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Різдво Христове святкуватимуть Різдво Христове святкуватимуть 
також і 25 грудня:також і 25 грудня:  
парламент прийняв законпарламент прийняв закон

Керівника Інституту релігійної 
свободи Олександра Зайця призначено 
радником Прем’єр-міністра України

Верховна Рада прийня-
ла закон, яким встано-
вила додатковий свят-
ковий і вихідний день, 
коли українці святкува-
тимуть Різдво Христове 
– 25 грудня. Водночас 
для тих, хто звик від-
значати це свято 7 січ-
ня, також залишається 
вихідний день.

У четвер, 16 листопада, за при-
йняття законопроекту № 5496 
проголосували 238 народних 

депутатів, повідомляє Інститут ре-
лігійної свободи.

Прийнятий Закон вносить зміни 
до статті 73 Кодексу законів про 
працю України та додає 25 груд-
ня (Різдво Христове) до переліку 
святкових і релігійних свят, які є 
вихідними. Це означає, що укра-
їнці зможуть святкувати Різдво 
Христове і 25 грудня, і 7 січня.

Автори ініціативи впевне-
ні, що ці зміни до святково-
го календаря України дозволить 
не лише врахувати побажання 
багатьох протестантських і ри-
мо-католицьких християн, але й 

об’єднати українське суспільство.
Водночас Голова Верховної Ради 

Андрій Парубій запропонував од-
ночасно, не чекаючи іншого зако-
нопроекту, скасувати 2 травня як 
вихідний день. Парламент підтри-
мав цю поправку. Відтак загальна 
кількість вихідних днів в Україні 
не зміниться.

Авторами законопроекту № 
5496 виступили 24 народні депу-
тати з більшості парламентських 
фракцій і груп – Павло Унгурян, 
Микола Княжицький, Дмитро Тим-
чук («Народний фронт»), Роберт 
Горват, Ольга Богомолець, Оксана 
Юринець, Олександр Бригинець 
(БПП), Олег Березюк, Ірина Подо-
ляк, Олег Лаврик («Самопоміч»), 

Оксана Корчинська, Андрій Ло-
зовий, Ігор Мосійчук (Радикальна 
партія), Сергій Соболєв, Олена Кон-
дратюк («Батьківщина»), Євген Ри-
бчинський («Воля народу») та інші.

Як повідомляв ІРС, згідно зі ста-
тистичними даними Мінкультури, 
окрім близько 23 172 православ-
них, греко-католицьких і деяких 
інших християнських громад, які 
відзначають Різдво Христове 7 
січня за юліанським календарем, 
сьогодні в Україні нараховується 
близько 11 000 релігійних като-
лицьких і протестантських громад 
(біля 30% усіх релігійних органі-
зацій України), які святкують Різд-
во Христове за григоріанським ка-
лендарем, тобто 25 грудня.

Ми повинні так бажати миру, щоб про нього співа-
ла наша душа. Бажання миру досягає максимуму 
не в політичних промовах, але в молитовних піс-
нях. Біблійні псалми саме такі. Серед війн, лиха, 
зрад псалмоспівці шукають миру, моляться і спі-
вають про нього. «Миру бажайте для Єрусалиму: 
Нехай будуть безпечні, хто любить тебе! Нехай 
буде мир у твоїх передмур’ях, безпека в палатах 
твоїх! Заради братів моїх і друзів моїх я буду ка-
зати: «Мир тобі!». Заради дому Господа, Бога на-
шого, я буду шукати для тебе добра!» (Пс. 121).

Київ називають «другим Єру-
салимом». Мені подобається 
це порівняння, мені подоба-

ється жити в Єрусалимі – якщо 
не в першому, то хоча б у друго-
му. Але при цьому я не думаю, що 
Київ – єдине місто, що заслуговує 
на подібність з Єрусалимом. Кож-
не місто може бути Єрусалимом, 
якщо шукатиме Божого шалому. 
І кожне місто може стати Содо-
мом, якщо про Бога забуде. Кож-
не українське місто може повто-
рити долю Содома і Гоморри, До-
нецька і Луганська.

Але якщо ми будемо жити 
по-Божому, то знайдемо мир і 
процвітання. Тоді Київ може стати 
Єрусалимом, бо в ньому буде той 
же Бог і той же мир. Тоді Єрусали-
мом може стати навіть Донецьк.

Але поки що ми не там – у 
мирному майбутньому Божого 
Царства, а тут, серед войовничих, 
спраглих крові сусідів; серед без-
совісних зрадників і підступних 
інтриганів. І ми стогнемо разом 
з псалмоспівцем: «Горе мені, що 
я перебуваю у Мешеха, живу із 
шатрами Кедару. Довго душа моя 

перебувала собі разом з тими, 
хто ненавидить мир. Я за мир, та 
коли говорю, то вони – до війни» 
(Пс. 119: 5-7). За однією з версій 
(якою б екзотичною вона не ви-
глядала, хоча у свій час її серйоз-
но розглядали Татіщєв та Ломо-
носов), сини Мешеха – пращури 
московитів. Але я про інше.

У чому тут справжня біда? У 
тому, що ми, будучи самі мир-
ними, але живучи серед людей 
агресивних, заражаємося війною, 
її риторикою, духом, цінностями.

«Сини віку цього» домагають-
ся своїх цілей війною, насиль-
ством, обманом. Але ми хочемо 
бути іншими, хочемо бути «си-
нами Божими». Адже пам’ятаємо 
слова Христа: «Блаженні миро-
творці, бо вони синами Божими 
стануть» (Мт. 5:9). А потім Христос 
додає: «Блаженні переслідувані 
за правду, бо їхнє Царство Не-
бесне». І це теж важливо – ми по-
винні бути готовими на вигнання 
Христа ради. Тисячі мирних про-
чан можуть зробити більше, ніж 
армії безпринципних найманців.

50 років тому сотні тисяч таких 

паломників збиралися з усієї Аме-
рики, щоб слухати пастора Марті-
на Лютера Кінга. Вони могли взя-
ти в руки зброю і помститися сво-
їм кривдникам, взяти владу і суд 
у свої руки. Але пастор Кінг гово-
рив про інше. У своїй знаменитій 
промові «Маю мрію» він звер-
тався не до влади, але до наро-
ду; не до ворогів, але до друзів: 
«Не будемо прагнути втамувати 
нашу спрагу волі, напиваючись з 
чаші гіркоти і ненависті. Ми по-
винні вести боротьбу з благород-
них позицій гідності і дисциплі-
ни. Ми не повинні дозволити, щоб 
наш творчий протест виродився 
у фізичне насильство. Ми повин-
ні прагнути досягти величних ви-
сот, відповідаючи на фізичну силу 
силою духа».

Ми хочемо жити в Єрусалимі, 
місті миру. Ми – не вони. Якщо ми 
будемо жити війною, ми зможе-
мо захопити навіть Вавилон, але 
тоді ми самі станемо Вавилоном. 
Ми можемо зруйнувати Кремль, 
але тоді його пекельні зірки бу-
дуть тріумфувати в наших сер-
цях і умах.

Ні, нехай Бог Єрусалиму буде 
Богом Києва. Тоді будемо миро-
творцями, синами Божими. Ми не 
загарбники, не судді і не кати, ми 
– лише паломники. Ми шукаємо 
Бога і Його миру. 

І де б ми не були, мир Божий 
хай буде з нами, супроводжую-
чи в наших мандрах, боріннях 
і працях; допомагаючи вижити 
в екзилі і звільняючи з полону; 
рятуючи з нестерпних ситуацій 
і відкриваючи нову перспективу.

Михайло ЧЕРЕНКОВ.

Прем’єр-міністр України 
Володимир Гройсман при-
значив своїм позаштатним 
радником з релігійних пи-
тань Голову правління гро-
мадської організації «Ін-
ститут релігійної свободи» 
Олександра Зайця.

Про це рішення глава Уряду оголо-
сив особисто на своїй сторінці у 
Фейсбуці, повідомляє Інститут ре-

лігійної свободи.
«Дуже важливо мати постійний ефек-

тивний діалог між Урядом та релігій-
ною спільнотою. І саме з метою нала-
годження такого діалогу влітку під час 
зустрічі з представниками Всеукраїн-
ської Ради Церков і релігійних органі-
зацій звернувся з пропозицією внести 
кандидатуру позаштатного радника 

Прем’єр-міністра України», – заявив 
Володимир Гройсман.

Всеукраїнська Рада Церков і ре-
лігійних організацій запропонувала 
Прем’єр-міністру на цю посаду кан-
дидатуру Олександра Зайця, який до-
бре обізнаний з роботою ВРЦіРО, за-
конодавчими проблемами та потре-
бами релігійних організацій.

«Впевнений, що наші стосунки з 
релігійною спільнотою стануть ще 
більш гармонійними та ефективни-
ми!» – прокоментував це призначен-
ня Прем’єр-міністр України. 

Нагадаємо, що під час зустрічі з 
главою Уряду у липні цього року чле-
ни ВРЦіРО обговорили перелік акту-
альних питань державно-конфесійних 
відносин. Тоді Прем’єр-міністр Володи-
мир Гройсман заявив про готовність 
Уряду до постійної взаємодії з релі-
гійною спільнотою.

«По тому пізнають усі, що 
ви учні Мої, як будете мати 
любов між собою» (Івана 
13:35). Насамперед і безпе-
речно, ці слова Ісуса стосу-
ються братів і сестер у міс-
цевих церквах. Їхня єдність 
або роз’єднаність вплива-
ють на все життя церкви, 
на її загальне здоров’я і на-
віть кількісне зростання.

Але що, коли в одному селі чи місті є 
християнські церкви різних конфе-
сій? Вони з різних традицій, у кож-

ної свій історичний шлях, і взагалі, у них 
різні підходи і розуміння практичного 
шляху спасіння і служіння. Але всі вони 
поклоняються Триєдиному Богові, чита-
ють Біблію і служать людям. 

І оскільки все дуже складно з тими 
традиціями, патріархатами, соборами 
та братствами, є щось просте від Ісу-
са – Його правдиві послідовники впі-
знаються, коли мають любов між собою.

Отже, я вибираю любити.

… І тому поважаю іншого, не розу-
міючи і навіть не погоджуючись з його 
традицією. 

… І тому шукаю спілкування задля 
розуміння. 

… І тому готовий для спільної праці і 
молитви про добро міста. 

… І тому сумую з провалів, промахів 
і публічних гріхів служителів усіх кон-
фесій, бо це зневажає Ісуса перед ли-
цем усього суспільства. 

… І тому радію успіху у служінні кож-
ної громади. 

… І тому вважаю за честь навчатися 
у християнській спільноті. 

… І тому не вимагаю, щоб інші става-
ли такими ж, як я, у слідуванні за Ісусом.

… І тому залишаюся собою у своєму 
служінні Господеві. 

… І тому вважаю ближнього вищим 
за себе.  

… І тому прикликаю усі благословен-
ня Триєдиного Бога на кожного. 

Я вибираю любити, бо вважаю, що світ 
настільки безбожний і там так багато 
грішників, що ні моя церква, ні моя кон-
фесія самі не справляться з благовістом.

