпископ п’ятидесятниць-
ких церков Польщі Марек 
Камінський. Він засвід-
чив українським христи-
янам про підтримку від 
польського народу в цей 
надзвичайно складний 
час.

«Вітаю сердечно усіх українців! 
Дякую Богу, що ви маєте відвагу 
захищати своє добро, свій народ 
і Євангеліє. Хочу вам сказати, що 
народ польський, та й не тільки 
польський, вас любить. І ми з вами 
перебуваємо разом у молитві і по-
сті, –  сказав єпископ. – Пам’ятай-
те, що там, на Заході, ваші брати  
разом з вами. Нехай Бог благо-
словить вас!». 

Марек Камінський повідомив, що 
28 лютого весь народ Польщі постив 
і молився про Україну.

У Києві єпископ відвідав головний 
офіс ЦХВЄУ, де мав зустрічі зі стар-
шим єпископом ЦХВЄУ Михайлом 
Паночком та його першим заступни-
ком єпископом Миколою Синюком. 
1 березня разом із дружиною Евою 
єпископ відвідав центр Києва, по-
бував на вулицях Інститутській, 
Грушевського та на майдані Неза-
лежності, де поклав квіти на місцях 
загибелі людей.     

А ось що відповів єпископ 
Камінський на запитання прес-
служби ЦХВЄУ:  

– Яка причина такого тер-
мінового візиту до України?

– Любов. Ми підтримуємо 
стосунки з Церквою ХВЄ Укра-
їни протягом багатьох років. 
Коли ми дізналися, що відбува-
ється на Майдані, то відчули по-
клик не втрачати з вами зв’язок 
та підтримувати вас будь-яким 
можливим чином. Ми з моєю 
дружиною Евою прибули, щоб 
допомагати,  але найперше 
– щоб засвідчити любов та 
підтримку польських братів та 
сестер. Ми молимося і постимо 
за Україну і бажаємо вам побу-
дувати прекрасне майбутнє.

– Що б Ви хотіли сказати укра-
їнській Церкві?

– Спостерігаючи за Майданом, на 
гадку спадають дві речі, про які я хотів 
би сказати. По-перше, будьте єдині! 
Завжди, чи то в часи боротьби, чи то 
в часи миру та спокою. Лише єдність 
може принести велику перемогу. Не 
потрібно Церкві Христа сперечатися 
стосовно дрібниць та другорядних 
питань в богослов’ї. Будьте єдині в 
молитві, пості, благовісті, любові та 
повазі один до одного. По-друге, в 
польських церквах у вас є родина та 
брати. Ми будемо вдячними за під-
тримку близьких стосунків з вами в 
майбутньому.

– Що б ми могли зробити разом 
як сусіди?

– Є багато шляхів співпраці для 
поширення Царства Божого. Я міг би 
назвати декілька, але нині це не осно-
вне. Нині вам потрібно сконцентрува-
тися на Україні. Ваша країна, ваш дім 
– це найважливіше. Ми разом з вами 
та за вас. І моє бажання – проявити 
вам нашу любов та підтримку. Ми бу-
демо робити все, що тільки зможемо, 
ми не залишимо вас. Коли мирні часи 
прийдуть до України, ми постукаємо 
у ваші двері та попросимо вас про 
співтовариство. Я вже маю декілька 
ідей, якими поділюся з часом. Хай Бог 
береже вас усіх!

Єпископ Микола Синюк 
надіслав листа секретаре-
ві Міжнародної Асамблеї 
Християн Віри Євангельської 
Іванасу Шкулісу (Литва) з 
ціллю поінформувати між-
народну спільноту християн 
віри євангельської про акту-
альний суспільно-політичний 
стан в Україні.

У листі йдеться про те, що в Україні 
відбулася легітимна зміна влади 
– на жаль, ціною життя бага-

тьох людей, які вийшли на Майдан 
на мирний протест. Далі, зокрема, 
говориться: «Усі без винятку христи-
янські конфесії, а також представники 
юдейських і мусульманських громад 
повністю підтримують нову легітимну 
владу і моляться про неї. У Києві на 
Майдані і вулицях міста все мирно і 
спокійно. Народ оплакує і вшановує 
загиблих. Щоденно на центральній 
площі звучать молитви, звернення 
релігійних лідерів всіх конфесій. 
Продовжує діяти Молитовний намет, 
роздається багато Євангелій, ведеть-

ся духовно-просвітницька робота.
Єдине, що змінилося в духовному 

житті євангельських церков Києва і всі-
єї України, – це сильне молитовне що-
денне чування з постами і воланнями: 
«Господи, збережи від кровопролиття!».

Євангельські церкви Криму не від-
міняють богослужінь, але потребують 
підтримки добрим словом, розумінням 
і молитвою.

Шановні служителі! Донесіть 
членам церков Христових правду про 
те, що відбувається в Україні. У нас 
немає «фашиствуючих молодчиків», 
немає ніякої загрози російськомовним 
– від Львова і до Криму! Приїдьте і 
переконайтеся в цьому особисто.

Не ведіться на відкриту або за-
вуальовану брехню ЗМІ «братньої 
російської держави» (не плутати з 
російським народом).

Закликаємо всіх, кому не байдужа 
доля України і церков у ній, молитися, 
прохаючи Божої мудрості для нової 
влади України; збереження від кро-
вопролиття; єдності і територіальної 
цілісності нашої країни.

Хай береже вас Бог.
Єпископ Микола Синюк.

5 березня 2014 р.

ПРАВДА ПРО УКРАЇНУ ЗАКЛИК РАДИ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ 
ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ЦЕРКОВ УКРАЇНИ ПРО 
ДУХОВНІ ІНІЦІАТИВИ ЩОДО КРИТИЧНОЇ 

СИТУАЦІЇ, ЩО СКЛАЛАСЯ В УКРАЇНІ
небес, і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній Край!» (2 Хр. 7:14).

Віруючі українських Церков вже багато місяців звершу-
ють щоденні молитви та постять перед Богом про мирне 
розв’язання нинішнього протистояння, яке значною мірою 
зумовлене поширенням  провокаційних матеріалів, а часто 
відвертої неправди про події в Україні та реальний стан 
міжцерковних, міжетнічних та міждержавних відносин в 
українському суспільстві. Тому сьогодні закликаємо до вза-
ємного прощення та примирення, покаяння перед Богом 
та один перед одним, а також до поширення в особистих 
розмовах  та всіма можливими способами послання любові, 
закликаючи до  порозуміння та сприяючи доброму майбут-
ньому України.

Звертаємося до української влади з проханням долучити-
ся до цієї ініціативи, звернувшись до Бога з проханням про 
мудрість та керівництво у звершенні державного управління 
в цей особливо важкий для Української держави час.

Нехай Господь береже Україну та дасть нашим серцям 
Його мир!

14 березня 2014 р.
м. Київ.

«МИ ТУТ, ЩОБ ДІЛИТИСЯ ЛЮБОВ’Ю 
ТА ВТІХОЮ ВІД ГОСПОДА»

«НАШІ СЕРЦЯ «НАШІ СЕРЦЯ 
РАЗОМ З ВАМИ, І ВАШЕ 

СТРАЖДАННЯ – ЦЕ І НАШЕ 
СТРАЖДАННЯ»

Учасники щорічної конференції Європейської П’ятиде-
сятницької Спільноти (Pentecostal European Fellowship), що 
відбулася 5-7 березня 2014 року в Ганновері (Німеччина), 
надіслали звернення до  п’ятидесятницьких лідерів в 
Україні.

«Ми заохочуємо всіх наших 54 членів – національні п’ятидесяницькі 
об’єднання і надалі молитися та постити за мирне розв’язання напруже-
ної ситуації в Україні та про Божий захист для всіх людей!», – йдеться у 
зверненні, що надійшло з Ганновера.

Більш як 80 делегатів із 26 країн в особі голови PEF др. Арто Хамалайне-
на та виконавчого директора спільноти Даніела Костанца висловили свою 
підтримку п’ятидесятницьким церквам в Україні в цей важкий час.

«Наші серця разом з вами, і ваше страждання – це і наше страждання. 
Ми віримо, що Бог прагне вжити вас для благословення вашої країни 
і цілого світу. Хай Бог благословить і збереже вас!» – зазначається у 
зверненні.

chve.org.ua.
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУБЛАГОВІСТ У ХХI СТОЛІТТІ

«Покажіть у вашій вірі...»
 (2 Петр. 1:5).

«Віра без діл – мертва» 
(Як. 2:26).

«Я приводжу на пам'ять собі твою 
нелицемірну віру, що перше була 
оселилася в бабі твоїй Лоїді та в твоїй 
матері Евнікії» 

(2 Тим. 1:5).

Як бачимо, питання віри для апостолів було пи-
танням особливої ваги. У нашій країні нині відбу-
ваються події, які потребують від нас віри. Саме 

віри буде шукати Син Людський у Своєму приході. 
Бо Він Сам заклав її на землі, щоб вона принесла 
нам покаяння, відвернула від сил темряви, від влади 
сатани. Ця віра – це перемога, що світ перемогла. І 
ця віра передається від покоління до покоління.

І я дякую Богу, що всі ми є причасниками цієї 
віри, раз переданої святим. Апостол Юда пише: 
«Улюблені, всяке дбання чинивши писати до вас 
про наше спільне спасіння, я признав за потрібне 
писати до вас, благаючи боротись за віру, раз дану 
святим» (Юди 3).

Ми розуміємо, що віра приходить від слухання, 
і Христос це прекрасно розумів. Написано, що спо-
чатку було Слово. Коли ти повіриш в це Слово, ти 
обов'язково приймеш його до уваги і будеш викону-
вати. І воно тебе очистить. «Що було від початку, 
що ми чули, що бачили власними очима і чого руки 
наші торкалися – про Слово життя...» (1 Ів. 1:1). 
Перший етап – чути, другий – бачити і третій, за-
вершальний, – діяти.

Ісус попередив: коли ми почуємо про війни, не 
треба жахатися. Коли ми щось чуємо, перед нами по-
стає вибір: або повірити і прийняти, або не повірити 
і відкинути, або навіть ожорсточитися і протидіяти. 
У наше єство можна проникнути двома дорогами: 
через вуха, коли ми слухаємо, і через очі – коли ми 
дивимося. Око, як написано, – це світильник для 
тіла, і якщо око чисте, то все тіло буде чисте. Тобто 
за єство не треба буде переживати – воно світле, 
там мир Божий, там життя. 

Коли Авакум почув лиху звістку, це вдарило по 
ньому – війна, розруха.... Потім йому було показана 
економічна криза – оливки не зацвіли, виноградна 
лоза не вродила... І він впіймав свій стан: він за-
хитався, засумнівався. І сам собі каже: стоп, я маю 
бути спокійний... 

Візуальний, зовнішній світ не повинен впливати 
на моє єство. Царство Боже – всередині нас, а воно 
непохитне, тому що Господь царює. І в критичний 
момент Бог буде дивитися не на те, як ти реагуєш 

Писання не раз наголошує, 
що перемога на полі битви 
залежить не від майстерності 
воїнів,  не від сучасності зброї, 
але від піднятих в молитві 
рук. Якби Мойсей, Хур і Аарон 
взяли свої мечі і лати і пішли 
на поле бою, вони могли б до-
помогти Ісусу Навину як троє 
воїнів. Але коли вони стояли в 
молитві з піднятими руками, 
вони діяли як ціла армія. Те, 
що може зробити молитва, не 
зможе зробити ніхто.

Мойсей закликав Господа, і розступи-
лося море, коли він палицею вдарив 
по ньому. Коли Єлисей молився до 

Господа, Бог показав Гехазії оті вогненні 
колесниці, які захищали Самарію. Єзекія 
у храмі виливав перед Богом свій жаль, 
показуючи листи Санхеріва, і на ранок 
той змушений був утікати.

Я не бажаю смерті для тих, хто прий-
шов на нашу землю, я бажаю миру для 
всіх людей. І наша щира молитва до Бога 
за те, щоб Він втрутився у цю ситуацію і 
вирішив її. Молитва – це найбільш дієва 
зброя.

Ми живемо в особливий час історії 
нашої країни. І що нам в цей час треба 
робити, брати і сестри? Насамперед нам 
треба звертати увагу людей на правиль-
ність пріоритетів. Тому що сьогодні як 
ніколи люди можуть побачити, що все, 

на що вони тратили життя, час, сили, 
недоспані ночі, усе, заради чого пропус-
кали зібрання, – в один день, в одну мить 
можна втратити. Можна втратити дім, 
маєток, дачу на південному узбережжі 
Криму... 

Тому час ще раз переглянути наші 
пріоритети, збагнути, наскільки хиткий 
цей світ. Бо ми маємо те, що не зможе за-
брати ніяка війна. Тому що воно заховане 
не на землі, а на небесах.

Сьогодні ми як ніколи бачимо силу 
слів, бачимо, як вони можуть спонукати 
людей на добрі діла і на злі діла. Життя 
і смерть у владі язика. Ми бачимо, як 

неправдива, перекручена інформація 
впливає на жителів сходу і півдня нашої 
країни, на росіян, і навіть на наших братів 
і сестер, які живуть в Росії. Зомбування 
могутньо вплинуло на людей, викликаю-
чи в них агресію.

Нехай це зміцнить нас. Якщо злі, не-
добрі, брехливі слова мають таку силу, 
то наскільки більшу силу мають слова 
Євангелія, слова милості і благодаті, 
слова Доброї Звістки. Вони здатні дати 
людям життя, дати їм надію.

Недавно я побував на ювілеї одно-
го брата, якому виповнилося 90 років. 
Він увірував в німецькому полоні, в 
бліндажі під час бомбардування. Там 
був один віруючий, який дивом зберіг 
маленьке Євангеліє. І коли почалося 
бомбардування, він читав Євангеліє, а 
решта всі тулилися до нього, шукаючи 
захисту в Бога.

Сьогодні, у час тривог, як ніколи треба 
звіщати людям Євангеліє, нести їм Добру 
Звістку, говорити слова, які потішать, 

підбадьорять, дадуть наснагу до життя і 
збудять надію на Господа. Це особливий 
час для нас як для Церкви нести людям 
Добру Звістку. Кожен з нас, як служитель 
Божий, повинен на своєму рівні давати 
людям чітку євангельську позицію, по-
яснюючи, що і як потрібно робити.

Нам сьогодні треба берегти своє 
серце. Колись Яків та Іван просили в 
Господа дозволу звести вогонь на са-
марійське село. Думаю, у ці дні не раз 
навіть до дітей Божих підходила думка: 
Господи, та зроби щось, втруться, забери 
того і того...

Ситуація в Україні – це можливість для 
віруючих побачити духовний стан свого 
серця, своїх думок, свого внутрішнього 
наповнення, побачити, якого ми духа. 
Коли бачиш обман, несправедливість, 
бачиш, як гинуть невинні діти, важко 
втримати оту духовну рівновагу, щоб не 
дати місце злобі, агресії. Але нам треба 
триматися так, щоб не уподобитися до 
людей, які не знають Бога.

Сьогодні люди змінили своє ставлення 
до армії, побачивши її позицію. Неукомп-
лектована, не забезпечена належним 
чином, армія залишилася вірною народу і 
міцною духом у вкрай складній ситуації.

І так само час Церкві проявитися по-
особливому. Я би дуже хотів підтримки 
в тому, щоб ми ніколи не допускали, 
аби в нашому оточенні хтось говорив 

недобрі слова на адресу церкви. Церква 
нині перебуває в постах і молитвах, і ми 
маємо дуже велику потребу у веденні 
Духа Святого. Бо не військова тактика 
і не сила зброї, але керівництво Боже 
дасть нам перемогу.

Ісус Христос попереджав нас: «Коли 
все це побачите, то зведіть свої очі, бо 
зближається визволення ваше...» Набли-
жається день нашого відкуплення. Ще 
зовсім недавно війни і чутки воєнні були 
так далеко, що ми і не думали про них, а 
сьогодні ми бачимо це на власні очі. На-
род на народ, царство на царство, брат на 
брата... І це означає, що Господь близько. 
Тому це не час панікувати, це час звести 
свої очі догори, на небеса.

Коли я почув, що Росія розв'язала 
проти нас війну, я насамперед подякував 
Богові за те, що в моєму житті є речі, які 
ніяка війна забрати не може. А потім по-
думав про своїх синів, про зятя. Коли роз-
почнуться воєнні дії, їх можуть призвати 
до армії. Як батько, я не хотів би жодним 
чином, щоб вони воювали. Але я згадав 
Отця, Який послав Свого Сина, щоб Він 
воював за нас,  віддав Своє життя за нас. 
На війні, навіть на передовій у бою, люди 
мають шанс вижити. Але Бог, посилаючи 
Сина, знав, що Йому конче доведеться 
пройти через важкі муки, через тяжкі 
страждання, через хрест і смерть, щоб 
придбати для нас вічне життя.

Тому прославмо Того, Який зробив 
усе, щоб дати нам непохитний мир і спокій 
у найскрутніших ситуаціях, і несімо цей 
мир і надію на Бога у світ, який сьогодні 
так цього потребує.

ПРО ВІРУ
Михайло Кукса

Старший пресвітер 
обласного об'єднання церков ХВЄ 

Чернігівської області

на зовнішній світ, а на те, чи у спокої твій внутрішній 
стан. Тому що «сила вам буде в утишенні та в споді-
ванні...» (Іс. 30:15).

Ми пам'ятаємо, як сталося гріхопадіння. Прий-
шов сатана, сказав слово сумніву щодо Господа, а 
потім показав. Прийшов вбивця – без рушниці, без 
ножа, без наркотика. Він взяв вуха людини, потім 
– очі людини, і так у людину проникнув гріх, а з ним 
– смерть.

Ілля розумів суть стосунків людини з Богом. Він 
завжди говорив у критичні моменти: «Як живий Гос-
подь, так жива  душа моя». Але якось йому довелося 
іти 40 днів і ночей, щоб відновити стосунки з Богом. 
Що їх так зруйнувало, думав я. Я порахував приблиз-
ну відстань, яку йому довелося пройти, і виявилося, 
що Ілля міг дістатися з Києва в м. Курган у Казахстані. 
Правда, його підкріпили особливою поживою. Але 
йому довелося іти дуже далеко, щоб знайти Бога. 
Що ж сталося у його стосунках з Богом? 

Писання розповідає, що перед цим Ілля досяг 
великого успіху і сказав Богові, що все зробив за 
словом Його – а зробити це без віри неможливо, 
без віри Богу догодити неможливо. Ілля стояв перед 
Богом вірою, говорив вірою, звершував діла вірою. 
І коли він сказав, що все зробив по слову Бога, від-
крилися небеса і звідти спав вогонь. Тоді Єзавель 
заявила, що зробить з Іллею те, що він зробив з її 
пророками. І далі написано: «І побачив він це...» (1 
Цар. 19:3). Ось де відповідь. Адже не можна міняти 
місцями порядок речей: якщо ти будеш вірувати, ти 
правильно побачиш. Тому що Господь пильнує Свого 
слова. «Ти добре бачиш, Єреміє...»

На початку було Слово. Спершу говорить Бог. 
І це правильна точка зору. Спокійно споглядаючи, 
ти зможеш все побачити з правильної позиції. І тоді 
не захитаєшся, не запанікуєш. І тоді не захитається 
під тобою земля. Тому що  твоя сила і твоя пісня 
– Господь, а не все навколо, що може дуже швидко 

змінитися. Ілля побачив не очима віри, і це так вда-
рило по ньому, що йому довелося іти 40 днів і ночей, 
щоб відновити стосунки з Богом.

Коли він прийшов, Бог говорить до нього. Бог 
знову посилає Своє слово. Ілля чує його і поверта-
ється назад.

Ще один герой Біблії – Давид, який воював у ві-
йнах Божих. Своє серце він виливав у псалмах. І ми 
можемо зробити висновок, що він не любив воювати, 
але він любив Бога, а Бог казав йому йти на війну. 
Тому Давид відкидав себе, брав свій хрест і рушав 
на війну. І серед бою, страху і крові він пише: «Свої 
очі я зводжу на гори...» Ось звідки приходила його 
поезія, ось звідки бралися мир, радість і праведність 
у Дусі Святім, які наповнювали його серце.

Филистимляни ідуть воювати. Стали в долині 
Рефаїм. Давид питає в Бога: «Іти мені з ними во-
ювати?». – «Іди. Я віддав їх в руку твою». Давид 
пішов і розбив їх. Але минув короткий час – і знову 
филистимляни прийшли. Люди, що ви робите – та ж 
ви зазнали такої поразки... А може, це сталося тому, 
що Давид почав надіятися на себе? Може, він вже 
думає, що знає, як тут воювати, де кого поставити, 
як вести битву?.. І не піде молитися до Бога, а буде 
діяти відповідно до власного досвіду. 

Це була пастка для Давида. Але він у неї не 
потрапив. Він пішов питати Бога. Бо перемога при-
ходить лише від Господа. «Приготований кінь на 
день бою, але перемога від Господа» (Пр. 21:31). І 
Бог говорить Давидові воювати не так, як минулого 
разу, а зайти з тилу. «І коли почуєш...» А віра від 
чого? Від слухання.

Ми, буває, покладаємося на свій досвід. І якщо 
сто разів щось вдалося зробити, то сто перший точно 
вдасться. Але хай єдиним досвідом, на який ми буде-
мо покладатися, буде досвід надії на Бога. 

Коли людина зростає від віри в віру, вона зміню-
ється у всьому. Змінюються її цінності, її світогляд, 
її внутрішній світ. Іван знайшов можливість бути в 
дусі недільного дня, хоча перебував на жахливому 
острові Патмосі. Бо все можливо тому, хто вірує.

Але апостол Павло, звертаючись до віруючих, 
віру ставить не на перше місце, а на останнє. А на 
перше місце ставить діла. І не будь-які діла, а діла 
подвигу, діла змагу. «Я змагався добрим змагом, 
свій біг закінчив, віру зберіг» (2 Тим. 4:7). Іншими 
словами, Павло пише, що прагнув чинити діла, які 
достойні Бога. І коли він подивився очима віри на той 
бік буття, він побачив вінці праведності, які Господь 
приготував всім тим, хто полюбив Його прихід, хто 
дав можливість Божому Слову проходити до поділу 
душі і духа, очищаючи свої серця, щоб споглядати 
на Начальника і Виконавця віри. 

Молімося, щоб ми були служителями цієї віри, яка 
раз дана святим. Щоб ми ніколи не покладалися на 
свої сили, на свій досвід, а були повністю залежними 
від Бога. І ми ще побачимо в Україні площі, заповнені 
людьми, які шукають Бога. Тому що Бог ніколи не по-
чинає діл, які Він не закінчить. Головне – вірувати в 
Нього і не дозволяти ніякому негативу прокрадатися 
через наші вуха і очі, а зводити очі в небеса, звідки 
завжди прийде допомога.

«... Переможець успадкує все» (Об. 21:7).

НАЙДІЄВІША ЗБРОЯНАЙДІЄВІША ЗБРОЯ
Ростислав Мурах
Старший пресвітер 

обласного об'єднання церков 
ХВЄ Хмельницької області

ХРИСТИЯНСЬКЕ 
РОЗУМІННЯ ВОЛІ

«Бо ви, браття, на волю покликані, але щоб 
ваша воля не стала приводом догоджувати 
тілу, а любов’ю служити один одному!» (Гал. 
5:13).

«І подали Йому книгу пророка Ісаї. Розгор-
нувши ж Він книгу, знайшов місце, де було так 
написано: «На Мені Дух Господній, бо Мене Він 
помазав, щоб Добру Новину звіщати вбогим. 
Послав Він Мене проповідувати полоненим 
визволення, а незрячим прозріння, відпустити 
на волю помучених, щоб проповідувати рік 
Господнього змилування» (Лк. 4:17-19).

У Своїй проповіді Ісус Христос цитує слова про-
рока Ісаї про волю. Христос говорить не про волю 
в політичному розумінні, а передусім про волю 
внутрішню, духовну, справжню.

В Євангелії від Івана ми знаходимо, від чого, у 
першу чергу, звільнив нас Христос: «Відповів їм Ісус: 
«Поправді, поправді кажу вам, що кожен, хто чинить 
гріх, той раб гріха. І не зостається раб у домі повік, але 
Син зостається повік. Коли Син, отже, зробить вас 
вільними, то справді ви будете вільні» (Ів. 8:34-36).

Гріх — це рабство, неволя, полон. Кажучи про 
волю, у першу чергу, треба пам’ятати про те, що 
Адам, вчинивши гріх, не здобув волю, а втратив 
її (1 М. 3). Сьогодні більшість людей, думаючи, що 
вони вільні, навіть не підозрюють, що насправді вони 
обплутані гріхом.

Своїми зусиллями людина не зможе визволитися 
від рабства гріха. Необхідне пізнання правди (Ів. 
8:31-32) і втручання Христа (вірш 36). Смерть і во-
скресіння Ісуса Христа дають віруючому волю (Рим. 
6:1-7). Ісус — Переможець гріха, смерті і диявола 
(Кол. 2:15; Євр. 4:15).

Згідно з Біблією, звільнення від гріха робить 
людину вільною для служіння Богові (Рим. 6:7, 18, 
20, 22; 7:6). Усіх, хто йде слідом за Ним, Він закликає 
до волі (Гал. 5:1,13).

«... І як ви навернулись до Бога від ідолів, щоб слу-
жити живому й правдивому Богові, із неба очікувати 
Сина Його, що Його воскресив Він із мертвих, Ісуса, 
що визволяє нас від майбутнього гніву» (1 Сол. 1:9-10).

Христос звільнив нас також і для служіння 
ближньому своєму: «... любов’ю служити один од-
ному» (Гал. 5:13). Лютер говорив про «добровільне 
служіння людини ближньому своєму». Через Свою 
смерть на хресті і воскресіння з мертвих Христос 
визволив людину від гріха, вини, осудження. Тепер 
спасенний благодаттю християнин вільно і радісно 
служить Богові і ближньому.

Здобувши волю, ми стали рабами Божими (Рим. 
6:18). Воля — це дар віри у внутрішньому єстві 
людини, який повинен виявлятися у радісному 
служінні Богові і ближньому! Інакше навіть не варто 
й говорити про справжню, істинну волю, яку дає 
нам Христос.

Олег Шаламов.
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«Вийшов сіяч сіяти зерно своє...» (Лк. 8:5). Є чо-
тири місця, куди воно впало.  Проросло лише там, 
де була добра земля. Умовне співвідношення: з 
п'яти посіяних зерен проросло лише одне. Така ось 
статистика.  На хорошій землі воно може дати вро-
жай стократний, але це процес. Проростання, поява 
вруна, дозрівання колосу... Скільки ще доведеться 
здолати труднощів до появи спілого жнива!

Згадаймо тепер інший плід, що ріс на дереві пізнання добра і зла в раю. 
«І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і 
пожадане дерево, щоб набути знання…» (Бут. 3:6) Ось! Чудові ласощі 

і абсолютно готові до вжитку. Скільки в них різних принадливих заманок, 
і які  прекрасні вони на вигляд, – ну, хіба можна їх порівняти з таким собі 
сіреньким, непоказним пшеничним чи якимось іншим зерном!

З'ївши те яблучко чи що там було, чи прийняли люди хоч краплю яко-
гось добра? Ні, звичайно, бо  в самому плоді не було ні добра, ні зла. Це 
був, як ми тепер кажемо, тест на слухняність. Але ось точне й лаконічне 
визначення зла: «… похіть плоті (добре для поживи), похіть очей (гарне 
для очей), гордість життєва (щоб усе знати)...» (1 Ів. 2:16). Таким чином, 
Адам і Єва вчинком своєї непокори, піддавшись на обман змія, прийняли 
лише зло, зло у чистому його вигляді.

Далі, потрапивши в людську свідомість, зло, підживлюване іззовні 
сатаною, готувалося захопити у повне володіння все творіння. Слава 
Богу, Господь від самого початку заклав у людину надійний інструмент, 
з допомогою якого вона могла б чинити злу потужний спротив. Цей 
інструмент – совість. І тому навіть невіруючі люди мають і сьогодні до-
сить чітке уявлення про добро, намагаються якимись своїми, не завжди 
й чистими методами захистити його.

Дуже важливо всім нам зрозуміти, що зло – первинне, воно не наро-
джується тоді, коли в нас щось не так, воно лише виявляє себе у слушний 
для нього час. Ти нагрубіянив дружині не тому, що вона пересолила 
борщ, – це лише привід твоєму злу знайти для себе вихід. Якби добро у 
твоєму серці переважало, ти б не кидав ложкою, а обмежився легким 
зауваженням або й промовчав. Ти кричиш на дітей не тому, що в тебе 
дітки неслухняні, хоча ти їх сама ж і виховала такими, а тому, що зло 
вміло ослабляє в тобі стриманість і терпіння. Ти ненавидиш президента 
не тому, що він грабіжник і вбивця, хоча це й правда, або ж провідників 
Майдану – якщо добре погребтися в Інтернеті, то на кожного можна на-
збирати не один мішок сміття та бруду, багато в чому й правдивого, – а 
тому, що безвідносне зло в тобі отримало нарешті потрібний об'єкт для 
свого наче справедливого виверження.  

Довго я не міг зрозуміти одне місце Писання: «Так буде й наприкінці 
віку: ангели повиходять і вилучать злих з-поміж праведних...» (Мт. 13:49). 
Як це можуть бути злі серед праведних? Аж ось сталася в Україні рево-
люція, і в церквах почалося велике замішання. І в моїй церкві  несподівано 
заявив про себе невеликий, але згуртований і дуже агресивний гурт братів 
та сестер.  Вони буквально збунтувалися проти пастора та й проти церкви 
загалом. Кілька чоловік, не знайшовши сподіваної підтримки, вийшли з 
громади. Я навмисне не кажу, які переконання вони відстоювали, справа 
навіть не в тому, що вони заблукали у хитросплетінні стосунків церкви і 
влади, значно важливіше інше – духовний стан цих людей: скільки злості 
вони носили у своїх серцях! І це все мої знайомі, ті скромні, смиренні на 
вигляд та й сумлінні у виконанні заповідей брати і сестри.

Не буду стверджувати категорично, але таке враження, що Бог 
сьогодні вершить Свій суд над Україною. І почався цей процес, звичайно 
ж, із церкви, як і написано:  «… час суду розпочатися з дому Божого» (1 
Петр. 4:17). Суд включає в себе слідство, збирання доказів, винесення 
вироку і його виконання. Господь поставив Церкву в такі складні умови, 
щоб  виявити «злих з-поміж праведних». Він робить це не для того, аби 
відразу ж винести тяжкий вирок, а щоб віруючі усвідомили свій стан і 
покаялися. Господь хоче, щоб, освятившись, Церква Його нарешті про-
кинулась, підвелася в молитві, стала непохитною стіною в проломі за 
свій край. Має відбутися глибоке очищення і державних структур, і воно 
з великою натугою, але вже йде.

Саме для цього Господь попустив світові підвести нашу країну на 
край прірви. Сьогодні кожний, хто називається йменням Його, мусить 
переглянути своє життя й піти до храму на сповідь. Господь поставив 
нас у такі умови, що ні Європа, ні Америка, ні хто інший нас не захистить. 
Можна їх зрозуміти: військові дії з боку НАТО проти Росії – то величезний 
ризик початку третьої світової війни. Згадаймо лишень ту скриньку з 
ядерною кнопкою... Армії в нас немає, та якби й була, хіба змогла б вона 
протистояти величезній орді озброєних до зубів хижаків!

Лише Господь може сьогодні не лише захистити нас, а й подарувати 
перемогу. Якби сталося таке диво, це було б величезним свідченням для 
тих, чиє зерно проросло, але не змогло пробитися до світла через колючі 
терни, або ж засохло, бо не мало для зміцнення води живої від Духа 
Божого, або було вкрадене хижими птахами. Сьогодні як ніколи раніше 
Небесний Сіяч рясно сіє Слово. І наша палка невтомна молитва могла б 
звести втрати посіву до найменших величин, допомогти тому зерну здо-
лати всі перешкоди, прорости, дозріти й дати багатий врожай.

Це було б нечуваним у новітній історії свідченням для всього світу, 
свідченням сили, справедливості й любові Божої. «Як вони ж помолились, 
затряслося те місце, де зібрані були...» (Дії 4:31). Так було, так може і 
має бути й сьогодні.

А над Росією теж розпочався суд...
В. К.

Рустам Фатуллаєв
У церкви сьогодні є кілька 

шляхів. Найперше – зробити 
вигляд, що в країні нічого не 
відбувається. І місця Писання, 
які підтверджують такий вибір, 
без проблем можна зацитува-
ти: «Моє Царство не від світу 
цього...» Тому все земне нас 
не стосується. Бог нас спас, 
ми в ковчезі. Ну і що, що там у  
бурхливому морі люди, так їм і 
треба, Бог же не просто так це 
все допустив.