Я вибираю любитиЯ вибираю любити
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Томас Карлейль, англій-
ський філософ XIX сто-
ліття, перевернув усі мої 
уявлення про суспільство. 
Його ставлення до де-
мократії, якої всі ми так 
прагнули, вразило мене. 
«У світі стільки йолопів, а 
ви влаштовуєте вільні ви-
бори...» – писав Карлейль.
Що робити з йолопами?
Ми так прагнули демократії, і ось 

вона прийшла. Ми обираємо собі 
Президента, якого хоче більшість, 
ми обираємо собі Верховну Раду 
таку, яку хоче більшість. Потім Пре-
зидент, якого обрала більшість, при-
значає некомпетентний (як пізніше 
виявляється) уряд, і уряд цей прямує 
у відставку, а хтось тікає в Ізраїль із 
тихою надією на успішне майбутнє 
своїх наступників.

Тим часом обрані більшістю на-
роду депутати приймають такі зако-
ни, яких не може виконувати ні біль-
шість народу, ні його ж таки меншість, 
а всю решту часу ці обранці самовід-
дано працюють над вдосконаленням 
цих законів. Папери пишуться, руки 
жестикулюють, кнопки натискають-
ся, прапорці майорять. А все стоїть 
на місці. Чому ж так діється?

Вільні вибори – це далеко не па-
нацея від наших проблем. А все тому, 
що в нас є певні ілюзії щодо нашої 
більшості. Ми подивилися на США, 
побачили, як вільно і щасливо вони 
живуть, якими багатими і сильними 
є демократичні країни, і вирішили: 
ось нарешті ми знайшли розв’язан-
ня всіх наших проблем – вільні ви-
бори. І якось само собою вирішило-
ся, що те, чого хоче більшість, буде 
найкраще.

Аж гульк! Від наших очей схова-
лась одна обставина: демократичні 

країни процвітають не тому, що в них 
більшість обирає собі уряд і прези-
дента, а тому, що в них йолопи ста-
новлять меншість.

А хто ж вони такі, йолопи? Один 
голова правління місцевої філії ве-
ликого українського банку розпо-
вів мені таку історію. Приїхала до 
них делегація – чи то з Німеччини, 
чи зі США –ознайомитися з можли-
востями співпраці. Усі представни-
ки, які приїжджали до них раніше, 
мило усміхалися, навіть пили горіл-
ку, потім поверталися на батьківщи-
ну і зникали без жодного сліду. Тому 
на прощальному фуршеті мій спів-
розмовник, мало не вхопивши за ла-
цкани того іноземця, запитав: «Про-
шу вас, поясніть, чому ніхто не хоче 
з нами співпрацювати, чому всі ті-
кають і ніхто не повертається?». Той 
уважно подивився на нього і запи-
тав у відповідь: «Слухайте, чому ви 
весь час брешете?».

Йолопи – це люди, які говорять 
неправду і думають, що цього ніхто 
не помічає. Таких, як не дивно, лег-
ко обдурити.

Йолопи – це ті, що дають дітям 
приклади поганої поведінки. «Яка 

жахлива молодь!» – дивуватимуть-
ся вони потім.

Йолопи – це ті, що напивають-
ся або вживають наркотики, щоб 
розслабитися.

Йолопи – це ті, що грубо лають-
ся, бо їхні голови набиті половою.

Йолопи – це, як на мене, навіть 
ті, що курять. Бо дві години на день 
йде на куріння, ще дві – на те, щоб 
заробити на сигарети, ще дві години 
на день треба працювати на ліки від 
сигарет, а ще дві години доведеть-
ся лікуватися.

Нація йолопів працює на тютюн. 
А коли п’ятнадцятирічна донька за-
курює у присутності батьків, йолопи 
кліпають очима і чухають потилицю. 
«Да-а. . .» – кажуть вони.

Йолопи – це ті, що зраджують свою 
дружину чи чоловіка, а потім диву-
ються, що хтось зрадив і їх.

Йолопи – це ті, що пасуть очима 
чужих жінок, а потім позичають гро-
ші на ліки від сифілісу, обурюючись: 
«Чому саме я, а не Лесик?».

Йолопи – це ті, що за гроші йдуть 
на злочин, топчучи свої переконан-
ня. Йолопи не мають переконань, які 
будуть обстоювати до смерті.

Йолопи – недобрі, сміються над 
іншими, розпускають плітки, воро-
жать на картах, чаклують і читають 
гороскопи. «Ми розлучилися, бо вона 
Бик, а я Баран», – кажуть вони. Йоло-
пи забобонні.

Йолопи постійно запізнюють-
ся. Можуть пообіцяти і не виконати.

Йолопи не патріоти. Вони не по-
важають свій народ і не люблять сво-
єї батьківщини. Постійно обмовля-
ють владу. Вони невдячні й безпе-
рестанку нарікають.

Йолопів не поважають у світі.
Йолопи – нещасні. На їхніх об-

личчях смуток. «Як нам бути радіс-
ними, коли у нас стільки проблем?» 
– нарікають вони.

Йолопи – боягузи. Вони вважають 
себе мудрими й обережними, але 
завжди дістають найбільше ударів.

Йолопи вважають себе хитрими, 
але вони завжди обдурені.

Йолопи не читають Святе Письмо, 
не моляться. Вони можуть виглядати 
релігійними, але не докладають зу-
силь, щоб жити так, як учив Ісус Хри-
стос, і допомогти жити так іншим. 
Час їхнього життя мине безглуздо.

Йолопи мовчать, коли в їхній при-
сутності чиниться злочин. «Моя хата 
скраю», – думають вони. А потім і їх-
ніх дітей убивають чи ґвалтують.

Кого, ви думаєте, оберуть йолопи?
Коли я написав це все і перечи-

тав, то відчув, як по мені аж мураш-
ки поповзли. Хтось, можливо, ска-
же мені: «Легко Карлейлю говори-
ти. Якби я був англійцем і жив би в 
Англії, то я б тоді поважав свій на-
род і був би патріотом». Так скаже 
йолоп. Англія велика тим, що вона 
розпочала і провела дейолопізацію.

Йолопи будуть завжди, але слід по-
всякчас боротися, щоб їх було мен-
ше. Це потребує особливих зусиль, 
бо йолопи люблять бути у більшо-
сті: це допомагає їм відчувати, що 
все нормально.

Йолопи не можуть довго жити у 
власній незалежній державі, бо вони 
не можуть нести відповідальності за 
долю батьківщини і не помруть за 
неї у разі потреби. Їх просто повби-
вають, як баранів.

Батьківщина в небезпеці! Украї-
ні потрібна шляхта. Вбий у собі йо-
лопа! Стань шляхтичем. Допоможи 
стати шляхетними своїм ближнім. 
Завжди говори тільки правду. А тоді 
ми влаштуємо вільні вибори і обе-
ремо собі шляхетного президента.

Стаття написана у 1996 році. 
P. S. За роки незалежності ми зро-

били 40 млн. абортів. Ми здійснює-
мо найбільшу у світі кількість абор-
тів на душу населення. 80% перших 
вагітностей в Україні переривається 
абортами. Ми самі знищуємо прак-
тично всіх наших первістків – силу 
і красу нації.

Серед 500 тисяч українок, які на-
роджують щороку, 150 тисяч ром-
ської національності і 100 тисяч та-
тарок. Зі своїх гаманців ми оплачує-
мо ріст народів, у яких з нами окремі 
рахунки. І ми заплатимо. У той же 
час наші прекрасні сестри і доньки 
стали м’ясом на ринку секспослуг у 
всьому світі.

Ми виробляємо найбільшу кіль-
кість дитячої порнографії. Ще трохи 
і ми станемо європейцями і будемо 
женити геїв (веселих). Ми лідируємо 
у поширенні СНІДу, венеричних хво-
роб, туберкульозу, наркоманії. У нас 
найбільша кількість безпритульних, 
покинутих дітей, сиріт, а також дітей, 
народжених поза шлюбом, та дітей, 
що виховуються в неповних сім’ях. 
За рівнем дитячого алкоголізму ми 
недосяжні у світі.

Відсоток розлучень у нас один з 
найбільших у світі.

Хто вам говорить, що ми заслуго-
вуємо кращого життя, кращої долі і 
кращого короля?

Це неправда.

Фарисеї були найбільшими ворогами Ісуса серед людей. Вони непра-
вильно Його оцінювали, але найбільша їх проблема полягала в тому, 
що вони неправильно оцінювали не лише Бога, й самих себе. Христос 
міг прийти різними способами – вони все одно відкинули би справж-
нього Ісуса, адже вони відмовилися вірити, що потребували того 
єдиного, що Він прийшов дати. Вони переповідали чутки Його учням: 
«Чому з митниками та із грішниками ви їсте та п’єте?» (Лк. 5:30). Але 
Ісус почув їх і сказав: «Лікаря не потребують здорові, а слабі. Не при-
йшов Я, щоб праведних кликати до покаяння, а грішних» (Лк. 5:31-32).

Ісус не говорив, що Він прийшов спасти тільки 
тих людей, які виглядають такими, що потребу-
ють Його якнайбільше: ґвалтівників, блудниць 

і вбивць. Ніхто не потребує Його більше, ніж ви 
чи я. Ісус говорив, що прийшов спасти людей, 
які усвідомлюють свою потребу в Ньому. У той 
час, як фарисеї трималися здалеку і задуму-
вали вбити Ісуса, митники і грішники вбирали 
в себе кожну хвилину Його короткого життя.

Ісус дорікає фарисеям, кажучи: «Добре про-
рокував про вас, лицемірів, Ісая, як написано: 
«Оці люди устами шанують Мене, серце ж їх 
далеко від Мене. . .» (Мр. 7:6). Вони розробили 
способи виглядати благочестиво замість того, 
щоб насправді віддати перевагу Богові у своїх 

серцях. Те, що вони знали про Бога, було ві-
дірване від того, що вони відчували до Бога.

Як розпізнати фарисея? Ісус звертає нашу 
увагу щонайменше на шість вказівних стовпів 
на дорозі, що відводить від благодаті.

Фарисеї знають, що потрібно 
говорити, але не роблять те, що 

говорять
Ісус сказав: «Тож усе, що вони скажуть вам, 

– робіть і виконуйте; та за вчинками їхніми не 
робіть, бо говорять вони – та не роблять того. 
Вони в’яжуть тяжкі тягарі і кладуть їх на люд-
ські рамена, самі ж навіть пальцем своїм не 
хочуть їх порушити» (Мт. 23:3-4).

Остерігайтеся розходжень між тим, у що 
ви вірите, і тим, як ви живете. Які відмовки 
ви знаходите для гріхів, що обплутують вас? 

Фарисеї все роблять так, щоб їх 
зауважували інші люди

«Усі ж учинки свої вони роблять, щоб їх 
бачили люди» (Мт. 23:5). Фарисеї молилися, 
щоб їх бачили інші люди (Мт. 6:5). Вони слу-
жили бідним, щоб їх бачили інші люди (Мт. 
6:2). Вони виконували Писання, щоб їх бачи-
ли інші люди (Мт. 6:1). І вони отримували те, 
чого справді прагнули: визнання і пошану від 
інших людей. Чого шукаєте ви?