Але згадаймо: Івану Хрести-
телю за що голову відрізали? 
Він царю говорив: «Не годиться 
тобі грішити...» Він говорив царю 
правду. А чого ти, Іване, в політи-
ку лізеш? Каються в тебе люди? 
Прекрасно! Сповідують свої грі-
хи? Прекрасно. Поводься тихень-
ко, і все в тебе буде гаразд.

Але чомусь йому не вистачає того, що до 
нього виходить вся Йорданська околиця. 
І на кого він замахнувся? На царя, на по-

мазанця Божого. Куди ти лізеш, Іване?
Божий чоловік не може миритися з не-

правдою. Рання Церква терпіла великі гоніння. 
Думаєте, лише тому, що вони називалися 
християнами? Почитайте історію. Вони терпіли 
гоніння тому, що безкомпромісно виступали 
проти неправди. А вся та система була збудо-
вана на неправді.

Чому за часів Союзу одні сиділи, а другі 
– ні? Тому що хтось виступав проти неправди, 
а хтось тішився, що може тихенько молитися, і 
його не чіпають. Але хочу сказати: якщо ти про-
мовчиш в цей час, тебе зачеплять. Зачеплять 
однозначно – історія так каже. Один із лідерів 
Церкви в Німеччині, коли Гітлер прийшов до 
влади, написав: «Коли прийшли за комуніс-
тами, я промовчав, бо я не комуніст. Коли 
прийшли за католиками, я промовчав, тому 
що я не католик. Коли прийшли за євреями, я 
промовчав, тому що я не єврей. Коли прийшли 
за мною, ніхто за мене не заступився, бо нікого 
не залишилося».

Коли топчуть правду, не треба мовчати. 
Іван потрапив на острів Патмос, тому що ви-
ступав проти Домініціана. Більш ніж 90-річного 
старця як терориста відправили у найстрашні-
шу тогочасну тюрму.

Нам нині кажуть, що це не наше, мовляв, 
діло. Не наше діло? Коли людей без суду і слід-
ства обманом кидають в тюрми – це не наше 
діло? Я не закликаю вас до якогось бунту, ні. 
Ми молимося, ми стоїмо перед Богом, але в нас 
повинна бути позиція. Нині найлегше сказати: 
як християнин, я аполітичний.

Послухайте, нас ніхто не закликає іти в 
політику, іти туди чи туди, виступати за білих 
чи червоних, але наше ставлення щодо правди 
якось мусить проявитися. Чи ти хочеш сісти 
десь тихенько і тихенько спасатися? Головне 
– щоб тебе не чіпали. І так потихеньку дошку-
тильгаєш до Божого Царства.

Я не хочу так! Не до цього Бог мене за-
кликав. Він не закликав мене бути дешевиною, 
бути страусом і ховати голову, заявляючи, що 
я, мовляв, тут ні при чому.

Є періоди, коли приходить влада пітьми. 
І що відбувається в цей момент? Беззаконні 
суди. Згадаймо: Ісуса взяли і повели в суд. За 
що ви Його судите? Що Він такого зробив? Ми 
знайдемо, за що. Була б людина, а провина 
знайдеться.

Потягли Його до Пилата. І цей жорстокий 
чоловік, який повбивав безліч людей, безжаль-
но придушуючи бунти і змішуючи кров людей з 
жертвами просто в храмі, цей богозневажник і 
лиходій, поговоривши з Ісусом, заявив, що не 
знаходить в Ньому вини, вартої смерті.

І згадаймо розмову між ними. Пилат 
запитує Ісуса, Хто Він, чи Він Цар. Ісус відпо-
відає, що на те народився, щоб засвідчити про 
правду. І всякий, хто від правди, буде слухати 
Його голос. Пилат запитує: а що ж таке прав-

да? І власне, що було в той момент правдою 
для Пилата? Відпустити невинного! Він же не 
знайшов в Ісусі ніякої провини. Але все по-
вторилося, як повторювалося не раз в історії. 
Йому пригрозили: якщо Пилат Ісуса відпустить, 
значить, він не друг кесарю.

І чи не таке саме діялося в нас? Людей 
кидали в тюрми не криючись. Мовляв, теро-
рист (74-річний дідусь) напав на беркутівців, 
чотирьох побив, руки і ноги їм поламав, що вони 
навіть не змогли на суд приїхати. Це брехня, це 
наклеп, це обман.

Коли до Івана Хрестителя приходили вояки, 
що він їм говорив? Він не вимагав багато: не 
ображайте нікого, не наговорюйте ні на кого 
і не беріть хабарів. А що ми бачили? Бачили 
роздягнених на морозі людей, над якими знуща-
лися. Що це таке? Хіба люди, які таке чинили, 
не розуміють, що гнів Божий за це спаде на 
них. Хіба вони не розуміють, що вони – під 
прокляттям? І мені їх жаль. Бо вони справді не 
розуміють, що сіють у свої сім'ї, у життя своїх 
дітей, у своє життя прокляття. Бо це духовний 
закон, який не залежить від того, віриш ти в 
Бога чи ні, це обов'язково станеться.

Але мене здивував той козак. На запитання, 
чи буде він подавати в міліцію, він відповів: «Ні, 
бо Бог – то Суддя». І я вас запевняю, що Бог 
вступиться. Якщо він надіється на Господа, 
Бог вступиться.

Бог нас послав спасати душі – як по один бік 
протистояння, так і по другий. Наше завдання 
– молитися до Бога, прохаючи, щоб Його воля 
звершилася, щоб Його справедливість востор-
жествувала, щоб Його милість вилилася. Але 
не треба Богові вказувати, як саме і що Йому 
робити, кого пом'якшити, а кого ожорсточити.

Згадаймо, що саме Бог зробив запеклим 
серце фараона – щоб показати Свою славу. 
Щоб народ проявив запал до своєї свободи. І 
Бог дивиться, наскільки ми хочемо вибратися 
з рабства і жити у вільній країні. Наскільки ми 
хочемо того, чого ми хочемо. Наскільки?

«Тому, царю, нехай буде до вподоби моя 
рада тобі – зламай же гріхи свої справедли-
вістю, а свої провини – милістю для вбогих, 
щоб твій мир був довготривалий» (Дан. 4:24). 
Даниїл, живучи не у своїй країні, звертався до 
великого царя. А ми не завжди розуміємо, що 
цар і президент – це далеко не одне і те саме. 
Цареві належала абсолютна влада. Кого хотів, 
він милував, кого хотів – убивав. Він мав на 
це право. Це було законно. Але в нашій країні 
президент не має абсолютної влади. Для царя 
закону не було, тому що цар сам собі був за-
коном. Але в нас для всіх людей є закон.

І попри це, навіть у тих умовах, Даниїл, 
звертаючись до царя, каже: «... нехай буде до 
вподоби моя рада тобі. Зроби це і це, бо ти не 
встоїш, ти впадеш. Послухай мене...» І ви тільки 
подумайте: Даниїл назвав царя беззаконником 
і грішником. І радить спосіб, яким можна від-
купити гріхи, – чинити справедливість.

Нас сьогодні люблять повчати, як мають 
жити християни в Україні. Особливо ті, хто 
виїхав за кордон, хто користується всіма сво-
бодами, всіма благами, здобутими людьми, які 
за цю свободу вмирали. Християнами, які за цю 
свободу життя віддали.

Ну, Бог так розпорядився, кажуть вони. То 
їдь в Ірак. «Ми приходьки тут і мандрівники...» 
То чого ти тоді поїхав в Америку? Туди, де 
свободи і права, де тебе і пальцем не заче-
плять... Тому якщо ти хочеш чимось допомогти 
– молися за Україну і бери пости, це найкраще, 

що ти можеш зробити. Бо щоб радити, як 
нам жити, треба пожити хоча б кілька років 
тут, випробувати на собі дію наших законів, 
точніше, беззаконня, яке діялося в нас. Коли 
нашого брата, який потрапив в аварію не зі 
своєї вини, зробили винним і «знайшли» в 
нього в крові кокаїн – тому що справжній ви-
нуватець виявився родичем прокурора, – це 
неправда, це обман! І де знайти правду? Не 
дивно, що її почали шукати на барикадах.

Я не хочу жити в країні, де все треба 
вирішувати за гроші. Це неправда. Тому 
ми молимося до Бога, прохаючи, щоб Його 
правда прийшла в нашу країну. 

«Лев ричучий і ведмідь ненажерливий 
– це безбожний володар над людом убо-
гим. Володар, позбавлений розуму, тисне 
дошкульно, а ненависник зажерливості 
буде мати дні довгі. Людина, обтяжена за 
душогубство, втікає до гробу – нехай її не 
підпирають» (Пр. 28:15-17).
Це закон Бога, і тобі ніхто не допоможе, 

якщо ти його порушуєш. Тому що за цим 
слідкує не ООН чи що там ще – за цим слідкує 
всемогутній Бог! І це стосується всіх нас. Якщо 
ти порушуєш Його закони – стережися, бо Його 
система непідкупна! Вона приводиться в дію, і 
Його милість може привести тебе в стан, коли 
ти ще можеш покаятися.

«Як множаться несправедливі – провина 
розмножується, але праведні бачитимуть їхній 
упадок» (Пр. 29:16). Так, наче написано про нас 
і наш час. І на кому лежить відповідальність? 
Призначення Церкви на землі – бути світлом 
у цьому світі. Не світлом у своїй церкві, не 
світлом один для одного, а світлом для світу. 
Щоб люди бачили твої добрі діла, щоб бачили, 
як ти заступаєшся за істину.

Я слухав спогади одної німецької християн-
ки. Було це під час Другої світової війни. Їхня 
церква була розміщена поблизу залізничної 
колії. І вони дуже добре чули волання і голо-
сіння євреїв, яких набивали в вагони і вивозили 
в концтабори. Але ж Гітлер – це помазанець 
Божий, його ж народ вибрав... А євреї – вони 
взагалі не наші. Може, так їм і треба. І знаєте, 
що робили в тій церкві? Вони заглушували 
крики нещасних євреїв голосними співами 
псалмів про Божу любов. Як з цим тепер жити? 
Та жінка, вже дуже старенька, досі мучиться, 
згадуючи про це.

Коли в нас людей вбивали, принижували, 
викрадали – ми теж могли співати голосніше, 
щоб не чути нічиїх криків. Але тоді нам, як 
церкві, гріш ціна. Нас можна називати як за-
вгодно – зборищами, громадою, ще якось, але 
лише не церквою.

Правда не може існувати поруч з безкар-
ністю нечестивих. Правда – це не спроба щось 
замалювати. Біблія говорить: «Хоч буде без-
божний помилуваний, та проте справедливості 
він не навчиться: у краю правоти він чинитиме 
лихо, а величності Господа він не побачить» (Іс. 
46:10). Ось що значить правда: винних треба 
покарати. Тільки через покарання нечестиві 
можуть навчитися правді. Це я говорю як ко-
лишній нечестивий. Я це знаю і дуже вдячний 
Богові за те, що Він зупинив моє нечестиве 
життя Своїми судами, коли моє життя вже 
не варте було і мідяка. І тільки тоді нечестиві 
можуть зрозуміти, що не все залежить від них, 
що є влада вища, яку не підкупиш. «Не обма-
нюйтеся – Бог осміяний бути не може. Бо що 
тільки людина посіє, те саме й пожне!». Тільки 
коли в моє життя прийшов Божий суд, до мене 
це почало доходити. І я зрозумів, що треба 
щось робити, треба повертати все до правди. 
І Бог помилував мене і дав покаяння.

Згадаймо Мордехая – він не схилився перед 
неправдою, перед тим, що відбувалося в країні, 
перед Гаманом. Він весь свій народ піддав 
небезпеці – через що? Він не міг мирится з не-
правдою! Поки всі мирилися з неправдою, ніщо 
не мінялося. Але прийшов момент – і появився 
Мойсей, появився Мордехай, появився Даниїл. 
Ці люди не займали якусь політичну сторону, 
але відстоювали Божу справедливість і Божу 
правду на цій землі. І Бог починав діяти!

Коли Церква мовчить, Бог діяти не буде. 
І хай не буде так з нами, як з тією німецькою 
християнкою, яка десятиліттями мучиться 
від своєї вини. Церква не може миритися з 
неправдою, тому що інакше вона перестане 
бути Церквою.

(Проповідь була виголошена в церкві 
«Скинія» м. Києва 2 лютого ц. р.)

ЧАС 
РОЗПОЧАТИСЯ 

СУДУ...

ЦЕРКВА НЕ МОЖЕ ЦЕРКВА НЕ МОЖЕ 
МИРИТИСЯ З НЕПРАВДОЮМИРИТИСЯ З НЕПРАВДОЮ
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ЗА ЄВАНГЕЛЬСЬКУ ВІРУОЗНАКИ ЧАСУ

ВРЦІРО окреслила три завдання ВРЦІРО окреслила три завдання 
для влади і громадян України, щоб для влади і громадян України, щоб 

нормалізувати ситуацію у країнінормалізувати ситуацію у країні
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) 
оприлюднила 24 березня нове звернення до влади і народу, 

повідомляє ІРС

ЗВЕРНЕННЯ
щодо нормалізації суспільно-політичної ситуації в Україні 

з огляду на внутрішні та зовнішні виклики    

На адресу ЦХВЄУ надхо-
дять листи від національ-
них об’єднань Церков ХВЄ 
різних країн світу. Старші 
служителі висловлюють 
свою цілковиту підтримку 
Церкві в Україні.

«Від себе особисто та від Пастор-
ського комітету об’єднання СЦ ХВЄП 
Східного Побережжя  Америки США 
щиро вітаю всіх дорогих для нас і 
Господа Ісуса Христа жителів України, 
– йдеться у листі за підписом єпископа зі 
США Віктора Лимонченка. – У цей дуже 
складний для України час хочу запевнити 
вас, що ми з вами. Слов’янські церкви 
Америки, незалежно від мови, на якій 
проводяться богослужіння, моляться про 
мир і згоду в Україні».

На переконання єпископа, перемога 
Майдану – це тільки початок у великій 
справі визволення України від гріхів, зла, 
корупції, насильства та поневолення.

У листі також говориться: «Те, що від-
булося у зв’язку із введенням російських 
військ на територію України – у Крим, спо-

Суспільно-політичні події в Україні 
мають практичні наслідки не лише 
в політиці, а і в духовній сфері. Так, 

зокрема, склалися вельми дивні стосун-
ки між російськими протестантами та 
їхніми українськими братами. Російські 
євангельські християни у своїй більшості 
підтримали політику Кремля щодо Євро-
майдану та засудили молитовну участь 
українських одновірців у ньому. Коли ті 
запросили російських колег приїхати до 
Києва заради того, щоб побачити, як все 
відбувається насправді, російські протес-
тантські лідери відмовилися. Натомість 
вони проголосили доволі нейтральні за-
яви з приводу війни та анексії Криму, не 
засудивши агресію Росії. А в соціальних 
мережах пішла інформація, що російські 
протестанти готові перебрати під свій 
контроль громади в Криму.

Українські брати не раз звертались 
до протестантів з Російської Федерації 
– спочатку для роз’яснення ситуації, 
а потім із осудом російської агресії в 
Україну. Зокрема, про це йшлося в листі 
Ради Євангельських Протестантських 
Церков України, прийнятому на засіданні 
14 березня.

Українська Міжцерковна Рада, яка 
об’єднує молоді протестантські церкви, 
19 березня направила звернення до Росії 
та братів з країн СНД, підкресливши, 
що «в Україні не орудують так звані 
банди бандерівців і фашистів, відсутні 
явні утиски за етнічними, мовними, по-
літичними і релігійними ознаками, немає 
масових переслідувань росіян, євреїв та 
інших національних меншин».

Аби дізнатися про причини, мож-
ливі мотивації та деталі ситуації, ми 
звернулись до українських пастирів, 
що безпосередньо вели переговори з 
російськими одновірцями. Зазначимо, 
що на наші листи до російської сторони 
ніхто не відповів.

Михайло Паночко, старший 
єпископ Церкви Християн Віри 

Євангельської України:

«Братським духом 
ані не пахне»

Домовленість про зустріч із російськи-
ми протестантами йшла через Анатолія 
Калюжного, старшого пастора Церкви 
«Нове життя». До мене особисто ніхто не 
звертався. Ми почули, що частина з них 
готова їхати, а дехто боїться чи не хоче 
приїжджати. Натомість вони пропонують 
нейтральну сторону для переговорів – Ту-
реччину. Це неприйнятне, і наша позиція 
чітка: хочете знати, що саме відбувається, 
– їдьте сюди, ми все покажемо, розкаже-
мо, пояснимо, щоб ви мали дані з перших 
вуст, а не з кривих сюжетів російських 
ЗМІ. Нам жаль, що вони відмовилися, 
однак це їхня справа. Мені видається, що 
вони перебувають під міцним пресингом і 
не є самостійними у своїх діях.

Якщо віра і позиція людини слабкі, тоді 
її поведінка, слова, характер, ставлення 
будуть такими ж. Я щиро вірю, що настав 
час «ікс», який випробує нашу духовну 
будову. Кожен щось будує, як казав 
Христос, але один будує на камені, а 
інший – на піску. Ці будинки стоять до тієї 
пори, поки не приходить випробування, 
і тоді дім на піску стає руїною. Якщо є 
фундамент віри, то, незалежно від влади, 
вітрів та системи, ми стоїмо на Божому 
Слові, цій незмінній Істині. Я маю право 
так казати, тому що не раз і не два зустрі-
чався з колишнім президентом Віктором 
Януковичем, і ми, члени ВРЦіРО, йому 
казали правду в очі. Я певен, що ніхто 
з російських лідерів не посмів би такого 
сказати своєму лідеру.

Януковичу було неприємно, він по-
чувався некомфортно, але стримувався, 
щоб не проявити негативну реакцію. А ми 

зверталися до нього по-батьківськи, як 
служителі Божі, без помпезності, зверх-
ності, притиску. Ми йому радили, ми його 
просили, ми казали правду.

На жаль, лідери євангельських об’єд-
нань Росії, що зрозуміло з їхніх листів та 
звернень, не мають чіткої позиції. Вони 
бояться назвати речі своїми іменами. З 
їхнього боку мала прозвучати насамперед 
теза, що Росія звершила агресію проти 
України. Друге – що події в Україні не по-
винні викликати ненависть, презирство, 
насмішку щодо українців. Адже це окрема 
сім’я, окремий народ. Тепер треба розбити 
вщент віками нав’язуваний брехливий до-
гмат, що росіяни – наші брати. Братським 
духом тут ані не пахне, вони ще раз пока-
зали своє лице. Тому я вважаю, що краще 
б лідери мовчали, ніж робили якісь подібні 
заяви, які нічого не визначають.

Я не можу когось засуджувати чи 
підштовхувати до дій, але коли є в серці 
страх, то краще мовчіть та моліться, не 
кидайте тінь. Ми не втручалися у справи 
інших країн. А Україна чомусь всім пече, 
болить та свербить, і кому не лінь, ті її 
звинувачують. Так неправдива інформа-
ція поширюється на весь світ.

Ми для Росії зробили багато добра. 
Сотні наших місіонерів їхали на пустинні 
місця безкрайньої Росії. Проповідували, 
рятували, будували доми молитви. Від 
Тамбова до Магадана українці відкрили 
тисячі церков, де люди чули добре слово, 
наверталися до Бога, ставали чесними 
громадянами РФ. Тому духовний вклад 
українського народу в Росію величезний, 
але вона це не оцінила і не оцінює. І в тому 
я вбачаю великий гріх невдячності. За 
те добро вони ще й напали, брязкаючи 
зброєю та лякаючи. А другий чинник 
– український народ ніколи не піднімав 
бунти в Росії, вони не виступали проти 
влади, якою б вона не була, навпаки, під-
німали економіку. Наші брати-місіонери 
їхали до чукчів та ненців на всюдиходах, 
через сніги, адже там народ вимирав від 
алкоголю. Вони живуть щонайбільше до 
40 років, бо їм привозять здебільшого 
горілку, а не те, що потрібне для доброго 
життя. Українці ж везуть їм Євангеліє, а 
в ньому — любов до всіх народів.

Петро Перший, один з потужних 
лідерів Росії, сказав про український на-
род: «Он – яко пчела любодельна, дает 
Российскому государству и лучший мед 
умственный, и лучший воск для свещи 
российского просвещения, но у него есть 
и жало». Вони вирішили не мати нас за 
добрих сусідів, вони вибрали інший шлях, 
але забули важливу річ – є Бог на небі, 
Який ставить і знімає. Російський народ 
Його не згадує, а це найбільша стратегіч-
на помилка, а тому кінець буде плачевний. 
І це свідчить про їхній культурний, духо-
вний, політичний рівень. Ми бажаємо, 
аби народ Росії прокинувся, скинув з себе 
оту пелену небезпечної ейфорії, на яку 
страждав німецький народ в 1933-1939 
роках, коли мільйони були в захопленні, 
плакали від радості, як до влади прийшов 
Гітлер. Але ніхто тоді не бачив кінцівки, як 
і мільйонів трупів, посіяних на територіях 
багатьох країн Європи. Ми молимося за 
мир і благополуччя народу Росії в церк-
вах, на молитовних вічах по всій Україні, 
молимося за всіх християн Росії, щоб вони 
зайняли правильну позицію віри, правди 
та любові».

Анатолій Калюжний,
старший єпископ Церкви 

«Нове життя»: 

«Засідання на курортах 
нас не влаштовує»

 «Я безпосередньо вів перемовини 
з російськими братами, пояснював їм 
ситуацію та запрошував в Київ, аби вони 
могли все побачити на власні очі. Однак 
керівники Церков Росії категорично від-

мовляються їхати в Україну. Натомість 
вони бажають провести зустріч в Туреч-
чині або в Чорногорії –  щоб на березі 
моря спокійно відпочити і принагідно 
поговорити про те, що ж там в Україні 
відбувається. Але коли в нас оголошена 
війна через загрозу з боку Росії, коли йде 
мобілізація і в церквах закликають до 
посту і молитви, – морально принизливо 
так робити. Засідання на курортах нас не 
влаштовує». 

Михайло Черенков, доктор 
філософських наук, богослов:

«Протестантські Церкви 
будуть українськими, 
а не радянськими»

«Україна переживає лиху годину, і 
якби російські церковні лідери приїхали до 
Києва, то вже самим фактом присутності 
підтримали б нас. Якщо ж вони вимага-
ють візиту до себе, то це не солідарність 
з постраждалим, це шантаж слабкого 
сильним... 

Розбіжності між нами й нашими брата-
ми з сусідньої країни існували завжди. Але 
з 2000 року вони стали загострюватись. 
Росія пішла шляхом неототалітаризму, 
Україна продовжила боротьбу за демо-
кратію. Найгостріші конфлікти відбулись 
під час революцій 2004 та 2013-2014 
рр. – одні акцентували на лояльності до 
влади, інші – на свободі та правді. Наразі 
конкретних планів щодо майбутніх дій 
не існує. Протестантизм різноманітний, 
всіх поєднати загальним планом важко. 
Але ясно, що протестанти пережили свій 
Майдан і будуть з українським народом. 
Вони будуть українською, а не радянською 
Церквою».

Тарас Дятлик, богослов, член 
Громадської ради при Міністер-

стві освіти і науки України:

«Ми зможемо знайти 
краще взаєморозумін-
ня, якщо продовжимо 

чесний діалог»
«Знаю, під яким пильним поглядом 

певних відділів держбезпеки перебуває 
більша частина церковних служителів 
Росії. Перед багатьма, хто розуміє, що на-
справді відбувається в Україні (особливо 
тими, кого ми назвемо «євангелістами», 
вихідцями з України), стоїть дуже склад-
ний вибір: або відкрито заявити про свою 
точку зору і бути «депортованим» (і в 
буквальному, і в переносному значеннях), 
або не робити заяви (але ставити відпо-
відні likes на Facebook), щоб залишитися 
на своєму місці і продовжувати духовно 
годувати Церкву.

З офіційних заяв російських баптистів 
видно, що вони не до кінця усвідомлю-
ють роль українських євангельських 
християн, яких Бог використовував весь 
час як фактор в суспільно-протестному 
русі, що стримував насилля. Оскільки 
вони молилися днями і ночами, постили 
і свідчили людям та світу про Христа. Я 
впевнений, що все могло б закінчитися 
набагато більшою кров'ю 21 лютого, якби 
не миротворча і молитовна присутність 
християн в найгарячіших точках нашої 
країни. І ці християни-українці гідні нашої 
молитовної підтримки, а не осуду.

Я вдячний Богу за те, що один з лідерів 
євангельського російського християнства 
Юрій Кирилович Сипко зміг висловити 
думку багатьох баптистів в Росії, визна-
чивши чіткі біблійні цінності у відповідному 
контексті. Це дає мені надію, що ми зможе-
мо знайти краще взаєморозуміння, якщо 
продовжимо чесний, відкритий діалог».

Підготувала Тетяна Мухоморова.
РІСУ.

(Друкується зі скороченнями).

нукує нас знову звернутися до Бога «всім 
серцем своїм, і постом святим, і плачем та 
риданнями (Йоіла 2:12)».

Як повідомив Віктор Лимонченко,  усі 
слов’янські церкви Сходу США об’єдналися 
в пості і молитві за Україну і мають намір  
молитися і стояти в духовному проломі до 
повної перемоги добра над злом, що нави-
сло над Україною.

Керівництво нашого братства від імені 
ЦХВЄУ висловлює сердечну подяку церк-
вам у різних країнах світу за молитовну 
підтримку і слова надії.

chve.org.ua.

Єпископ зі США Віктор Лимонченко: 

«Те, що відбулося в Криму, спонукує 
нас стати в проломі за Україну»

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних 
організацій задля швидкого і мирного ви-
рішення існуючих внутрішніх та зовнішніх 
викликів для нормалізації суспільно-по-
літичної ситуації в Україні:

1. Ще раз підкреслює свою відданість 
виключно мирному і правовому врегулю-
ванню ситуації в Україні та підтверджує 
принципи, викладені у: «Зверненні ке-
рівників Церков і релігійних організацій 
до своїх вірних та всіх людей доброї 
волі у зв’язку з суспільно-політичною 
ситуацією в Україні» від 10 грудня 2013 
р., у «Зверненні Всеукраїнської Ради 
Церков і релігійних організацій з нагоди 
дня Соборності та свободи України» від 
22 січня 2014 р., у Комюніке екстреного 
засідання Всеукраїнської Ради Церков і 
релігійних організацій від 22 січня 2014 
р., «Заяві Всеукраїнської Ради Церков і 
релігійних організацій за результатами 
зустрічі з Президентом і опозицією» від 
25 січня 2014 р., «Заяві Всеукраїнської 
Ради Церков і релігійних організацій 
за підсумками зустрічі з керівництвом 
Верховної Ради України» від 26 лютого 
2014 р. та у «Заяві Всеукраїнської Ради 
Церков і релігійних організацій у зв’язку 
з рішенням Ради Федерації федераль-
ного зібрання Російської Федерації 
від 1 березня 2014 року» від 2 березня 
2014 р.

2. Позитивно оцінює факт стабілі-
зації внутрішньої ситуації в країні, дій 
чинної влади для її досягнення та ще 
раз закликає всіх громадян нашої дер-
жави відкидати надмірну емоційність 
і сумлінно виконувати свої службові 

та громадянські обов’язки, суворо 
дотримуючись чинного українського 
законодавства, а службовців усіх типів 
строго виконувати свій моральний 
обов’язок дотримання даної присяги. Це 
особливо важливо з огляду на зовнішні 
загрози для територіальної цілісності 
України в кордонах, визначених чинною 
Конституцією України.

3. Закликає владу та населення Украї-
ни до термінового впорядкування згідно 
з законами нашої держави, поводження 
зі зброєю та її володіння. Законні санк-
ції за порушення цих норм мають бути 
безумовно застосовані щодо кожного 
порушника незалежно від заслуг та мо-
тивації незаконного володіння зброєю. 
Адже йдеться про явну загрозу найви-
щим цінностям: людському життю і здо-
ров’ю та національній безпеці Вітчизни. 
Для тих, хто відчуває поклик та готовий 
захищати Батьківщину, згідно зі своїми 
релігійними і громадянськими переко-
наннями, зі зброєю в руках, на сьогодні є 
всі законні способи для реалізації цього 
благородного покликання.

Ми переконані, що подальші консолі-
довані дії влади та громадян на підставі 
вищезгаданих принципів та дотримання 
основоположних прав людини і гро-
мадянина сприятимуть національній 
солідарності всього народу України, 
зміцненню конституційного ладу, виходу 
нашої держави з кризи у міждержавних 
відносинах з Російською Федерацією та 
збереженню територіальної цілісності 
нашої Вітчизни – України.

        24 березня 2014 р.

постмайданні проблеми 
у стосунках між українськими та 

російськими протестантами

КОЛИ БРАТ НЕ ЧУЄ БРАТА: 
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«Кожен, хто вірує, що Ісус — то Хрис-
тос, той родився від Бога» (1 Ів. 5:1). 

«Кожен, хто родився від Бога, не 
чинить гріха, бо в нім пробуває насіння 
Його. І не може грішити, бо від Бога 
народжений він» (1 Ів. 3:9).

Виникає природне запитання: невже 
народжена згори людина взагалі не 
може, тобто практично ніколи не здатна 
грішити? На жаль, це не так, «бо багато 
ми всі помиляємось» (Як. 3:2).

Спеціалісти зі стародавньої грецької 
мови, на якій був написаний Новий 
Заповіт, перекладають згадане тут 

слово hamartanein дослівно як «не може 
продовжувати грішити», «не може мати 
звички грішити». У цьому вірші показана 
несумісність нового стану народженої згори 
людини з гріхом. Апостол Іван (1 Ів. 2:29, 
3:10) переконливо показує, що народження 
згори несумісне з життям у гріху, а якщо це 
свідомий гріх, то нема і народження згори, 
немає синівства в Бозі.

Народившись згори, ніхто автоматично 
не може в одну мить перестати грішити 
зовсім, це нереально. Однак ми знаємо, що 
народжений згори одержує чудесну силу 
протистояти гріху. Дух Святий, оселяючись 
в нас, викликає почуття огиди до гріха. І 
якщо християнин слухається голосу Духа 
Святого, то, згрішивши, тут же визнає гріх 
і залишає його, поступово позбуваюичись 
звички мимоволі грішити. 

Написано: «Діточки мої, — це пишу я до 
вас, щоб ви не грішили! А коли хто згрішить, 
то маємо Заступника перед Отцем, — Ісуса 
Христа, Праведного» (1 Ів. 2:1). У той же 
час Іван говорить, що народження згори 
не може залишатися реальністю там, де 
чиниться усвідомлений і нерозкаяний гріх. 
«Цим пізнаються діти Божі та діти дияво-
лові: Кожен, хто праведности не чинить, 
той не від Бога, як і той, хто брата свого не 
любить!» (1 Ів. 3:10, а також 1:5-7, 2:3-11, 
15-17, 24-29, 4:7-8). Біблія постійно закликає 
християн остерігатися гріха, перебувати 
в Христі, у вірі, міцно триматися за дар 
спасіння, іти дорогою освячення, а інакше 
можлива загибель, духовна смерть, адже 
гріх несумісний зі святим Богом.

Втратити спасіння чи 
втратити нагороду?

Народження згори — обов’язковий етап 
в житті кожного християнина, який увірував 
у Христа, покаявся перед Богом і став новим 
творінням в Христі Ісусі. Однак це ще не 
привід, щоб «спочивати на лаврах». З наро-
дженням згори лише зав’язуються наші ду-
ховні відносини з Богом, Котрий тепер стає 
для нас Небесним Отцем. Будь-які відносини 
вимагають розвитку, підтримки і, природно, 
самої їх наявності. І навпаки, там, де немає 
спілкування, нема контакту, немає і відносин.

Коли ви одружуєтеся, ваші відносини з 
дружиною не закінчуються вінчанням і не 
задовольняються лише ним. Навпаки, усе 
тільки починається. Ваші відносини роз-
виваються і міцнішають у спільних ділах і 
молитвах, труднощах і радощах, у любові і 
намаганні чинити щось приємне один одно-
му. Якщо ж цього немає, шлюб з повною 
підставою можна вважати фіктивним. Так 
само і щодо наших відносин з Господом. 
Вони повинні бути постійними.

Відносини з Богом — це та умова, за 
якої ми як народжені згори люди, діти Божі, 
здатні розвиватися. Ми не маємо вічного 
життя самі по собі, а тільки  перебуваючи 
в живих стосунках з Богом. 

Адам був створений вічним творінням 
за образом і подобою Бога, призначеним 
для спілкування зі Всемогутнім. Однак 
цей стан не був постійним, він змінився з 
приходом гріха, після чого люди почали 
вмирати фізично. «А тепер коли б не 
простяг він своєї руки, і не взяв з дерева 
життя, і щоб він не з’їв, — і не жив повік 
віку», — сказано було Богом (1 М. 3:22).

Отже, не буває якогось автоматичного 
механізму збереження вічного життя для 
тих, хто не дотримується певних умов, які 
висуває Бог, хто не перебуває в постійних 
стосунках з Отцем Небесним. «Бо як ми 
грішимо самовільно, одержавши пізнання 
правди, то вже за гріхи не знаходиться 
жертви, а страшливе якесь сподівання суду 
та гнів палючий, що має пожерти проти-
вників» (Євр. 10:26-27).