Фарисеї відводять людей від 
Ісуса і Його благодаті

Ісус висловлює й третє звинувачення: «Горе 
ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що пе-
ред людьми зачиняєте Царство Небесне, – бо 
й самі ви не входите, ані тих, хто хоче ввій-
ти, увійти не пускаєте!.. Горе вам, книжники та 
фарисеї, лицеміри, що обходите море та зем-
лю, щоб придбати нововірця одного; а коли 
те стається, то робите його сином геєни, вдвоє 
гіршим від вас!» (Мт. 23:13, 15).

Одна з найбільших небезпек фарисейства 
полягає в тому, що воно заразне. З якої причини 
люди йдуть за вами? Вони шукають Бога, Яко-
го видно через ваше життя, чи чогось іншого?

Фарисеї додають свої 
переконання і традиції до Слова 

Божого
У всі часи фарисеї любили і захищали свої 

традиції, які обтяжували Божий народ. Вони 
запровадили закони, що дозволяють людям за-
бирати свої слова назад в деяких обставинах, і 
слідкували за їх виконанням. Якщо хтось клявся 
храмом, він не був зобов’язаний виконувати свої 
обіцянки, але якщо він клявся золотом храму, то 
вже був зобов’язаний (Мт. 23:16). Ісус говорить: 
«Ваше ж слово хай буде: «так-так», «ні-ні». А 
що більше над це, то те від лукавого» (Мт. 5:37).

Чи є для вас Слово Боже авторитетною основою 
вашої віри, а чи ви додаєте до Божого людське?

Фарисеям бракує любові до 
нужденних

Ісус дорікає їм: «Горе вам, книжники та 
фарисеї, що даєте десятину із м’яти, і ганусу й 
кмину, але найважливіше в Законі покинули: 
суд, милосердя та віру; це треба робити, і того 
не кидати. Поводирі ви сліпі, що відціджуєте 
комара, а верблюда ковтаєте!» (Мт. 23:23-24).

Замість того, щоб співчувати грішникам, вони 
з погордою дивилися на Ісуса, бо Він сидів з 
ними (Мр. 2:16). Вони обурилися, коли Ісус зці-
лив засохлу руку, замість того, щоб бажати по-
бачити того чоловіка зціленим (Мр. 3:5-6). Вони 
проклинали Ісуса за те, що Він вигнав демо-
на з іншого чоловіка, замість того, щоб раді-
ти, що той нарешті став вільним (Мт. 12:22-24).

Ті, хто вмер разом з Христом, померли для 
самих себе і живуть заради потреб та інтере-
сів інших людей.

Фарисеї приховують гріх 
замість того, щоб визнати його і 

покаятися
«Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, 

що чистите зовнішність кухля та миски, а все-
редині повні вони здирства й кривди! Фари-
сею сліпий, – очисти перше середину кухля, 
щоб чистий він був і назовні! «Горе вам, книж-
ники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гро-
бів побілених, які гарними зверху здаються, а 
всередині повні трупних кісток та всякої не-
чистоти! Так і ви – назовні здаєтеся людям за 
праведних, а всередині повні лицемірства та 
беззаконня!» (Мт. 23:25-28).

Законопослушні зовні, але повні беззакон-
ня всередині. З побіленими стінами зовні, але 
повні смерті. Кажуть, що мають спілкування 
з Ісусом, в той час, як вони ходять в темряві 
(1 Ів. 1:6). Ті, хто любить Ісуса, визнають свої 
гріхи, знаючи, що «Він вірний та праведний, 
щоб гріхи нам простити, та очистити нас від 
неправди всілякої» (1 Ів. 1:9).

Чи не перетворюємося ми на фарисеїв?
 М. С.

Йолопи недобрі сміються над Йолопи не можуть довго жити у

Присвячується йолопамПрисвячується йолопамІгор ТКАЛЕНКО

ФаФФ рисеї буб ли найбільшими ворогами ІІІсуса серед людеййй Вони непра Остерігайтеся розходжень між тим у що Ф б б і
СУЧАСНІ ФАРИСЕЇСУЧАСНІ ФАРИСЕЇ
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Історія християнина в Радянській армії
Історія комуністичних репресій проти віруючих – це наче купле-

на сто років тому книга, яку так і не довелося відкрити. Сотні ти-
сяч людей протягом існування СРСР були покарані безбожницькою 
владою. Десятки тисяч були закатовані.
Навіть у відносно «ліберальні» часи «КГБ» продовжував вистежу-

вати, карати, а за допомогою журналістів партійних видань, кари-
катуристів ще й висміювати тих, які жили не за «найгуманнішою у 
світі» Конституцією, а за Святим Письмом.
На відміну від шістдесятників, дисидентів і націоналістів, єван-

гельські християни сприймали виклики тоталітаризму з вірним сто-
їцизмом і фаталізмом.
Мовляв, «Бог дав нам випробування – ми їх з честю подолали». 

Звісно, існує певна література, спогади, присвячені опозиції кому-
ністичній державі, але широкий загал про ті видання та їхніх ав-
торів майже не чув.
І тому раджу прочитати цю історію. Це життєва драма зі смер-

тельною крапкою у кінці земного життя.

Головний герой – солдат Радянської ар-
мії Іван Мойсеєв. Народився 1952 року у 
селі Волонтировка Суворовського району 

Молдавської РСР. Батьки виховували восьме-
ро дітей – сім синів і дочку. Родина належала 
до церкви євангельских християн-баптистів. 
Перед службою у війську Іван прийняв свя-
те хрещення і певний час навіть проповіду-
вав Євангеліє серед молоді. Працював водієм.

У листопаді 1970 року Івана мобілізува-
ли до армії. Ясна річ, це стало великим ви-
пробовуванням для юнака. Більшість солда-
тів, а особливо – офіцери вороже ставили-
ся до його віри.

16 липня 1972 року у місті Керч (тоді – 
Кримської області, нині – Автономна Респу-
бліка Крим, тимчасово окупована Російською 
Федерацією) під час відбування військової 
служби у в/ч 61968 «Т» був вбитий.

Його родичі склали і поширили у самвида-
ві текст «Надзвичайного повідомлення». Збе-
рігаємо правопис брошури, надрукованої не-
забаром після смерті Івана у Каліфорнії у ви-
давництві «Голос Спасіння».

Міністру Оборони СССР Гречко А. А.
Генеральному Секретарю ЦК КПСС Брежнєву 
Л. І.
Копії: Генеральному Секретарю ООН К. 
Вальдхайму,
Міжнародньому Комітетові Оборони Прав 
Людини при ООН,
Президенту Академії Наук СССР професору 
Келдишу М. В. ,
Голові Спілки Письменників СССР,
редакціям газет: «Советская Россия», 
«Правда», «Известия»,
Раді Церков ЄХБ в СССР,
Раді родичів в’язнів СССР,
усім християнам
від родичів Мойсеєва Івана Васильовича, 

замученого в рядах Червоної армії, які жи-
вуть в с. Волонтировка Суворовського райо-
ну Молдавської ССР.

«І сталося, кожен, хто це бачив, то говорив: 
«Не бувало й не бачено такого, як це, від дня 
виходу Ізраїлевих синів з єгипетського краю 
аж до цього дня» – Суддів 19:30.

… Зраненого, вимученого тяжкими муками, 
але ще живого, на очах підполковника Мал-
сина В.І. його насильно втопили в Чорному 
морі на глибині 156 см при його 185 см фі-
зичному зрості.

Свідоцтво» але досліди при анатомуванні 
бриніли: «Умер від насилля».

17 липня 1972 р. в год. 8 нас повідомили 
телеграмою такого змісту: «Ваш син трагічно 
загинув, сповістіть про свій виїзд».

Ми приїхали до міста Керч і вирішили по-
ховати сина в рідному селі. Нам показали об-
личчя сина в домовині, після чого цинкова до-
мовина була залютована. З нами був також 
наш син Семен, комсомолець, який був покли-
каний військовою владою до окремої кімна-
ти, де з ним довго про щось розмовляли. Син 
нам не сказав про це ні слова.

Для того, щоб відвезти домовину до с. Во-
лонтировки, з військової частини був призна-
чений капітан Платонов В. В. , а також рядовий 
солдат, які й привезли до села домовину 20 
липня 1972 року. Отримавши домовину з ті-
лом сина, ми прийняли рішення оглянути тіло, 
а також зробити з нього знімки. Для того нам 

треба було розрізати залютовану домовину.
Платонов В. В. побачив це, дуже захвилю-

вався і сказав: «Нам треба негайно їхати, бо 
ми не маємо часу», – і вони удвох із солдатом 
сіли до авта і від’їхали. Ми відчинили домо-
вину і почали здіймати одежу із замученого 
сина. Але Семен насильно намагався не до-
пустити нас до цього і казав: «Фотографуйте 
його в одежі».

Коли ж ми розділи сина, то побачили на 
його тілі біля серця шість ран, проколених чи-
мось круглим. На голові з правого й лівого бо-
ків також видніли сліди заподіяних йому ран, 
ноги і плечі також були дуже побиті, а на гру-
дях – знаки попечення. Навколо уст видніли 
синці від побиття.

Усе це бачили 23 свідки, мешканці села Во-
лонтировки, вони й ствердили це своїми під-
писами в акті від 20 липня 1972 року.

Із свідчення начальника Малсина В. В. під 
час його розмови з родичами Івана, треба під-
креслити наступне: «Дня 16-го вранці я був 
дуже зайнятий працею, приймаючи відвіду-
вачів. Пополудні разом з Мойсеєвим ми по-
їхали автом ГАЗ-69 на берег моря». За сло-
вами рядових солдат, «Малсин виїхав автом 
«Победа» разом з невідомими особами в ци-
вільному, а Мойсеєв їхав за ними сам один 
автом ГАЗ-69»»

«Мойсеєв умирав тяжко, він боровся зо 
смертю, але умер християнином», – заявив 
потім Малсин.

19 липня 1972 р. , коли родичам віддава-
ли тіло Мойсеєва, Малсин сказав: «Сьогодні я 
докурюю сьому пачку сигарок», а 1 серпня він 
сказав: «За цей тиждень моя дружина схуд-
ла на 15 кг від переживань по смерті Мойсе-
єва. Вона сказала, що більше не сяде до того 
авта, яким він їздив».

Ми, родичі, просимо:
Негайно вислати медичну комісію для до-

слідження причини смерти нашого сина. До-
слідити все, а також знайти винуватців, які 
його замучили.

Ми, родичі, є християнами, ми маємо ще чо-
тири сини, що молодші за Івана. Вони також по-
винні колись відбути службу в Червоній армії, 
але якщо з боку військової влади їхнє життя не 
буде забезпечене, якщо не будуть виявлені вбив-
ці Івана, ми своїх синів в таку армію не віддамо.