Тобто наше синівство в Христі не безу-
мовне, воно не є чимсь таким, що було 
дароване просто так. Спасіння нам дано як 

дар на умовах нашої віри і нашого дальшого 
постійного перебування у Христі, і з по-
рушенням цих умов не може бути чинним і 
сам дар, — тобто спасіння. І мова не йде про 
втрату нагороди, як дехто помилково може 
думати (див. Євр. 6:4-6 і 10:26-31). 

Народжений згори
 залежить від Бога

Часто ми намагаємося міряти Бога 
своїми людськими мірками, що в самій 
основі неправильно. Це стосується і нового 
народження від Бога. Кожна істота на землі 
народжує собі подібне: синиця — синицю, 
собака — собаку, людина — людину, зі 
всіма властивими їм рисами. Так само й 
Господь наш Ісус Христос, будучи Богом, 
всемогутній, всюдисущий, безгрішний, 
святий, вічний. Але одне — Христос, єди-
нородний Син Божий, а інше — ми. Вічний 
Бог духовно народжує нас, християн, однак 
ми, за всієї нашої подібності до Христа, не 
одержуємо всього того, що властиве Само-
му Богові, ми не стаємо богами. Наприклад,, 
на відміну від Христа, ми ніколи не зможемо 
сказати про себе: «Я є» — просто тому, що 
наше єство, на відміну від Його єства, мало 
колись свій початок, а отже, ми можемо 
жити вічно тільки в бік майбутнього, а ніяк 
не в бік минулого, і це очевидно.

Часто люди, у тому числі й деякі бого-
слови, порівнюють народження духовне 
з народженням фізичним і на цій підставі 
будують вчення, що, нібито, так само, як 
син, що народився в земних батьків, не 
може стати знову ненародженим, так і 
людина, що народилася від Бога, не може 
втратити статус народженої згори, навіть 
якби вона грішила надалі. Таке порівняння 
неправильне за своєю суттю. «Що вроди-
лось з тіла — є тіло, що ж уродилося з Духа 
— є дух» (Ів. 3:6), тобто різниця між цими 
народженнями, все-таки, є. Фізичне наро-
дження відрізняється від духовного.

По-перше, дитя народжується з «нуля», 
не маючи до того ніякої природи. Бог же 
породжує Духом Святим людину, що вже 
живе, нехай і названа вона мертвою через 
свої гріхи, але все ж вона реально існує і 
володіє вічною душею, хоч і призначеною 
до вічного осудження.

По-друге, ніхто не запитує в земної ди-
тини, хоче вона народитися чи ні, розуміє, 
що це таке і як це важливо, чи не розуміє. 
А при народженні згори людина повинна 
усвідомити значення Голгофської жертви, 
суть Доброї Новини і має хотіти народитися 
згори. У спасінні беруть участь воля Божа 
і воля людини. Воля Божа зрозуміла: щоб 
усі люди покаялися, і всіх, хто відізветься 
на Його заклик, Він народжує згори. Але 
людина, яка вже здатна відповідати за свої 
вчинки, може свідомо не відізватися на за-
клик любові Божої: «Та до Мене прийти ви 
не хочете, щоб мати життя» (Ів. 5:40). 

По-третє, у земних батьків син народжу-
ється, виростає і потім живе цілком само-
стійним життям як незалежна у фізичному 
смислі людина. Саме по собі життя сина не 
завжди залежить  від того, чи пов’язаний 
він з батьками яким-небудь чином, чи пере-
буває він з ними в спілкуванні. Окрім того, 
земні батьки рано чи пізно відходять у ві-
чність, і діти продовжують жити самостійно.

Зовсім не так у духовному житті. Наро-
дившись згори, від Бога, людина не може 
жити окремо від Батька — ні в «юності», ні в 
«зрілому віці», — вона завжди повинна бути 
в Христі і через віру в Нього мати життя 
вічне. Небесний Отець ніколи не залишить 
нас самих. Він вічний, завжди готовий 
прийти на допомогу, захистити, втішити, і 
в цьому також важлива відмінність між Ним 
і земними батьками.

Людське уявлення про відносини між 
батьком і сином, на жаль, не завжди від-
повідає тому ідеалу, якими вони повинні 
бути, а вже тим більше не завжди нагадує 
реальні відносини Бога-Отця з Його дітьми 
в Христі. Будучи грішними, люди поблаж-
ливо ставляться і до гріхів своїх дітей, не 
караючи їх і навіть потакаючи їм (мовляв, 
ми й самі колись такими були). Господь 
абсолютно святий, а Його вимоги до людей, 
виражені в Законі і заповідях Нового За-
повіту, дуже високі. Хоча Господь готовий 
завжди прощати грішнику, що покаявся, 
однак ніякої поблажливості до гріхів у Бога 
бути не може. «Кара за гріх — смерть», і Він 
Сина Свого єдинородного віддав на смерть 
заради відкуплення всіх гріхів. Тому про-
щення можливе лише на підставі жертви 
Христа, прийняття її вірою і покаяння. 

Повернення до 
Небесного Отця

Порівнюючи земних батьків з Отцем Не-
бесним, дехто каже, що діти завжди зали-
шаються дітьми, навіть якщо й починають 
жити в непослуху. Забувши і залишивши 
нас, вони все одно можуть розраховувати 
на належний їм спадок — за правом лише 
свого народження. Це порівняння також не 
можна вважати правильним. «Послідов-
ники «вічної безпеки» забувають, однак, 
про те, що діти, які померли ще до смерті 
своїх батьків, перестають бути спадкоєм-
цями, разом зі смертю вони втрачають всі 
права на спадок. Ніхто ніколи й не думає 
говорити про померлих дітей як про своїх 
спадкоємців. Так само і в духовному житті. 
Всякий свідомий переступ волі Божої тягне 
за собою духовну смерть.

У притчі про блудного сина показано 
приклад відступництва сина. Ми часто 
проектуємо, і цілком справедливо, події 
цієї притчі на наші відносини з Богом. Але 
задумаймося: чи залишався блудний син, 
пішовши від батька, фактично його сином 
з правами спадкоємця? Він вже забрав 
належну йому частину спадку і змарнував 
її, тому доти, поки він не покаявся, поки не 
повернувся до батька, поки батько не вибіг 
йому назустріч, син залишався для батька 
пропащим, «померлим». Не випадково 
батько так радів, коли син повернувся: «... 
бо цей син мій був мертвий — і ожив, був 
пропав — і знайшовся!» (Лк. 15:24). Така 
сама дорога повернення і для дітей духо-
вних. Щоб отримати кращий одяг, перстень 
на руку і взуття на ноги, треба повернутися 
до Бога і надалі перебувати разом з Ним.

Земні батьки, на жаль, можуть без при-
чини кинути своїх дітей, піти від них, тоді 
як Бог-Отець, Котрий є любов, не залишає 
Своїх дітей і не відходить від них: біда на-
стає тоді, коли ми самі зрікаємось Його.

Фарисеї часів земного життя Христа 
вважали, що вони — «насіння Авраамове». 
Однак, як з’ясувалося, цього для спасіння 
недостатньо: «Бо не той юдей, що є ним 
назовні, і не то обрізання, що назовні на 
тілі, але той, що є юдей потаємно, духо-
вно, і обрізання — серця духом, а не за 
буквою; і йому похвала не від людей, а 
від Бога» (Рим. 2:28-29). Господь спасав 
стародавніх євреїв, як і нас сьогодні, 
також на певних умовах, і ми знаємо при-
клади загибелі невірних Богові ізраїльтян 
попри обітниці Божі берегти весь Ізраїль. 
Завжди були потрібні віра і вірність Бого-
ві. Так і сьогодні: Господь не допустить 
у Своє Царство тих, хто не вірний Йому.

Умови перебування у вічності
Безперечно, віруючі мають спасіння, 

впевненість у тому, що вони — діти Божі і 
спадкоємці вічного життя, що Бог береже 
їх і ніщо не відлучить їх від Його любові. Але 
якщо людина відійшла від Бога, якщо вона 
«має звичку грішити», тоді це, на жаль, вже 
її не стосується.

«Кожен, хто робить переступ та не про-
буває в науці Христовій, той Бога не має. А 
хто пробуває в науці Його, той має і Отця, 
і Сина» (2 Ів. 9).

Саме тому в християнському богослов’ї 
така христоцентричність, такий величезний 
акцент не на духовному досвіді, не на по-
чуттях чи чомусь іще, а на Христі: «І живу 
вже не я, а Христос проживає в мені. А що 
я живу в тілі тепер — живу вірою в Божого 
Сина» (Гал. 2:20). Ми не повинні упускати 
з поля нашого зору слово «коли», яке так 
часто зустрічається в Писанні, вказуючи на 
умови збереження цього життя і спасіння.

«А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці 
ж Божі, а співспадкоємці Христові, коли 
тільки разом із Ним ми терпимо» (Рим. 8:17). 
«Тож промовив Ісус до юдеїв, що в Нього 
ввірували: «Як у слові Моїм позостанетеся, 
тоді справді Моїми учнями будете» (Ів. 8:31). 
«Перебувайте в Мені, а Я в вас! Як та вітка 
не може вродити плоду сама з себе, коли не 
позостанеться на виноградині, так і ви, як в 
Мені перебувати не будете» (Ів. 15:4). «Ві-
рне слово: коли разом із Ним ми померли, то 
й житимемо разом із Ним! А коли терпимо, 
то будемо разом також царювати. А коли 
відцураємось, то й Він відцурається нас» 
(2 Тим. 2:11-12).

І. К.

ЛЮДИНА БЕЗ ТІНІ ПІДСТУПУ
У канонічному тексті Біблії повний список учнів Христа згадується чотири 

рази: в Євангеліях від Матвія, Марка, Луки і в Діях апостолів. Однак в жодному 
із списків немає імені Нафанаїл. Та попри це факт, що Нафанаїл належав до 
найближчого оточення Христа, підтверджується на початку 21-го розділу Єван-
гелія від Івана. Тут говориться, що після Свого воскресіння Христос кілька разів 
з’являвся апостолам, зокрема на Галілейському озері, де Його бачили семеро 
учнів, серед яких згадується і Нафанаїл. Того дня Христос звершив одне з останніх 
чуд перед вознесінням, ущерть наповнивши сіті учнів рибою.

Чому ж Нафанаїла немає у списках апостолів? Згадані в Біблії імена апостолів, як пра-
вило, записані попарно на основі родинних зв’язків чи дружби, а ім’я Пилипа завжди 
згадується по сусідству з іменем Варфоломія. «Варфоломій» у перекладі з давньо-

єврейської мови означає «син Толомея», іншими словами, мова тут іде про батьківство. 
Дослідники Біблії вважають, що сином Толомея якраз і був Нафанаїл («даний Богом»).

Походив Нафанаїл з Кани Галілейської, поселення, до якого Христос і Його учні були 
запрошені на весілля. Історію знайомства Христа з Нафанаїлом можна прочитати в пер-
шому розділі Євангелія від Івана. Вона подається відразу після розповіді про розмову 
Господа з Андрієм Первозванним. Це дозволяє зробити висновок про те, що, по-перше, 
зустріч відбулася на ріці Йордані, у Віфанії, а по-друге, що Нафанаїл чув там слова Іва-
на Хрестителя про Христа: «Оце Агнець Божий, що на Себе гріх світу бере!» (Ів. 1:29).

Ці слова глибоко вразили Нафанаїла, і хоча він не насмілився одразу піти за 
Христом, він роздумував про почуте, сидячи неподалік від ріки під фіговим деревом. 
Його думки перервав Пилип, котрий, знайшовши його, повідомив: «Ми знайшли 
Того, що про Нього писав був Мойсей у Законі й Пророки, — Ісуса... із Назарету» (Ів. 
1:45). Слова Пилипа були відповіддю на роздуми Нафанаїла, але місто Назарет не 
викликало довіри. У часи Ісуса Назарет і Кана Галілейська конкурували одне з одним, 
і жителі поселень недолюблювали сусідів. На цю думку в Пилипа контраргументів не 
знайшлося, тому він просто сказав: «Прийди та побач».

Слова, котрі сказав про Нафанаїла Ісус, вразили його: «Ото справді ізраїльтянин, 
що немає в нім підступу!» (Ів. 1:47). Це приємно було чути, але звідки Христос міг 
знати його? Учитель зауважив: «Я бачив тебе ще давніш, ніж Пилип тебе кликав, як 
під фіговим деревом був ти». Це означало, що Христос знав про сумніви Нафанаїла. 
Він зміг знайти слова, які не тільки обеззброїли Нафанаїла, але й переконали його в 
тому, що перед ним — Сам Господь. Відповідь Нафанаїла сповнена переконаності і 
захоплення: «Учителю, Ти — Син Божий, Ти — Цар Ізраїлів!».

Нафанаїл звик роздумувати і завжди говорив те, що думав. Таку людину важко 
переконати в чомусь, чого вона не пережила. Якими би красномовними доказами не 
володів Пилип, вони могли лише налаштувати проти Христа. Однак особиста зустріч з 
Ісусом зняла всі питання, що тривожили Нафанаїла, звершивши в його житті чудо. 

Для багатьох — улюблена, для 
багатьох — ненависна, у багатьох 
країнах заборонена. І все це — Бі-
блія. Жодна інша книга не одержала 
такого широкого розповсюдження, 
як Біблія. Так сказав незадовго до 
своєї смерті в 1778 році французь-
кий філософ і безбожник Вольтер, 
який ніколи не читав Біблію. Свого 
часу він видав багато богозневажних 
творів, які друкував у власній дру-
карні. Вольтер помер зі словами: «А 
тепер я відправляюся до пекла!».

Великий Господь розібрався з ним 
пізніше, коли в друкарні Вольтера 
почали друкувати Біблію. І вже на 

початку XX століття кількість розповсю-
джених Біблійним товариством видань 
Біблії перевалила за мільярд. Сьогодні 
повне видання Біблії  чи висловлювання 
з неї перекладені майже на 1600 мов. У 
всьому світі на цю книгу найбільший попит 
і найбільше покупців. Бог Сам оберігає 
Своє Слово.

Мартін Лютер колись сказав: «Біблія 
не стародавня і не сучасна, вона — вічна». 
Біблію намагалися знищити. Але вона ви-
йшла переможцем і пережила всіх своїх 
ворогів. Вона не знає протиріч. І жоден на-
уковий результат не вистоїть в протиріччі 
з Біблією. Та й як може бути інакше? Чи 
може Той, Хто створив світ і розум, супе-
речити Сам Собі? Біблія досконала. Чисте 
золото не ржавіє, алмази не стираються.

Не треба Біблію захищати. Лев захис-
тить себе сам. Біблія набагато сильніша 
за людину, тому що викриває її гріхи і 
виводить на світло Боже. 

Зцілення і милість прийдуть, якщо Сло-
во Боже захопить людину, якщо поверне її 
з неправедної дороги. Воно — компас на 
новій дорозі. З ним ти врятований від нудь-
ги. Чим далі, тим більше відкриєш багатств. 
Чарльз Сперджен, прочитавши Біблію со-
тні разів, зауважив: «Сотий раз я знайшов 
безмежно прекраснішим, ніж перший».

Відкриття пастуха Магомета
Майже 30 кілометрів звивистої вулич-

ки з’єднують Єрусалим і Єрихон. Єрусалим 
розташований на висоті 800 метрів над 
рівнем моря, а Мертве море біля Єрихона 
лежить на 390 метрів нижче. Проте обри-
виста доріжка в скелястих горах скорочує 
цю 1000-метрову різницю до розмірів уще-
лини. Колись ця вуличка була переважно 
трофейним місцем для розбійників. І ще не 
так давно мандрівникам доводилось від-
правляти шейху бедуїнів охоронну плату, 

перш ніж вони могли скористатися цією 
дорогою. Недалеко від неї розташований 
гірський масив Кумран. У 1947 році слово 
«Кумран» сколихнуло ввесь світ.

Що ж сталося? Цілком невинно, майже 
буденно почалася ця хвилююча історія. 
Арабський пастушок на ймення Магомет 
шукав заблудлу вівцю. Він дерся вздовж 
гладкої скелястої стіни і раптом побачив 
над собою в скелі багато отворів. У слабкій 
надії, що вівця могла заблудитися десь 
тут, Магомет кидає камінь в одну із нір. 
Якийсь особливий, світлий звук від удару 
каменя лякає його. І хлопчик приводить з 
собою двох друзів. Після короткого круто-
го підйому, добравшись до таємничої гори, 
вони, здивовані, наткнулися на стародавні 
керамічні горщики, заповнені письменами 
на папірусі і шкірі.

Діти забрали з собою один із сувоїв і з 
подивом дізналися, що ним зацікавилися 
дослідники Старого Заповіту.

Звістка про сенсаційну знахідку роз-
несеться зі швидкістю світла, коли вчені 
встановлять, що ці письмена належать до 
першого століття до Різдва Христового. 
Ціна на книгу піднялася до мільйона.

Увесь вчений світ схвильований. В 
активних пошуках сувоїв, що залишили-
ся, знаходять всі 37 маленьких печер з 
керамічними горщиками, заповненими 
записами Старого Заповіту, за винятком 
Книги Естер. Усі книги датуються І-ІІ 
століттями до н. е.

Сувій, що містив Книгу пророка Ісаї з 
її посланням про Христа і передбаченням 
кінця світу став предметом найжорсткі-
шої літературної критики. У результаті 
вченим, які стверджували, що Біблія 
повна помилок і пізніше фальсифікована, 
довелося визнати несправедливість своїх 
тверджень. Виявилося, що ці 2000-літньої 
давнини папіруси, не беручи до уваги 
дрібних прорахунків в орфографії, слово 
в слово повторюють текст Біблії, який ми 
тримаємо сьогодні в руках!

Таким чином, ті старі документи стали 
нічим іншим, як новим доказом словесної, 
та що там — буквальної правди та істин-
ності Святого Писання.

Але хіба Бог може обманути? Ніколи! 
Ісус Христос та апостоли постійно тягну-
лися до писань Старого Заповіту, «щоб 
справдилося, що сказав був Ісая пророк» 
(Мт. 8:17,12:17; Лк. 3:4, 4:17-21; Ів. 1:23, 
12:38).

ЧИ МОЖУТЬ ДІТИ БОЖІ НЕ 
ГРІШИТИ

УЛЮБЛЕНА, НЕНАВИСНА, 
ЗАБОРОНЕНА 
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУМИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ

Серед біблійних книг староза-
повітних пророків особливою по-
пулярністю здавна користується 
Книга пророка Йони. Хоч ця книга й 
не містить апокаліптичних пророцтв, 
як Книга пророка Ісаї, у ній немає 
надзвичайних видінь, як у Книзі 
пророка Єзекіїля, вона не містить 
пророцтв, що передбачають долю 
цілих держав і народів, як Книга 
пророка Амоса, вона не наповнена 
описами багатьох історичних подій, 
як книги Хронік. Вона містить історію, 
точніше, вельми маленький її уривок 
з життя одного юдейського пророка, 
який, до того ж, не одразу відізвався 
на Божий заклик.

У книзі описані приблизно два місяці 
його життя. Від пророка Йони нас 
відділяють близько 2800 років, але 

описані епізоди з його життя привертають 
увагу людей в усі віки. І справді, у цій книзі 
з дивною простотою сприйняття і водночас 
глибиною роздумів порушені такі теми, як: 
втеча від самого себе і від Бога; вихід зі 
страшних кризових ситуацій; проблема по-
карання, милосердя і суду Божого в житті 
людей; проблема людського й Божого 
погляду на одне й те ж питання і його 
вирішення. Кожен з нас у своєму влас-
ному житті стикався з цими проблемами, 
причому не з однією  чи двома, а з усіма! 

Протягом тривалого часу Книгу про-
рока Йони атеїстичні вчені й агітатори 
згадували як приклад безглуздої казки про 
кита і про покаяння величезного міста. Ця 
атеїстична пропаганда призвела до того, 
що й віруючі люди перестали сприймати 
Книгу пророка Йони як реальну історію, 
оголосивши її міфом. Навіть такий відомий 
християнський мислитель, як протоієрей 
Олександр Мень, автор багатьох чудових 

книг, пише про книгу пророка Йони в дусі 
атеїстичних агітаторів: «... Багато місць і 
особливостей книги вказують на те, що 
вона зовсім не претендує на історичну 
правдоподібність. Ніневія, куди був посла-
ний Йона, зображується як місто «на три 
дні ходи», хоча в давнину взагалі не було 
настільки великих міст; не було й такого 
узбережжя, звідки можна дійти до Ніневії 
за три дні. Сцена всенародного покаяння 
ніневитян на фоні того, що відомо про 
Ассирію, також виглядає неймовірною... 
Совом, усе, включаючи й рибу... свідчить 
про те, що перед нами — алегорія».

І як можна черпати для себе духовні 
уроки з книги, яка є чиїмось вимислом, 
по суті, фальсифікацією? Де гарантія, що 
роздуми про покаяння, про любов Бога до 
людей — не витвір чиєїсь фантазії?

Ще раз виділимо факти з Книги про-
рока Йони, які роблять її в очах атеїстів і 
ряду богословів міфічною, позбавленою 
реального історичного фундаменту.

1. У стародавньому світі не було міст 
«на три дні ходи» (Йони 3:3).

2. Повідомлення про покаяння населен-
ня Ніневії і ассирійського царя — нереальні 
(Йони 3:5-10).

3. Ніневія не могла мати 120 тисяч 
чоловік населення (Йони 4:11).

4. Не існує риб, в череві яких людина 
могла би прожити три дні (Йони 2).

5. З жодного узбережжя до Ніневії за 
три дні не доберешся (Йони 3).

Чи насправді такі вже незаперечні ці 
факти? 

120 тисяч чоловік
Відомий сучасний англійський археолог 

Сетон Ллойд прямо говорить про правди-
вість книги Йони. «Був час, коли деякі кри-
тики серйозно сумнівалися, що в тодішній 
Ніневії могло існувати місто з населенням 

120 тисяч чоловік (Йони 4:11). Проте архе-
ологічні розкопки в Німруді неподалік від 
Ніневії виявили меморіальний фундамент 
ассирійському царю Ашшурнасірпалу ІІ, 
чия армія напала на Ізраїль. Серед іншого 
на фундаменті був розшифрований і текст, 
що визначав порядок страв на «бенкеті» 
на честь освячення палацу владики, на 
який зібралось 70 тисяч чоловік. У числі 
гостей перерахована і знать Ніневії. Вона 
така численна, що це явно свідчить про 
густоту заселення ассирійської столиці. Так 
археологічне відкриття знову підтвердило 
біблійне повідомлення».

Варто зупинитися також на знахідках, 
зроблених британською археологічною 
експедицією під керівництвом М. Меллоу-
на. Ця експедиція повернулася в Німруд в 
1949 р. і працювала там 14 років. Спочатку 
Меллоун зосередив зусилля на досліджен-
ні північно-західного палацу. Там була ви-
явлена пам’ятна стела Ашшурнасірпала ІІ 
з рельєфним зображенням царя і написом 
зі 153 рядків, що покриває обидві сторони 
каменя. Цей пам’ятник викликає особливий 
інтерес, оскільки містить опис церемоній і 
свят, приурочених до офіційного відкриття 
палацу в 879 році до н. е. з усіма деталями 
приготування святкового бенкету на 69 
574 особи, що тривав десять днів.

Інші повідомлення такого роду дозво-
лили Меллоуну приблизно підрахувати 
населення Калаха після того, як Ашшур-
насірпал зробив його своєю столицею. 
Цифра, яка в нього вийшла, — не менше 
86 тисяч чоловік.

Місто на три дні ходу
Справді, у стародавньому світі не було 

міст, обхід яких зайняв би три доби. Однак 
справа в тому, що в давнину розрізняли 
Велику Ніневію і, власне, місто Ніневію. 
Ллойд пише: «Назва Ніневія стосувалася 

ОСТЕРІГАЙТЕСЯ 
ЛИСЕНЯТ!

«Ловіть нам лисиці, лисенята маленькі, 
що ушкоджують нам виноградники...«

(Пісня над піснями 2:15).
Якось вчений-природознавець спостерігав за по-

льотом орла, котрий, змахуючи могутніми крильми, з 
царською величчю поривався ввись. У кігтястих лапах 
він міцно тримав спіймане лисеня і ніс здобич у своє 
гніздо. Аж раптом його могутні крила різко опустилися, 
горда птиця поникла і замертво впала на землю. Що 
трапилося? Натураліст підбіг до орла і побачив на його 
грудях глибоку рану, з якої сочилася кров. Її завдало 
маленьке звірятко, котре, приноровившись, із здобичі 
перетворилося на агресора...

Остерігайтеся лисенят! На перший погляд, вони такі невинні. 
Але це тільки спочатку. Згодом ці хитрі створіння опано-
вують ситуацією настільки, що вже самі диктують умови.

Такою ж властивістю присипляти пильність своєю, здава-
лося б, дріб’язковістю володіють так звані несерйозні гріхи. І 
кайдани рабства незначних провин іноді міцніші й підступніші, 
ніж ті, що давно вважаються беззаконням (п’янство, блуд, 
насилля). Трапляється, що якимось чином двоєдушність стає 
настільки властивою для людини, що обман і лукавство для неї 
перетворюється на природне середовище. Не даймо оплутати 
себе ланцюгами невинної брехні, хай навіть вони виглядають 
привабливо.

Біблія радить отерігатися вертливих лисенят, які псують 
виноградники. Що це означає? Наприклад, не потрапляти в 
залежність від дріб’язкових образ. Якими б несуттєвими вони 
не виглядали, їх вплив завжди буде руйнівним. Так само й не-
великий осуд, можливо, навіть не безпідставний, неодмінно 
повернеться сторицею. А ледь відчутна зверхність і майже 
непомітна гординя утворюють глибоку прірву між людиною і 
Богом. 

Сором за аморальні вчинки, жаль за вчиненим — це як роса, 
що омиває душу, це цілющий бальзам. І треба визнати свій гріх, 
сповідувати його перед людьми і перед Богом. Як тільки таємне 
стане явним, гріх одразу втратить силу, кайдани впадуть, і ми 
вийдемо на волю.

Тому не мирімося з лисенятами дрібних гріхів у своєму 
житті, заспокоюючи своє сумління. Бог любить кожну людину, 
і саме тому Він ніколи не буде миритися з гріхом. Дух Святий 
викриває нас у беззаконні, щоб нас спасти, очистити і від-
новити. Заради цього Ісус Христос помер, і в кожного з нас є 
можливість повернутися до Отчого дому і бути прийнятим до 
Небесного Царства. В’ячеслав Бойнецький.

Я уперше в житті оформляв субсидію 
на житло. Ми з дружиною збирали від-
повідні довідки впродовж двох тижнів і 
ось, здавалося, усе готово. Але з’явилася 
маленька проблема – довідка про склад 
нашої сім’ї була старої форми. Врешті-
решт ми таки отримали субсидію. Та весь 
час, поки ми збирали відповідні докумен-
ти, у мене склалося враження, що я не 
знаю, чого від мене вимагають. 

Але з нашим Богом все не так. Ми зна-
ємо чітко й конкретно, чого Він очікує 
від нас. Через Слово Боже ми можемо 

дізнаватися про волю Божу стосовно нашого 
життя. Зокрема, у Старому Заповіті описані 
п'ять дій, які Бог очікує від з нас, щоб нас 
благословити: «А тепер, Ізраїлю, чого жадає 
від тебе Господь, Бог твій? Тільки того, щоб 
боятися Господа, Бога твого, ходити всіма 
Його дорогами, і любити Його, і служити 
Господеві, Богу твоєму, усім серцем своїм 
і всією душею своєю, виконувати заповіді 
Господа та постанови Його, що я наказую 
тобі сьогодні, щоб було тобі добре» (По-
вторення Закону 10:12-13).

Хоча ці слова звернені були до народу 
ізраїльського, нам, християнам 21 століття, 
не завадить прислухатися до них, якщо ми 
хочемо отримувати благословення від Бога.

Перше, що необхідно робити, – це «боя-
тися Господа, Бога твого». Мова не йде про 
панічний страх, коли людина, прийшовши до 
церкви, боїться звести погляд вгору, оскільки 
там є хтось страшний, перед ким потрібно 
тремтіти. Саме єврейське слово, перекладене 
українською мовою як «страх», має на увазі 
страх, пошану та благоговіння. Крім того, у 
Слові Божому читаємо, що страх у значенні 
шанування Бога є кроком до пізнання Бога. 
Коли людина шануватиме Бога та благо-
говітиме перед Ним, вона шануватиме Його 
через любов до Нього, а не через страх по-
карання. 

Сам термін «боятися Бога» можна краще 
зрозуміти, коли вдуматися у відносини між 
чоловіком та дружиною: чоловік повинен 
любити свою дружину, яка має боятися його. 

Отже, боятися – це шанувати. Саме тому нам 
варто задати питання: кого я шаную? Моя віра 
в Бога ґрунтується на страху перед Ним чи на 
любові до Нього? Важливо також відповісти 
на питання: у чому виражається моє благо-
говіння перед Богом?

Друге, чого жадає від людини Господь, 
– «ходити всіма Його дорогами». Значення 
єврейського слова «йти» – «жити згідно з». 
Багато посилань Біблії свідчать про те, що 
майбутнє людини залежить від того, за ким 
вона піде. Розповідають історію про батька, 
який вживав алкоголь. Дуже часто він заси-
джувався за чаркою допізна, забуваючи про 
дружину та діток, які залишалися вдома самі. 
Одного ранку він тихенько повернувся додому, 
взяв трохи грошей і пішов до пивного кіоску, 
аби похмелитися. Оглянувшись він побачив 
власного сина, який стояв біля нього. На 
запитання батька, як той його знайшов, син 
відказав, що випав сніг і по слідах, які вели від 
хати до кіоску, він знайшов батька.

А куди приведе наша життєва дорога? Над 
цим варто задуматися.

Третє, що важливо робити кожному христи-
янину, – це «любити Його». Сам термін містить 
значення бажання чогось, прихильність та 
самопожертву. Про любов складено багато 
оповідань, віршів, поем. Але при цьому так 
часто нам бракує любові до ближніх, до Бога... 
Саме тому варто відповісти на питання: кому 
належить любов мого серця? Чим я готовий 
пожертвувати заради любові до Бога?

Четверте, що відкривається у тексті, 
– «служити Господеві, Богу твоєму, усім сер-
цем своїм і всією душею своєю». Сам термін 
«служити» у Старому Заповіті має значення 
служити добровільно, за обов’язком, працю-
вати, звершувати повинність, прислужувати. 
У Новому Заповіті цим терміном описується 
праця раба, дияконське служіння при столах, 
життя віруючого як безперестанне догоджан-
ня Богу, священицьке служіння, служіння як 
священний обов’язок. 

Служити – це діяти. Це докладати зусилля. 
Служити – це жертвувати. Розповідають істо-
рію про те, що після проповіді про необхідність 
кожному християнину служити Богу, коли зби-
рали пожертви на потреби церкви, маленький 

хлопчик, стоячи в кінці залу, попросив дияко-
на, що ходив зі скринькою для пожертвувань, 
опустити її нижче. Це й було зроблено. Але 
хлопчик попросив, щоб її опустили ще нижче. 
Це також зробили. Нарешті хлопчик попросив: 
поставте її на підлогу. Диякон зніяковів, коли 
після того, як він поставив скриньку на підло-
гу, він побачив, що хлопчина став туди. Саме 
цією дією він засвідчив, що віддає, жертвує 
себе на потреби служіння Богу. І Господь 
таки використав цього хлопчика. Коли він 
виріс, Господь дав йому бажання працювати 
з безпритульними дітьми. Він організовував 
сиротинці для бездомних діток. Цим хлопчи-
ною був відомий служитель Мюллер, якого 
Господь використав, щоб розповісти про Бога 
тисячам дітей та врятувати їх від голодної та 
холодної смерті на вулиці.

До якого служіння мене закликає Бог? 
Як я здійснюю довірене Ним служіння? Кому 
виявляю покору? Як служу ближнім, щоб цим 
служити Богу?

П’яте, чого очікує Господь від нас, – це 
«виконувати заповіді Господа та постанови 
Його». Ідеться про виконання всіх заповідей 
та постанов, а не лише вибраних; про ви-
конання усього, що Господь очікує від нас. 
Якщо ми виконаємо більшість Його заповідей, 
а деякі не виконаємо, ми не виконаємо нічого. 
Досі ми відчуваємо відголоси тієї страшної 
чорнобильської катастрофи. І досі діти хво-
ріють, дорослі вмирають від різних видів 
ракових захворювань, тварини народжуються 
мутантами. А все це сталося лише через те, 
що під час випробувань реактора інженер, 
який слідкував за процесом, мав повідомити 
керівництво про те, що енергія зростає до не-
припустимого об’єму. Одного натиску кнопки 
відміни, що і передбачалося інструкцією, було 
достатньо, аби припинити випробування та 
запобігти велетенській катастрофі... 