Враховуючи факт, що віруючі в нашій країні 
завжди виставлені на знущання, бо про це ми 
маємо багато фактів, вважаємо, що експерт-
на комісія без участи лікарів із християн не 
буде повною. Тому ми погоджуємося перевести 
досліди причин смерти нашого сина тільки з 
участю двох лікарів християн, яких ми готові 
дати. Тому просимо сповістити нас про дату 
приїзду такої комісії чотири дні перед тим.

До цього ми долучуємо:
1. Акт свідків.
2. Копію свідоцтва смерти.
3. Фотографічні знімки частин тіла ми 
доручимо експертній комісії в день її 
приїзду.
З пошаною до вас: підписи: Мойсеєв В. Т. , 

Мойсеєва І. К. , Мойсеєв В. В. , Мойсеєв Р. В. , 
Мойсеєва Н. В.

Відповідь адресуйте: село Волонтиров-
ка Суворовського району Молдавської ССР. 1 
серпня 1972 року».

Родина, ясна річ, не змогла нічого дізна-
тись. Численні звернення, волання про увагу 
й розгляд справи, по суті, залишалися без від-
повіді. Система була невблаганна. «Втопився». 
Страшні світлини, що їх було долучено до ли-
стів до органів влади, преси, міжнародних ор-
ганізацій свідчили про інше. Івана жорстоко 
катували, палили гарячим залізом, а лише по-
тім утопили, приховуючи навмисний злочин.

Його брати зі Слободзейської, Бендер-
ської, Єрмоклейської, Заїмської, Тирасполь-
ської церков ЄХБ, учасники похорону, які ба-
чили тіло перед похованням, у спеціальному 
«акті» ствердили:

«Він був мучений і катований за Ісуса. 16 
липня ц. р. був його останній день для наду-
мання. Як кажуть документи, якісь люди в ци-
вільному разом з військовими офіцерами ба-
гато разів давали Мойсеєву Івану «термін до 
надумання», вимагаючи його відречення від 
християнської віри. Там його мучили, але він 
залишався вірний Господові і не відрікся від 
Христа».

20 липня 1972 року відбувся велелюд-
ний похорон. Серед вінків живих квітів люди 
тримали в руках плакати «Для мене життя – 
то Христос, а смерть – надбання», «Не бійте-
ся тих, що вбивають тіло, душі погубити вони 
не можуть», «Побачив під жертівником поби-
тих за Слово Боже». Всі співали духовні пісні, 
проводжаючи брата Івана на Небо.

Самвидавний «Бюллетень Совета родствен-
ников заключённых евангельских христиан-бап-
тистов в СССР», оприлюднивши факт смерті 
Івана Мойсеєва, нагадав, що це не перший ви-
падок насильства над віруючими. Приміром, 
раніше у в’язниці в Барнаулі було так само за-
катовано брата Миколу Хмару.

У записничку Івана, який передали після 
його смерті батькам, були записані вірші, що 
він їх складав. Ось один із них:

Хай Христова любов
В вашім серці горить,
Як на березі моря маяк.
Щоб і недруг, і друг
Могли завжди сказать:
Всім нам треба любити отак!
Незадовго до смерті солдат приїздив до-

дому. І батьки, наче передчуваючи, записали 
його розповідь про те, що з ним відбуваєть-
ся у лавах армії на магнітофонну плівку. Ось 
одна з його історій.

«Коли я приїхав до військової частини, то 
почав шукати собі тихого місця для молит-
ви. Я зауважив одну кімнату, в якій нікого не 
було до десятої ранку. Там працював якийсь 
військовий старшина, але вранці до його при-
буття там нікого не було.

Ми вставали в шостій ранку. Я відразу вдя-
гався і йшов туди для молитви аж до сніданку. 
Солдати тоді проводять фізкультурні вправи, 
а я протягом двох годин пробуваю в молитві. 
Інколи навіть спізнювався на сніданок, бо ні-
коли не дивився на годинник.

Так минуло два місяці. Потім прийшов день 

випробовування. Бог відкрив мені, як я пови-
нен діяти. Того ранку я встав о п’ятій і молив-
ся до години 9-ї. А о 9-й спішно пішов на пло-
щу вправ і став в ряди на своє місце. За мною 
вже шукали. За спізнення довелося відпові-
дати перед начальником роти. Він уже знав, 
що я віруючий.

Майор наказав мені стати в ряди і сказав, 
що я буду покараний. Рота робила вправи, а 
я тим часом розмовляв з військовим старши-
ною на іншу тему. Він намагався перекона-
ти мене, щоб я відрікся від моїх переконань.

Коли ми вернулися до кошар, я знову був 
покликаний до канцелярії, де зо мною гово-
рили багато військових старшин. Покарали 
мене тим, що заставили всю цю ніч працю-
вати. І я працював з радістю. Солдати потім 
мали свої військові вправи, а я замітав і мив 
в кошарах долівку.

Кошари були великі, треба було мити до-
лівку і сходи щіткою з милом. Праця була тяж-
ка, але я з радістю її виконував. Старшини по-
бачили, що я працюю з радістю, почали мене 
кликати до одного, то до другого. Накінець 
покликали до найголовнішого – командира 
дивізії. Але мене зустрів його політичний за-
ступник, з яким я розмовляв біля трьох годин.

Спочатку він кричав на мене, але потім я 
попросив: «Дозвольте мені сказати вам кіль-
ка слів». Він дозволив, думаючи, що вже пе-
реконав мене. Але я ввесь час більше слухав 
Бога, ніж людей, а тому сказав: «Ви даремно 
лякаєте мене криком». Тоді він узяв двоє крі-
сел і запропонував мені сісти. Розмовляв зо 
мною тихо і спокійно, побачив, що нічого не 
може зо мною зробити, і вийшов.

Після цього мене відвезли до іншої вій-
ськової частини, де зо мною весь день розмов-
ляв полковник. За 20 днів ми відбули 500-кі-
лометровий марш для водіїв автом і нас від-
везли до Керчі.

Там почали мене випробовувати. П’ять днів 
мені нічого не давали їсти. Питали, чи я був 
коли-будь хворий. Я сказав, що ні, я не знаю, 
що таке лікарня. Вони, напевно, думали, що за 
п’ять день без поживи я захворію. Але я не за-
хворів. Слава Богу!

Я не захворів тому, що молився. Перевіри-
ли мене рентгеном – я був здоровий. І мене 
відпустили. Про це довідалися інші військо-
ві старшини і сказали: «Дайте йому їсти, бо 
коли він помре з голоду, ви осоромите нас».

На військові вправи я не ходив, також не 
співав їхніх світських пісень.

Потім мене випробовували удруге. Була вже 
зима. Надворі багато снігу, 30 ступенів моро-
зу. Усі солдати сплять в кошарах, а мене ви-
водять надвір і кажуть стояти на морозі п’ять 
годин тільки в шатанях, у військовій сорочці, 
шапці і чоботях. Я стояв і весь час молився і 
Господь давав мені силу і був зо мною.

По тому мене кличуть до канцелярії і пита-
ють, чи я не передумав. І знову повторюється 
та сама кара. Але я не відчував морозу. Вони 
дивилися на мене й дивувалися. Бували ви-
падки, що я стояв на морозі всю ніч, а бува-
ло, що й кілька ночей. Так минуло два тижні. 
Після цього мені дозволили спати в казармах 
разом з солдатами».

Ми не знаємо, хто врешті вирішив позбути-
ся непокірного солдата. Але факт його страд-
ницької смерті був зафіксований на фото, які, 
на щастя, перетнули «залізну завісу», кордо-
ни СРСР і стали відомі у світі.

Родина зробила також копії його листів і 
свідчень, які поширювались у магнітовигляді.

15 липня 1972 року, за день до смерті, Іван 
написав листа рідному брату Володимиру. Там 
є такий рядок: «Скажи батькам так: «Іван на-
писав мені листа, що він за наказом Ісуса Хри-
ста йде в бій, а цей бій християнський і неві-
домо, чи вернеться він. Бажаю усім вам, дорогі 
друзі, молоді чи старі, нагадати одного вірша 
з Об’явлення 2:10 – «Будь вірний до смерти, і 
дам тобі вінця життя». Прийміть, може, вже й 
останній привіт на цій землі від вашого най-
меншого брата Івана».

Вахтанг КІПІАНІ.
Журналіст, історик, 

головний редактор сайту
«Історична правда».

ММУЧЕНИКУЧЕНИК І ІВАНВАН М МОЙСЕЄВОЙСЕЄВ
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3-4 листопада 2017 року 
у Національному пала-
ці «Україна» в Києві від-
булася фінальна подія  
року, що пройшов під 
знаком R500. Тема уро-
чистого форуму – «Ре-
формація: уроки історії та 
завдання на майбутнє».

За рік євангельсько-протестантські 
громади провели велику роботу: 
від різноманітних акцій для по-

пуляризації християнських ціннос-
тей (на Різдво, Пасху, День подяки), 
заходів з упорядкування міст і сіл до 
всеукраїнського автопробігу та чис-
ленних благодійних проектів.

«Святкування Реформації, яке ми 
відзначаємо цього року, внесло чима-
ло поправок і змін у наше мислення. 
Важливо, щоб ми не захоплювали-
ся зовнішнім, не забували про свою 
місію – нести правду в люди, – наго-
лосив старший єпископ УЦХВЄ Ми-
хайло Паночко під час виступу на 
урочистому відкритті форуму. – Я 
глибоко вірю, що без Ісуса немож-
ливо змінити особистість: ні культу-
ра, ні наука (хоча вони потрібні) не 
можуть проникнути в глибину люд-
ського духа і навести там порядок. 
Ісус робить реформу в серці».

Програма першого дня форуму 
була надзвичайно  насиченою: два 
пленарні засідання, лекції, панель-
ні дискусії, секції та майстер-класи.

Привітати учасників із 500-річчям 
Реформації прийшли багато держав-
них діячів та гостей з-за кордону. Зо-
крема в. о. міністра охорони здоров’я 
Уляна Супрун подякувала Церквам 
за підтримку медичної  реформи та 
попросила й надалі молитися за її 
становлення в Україні.

Свою повагу до справи, яку сьо-
годні роблять євангельські Церкви, 
засвідчили віце-прем’єр-міністр 
України Геннадій Зубко, українська 

громадська діячка, народний депутат 
України Ганна Гопко, керівник пар-
ламентської фракції «Самопоміч» 
Олег Березюк, а також голова під-
комітету з питань державної політи-
ки у сфері свободи совісті та релі-
гійних організацій Комітету Верхов-
ної Ради України з питань культури і 
духовності Віктор Єленський. До їх-
ніх слів подяки доєдналися народ-
ний депутат від фракції «Батьківщи-
на»  Іван Крулько та заступник ліде-
ра Радикальної партії з економічної 
політики Віктор Галасюк.

Зі словом привітання до укра-
їнських вірян звернулися гості з-за 
кордону: на форум прибула ціла де-
легація державних  та громадських 
діячів-християн зі  штату Алабама 
(США) та деяких інших штатів Аме-
рики. Тепле слово сказав посол Рес-
публіки Корея в Україні Лі Янг Гу, а 
також голова П’ятидесятницької Єв-
ропейської Спільноти (PEF) Арто Ха-
малайнен та давній друг України, ви-
конавчий директор місії «Світло для 
народів» зі Швеції Раулі Лехтонен.

На кожному пленарному засіданні 
демонструвалися відеозвіти про ро-
боту євангельсько-протестантських 
церков у різних регіонах країни. По-
чесними відзнаками нагородили го-
лів оргкомітетів R500 та державних 
службовців, журналістів і бізнесме-
нів, які на місцях доклали немало 
зусиль, щоб заходи з відзначення 
500-річчя Реформації досягли мети 
– показали людям, що лише Слово 
Боже та утвердження християнських 
цінностей здатне змінити нашу краї-
ну, як це було колись із європейськи-
ми державами.

Першого дня роботи фору-
му відбувалися також секційні за-
няття та майстер-класи за різни-
ми напрямками: громадська та 
політична робота, економіка та біз-
нес, сімейні цінності, медіа тощо.

А окрасою двох днів роботи форуму 
стали панельні дискусії за участю єпи-
скопів та вчених-богословів, які блис-
куче провів пастор Ірпінської біблій-
ної церкви В’ячеслав Грунтковський.   

Під час пленарних засідань 

звучали цікаві лекції та семінари, 
було презентовано три книги про 
Реформацію та її вплив на суспіль-
ство, які протягом року видала ко-
манда блискучих  українських і за-
рубіжних  науковців. А ще відбулася 
презентація ювілейної монети номі-
налом 5 гривень, марки й конверта 
із логотипом  R500 та п’яти рефор-
маторських «сола».

Другий день форуму розпочав-
ся з молитви та проповіді секрета-
ря РНБО, доктора економічних наук 
і проповідника церкви ЄХБ Олексан-
дра Турчинова.

«Господь ставить перед нами 
завдання не для лякливих і слабо-
духих. Закликає не пристосуватися, 
не розчинитися в цьому світі, а пере-
могти його, – підкреслив Олександр 
Валентинович. –  Тільки виконавши 
це завдання, ми зможемо побудувати 
потужну, красиву, Богом послану кра-
їну. Господь закликає до змін. А про-
грама змін написана у Його Слові».

Привітати делегатів та організа-
торів  форуму прибув голова фракції 
«Блок Петра Порошенка» Артур Гера-
симов. Він зачитав звернення Прези-
дента України Петра Порошенка (сам 
глава держави, на жаль, не зміг при-
бути на урочистість). Міністр освіти 

і науки України Лілія Гриневич по-
дякувала Церквам за соціальну ро-
боту, зокрема за внесок в освіту та 
утвердження християнських сімей-
них цінностей.

Міністр молоді та спорту Ігор Жда-
нов зачитав привітання  голови ВР 
Володимира Гройсмана та зауважив, 
що протестантські Церкви приділя-
ють велику увагу вихованню молоді, 
яка стоїть в авангарді змін.

Підсумовуючи все почуте і поба-
чене, можна резюмувати, що вели-
кою мірою завдяки року Реформа-
ції євангельсько-протестантський 
рух в Україні (баптистські, п’ятидесят-
ницькі, харизматичні та адвентист-
ські церкви) самоусвідомив себе як 
єдине ціле, що знає свої недоліки і 
розуміє свій потенціал у суспільстві.

«Ювілейний рік Реформації за-
вершився, але це лише початок, адже 
сама Реформація продовжується!» 
– сказав під час закриття офіційної 
частини підсумкового форуму R500 
головуючий Ради євангельсько-про-
тестантських Церков України Вале-
рій Антонюк. Після цього старші єпи-
скопи поблагословили народ Божий 
на подальшу спільну працю на сла-
ву Ісуса Христа.

chve.org.ua.

8 листопада 2017 року в приміщенні церкви «Скинія» пройшов з’їзд 
військових капеланів Української Церкви Християн Віри Євангельської. 
Капеланів та всіх, хто сприяв служінню з військовими, урочисто наго-
родили почесною нагрудною відзнакою «За внесок у розвиток військо-
вого капеланства в Україні». Відзнаку отримали близько 20 військо-
вослужбовців, 59 військових капеланів, а також чотири представники 
Ради з питань душпастирської опіки при Міністерстві оборони України.

«Двері до служіння військовослужбовцям 
відчинилися, і ми вирішили туди зайти. 
Звичайно, ми служимо не за нагороди 

чи посади, бо наша нагорода – на небесах у 
Бога. Кожен служить за покликом серця», – по-
яснив Рустам Фатуллаєв, голова Ради з питань 
душпастирської опіки при Міністерстві оборо-
ни України, старший пастор церкви «Скинія».

Вітали капеланів поважні гості, серед яких 
– заступник командира 72-ї ОМБР з вихов-
ної роботи Олександр Самарський та заступ-
ник командира 2-го батальйону 30-ї ОМБР з 
виховної роботи Ігор Назарчук, які зі сцени 
щиро подякували капеланам за співпрацю, 
вірність та службу. Також на з’їзді були присут-
ні представники різних конфесій, у тому чис-
лі греко-католицької та православної церков, 
євангельських церков, представники Зброй-
них сил України та Ради з питань душпастир-
ської опіки при Міністерстві оборони України.

«Для Церкви служіння військових капеланів 
– щось нове. Капелани потрібні нашим солда-
там, щоб вони не втратили людського обличчя, 
адже війна завжди робить людей жорстоки-
ми. Моє велике бажання – щоб капелани були 
не лише на передовій, але й в генеральному 

штабі. Людську гідність треба берегти почи-
наючи від рядового солдата. Людина цінна в 
очах Бога, бо Він так її полюбив, що віддав 
Сина Свого за неї. На капеланах лежить ве-
лика відповідальність, адже вони мають спра-
ву з людською душею – найсвятішим, що є в 
людині. Війна йде не лише на сході, вона – в 
Києві, в інших містах та селах. Духовна війна 
відбувається прямо зараз за наші душі. Хочу 
побажати, щоб кожен капелан був близький з 

Богом, тоді він допоможе багатьом. За будь-яких 
обставин залишайтеся людьми», – наголосив 
Михайло Паночко, старший єпископ УЦХВЄ.

Закінчився з’їзд загальною молитвою за 
Україну, в якій об’єдналися представники різ-
них конфесій України, різних національностей, 
посад, військові та священики. Разом благали 
Бога про мир в нашій країні, серцях та розумі.

skinia.org.ua.
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Добре, що ти прийшов

Про благодать Божу, Про благодать Божу, 
що відкидає ділащо відкидає діла

Коли Джон Ньютон, работорговець і відчайдушний 
грішник, прийшов до Бога, Котрого так довго відкидав, 
– він по-справжньому пізнав силу Його і велич Його 
благодаті. Сьогодні його гімн «О, благодать, спасенний 
я» співають мільйони. Але найголовніше, що сталося 
в житті Ньютона, – це не авторство гімну, а зміни в 
ньому самому. Життя і діла Ньютона стали іншими.

Згідно з Біблією, людина виправ-
довується тільки благодаттю Бо-
жою, і далі нею вона живе, діє і 

служить. При цьому існує людська 
частина: ми приймаємо благодать, і 
це відображається в ділах, які свід-
чать про щирість нашої віри.

Така ось взаємодія Божої все-
могутньої і нашої обмеженої волі. 
Про це писав апостол Павло, вказу-
ючи на спасіння не від діл і водно-
час кажучи про покликання роби-
ти добрі діла: «Бо спасенні ви бла-
годаттю через віру, а це не від вас, 
то – дар Божий, не від діл, щоб ні-
хто не хвалився. Бо ми – Його тво-
риво, створені в Христі Ісусі на до-
брі діла, які Бог наперед приго-
тував, щоб ми в них перебували» 
(Еф. 2:8-10).

Останнім часом, іноді з усмішкою, 
а іноді з печаллю, дивлюся на хри-
стиян – прихильників вчення про 
«гіперблагодать», що дещо викри-
вляє класичний євангельський по-
гляд на благодать Божу.

Суть спокуси проста, вона нагадує 
нам стародавню єресь гностицизму: 
не важливо, що ти робиш, важливо, 

що ти знаєш. Тут мова йде про важ-
ливість знання про те, що Бог дав та-
кий надмір благодаті, що діла лю-
дини, не лише минулі, а й майбутні, 
не мають сьогодні ніякого значен-
ня. Словом, вір у благодать, і цього 
достатньо! Каятися в гріхах, проси-
ти прощення, усвідомлювати прови-
ну за вчинене – усе це не для хри-
стиян. А якщо ви ще й керуєтеся со-
вістю, то ви не пізнали благодаті! 
Бо ті, що пізнали, совісті не мають.

Описав це вчення спрощено, але 
ідея саме така.

Не буду перераховувати трюки, 
як просувається це вчення. Але звер-
ну увагу на дуже цікаву думку, яку-
недавно озвучив один із послідов-
ників такого вчення: «Людина, що 
не отримала об’явлення про Божу 
благодать і дар праведності, не є 
віруючою (нащадком Авраама)...»

Теза правильна, хоч і дещо су-
перечлива, зокрема, якщо застосо-
вується лише до тих, хто одержав 
«правильне» об’явлення про «пра-
вильну» благодать. . .

Так ось, ці думки підштовхнули 
мене до запитання, на яке необхідно 

би відповісти всім «радикалам-бла-
годаті», що жорстоко протиставля-
ють діла і благодать: надбання об’яв-
лення про благодать – діло Боже 
чи людське?

Якщо це винятково Боже діло, то 
не варто звинувачувати тих, хто не 
отримав це об’явлення. Більше того, 
не переживайте, якщо хтось взагалі 
його не почув. Оскільки це діло Го-
спода, то Він спасе по благодаті на-
віть тих, хто благодаті не усвідомив.

Якщо ж це діло людське, то ви-
никає досить велика плутанина – 
об’явлення про те, що діла людини 
зайві, на наше спільне здивування, 
ґрунтується на. . . людському ділі – 
прийнятті того самого об’явлення 
про благодать. Одне діло відкидає 
всі інші? А як же благодать?

Ця плутанина не зникне, якщо 
протиставляти благодать Господа і 
людську відповідь на неї, утверджую-
чя лозунг: «Або діла, або благодать».

А чи не краще не зіштовхува-
ти лобами діла і благодать, а дія-
ти по благодаті Божій і усвідом-
лювати значущість і того й того? 
Тоді буде зрозумілішим написане: 
«Сам же Господь наш Ісус Христос 
і Бог Отець наш, що нас полюбив і 
дав у благодаті вічну потіху та до-
бру надію, – нехай ваші серця Він 
потішить, і нехай Він зміцнить вас 
у всякому доброму ділі та в слові!» 
(2Сол. 2:16-17).

Денис ПОДОРОЖНИЙ.