Чи готові ми виконувати всі вказівки Бога, 
чи готові змінюватися, аби догоджати Йому? 

Вірші закінчуються благословенням від 
Бога: якщо я чинитиму все це, мені буде до-
бре. Нам важливо мати правильні відносини з 
Богом та з ближніми. Тоді Бог благословить і 
нас, і наших дітей і внуків, і всю нашу країну.

О. С.

цілого комплексу поселень, що обслу-
говувалися одною великою системою 
зрошення і перебували під захистом однієї 
мережі укріплень, заснованих на річковому 
захисті. Місто також називалося Ніневія». 
Велика Ніневія включала в себе власне 
Ніневію площею в 1850 акрів, а також 
місто Калах (Німруд) за 22 милі на південь 
від власне Ніневії, площею у 800 акрів, і 
Дур-Шаррукін (Хорсабад) за 12 миль на 
північний схід від Ніневії, площею в 600 
акрів. У Книзі Йони ясно вказується «місто 
велике-превелике», тобто під цим виразом 
мається на увазі Велика Ніневія. 

Відомий російський знавець сходу ака-
демік Тураєв пише: «Центром Ассирії був 
трикутник між Тигром і Верхнім Забом, де 
розташувалися три царські міста: Ніневія, 
Калах, Дур-Шаррукін на близькій віддалі 
одне від одного протяжністю 50 верст, так 
що пророк Йона, кажучи про велику-пре-
велику Ніневію, міг мати на увазі всі три 
міста разом».

Знаменитий сучасний ассиролог Л. Оп-
пехейм також говорить, що повідомлення 
про Ніневію як місто, яке потрібно обходи-
ти три дні ніскільки не суперечить науці. 
«Коли в Старому Заповіті говориться про 
три дні, які необхідні, щоб перейти місто 
Ніневію, то ця відстань могла охоплювати і 
зелені простори «зовнішнього міста».

Тут треба зробити маленьку примітку. 
Дехто може зауважити, що Дур-Шаррукін 
був заснований при Саргоні II (721-705), 
тобто приблизно через 60 років після 
пророка Йони і, отже, не може належати 
до Великої Ніневії за часів Йони. Однак 
справа в тому, що «Дур-Шаррудін — сто-
лиця Ассирії, заснована Саргоном II на 
місці іншого міста» — зауважує професор 
Л. Оппенхейм. Сьогодні точно не встанов-
лено назву міста, на місці котрого Саргон 
звелів спорудити свою резиденцію. Відомо 
лише, що таке місто було і що воно входило 
в систему Великої Ніневії. 

У деяких книгах говориться, що Ніневія 
стала столицею Ассирії тільки за Сенна-
херіба (705-681), але до цього вона вже 
була першою столицею Ассирії, а також 

завжди зберігала статус царського міста, 
тобто однієї із столиць. У дореволюційній 
Росії також було дві столиці, дві столиці 
були і в Мідо-Персії. Тому Ассирія не була 
в історії винятком.

Ніневія в пості і молитві
Найменш правдоподібним повідомлен-

ням із Книги пророка Йони, безумовно, 
вважається те, що ніневитяни покаялися 
і схилилися перед істинним Богом. Став-
ляться під сумнів не лише достовірність 
самої книги Йони, а й слова Христа: «А як 
люди збиралися, Він почав промовляти: 
«Рід цей — рід лукавий: він ознаки шукає, 
та ознаки йому не дадуть, крім ознаки 
пророка Йони. Бо як Йона ознакою був 
для ніневитян, так буде й Син Людський 
для роду цього» (Лк. 11:29-30).

Як бачимо, Христос не вважав Книгу 
Йони зібранням міфів чи алегорій. Тому, 
відкидаючи історичність повідомлень 
пророка про покаяння ніневитян, ми ви-
словлюємо й відверту недовіру словам 
Ісуса Христа. 

В коментарі до цього питання спеціаль-
но подаємо не обширні витримки з робіт 
провідних західних вчених, які показують, 
що за царського царя Адад-Нерарі III 
справді проповідував Йона і його пропо-
відь мала наслідки в історії релігії Ассирії, 
а наведемо дуже скупі відомості з  акаде-
мічної праці, виданої ще в радянські часи: 
«Проповідь Йони мала великий вплив, і все 
населення Ніневії оголошує піст і кається 
у своїх гріхах». 

Ці скупі рядки свідчать про те, що ще в 
радянські часи, за панування атеїстичної 
ідеології, неможливо було заперечувати 
покаяння ніневитян після проповіді Йони, 
якого, до речі, радянські історики визнають 
історичною особою. Історичність Книги 
Йони, до найменших подробиць показана в 
численних дослідженнях західних вчених. 
Існують докази, що вплив Йони на Ніневію 
був надзвичайно сильним. 

Божий план спасіння народів включає і 
нашу країну. І, може, нам варто скориста-
тися прикладом з Книги пророка Йони?

Ніневія в пості і молитвіНіневія в пості і молитві

Чого Бог чекає від кожного з нас
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Чи хоче людина жити? Дивне запитання. Давид 
написав цей псалом тоді, коли він перебував у 
дуже тяжких обставинах. Він опинився в полоні, 

змушений був навіть прикидатися не цілком здоровою 
людиною. Він опинився в такому стані, коли його 
хотіли вбити вороги. Але Господь його визволив. І він 
пише цей псалом, щоб прославити Бога.

Проте яке відношення мають мій язик, мої уста 
до мого життя? Для того, щоб жити гарно й добре, 
треба якісь інші речі робити, уникати гріхів. Але 
Давид, очевидно, знав Святе Писання. Це, до речі, 
не раз підкреслює апостол Петро, коли пише свої 
послання і дає настанови. Він говорить практично 
ті самі слова, його думки ніби перегукуються з дум-
ками Давида: «Бо хто хоче любити життя та бачити 
добрі дні, нехай стримає свого язика від лихого та 
уста свої від говорення підступу» (1 Петр. 3:10). Він 
майже дослівно повторює 33-й псалом, кажучи: якщо 
хочеш жити, ось тобі рецепт, ось тобі припис, ось що 
необхідне для того, щоб жити: стримуй свій язик від 
лихого і уста свої від говорення підступу.

Святе Писання справді дуже серйозно ставиться 
до цих видів порушень, які ми часто чинимо, і залишає 
дуже серйозні попередження. Але спочатку спробує-
мо розібратися, а що таке лихослів’я, тобто проголо-
шення лихих слів, що таке говорення підступу. Святе 
Писання часто говорить про лихослів’я як про тяжкий 
гріх. Апостол Павло пише: «Нехай жодне слово гниле 
не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре 
на потрібне збудування... Усяке подратування, і гнів, і 
лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом 
із усякою злобою» (Еф. 4:29, 31).

І справді, слово «лайка», вжите тут, означає, 
власне кажучи, дуже грубі слова, сварку. Сьогодні, 
до речі, на вулицях часто можна почути ці погані 
слова, звучать вони як норма, особливо в устах 
молодих.

На відміну від лайки, лихослів’я включає в себе 
дещо інше поняття. Ось декілька прикладів з Писан-
ня. Згадайте, як лихословили Ісуса Христа, коли Він 
висів на хресті. Люди, що проходили повз Голгофу, 
лихословили Його та головами своїми хитали. Вони 
не говорили лайливих слів, ні. Вони казали, по суті, 
правду: «Якщо Ти Син Божий, зійди з хреста, і уві-
руємо в Тебе». Так говорили й первосвященики, люди 
освічені. «Він назвав Себе Сином Божим, нехай тепер 
доведе це». Вони ніби нічого поганого і не говорили: 
«Той, Хто збирався храм зруйнувати і за три дні 
збудувати новий, нехай Він тепер зійде з хреста, і 
ми повіримо Йому».

Чому Святе Писання називає це лихослів’ям? Та 
тому, що ці люди намагалися принизити Його, вони 
глузували з Нього, хотіли завдати Йому болю. І в 
цьому полягало лихослів’я.

А ось ще приклад. Як Маріям та Аарон лихо-
словили на Мойсея? Вони його не сварили якимись 
лайливими словами, зовсім ні. Вони казали: «Чи 
тільки з Мойсеєм Господь говорив? Чи ж не говорив 
Він також із нами?». І ці слова Святе Письмо тлума-
чить як лихослів’я.

Або ще один приклад. Мойсей послав людей розві-
дати Ханаанський край. Вони повернулися і, як напи-
сано, пустили між ізраїлевими синами злу вістку, вони 
лихословили. Яким чином? Вони казали: «Хороша 
та земля — тече молоком та медом, овочі й фрукти 
ростуть там великі. Вона може нагодувати всіх нас, 
але там є велетні, з якими нам не справитися».  

Це була правда. І біда розвідників полягала не в 
тому, що вони щось наговорювали, видумували. Їх 
біда була в тому, що вони говорили всю цю правду 
з одною метою — щоб не йти в ту землю. Вони 
боялися. Вони не хотіли йти, тому говорили правду, 
але подавали її так, щоб у людей склалося погане 

враження про землю. Ось, власне кажучи, у цьому і 
вся суть лихослів’я.

Лихослів’я, на відміну від наклепу, — це правда, 
але правда, пов’язана з метою спричинити зло, опа-
плюжити, принизити гідність, честь, уявлення про 
щось чи про когось. Тобто не всяка правда, з точки 
зору Святого Писання, насправді корисна. Якщо 
правда говориться для того, щоб виправити людину, 
допомогти їй, тоді ця правда потрібна. Але якщо ми 
передаємо якісь правдиві повідомлення, але з іншою 
метою, то це лихослів’я.

Це жахливий гріх. Біда в тому, що ми не сприй-
маємо це як гріх. Ми себе завжди виправдовуємо: я 
ж правду сказав. Причому це може бути виражено в 
найпростіших речах, це може бути таке буденне лихо-
слів’я. Ми можемо вийти, скажімо, після богослужіння 
й говорити друзям: ось сьогодні так сумно співав хор. 
Або: проповідник сьогодні так затягнув проповідь. 
Для чого ми це говоримо? Щоб поліпшити спів чи від-
корегувати проповідь? Ні. Найчастіше ми не цю мету 
переслідуємо. А яку? Навіщо взагалі ми говоримо 
ці речі один одному? Це і є лихослів’я, тобто слово, 
сказане з лихим умислом. З метою не допомогти, а 
навпаки, принести людині якусь неприємність.

В Одесі в старі часи найстрашніша лайка полягала 
в простих словах: «Щоб ти був здоровий!». Здавалося 
б, це ж добре побажання. Що може бути поганого 
в цьому? Але вираз, з яким це мовилося, був зовсім 
не добрим. «Щоб ти був здоровий» можна сказати 
по-різному.

Лайка, лихослів’я — це тонкі гріхи, які можуть бути 
виражені навіть в інтонаціях, у відтінках. Причому 
це може іноді виявлятися у святій дії, наприклад, 
я можу сказати: друзі, помолімся ось за такого-то 
брата. У нього проблеми в сім’ї. Але я не запитав 
того брата, чи потрібно молитися за це, чи хоче він, 
щоб я молився за це і залучав інших людей до цієї 
молитви. Я про це не запитую, я сам починаю діяти, 
і активно діяти. І, по суті, проблема не в брата, а в 
мене. У мене проблема з лихослів’ям

Цікаво, що в юдейській традиції лихослів’ю нада-
вали дуже багато уваги. Рабини витлумачували лихо-
слів’я як гріх в кожному слові, тобто якщо ти сказав 
десять слів, отже, ти десять разів згрішив.

Ми часто лихословимо, коли передаємо інфор-
мацію, навіть правдиву інформацію, і не можемо 
зупинитися в цьому лихослів’ї. Чомусь цей гріх дуже 
спонукає до того, щоб його розвивати і продовжу-
вати, особливо сьогодні, коли є мобільні телефони, 
Інтернет, соціальні мережі. І там циркулює вся ця 
інформація, можливо, й правдива. Я не сперечаюсь 
про правдивість, я сперечаюсь про мету.

Те, що лихослів’я — це страшна річ, підкреслює 
апостол Яків: «Не обмовляйте, брати, один одного! 
Бо хто брата свого обмовляє або судить брата, той 
Закона обмовляє та судить Закона. А коли ти Закона 
осуджуєш, то ти не виконавець Закона, але суддя» 
(Як. 4:11).

Ніколи не обмовляйте, тобто не лихословте. 
Чому? Яків пояснює, що коли ми лихословимо, то 
виступаємо як судді, що лихословлять сам Закон. 
Чому це так? Та тому, що Закон буде судити, Закон 
має право на остаточне слово. Слово — це сила. Ще 
Бекон у давні часи говорив про те, що знання — це 
сила, а сила — це знання. Сьогодні люди воюють за 
інформацію, сьогодні ведуться інформаційні війни, 
люди сьогодні починають розуміти, що інформація 
володіє потужною силою. Силою, яка здатна зміню-
вати світ, здатна змінювати людину. 

І справді, словом можна вбити. Слово — це 
страшна і могутня зброя, і право судити, право про-
голосити це слово, остаточне слово, має лише Той, 
Котрий знає, чому ми щось робимо, Він знає мотиви, 

знає справжні причини нашої 
поведінки. Ми говоримо: «Він 
зробив це, тому що в нього 
зіркова хвороба, він слави 
шукає». А звідки ми знаємо, 
що він шукає? Слави чи гро-

шей він шукає, а чи, можливо, він просто робить це 
заради Господа, а ми йому приписуємо свої мотиви, 
ми починаємо пояснювати, що ось вона так вчинила, 
тому що в неї характер такий. Та звідки ми знаємо, 
який в неї характер? Ми проголошуємо інформацію 
про мотиви, про причини, інформацію, яка взагалі 
прихована від людей. Тільки Той, Хто знає цю інфор-
мацію, — Господь Всемогутній, Всевишній Законода-
вець і Суддя, Він і тільки Він має право проголосити 
остаточне слово.

Ми іноді думаємо: чому Христос часто не від-
повідав на слова? Він просто мовчав. Він мовчав 
не тому, що не знав, як відповісти. І не тому, що не 
розумів ситуації. Він мовчав тому, що правда була 
не зовсім корисна.

Писання багатократно попереджує, щоб ми не 
були пліткарями в народі Божому. Коли ми передаємо 
інформацію, то ми, фактично, порушуємо це слово. А 
Христос дуже серйозно ставився до слів. Він говорив, 
що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, вони 
дадуть відповідь судного дня!

За «пусте слово», тобто слово марне, пусто-
порожнє, доведеться давати відповідь. Отже, не 
тільки за обман, не тільки за крадіжки чи за грубі 
гріхи, а за всяке пусте слово нам доведеться дати 
відповідь в день суду. І далі Христос говорить: «Зо 
слів своїх будеш виправданий і зо слів своїх будеш 
засуджений».

Ми повинні усвідомити, що лихослів’я — це 
страшний гріх, що ми осуджуємо Самого Бога, ми під-
міняємо Бога собою, ставимо себе на Його місце, коли 
лихословимо. Але треба не лише усвідомити це, треба 
ще й покаятися, змінитися, треба покласти заборону 
на те, щоб вимовляти слова, які не приносять користі, 
не приносять добра, а просто передають інформацію, 
котра потім буде використана на зло, буде ганьбити 
людину, осуджувати цю людину устами інших.

Усі ті, що спробували справитися зі своїми устами, 
зі своєю мовою, можуть сказати, що це надзвичайно 
важке заняття. Апостол Яків дуже скептично ста-
виться до цього, він говорить, що зробити це може 
лише людина досконала. А до досконалості нам 
далеко. І що тоді робити нам, простим людям, котрі 
живуть у світі і постійно підставляють свої вуха під 
лихослів’я?

Власне, вихід тільки один: треба змінити серце 
людини, тоді й уста її зміняться. Цього навчав Ісус. 
Керуватись лише зовнішніми заборонами — це дасть 
мало результату. Необхідні внутрішні зміни. І лише 
тоді, коли Ісус Христос входить в серце людини, коли 
ми даємо місце Ісусу Христу, коли ми привертаємо 
свій розум до речей благородних, добрих, до Писання, 
коли ми перебуваємо ввесь час в Ісусі і в Писанні, 
коли ми працюємо для Господа, — у нас немає часу 
для лихослів’я.

Якщо Ісус Христос займає в нашому серці і в 
нашій душі головне місце, тоді для нас появляється 
можливість справитися зі своїм язиком. І якщо вже й 
говорити щось, то говорити думаючи — думаючи про 
те, для чого я це кажу і кому воно принесе користь.