Не сумнівайтеся: наш 
Бог – ніжний і люблячий 
Батько. Буває час плачу, 
час, коли ми переборюємо 
страх. І нині дуже багато 
людей в Тілі Христовому 
борються з страхом, побо-
юючись за своє майбутнє

Будучи пастором багато років, я 
не ставився легко до цієї про-
блеми. Я часто молився: «Госпо-

ди, Ти вимагаєш, щоб Твої люди, за-
лишившись без роботи і втративши 
свої домівки, раділи. Але коли вони 
страждають і перебувають у відчаї, 
– вони не можуть радіти і співати. 
Хіба Ти не можеш допомогти їм?».

Через все Євангеліє ми знову й 
знову бачимо, що Господь докоряв 
Своїм учням за їх невір’я, кажучи: 
«Де ж ваша віра?» (Лк. 8:25).

Та і в Старому Заповіті немало 

історій про недовіру Богові. Згадай-
мо, хоча б, ту, коли сини Ізраїлеві до-
пікали своєму вождеві біля Червоно-
го моря, не знаючи, як його перейти 
і як врятуватися від армії фараона. 
Богові не подобалися звинувачу-
вання людей, їх заяви, що Він доз-
волить ворогові знищити їх. Фак-
тично, їхні заяви ображали Бога.

Протистоячи утискам і трудно-
щам чи терплячи страждання, ми 
повинні молитися Господеві, бла-
гаючи: «Господи, допоможи!».

Потрібно принести Йому всі свої 
образи й розчарування, тому що Він 
готовий вислухати нас.

Він хоче, щоб після того, як ми вил-
лємо Йому своє серце, ми підвели-
ся з вірою, подивилися на свою си-
туацію і проголосили: «Я нічого не 
можу зробити. Але Бог – моя сила. 
Тому я не буду боятися. Я буду стоя-
ти спокійно і побачу спасіння Госпо-
да» (Див. 2 М. 14:13).

Жили собі в одному селі чоловік 
та жінка, Андрій та Валентина. 
Небагато жили: і хату мали од-
ноповерхову, і «жигулі» не ос-
танньої марки, та проте на долю 
не скаржилися, бо завжди їм му-
дрість давала якусь гарну пора-
ду, як зі скрути вийти та як обій-
тися у житті, щоб не гірше було, 
ніж у людей. Час такий настав, 
що всі навколо кинулися в біз-
нес, то й Андрієві не хотілося від-
ставати: отож узявся на обійсті 
порядок наводити, щоб розди-
витися, що до чого і яке тут ви-
робництво можна облаштувати. 

Прибираючи в коморі, знайшов у кутку лан-
тух з міндобривом, колись давно приніс та 
не використав. А тепер куди його? Термін 

йому вже вийшов. Справді, куди? Недовго ду-
маючи вивіз його за городи подалі від будин-
ків, кинув у рівчак, злегка присипав землею. 

Було це навесні, час нині біжить швид-
ко, вже й осінь настала. Вийшли Андрій з Ва-
лентиною на свій город та й остовпіли: тако-
го врожаю ще не було в них ніколи. Буряки 
– кілограмів по три кожний, картопля – мов 
два кулаки разом, а гарбузи то такі, що й з міс-
ця сам не зрушиш. Як звезли все, то не знали 
куди вже й складати. 

Наварила жінка борщу доброго та варе-
ників, напекла пирогів із маком, ще дечого у 
сільмазі трішки прикупили – ну як же без цьо-
го обжинки справляти? Стіл накрили горою, 
покликали сусідів. Три дні без перерви гуля-
ли, співали, танцювали та гарбузи по подвір’ї 
качали, – не могли натішитись.  

А на четвертий день стало Андрієві зле. І 
не те щоб як ото зазвичай бува після святко-
вих розваг, ні – все всередині палало, кишки 
в животі ніби хто на барабан намотував. Тре-
ба до лікаря, а лікар десь поїхав, у нього теж 
свій бізнес. Вранці прийшли сусіди, як у нас 
заведено, трішки здоров’я поправити після 
свят перед робочим днем. Посідали, бачать, 
чоловік хворий, стали його втішати. 

«Ти, – каже Василь, –  сам у своїй хворобі 
винен. Неправильно ти харчуєшся, їси що за-
манеться, режиму не дотримуєш. Я ось усі жур-
нали читаю, де про здоров’я пишуть, гімнасти-
ку щоранку роблю, то зі мною ніколи такого 

не трапляється».
«То все дурниці,  – каже Степан, –  писа-

ки напишуть що завгодно, їм аби ті журнали 
продати. Не общітєльний ти, Андрію, ось твоя 
біда. Я щонайперше в житті стараюся корис-
ними знайомствами обзавестись. Скрізь же 
люди, і кожен щось має, щось знає. Ось якби 
ти з лікарем приятелював як я, то він би тебе 
швидко на ноги поставив».

Микола каже: «Обоє ви старі і мислите 
по-дідівському. Я хоч і молодший за вас усіх, 
але можу таки навчити вас дечому. Не обра-
жайся, Андрію, але скажу тобі прямо: нема в 
тебе бізнесової жилки, не вмієш ти гроші за-
робляти. Були б у тебе круті бабки, то були б і 
продукти гарні, і лікаря б ти мав за приятеля». 

Андрій слухав, кривлячись від болю в жи-
воті, а потім сказав: «Погані ви втішителі, всі 
троє. Бо я життя своє чесно прожив, ось оци-
ми руками на хліб заробляв як умів і вам до-
помагав чим міг, коли кепсько вам було. Чи 
вже забули? То хіба не маю права нині бути 
здоровим?» «Та маєш…» – дружно зітхнули 
всі троє й пішли. 

Лишень задрімав він трішки, бо слабкість 
його долала, як прийшов Сашко-проповідник. 
Гладенький такий, при краватці й начищених 
черевиках. «Ич, яке стало, – думав собі Ан-
дрій, – а ще недавно по вулиці зашмаркане 
бігало, в горобців з рогатки стріляло». Був би 
здоровий, на поріг би його не пустив, та те-
пер сили не мав.

Тож той і почав: «Чув я, дядьку Андрію, що 
ви тяжко захворіли, то час вам за душу свою 
подумати, у гріхах покаятись…» Андрій таки 
зібрався з силами: «Та які гріхи у мене? Що 
ти мелеш? Іди геть звідси, тікай, щоб я тебе 
не бачив!».

Той не образився. «Мені шкода вас, дядьку. 
Ось тут мучитесь, а помрете, ще й у смолі бу-
дете кипіти. Довічно! – підняв  палець угору. 
– Тож подумайте гарненько, а як надумаєте 
що, подзвоніть мені ось по цьому телефону».  
Поклав на стіл якийсь папірець, книжечки ще 
якісь та й пішов.

Час біжить – Андрієві все гірше. Жінка каже: 
сусіди теж похворіли. Та й сама щось незду-
жає. Іншої ради не даси – треба в лікарню. 
Подзвонила в місто до дітей,  на завтра обоє 
були вже у міському стаціонарі. А в лікарні як 
у лікарні, у лікарів, окрім хворих, своїх важли-
вих справ вистачає. Робили що чи не робили 
старим, але рецептів надавали й настановами 
добрими напакували під саму зав’язку: того не 

їж, того не пий, менше ходи й часто не дихай.
На піґулки ті майже весь домашній бюджет 

пішов. Поки ковтали їх, ніби легше було, а як 
скінчилися, то все назад повернулось. Випив 
Андрій останню піґулку та й зажурився. Став 
про життя своє думати, молодість свою кол-
госпну пригадувати, що було так і що не так, 
зважувати. Ось занедужав, може, й на висіл-
ки доведеться збиратися, як каже отой хлоп-
чисько, а що зроблено, якщо назад огляну-
тись? Хати доброї не побудував, грошенят у 
банку не зібрав, дітям квартир у столиці не ку-
пив… А що зла нікому не робив, то хто ж йому 
за це віддячить?

Хтозна, до чого б він так додумався, якби 
не прийшли сусіди. Усі троє його приятелів. Та 
веселі такі, та радісні, ясно – аж ніяк не хворі. 
«Що ж це ти, – сміються, – досі матрац проти-
раєш?». Посідали та й розповідають. «Ото як 
ми від тебе пішли, – каже Степан, котрий ба-
гато знайомих мав, – мене як ухопило… Ду-
мав, що вже й не встану. Ну, у мене ж скрізь 
свої люди, ви знаєте, дзвоню у місто до одно-
го знайомого доцента, він теж медициною за-
ймається, тільки в науці. Вели-икий чоловік! Я 
йому минулої осени яблук зі свого саду кілька 
ящиків додому привіз, так він мені тепер мов 
тато рідний. Так і так кажу, Григорію Сергійо-
вичу, не знаю, що зі мною. Ще й троє сусідів 
у такому ж стані. Він вислухав, каже: зачекай 
трішки, я наразі зайнятий. До вечора я не до-
чекав, як він машиною прискочив. Ну, кинув 
я йому в багажник мішок картоплі, й поїхали. 
У лабораторії  у нього миттю все дослідили, і 
питає мене доцент: «Міндобрива під карто-
плю сипали, під буряки та моркву підживлен-
ня давали?». «Та Боже збав, – кажу, – ніколи 
нічого такого не сиплю, у мене все натураль-
не до крихти, та й земля в нас добра, родить 
поки ще й без хімії на славу». «Добривом ви, 
хлопці, отруїлися. Ніяких сумнівів. Ось і кар-
топлю вашу ми проаналізували: скільки там 
усього, то не знаю, як ви живі лишились». І тут 
мене ніби хто за полу смикнув: стій, Степане! 
Ти то не сипав, а в землі тепер чого тільки 
нема. Може, хтось інший? Щось висипав не-
далеко, навесні водою рознесло, до тебе та й 
до сусідів. Як тобі в голову не прийшло, що 
таке воно поросло не з доброго дива. І, за-
уваж, тільки на вашому кутку. 

Привіз він мене додому, а я за лопату й на 
город. І що ви думаєте, недовго й шукав. Див-
люся, в канаві щось біліє, недалеко від твого, 
Андрію, городу. Копнув, а там лантух, хімікалій 

у ньому ще трохи й лишилося. Ось так. Знаєте, 
якби тоді під гарячу руку мені той гад попався, 
то, напевно, лопатою голову б йому відрубав». 

«А що ж доцент?» – ледве розтулив губи 
Андрій. «Та що… Виписав мені… Я вже думав, 
корову продам та куплю те все, бо куди ж по-
дінешся, не вмирати ж, та ось Микола виру-
чив». Сусід Микола, той що бізнесом займав-
ся, дістав із сумки пакет, висипав на стіл купку 
упаковок та баночок. «На ось, Андрію, й тобі, 
попий три-чотири дні і забудеш про своє ліж-
ко». Вони підвелися. «Та дієти дотримуйся!» 
– додав на прощання той, що журнали лю-
бив читати. 

Так недобре Андрієві ще не було ніколи. 
Однак не стільки живіт йому тепер болів, як 
душа. Яке лихо, яка біда…Наробив він, ой на-
робив… Правдива його натура не могла знайти 
спокою. Добре, хоч не помер ніхто. І надійш-
ли на нього якийсь такий жаль, така туга, аж 
сльоза на неголену щоку йому скотилася. Те-
пер же те все, і бурячки, й квасольку, й куку-
рудзу, й морквочку –  геть усе чисто… і сви-
ням навіть не віддаси. Пропало… Де він той 
лантух клятий узявся тільки? Та де. Сам же зі 
складу колгоспного притяг, ще при совковій 
владі. Украв, якщо вже прямо казати. Та й чи 
один раз це було. Скільки всього переносив… 
Не вкрадеш – не проживеш, такий же закон 
тоді діяв, – виправдовувався сам перед со-
бою Андрій. Усі ж крали, всі тягли! Усі то всі, – 
тихо відповідала йому совість, – та їм нічого, 
забули вже, а ти мучишся.  Звільнитися б тобі 
від цього болю, від цього тягаря… Та як? Як? 
– німо кричала душа Андрія.

А тут і Сашко-проповідник. Немов із води 
випірнув. Усім задоволений, веселий, ніби його 
звідси й не виганяли. Сів чемно до столу, по-
клав свого портфелика. «Чекав, я, дядьку, че-
кав, що ви подзвоните, та ви мовчите, то дай, 
думаю, зайду… Провідаю, бо, може, ви ще хво-
рі, то помолитися б за вас…» 

«Ой хворий, синку, дуже я хворий… – і не-
сподівано для себе самого Андрій додав: – 
Добре, що ти прийшов».

На тому й казці кінець. А ці хороші люди 
живуть собі далі. Той, що журнали любив чита-
ти, так само гартує своє здоров’я, бігає вранці 
по вигону за селом, наступаючи на коров’ячі 
«млинці»; той, що мав багато знайомих, і далі 
багатів на хороших людей; той, що займався 
бізнесом, примножував свої статки та міняв 
жінок; а той, що був небагатий і старався  жити 
правдиво, покаявся у своїх гріхах.

•    КАЗКА ДЛЯ ДОРОСЛИХКАЗКА ДЛЯ ДОРОСЛИХ

Віктор КОТОВСЬКИЙ

Стій спокійно 
і дивися
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Михайло Паночко вже 19 років є старшим єпископом 
Української Церкви Християн Віри Євангельської – од-
нієї з найбільших протестантських конфесій в країні. 
У 2017 році він служив черговим головуючим Всеукра-
їнської Ради Церков та релігійних організацій, є ак-
тивним членом Ради Євангельських Протестантських 
Церков та Міжнародної Асамблеї ХВЄ. Бере активну 
участь у роботі Українського біблійного товариства.
«Церква – це спільнота, яка реагує на потреби 

одне одного та всього суспільства. У євангельсько-
му сенсі той, хто найвищий при владі, має бути 
найбільшим слугою», – впевнений глава УЦХВЄ. 
З нагоди Року Реформації ми поговорили з Михайлом 

Паночком про те, чи потребуємо сьогодні реформації ми.

– Як би ви окреслили завдання 
реформації сьогодні?
– Кожен історичний період має 

свої труднощі. 500 років тому Мар-
тін Лютер мав надзвичайну відвагу 
спонукати Церкву переглянути свої 
догми. Це було небезпечно, але він 
не побоявся. Не так багато в нашо-
му суспільстві людей, які не боять-
ся вийти проти системи. Але коли 
справа від Бога, то вона матиме ре-
зультат. Який вплив мала Реформа-
ція на Європу, ми знаємо: це поява 
книгодрукування, розвиток освіти і 
науки і, зрештою, переклад Біблії та 
поширення її серед різних прошар-
ків суспільства.

Сьогодення також має свої викли-
ки. Глобалізація позначилася появою 
нових релігій, загострилися міжнаці-
ональні та міжетнічні конфлікти, дві 
світові війни, а далі війни у різних 
країнах. Світ потребує добрих змін. 
І святкування 500 років Реформації 
євангельські християни розцінюють 
як унікальний шанс показати суспіль-
ству, що з Богом завжди є вихід і ні-
яка темрява корупції не зможе зага-
сити Його світла правди.

Ні влада, ні наука, ні культура 
не здатні зупинити руйнівні про-
цеси в суспільстві. Окультизм, без-
божництво, матеріалізм і нацизм – 
це гримуча суміш «ізмів», яка може 
розірвати нашу планету. Ми потре-
буємо лікаря, а лікування полягає в 
реформації нашого серця і розуму. 
Реформація у наш час – це відвага 
жити за Божим Словом.

– У якій сфері найбільше 
потрібна реформація?
– Людина має дві природи – фі-

зичну і духовну. Зміни в духовно-
му житті обов’язково відобразять-
ся і в її щоденному побуті. Духовні 

переміни мають також матеріальне 
вираження в політичній та еконо-
мічній сферах. Якщо корупція ви-
їдає душі і жаба заздрості підточує 
серце, то обов’язково буде руїна і в 
економічному плані. Звичайно, усі 
хочуть жити краще, і є країни, які 
живуть краще. Коли починається ду-
ховна реформа – тоді відбувається 
й економічне процвітання.

– Що вашій Церкві вдалося 
зробити в соціальній сфері за 
роки незалежної України?
– Часи незалежної України – це 

роки, коли ми нарешті змогли роз-
правити плечі. До того пройшли сер-
йозну школу 70 років комуністично-
го атеїзму, коли наша Церква була на 
маргінесі. Нас переслідували, ство-
рювали перешкоди у здобутті освіти, 
зневажали, засуджували. Тоталітар-
на система переконувала, що Цер-
ква – це пережиток минулого, але 
життя усе розставило на свої місця. 
Потужна атеїстична система рухну-
ла, як той ідол з Книги пророка Да-
ниїла. А Церква була, є і буде.

Прийшла свобода, і ми пішли про-
повідувати у тюрми, започаткували 
християнські газети, програми на те-
лебаченні та радіо. Нині найкращі 
умови для реформації людських сер-
дець, і я вірю, ми побачимо резуль-
тати цих змін на суспільному рівні.

Щоб змінювати ціле суспільство, 
потрібна критична маса людей. Не 
може 1-2% християн, які мають ви-
сокі цінності, відразу змінити 98% 
інших. Мінімальна маса – це хоча б 
10%, а найкраще, щоб у суспільстві 
було 25-30% людей, які щиро вірять 
у Бога. Тоді можна внести реформи в 
законодавчу, судову, виконавчу сфери. 

Таким шляхом йшли європейські 
країни, ми ж тільки на початковій ста-
дії. Усі хочуть реформ, але мало хто 

усвідомлює, як це робити і звідки вони 
починаються. Церква знає, звідки по-
чинаються найголовніші реформи, і 
перед нею величезне поле праці. Це 
неможливо зробити за один день, але 
коли є ціль, результат неодмінно буде.

– Які церковні проекти вдалося 
реалізувати?
– Відразу після незалежності 

успішно розвинули служіння тюрем-
них капеланів. Десятки тисяч ув’язне-
них почули Боже Слово. І керівниц-
тво тюрем визнало, що після наших 
служінь ув’язнені змінюються, є ве-
ликі переміни в поведінці. Ми не-
семо людям Боже Слово, яке здат-
не душевно і духовно оживляти їх і 
реформувати. Ні культура, ні дисци-
пліна, ні державні закони не можуть 
стримати людської натури. Потріб-
на сила згори, яка є в Божому Слові.

Сьогодні ми працюємо у більш 
ніж 120 тюрмах. Люди, яких не мог-
ла змінити тюремна система, стали 
законослухняними громадянами і 
мають гарні сім’ї. Рецедивісти, які 
до покаяння кілька разів відбували 
покарання, тепер іншим проповіду-
ють, що надія є і не можна опускати 
рук, даючи гріховній трясовині себе 
засмоктати.

Такі зміни в людях запалили нас 
до праці з наркозалежними. Склад-
но медичними термінами пояснити, 
як наркозалежні можуть звільнятися 
від проблеми у християнських реа-
бцентрах, але це факт. Центри від 
нашої Церкви активно працюють у 
Житомирській, Волинській (Новово-
линськ), Рівненській, Київській облас-
тях, а також на сході України.

Завдяки такій праці ми здобува-
ємо до 45% наркозалежних, які про-
ходять у нас реабілітацію. Молитва-
ми, розмовами нам вдається допо-
могти їм побороти залежність, що 
не завжди вдається досягнути шля-
хом медичних інтервенцій. Нині на 
утриманні церковних реабцентрів 
– близько 1000 наркозалежних. З 
ними працюють пастори, проповід-
ники, соціальні працівники.

Успішно реалізовуємо дитячі про-
світницькі заходи. Особливо ефектив-
но проходять літні дитячі табори. Ми 
вчимо дітей любити Бога, поважати 
батьків, навчаємо основам христи-
янської поведінки. Усе це – у формі 
гри, а не у формі теологічних уроків. 
Як казав відомий чеський педагог Ян 
Коменський, дітей треба виховува-
ти, граючись.

Окремий напрямок – соціальна ро-
бота у прифронтовій зоні. За час вій-
ни церкви відправили на схід України 
тисячі тонн гуманітарної допомоги – 
це одяг, продукти, будівельні матері-
али для відновлення пошкоджених 
обстрілами будинків. Були сформо-
вані будівельні бригади, які допома-
гали у відбудові. Люди з церков ак-
тивно відгукнулися на потреби пе-
реселенців і тих, хто лишився у зоні 
бойових дій. Це не якась одноразо-
ва акція, ведеться системна робо-
та впродовж трьох років. Минуло-
го року ми вивезли на схід більше 
двох тисяч тонн продуктів.

Найбільше виїздів на схід провів, 
як я жартівливо його називаю, «го-
ловний волонтер України» – єпископ 
об’єднання церков Житомирської об-
ласті Володимир Бричка, який до-
лучився до діяльності братів з До-
нецької області. Вони облаштували 
склади на базі місцевих церков, куди 
звозять продукти та одяг. 

Церква надає матеріальну допо-
могу українським госпіталям та ме-
дичним закладам. Українська діа-
спора зі США передала цілий кон-
тейнер медикаментів (40 тонн) на 
суму $800 тис. Ми вручили Головно-
му військовому клінічному госпіталю 
на вул. Госпітальній, 16 у Києві ме-
дичне обладнання на суму близько 
20 млн. грн. , яке зібрали наші брати 
і сестри за кордоном. Закупили ме-
блі в лікарняні палати, препарати 

для лікування від опіків. Деякі лі-
карні звернулися до нас за допомо-
гою у пошуках приладів для зніман-
ня обпеченої шкіри. Два такі апара-
ти нам вдалося дістати.

Ще один напрямок – служіння ді-
тям-сиротам. На сьогодні ми маємо 
24 сиротинці при церквах і 16 сімей-
них будинків для дітей-сиріт. Будин-
ки сімейного типу – це альтернатива 
інтернатам, які не виправдали себе. 
Церква працює без будь-якої фінан-
сової підтримки чи пільг від держа-
ви. Ми віримо, що те, що робимо в 
ім’я Христа, буде записане на небі. 
Навіть одна врятована дитина-сиро-
та – це вже велика справа, а в нас 
їх більше 300.

Крім дитячих будинків, маємо 
близько півтора десятка будинків 
для людей похилого віку.