Отож хочеш жити довго? Є спосіб. Є рецепт. Для 
цього потрібно стримувати свій язик від зла. Якщо 
будеш чинити так, то будеш довголітнім на землі, 
говорить Святе Писання.

Чому ми хворіємо? На це є багато причин, але, 
думаю, одна з найсерйозніших — це наш язик. Самі 
того не помічаючи, ми включаємо, детонуємо щось 
в духовному світі. І духовний світ починає реагувати, 
у нас появляються хвороби, появляються труднощі, 
виникають якісь непорозуміння. Ми самі страждаємо 
від цього. Тому спосіб жити довго простий: стримуй 
язик свій від зла і уста свої від підступних слів.

Сергій Санников.

Уже з перших місяців 
служіння Христа Його попу-
лярність була надзвичайно 
високою. Багато людей 
найрізноманітніших по-
глядів, професій і достатку 
прагнули опинитися в числі 
Його слухачів. Серед них 
був і якийсь Симон, котрого 
пізніше Христос запросить 
у число Дванадцяти учнів. 
Усе, що Писання розпові-
дає про цю людину, обмеж-
ується його прізвиськом 
— Кананіт (Мт. 10:4) або 
Зилот (Дії 1:13).

Тимчасово виконуючий обов’язки 
Президента України Олександр Турчи-
нов дав ексклюзивне інтерв’ю журналу 
Євангельської Асоціації Біллі Грема. Своє 
інтерв’ю Турчинов давав Віктору Гамму, 
регіональному директору ЄАБГ по СНД 
і Балтії, — повідомляє Християнський 
Мегапортал invictory.com з посиланням на 
Charisma News.

Як стверджує Charisma News, це стало 
першим його інтерв’ю міжнародній пресі. 

«Істина на боці тих, хто бореться за свої 
права; хто вирішив не перетворюватися 
на мовчунів, позбавлених усіх прав. У 
всіх подіях ми бачимо вияв Божої величі», 
— заявив Олександр Турчинов, зазначив-
ши, що Бог звільняє тільки тих, хто хоче 
бути вільним.

Він також додав, що під час зіткнень на 
Майдані величезні хмари диму здебільшо-
го були над силовиками, а не над протесту-
вальниками. Окрім того, Турчинов додав, 
що Бог зберіг йому життя, коли перед ним 
розірвалася граната, але тільки маленький 
осколок зачепив йому щоку, не завдавши 
ніяких інших травм.

«Я бачу руку Божу в кожній миті, коли 
беззбройні люди вийшли проти повністю 
озброєної армії професіоналів, що значно 
переважала їх кількісно, щоб відстояти 
свою свободу і незалежність своєї країни. 
Їх віра перемогла. Бог дарував їм пере-
могу», — додав Турчинов.

Він також згадав про конфлікт між 
Україною і Росією і звернувся до пред-
ставників ЄАБГ і віруючих по всьому світу 
з проханням продовжувати молитися, щоб 
в Україні знову настав мирний час. Тур-
чинов заявив, що сподівається на мирне 
вирішення конфлікту з Росією. «Якщо Бог 
за нас, то хто проти нас?», — нагадав він 
слова з Писання.

Деякі дослідники Біблії стверджують, 
що прізвисько Кананіт вказує на те, що Си-
мон був родом з містечка Кани Галілейської, 
де він став свідком чуда перетворення води 
на вино, після чого й повірив у Христа. Інші 
ж говорять про смислове значення імен: 
Кананіт (з арамейської) і Зилот (з грецької) 
означають одне й те ж — уболівальник 
Закону. У часи Христа зилотами називали 
групу ортодоксальних юдеїв, котрі суворо 
охороняли національні, культурні і релігійні 
звичаї і готові були вбивати тих, хто їх по-
рушує. Простіше кажучи, це були націона-
лісти, методом роботи яких був терор.

Зилоти могли приховувати в складках 
одягу короткі кинджали, щоб на місці роз-
правлятися з тими, хто чинив святотатство. 
Можна з впевненістю сказати, що один із двох 
мечів, які були в апостолів і про які згадується 

в Євангелії від Луки 22:38, належав Симону.
Зилоти насамперед виступали проти 

панування римлян, в яких вбачали поган 
і руйнівників національного устрою. Мож-
ливо, Симону стали близькими ідеї Христа 
про Царство Небесне, яке у свідомості на-
роду і учнів асоціювалося із визволенням 
Юдеї від римського панування. Однак, 
перебуваючи поруч з Ісусом, Симон пере-
жив і внутрішнє переродження: він не 
підняв руки на митника-зрадника Матвія, 
а після смерті Учителя не розчарувався і 
не покинув ряди апостолів.

Римляни, у свою чергу, боролися з 
зилотами, вважаючи їх вкрай небез-
печними і фанатичними. Присутність 
зилота (а отже, і його друзів) серед учнів 
викликала тривогу в римлян. Очевидно, 
римська влада не мала чіткого уявлення 
про те, що проповідує Христос, і бачила в 
Ньому бунтівника, очікувала кровопролит-
тя, бунту. Не випадково для Його арешту 
в Гетсиманському саду було направлено 

ТИМЧАСОВИЙ 
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 

ДАВ ІНТЕРВ’Ю 
ЖУРНАЛУ БІЛЛІ 

ГРЕМА

ЛИХОСЛІВ’ЯЛИХОСЛІВ’Я
Як жити справжнім, повноцінним життям? 

Писання говорить: «Хто та людина, що хоче 
життя, що любить дні довгі, щоб бачити добро? 
Свого язика бережи від лихого, а уста свої 
— від говорення підступу» (Пс. 34:13-14).

СИМОН-КАНАНІТ
«люду багато від первосвящеників і стар-
ших народу з мечами та киями» (Мт. 26:47), 
серед них були римський «відділ... війська 
та тисяцький» (Ів. 18:12).

У 66-67 роках н. е. зилоти несамовито 
билися з римлянами, ущент розгромивши 
їх загони. Історики вважають, що саме 
агресія зилотів стала причиною масштаб-
ної кампанії римлян проти юдеїв, у резуль-
таті чого в 70-ті роки н. е. було зруйновано 
Єрусалим. Ці події надзвичайно яскраво 
описав Йосип Флавій, який деякий час 
був провідником загону зилотів, у книзі 
«Юдейська війна».

Він пише про те, що, захищаючи свою 
землю від римлян, зилоти «не дорожили 
життям і не боялися ніякої смерті». Але 
Симона Кананіта серед них вже не було: 
він став провідником зовсім інших ідей 
— ідей миру, любові і прощення. Його про-
повідь звучала на берегах Чорного моря, 
у Закавказзі, де він і прийняв мученицьку 
смерть за свого Учителя й Господа.
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ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУ

ЗЗА А ЄВАНГЕЛЬСЬЄВАНГЕЛЬСЬККУ У ВІРУВІРУКОРИСНЕ І ЦІКАВЕ

КИЇВСЬКИЙ БІБЛІЙНИЙ ІНСТИТУТ
Церква Християн Віри Євангельської України

Відкрито набір до

МІЖНАРОДНОЇ МІСІОНЕРСЬКОЇ ШКОЛИ
Ми готуємо місіонерів для євангелізму і відкриття церков серед недосяг-

нених народів країн СНД, Середньої Азії, Китаю, Монголії, Туреччини і Східної 
Європи.

З 2 червня до 22 серпня 2014 року на базі Київського біблійного інституту 
місія «Світло для народів» (Швеція) проведе Місіонерську школу. Досвідчені 
місіонери, пастори, викладачі богослов’я з країн СНД і Скандинавії будуть ви-
кладати біблійні доктрини, історії місій, релігії світу, ознайомлять студентів 
з методами і стратегіями місіонерського служіння, розкажуть про відкриття 
і зростання церков.

Ми навчимо консультуванню, благовісту через ЗМІ, основам соціального і 
дитячого служіння, міжкультурному спілкуванню і допоможемо набути інші 
корисні навички.

Завершивши навчання, студенти зможуть взяти участь у короткочасних 
місіонерських поїздках до Сибіру, на Кавказ, до колишньої Югославії та в інші 
місця для розвитку довгострокового служіння.

Організатори школи забезпечують студентів триразовим харчуванням, 
проживанням і навчанням.

Вимоги до абітурієнта місіонерської школи:

4  бути членом місцевої церкви ХВЄ
4    мати рекомендацію пастора
4    досягти 18-річного віку
4    бути готовим дотримуватися всіх правил навчання і проживання,   

                        затверджених Місіонерською школою.

 До 30 травня 2014 року треба надати необхідну інформацію:

4 заяву-анкету 
4 рекомендацію пастора церкви  
4 дві фотографії 3х4 см
4 медичну довідку (форма 086у) 

Додаткова інформація – за телефонами: 

(044) 450-60-00 – секретар, 

(067) 708-43-61– координатор Антон Миколайович Кукса.
E-mail: kuksa18@gmail.com                        

Веб-сторінка:  www.kbi.org.ua

Не секрет, що з часом навіть най-
ніжніші стосунки в сім'ї починають 
втрачати тепло і ніжність. Як зберегти 
весняну свіжість почуттів? Як будувати 
сім'ю, щоб ніякі життєві шторми і бурі 
не зуміли загасити вогонь кохання? Як 
зберегти романтику в стосунках?

Ці питання хвилюють не одне молоде подружжя. 
Відповіді на деякі з них можна було почути на 
сімейному вечорі для подружніх пар із сімейним 

стажем до шести років, який 9 березня організували 
в церкві ХВЄ Івано-Франківська.

Тут були всі атрибути романтики – музика, 
свічки на столах, квіти, солодощі, ігри, несподівані 
подарунки, приємні слова. Молоді не тільки розва-
жалися, але й пізнавали тонкощі сімейної науки. На 
актуальні питання щодо проблем подружнього життя 
відповідали старший пастор церкви Юрій Веремій і 
віце-президент Євангельської теологічної семінарії 
Василь Войтович.

З перспективами розвитку сімейного служіння, 
яке, власне, і було започатковане на цьому вечорі і 
гаслом якого став заклик «Щастя будуємо разом», 
присутніх ознайомив його керівник В’ячеслав Бев-
зюк. Він наголосив, що весна-2014 повністю при-
свячена потребам молодих подружніх пар. Уже на 
30 березня на обласному рівні запланований семінар 
для молодих сімей, а з 2 квітня розпочинаються за-
няття у школі молодої сім'ї. Програма двомісячного 
курсу складена із врахуванням найактуальніших 
потреб і запитів молодої сім'ї. Серед запланованих 
тем – проблеми сімейної ієрархії, питання фінансів, 
духовне зростання, виховання дітей, інтимні стосунки 
тощо.

ЩАСТЯ БУДУЄМО РАЗОМ
Сімейне щастя – це не дарунок долі, шлюб по-

трібно старанно плекати обом партнерам. Дуже 
сподіваємося, що школа молодої сім'ї допоможе 
закласти для цього міцний фундамент.

Наш кор.
Світлина Уляни Пікуляк.

Міністр культури України Євген Нищук 
звернувся до представників Церков і 
релігійних організацій, національних 
меншин та діаспори. Він подякував духо-
венству за підтримку людей на Майдані 
та закликав спільно відстоювати нашу 
єдину і соборну Україну.

«Україна завжди відзначалася релігійною 
та національною толерантністю,  вмінням 
знаходити компроміси, спільно та конструктивно 
працювати на благо держави. Більше двадцяти 
років Україна демонструвала високі стандарти 
суспільної толерантності та мирно вирішувала 
різні конфлікти. Майдан засвідчив перед усім 

Міністр культури України 
подякував духовенству за 

відстоювання соборності України
світом, що громадяни нашої держави прагнуть 
демократичного та європейського майбутнього і 
для цього вміють об’єднуватися та перемагати. 
Нині ми також демонструємо єдність і витримку. 
Вміння спільно діяти та допомагати один 
одному.

Я дякую священикам усіх конфесій та 
релігійних організацій які підтримували людей 
на Майдані. Дякую представникам різних 
національностей, які відчули український дух та 
були разом з українцями.

Я пишаюсь кожним із Вас, дякую за високий 
патріотичний дух та закликаю спільно відстоювати 
нашу єдину і соборну Україну», – йдеться у 
зверненні Міністра культури України Євгена 
Нищука.

Старші служителі ЦХВЄУ на черговому 
засіданні Комітету,  що відбулося 13 берез-
ня, розглянули і ухвалили план реалізації 
низки важливих питань з життя Церкви.

Одне з перших питань – поширення християнської 
освіти різних рівнів: програми для членів церков, 
для молоді, дітей різної вікової категорії. Зокрема, 

завідувач відділу освіти Віктор Вознюк наголосив на 
важливості підвищення освітнього рівня дияконів і 
пасторів церков. Ті, хто вже має богословську освіту 
і несе служіння, повинні систематично підвищувати 
свій рівень знань. І для цього відділ освіти підготував 
спеціальні навчальні курси, які готовий втілювати у 
життя.

Особливу увагу старші служителі приділили 
питанню забезпечення християнських сімей корисною 
літературою. «Ми хочемо донести до батьків-
християн життєво необхідну інформацію про їхні 
обов’язки і відповідальність за виховання власних 
дітей, – наголосив старший єпископ ЦХВЄУ Михайло 
Паночко. – 2014 рік оголошено роком сім’ї. І ми 
плануємо протягом цього року надрукувати і поширити 
ряд корисних матеріалів, надрукованих українською та 
російською мовами».

Члени Комітету обговорили питання, пов’язані з 
проведенням XVII з’їзду ЦХВЄУ, який проходитиме 
20-21 травня у м. Рівному. Заслухали доповідь 
мандатної комісії та висунули пропозиції щодо 
кандидатур на виборні посади старшого єпископа і 
його заступників. Мандатна комісія продовжує роботу, 
збираючи рекомендації  від обласних об’єднань церков. 
Детальніше це питання розглянуть на позачерговому 
засіданні правління. 

Служителі також обговорили поточну ситуацію 
в країні та озвучили пропозицію щодо проведення 
молитовного віча у всіх обласних центрах України. 

Була звершена молитва за ювіляра – завідувачеві 
відділу благовісту ЦХВЄУ Олександру Попчуку 
виповнилося 50 років.

Представлені також нові старші пресвітери: у 
Львівській області – Володимир Якимів, про якого 
добре слово сказав попередній керівник обласного 
об’єднання Роман Ляховський, та на Тернопільщині – 
Віталій Яцюк, якого відрекомендував його попередник 
Володимир Терещенко.

На закінчення була звершена молитва про мир в 
Україні, а потім учасники засідання відвідали майдан 
Незалежності.

chve.org.ua.

ПРІОРИТЕТ – ОСВІТА І СІМ’Я

З Верховної Ради відкликано низку 
суперечливих законопроектів попере-
днього уряду, які різко критикувала 
релігійна спільнота України, повідо-
мляє Інститут релігійної свободи.

Насамперед йдеться про законопроект № 2142, 
який передбачав внесення змін до Закону України 
«Про захист суспільної моралі» з метою ліквідації 
Національної експертної комісії з питань захисту сус-
пільної моралі. Проти цього категорично виступила 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій. 
Глави Церков неодноразово переконували екс-пре-
зидента Януковича відмовитися від такого рішення.

Було також відкликано законопроект № 2342 
щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні. 
Релігійна спільнота та просімейні організації засудили 
цю ініціативу попереднього уряду, вбачаючи в про-
понованих змінах намір надати особливий правовий 
захист прихильникам одностатевих відносин.

Відкликання цих законопроектів не потребувало 
окремого рішення парламенту або нового складу 
Кабміну. Це обумовлено нормою статті 105 Закону 
України «Про Регламент Верховної Ради України», де 
передбачено автоматичне відкликання усіх урядових 
законопроектів, не прийнятих у першому читанні, у 
разі припинення повноваження Кабінету Міністрів 
України як їх автора.

Нагадаємо, до порядку денного четвертої сесії 
Верховна Рада включила щонайменше 34 законопро-
екти, які стосуються державно-церковних відносин, 
свободи віросповідання та питань моралі.

Як повідомляв ІРС, одразу після свого призначен-
ня Голова Верховної Ради, в.о. Президента України 
Олександр Турчинов зустрівся із Всеукраїнською 
Радою Церков і релігійних організацій та запро-
понував главам конфесій співпрацювати у справі 
розв’язання актуальних соціальних проблем держави. 

«Відновити духовність, відновити віру – це якраз і 
означатиме відновити Україну», – заявив тоді спікер 
парламенту.

З ПАРЛАМЕНТУ ВІДКЛИКАНО 
НИЗКУ УРЯДОВИХ ЗАКОНОПРОЕКТІВ