Проводимо численні євангелі-
зації під час свят. Хочемо пробуди-
ти в людей любов до Божого Слова. 
Не обряд змінює людину, але Боже 
Слово, яке, як зерно в добрій зем-
лі, проростає і проявляється в змі-
нах характеру, світогляду, менталі-
тету загалом.

Святкування Року Реформації – 
це Богом даний шанс працювати 
і на вищих щаблях суспільства – 
у політиці, освіті, науці. Євангеліє 
змінює стосунки між людьми, став-
лення до праці, до природи. Вірую-
ча людина не може засмічувати цей 
світ, але дбає про чистоту й еколо-
гію. Бореться з корупцією, брехнею 
і підступами. Ніхто і ніщо нас так не 
змінить, як Бог, бо Він є нашим Твор-
цем. Тому починати треба з рефор-
ми серця та думок.

– А чи потребує реформації 
ваша Церква?
– Як змінюється після народження 

дитина – зростає, мудрішає, дорос-
лішає, так і Церква переходить від 
одного етапу до іншого. Вона має 
бути світлом і сіллю. Якщо дерево 
плоду не приносить, воно мертве. 
Церква має рости, цвісти, приноси-
ти добрі плоди і бути завжди в русі. 
«Я є Лоза, а ви – галуззя; хто пере-
буває в Мені, і Я в ньому, той прино-
сить багато плоду; бо без Мене не 
можете нічого робити», – казав Хри-
стос (Ів. 15:5).

– Серед протестантських 
Церков багато поділів. А 
як же тоді бути з біблійним 
закликом: «Будьте єдинодушні і 
однодумні»?
–Як і в сім`ї, так і в Церкві може 

бути кілька різних позицій щодо пев-
ного питання. Кожна людина є окре-
мою особистістю з власним досві-
дом. Головне – духовно зростати, а не 
тупцювати на місці. Господь перед-
бачив, що люди матимуть подекуди 
різні точки зору, але в Божій присут-
ності усі християни будуть прагнути 
до єдності і братолюбства. Люди, які 
не ростуть духовно, не зближаються 
з Богом, не шукають небесного хлі-
ба, прагнуть до прославлення і де-
монстрації своєї сили, переваги. Так 
було, є і буде. 

Є люди, які відпадають від Цер-
кви, як Юда від Христа. Не тому, що 
Бог так хотів, а тому, що Юда полюбив 
гроші більше за правду. Бог ніколи не 
позбавляє нас індивідуальності. Ми 
не роботи, і нас неможливо запро-
грамувати. Кожен з нас унікальний. 
Об’єднати усіх – це досить складна 
справа. Хто любить Бога, той люби-
тиме і людей і не шукатиме різниці, 
а пропонуватиме альтернативу, за-
прошуватиме до власного досвіду, 
може, й інакшого, але не менш цін-
ного. Хто не любить Бога, той і лю-
дей не любитиме, хоча може і зва-
тися християнином.

Отож, може, ми і не станемо цілко-
вито єдиними, зате дружити сім’ями 
будемо, ділитися досвідом – також. 
Щось добре є в нас – ми готові ді-
литися, щось в інших – готові пере-
ймати. Це добра конкуренція, а не 

заздрість чи піднесення. Це дружба 
і співпраця, яка не змушує усіх мис-
лити за єдиним шаблоном, а заохо-
чує відкриватися на досвід іншого. 
Що ближче ми до Ісуса, то тим біль-
ше між нами єдності.

– Між вашими громадами теж 
є поділи. 
– Ми розуміємо слабкість люд-

ської натури. Єврейський народ був 
близько з Богом, але через свою 
впертість відпав від Бога в пустелі 
і був покараний. Життя продовжу-
ється, і в нашій Церкві також є різні 
рівні – вікові і духовні. Мудро, коли 
ми приймаємо одне одного і зважа-
ємо на цей вік. Не всі церкви, як той 
мудрий старець, і не всі такі, як мо-
лодий юнак. Бог любить всіх неза-
лежно від нашого духовного віку. Не 
треба боятися поділів, хоча це дуже 
неприємна штука. Ми не завжди мо-
жемо правильно розцінити мотиви 
людей, які ведуть до поділів. Тільки 
Бог знає усі таємниці серця, усі за-
думи і плани. Він розбереться з кож-
ним згідно з Євангелієм.

У нашому братстві більше 1600 
церков. Ми хочемо, щоб люди три-
малися Слова, трималися Бога і зна-
ли, за ким ідуть. Наше завдання – 
бути відповідальним за свою ділянку 
праці перед Богом і любити людей. 
Треба робити добро незалежно від 
того, поважають тебе чи ні. Щоб усе 
збагнути, треба мати широке серце. 
У вузьке серце вміщається лише те, 
що нам подобається або чому ми 
симпатизуємо.

– А скільки церков вдалося 
створити українським 
місіонерам за кордоном?
– У Росії за 25 років відкрито тисячі 

церковних громад – від Санкт-Петер-
бурга до Магадана. Побудовані сотні 
молитовних будинків. Тепер трима-
ємо місіонерський курс на Європу, 
бо вона цього потребує. На сьогодні 
маємо 10 церков в Іспанії, три цер-
кви в Німеччині, три – у Польщі та 
одну в Бельгії. Є церква в Італії, але 
ми її ще не зареєстрували. Недав-
но місіонери поїхали в Хорватію, є 
місіонери в Чехії. Ми відправляємо 
їх у країни, де працюють українські 
емігранти-заробітчани. Хотіли б охо-
пити весь континент. До 2020 року 
плануємо відкрити 400 нових цер-
ков в Україні.

– Які три найбільші виклики 
стоять перед Церквою в Україні?
– Перший виклик – зберегти Бо-

гом дану благодать. Тільки тоді про-
повідуєш в силі, коли маєш цю бла-
годать. Христос казав: «Ідіть по ціло-
му світу і проповідуйте Євангеліє». 
Церква має бути готовою нести у сус-
пільство Слово правди – словом, ді-
лом, поведінкою.

Другий виклик – це розвиток мі-
сіонерського служіння. Хотілося б, 
щоб було більше людей, які посвя-
тили би себе суто для пасторської 
роботи між людьми. Навернути лю-
дей до Бога – це одна річ, а бути для 
них душеопікуном, зрощувати їх –  
це клопітка робота. Посадити – це 
одне, зростити – друге, зібрати – тре-
тє. Має бути завжди три – віра, до-
віра і вірність. Можна повірити, але 
Богу не довіряти. А ми маємо пові-
рити і довіритися.

Третій виклик – це розуміння часу. 
Віруючі люди повинні відчувати оз-
наки часу. Церква має вчасно реа-
гувати, бо коли вона це робить по-
вільно, то мало впливає на суспіль-
не життя. Якщо Церква не сприяє 
добрим змінам в людях і між людь-
ми, якщо люди не каються і не на-
вертаються до Бога, тоді це тільки 
форма і обряд. 

Коли людина близько з Богом, 
вона повна ентузіазму, її не бере де-
пресія, на неї не впливає економіч-
на криза. Вона міцно стоїть на твер-
дому фундаменті, яким є Христос.
Спілкувалася Ірина НАУМЕЦЬ.

Михайло Паночко: Реформація у наш 
час – це відвага жити за Божим Словом
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Я не очікував побачи-
ти на першому місці се-
ред речей, які змінили 
світ, відповідно до до-
кументального фільму, 
показаного на National 
Geographic, – Біблію.

Чому не очікував? Безперечно, 
віруючі люди точно би сказали, 
що Біблія – №1 зі зміни світу, а 

от щоб так сказали люди, які далекі 
від віри, – це дійсно визнання.

І вони мають слушність.
Саме завдяки Біблії було запо-

чатковано не лише книгодрукуван-
ня, але й загальну систему освіти.

Біблія  – це головна книга усіх, 
хто вірить Богові.

Саме Біблія перекладена на 
найбільшу кількість мов – понад 

дві тисячі! І понад 90% людей пла-
нети можуть читати цю книгу сво-
єю рідною мовою!

Біблія і досі залишається книгою, 
яку друкують найчастіше і найбіль-
шими тиражами –щоденно вида-
ють понад 33 000 примірників, тобто 
кожні дві секунди з’являється Біблія!

Біблію і сьогодні найбільше 
читають.

Біблія виголосила основні права 
людини ще задовго до виникнен-
ня конституцій чи законів держав.

Біблія поєднує в собі не тільки 
релігійну складову, але й історичну, 
правову, культурну, літературну, еко-
номічну, політичну, філософську. . .

Дивно, якщо ви досі не читає-
те Біблію!

Сергій ГУЛА.
Юрист.

Якось моя сестра з Такоми (район великого Сіетла) запросила нас 
приїхати до неї в гості на вихідні. Я не опирався, адже розумів, що, 
по-перше, зможу поспілкуватися з родичами, а по-друге, у мене буде 
можливість відвідати тамтешню церкву і перейняти для себе який-не-
будь новий духовний досвід. При відвідуванні нових церков я завжди 
люблю запозичувати для себе щось нове. Дуже часто після служінь 
я записую ідеї для недільної школи, групи прославлення і проповіді.

У Сіетлі багато хороших і великих церков, 
але цього разу я вирішив сходити в Life 
Center в Такомі. Кілька років тому я від-

відував цю церкву, коли там був інший пас-
тор. Чесно кажучи, тоді в мене залишилися 
не найкращі враження. Пастор був похило-
го віку, стиль і публіка в церкві – відповідні. 

Але недавно в цій церкві відбулися радикаль-
ні зміни. Після виходу на пенсію старого пас-
тора (йому було за 80, а на вигляд – за 100), 
йому на зміну запросили Дена Курру, який ви-
вів церкву на зовсім новий рівень. Насампе-
ред новий пастор організував кілька потоків у 
неділю, і на кожному потоці запровадив різні 

стилі служіння. Цим він одразу досяг двох ці-
лей. По-перше, в церкві знову появилася мо-
лодь, а по-друге, старші віруючі також зали-
шилися задоволені.

Коли ми в неділю зайшли до зали, то, на моє 
велике здивування, церква була заповнена ти-
сячною аудиторією. І це при тому, що там вже 
функціонувало п’ять потоків. Після 25-хвилин-
ного прославлення на сцену вийшов пастор 
Ден. Проповідував він про безумовну любов 
агапе. Проповідь мені сподобалася, а один 
приклад зачепив до глибини душі:

«Недавно я зустрів свого старого друга, гли-
боко віруючу людину і великого бізнесмена, 
– почав пастор. – Під час нашої зустрічі він з 
радістю повідомив:

– Дене, ти уявляєш, мій син знайшовся!
– Що ти маєш на увазі? – запитав я.
– Ти що, забув? 14 років тому мій син пі-

шов з дому і бомжував на вулицях Сіетла. Ми 
втратили з ним контакт і, незважаючи на мої 
пошуки, протягом усіх цих років я жодного 
разу його не бачив і не знав, де він. Щоразу, 
коли я їхав з Такоми в Сіетл у справах бізне-
су чи з якогось іншого приводу, я молився од-
ною і тою ж молитвою: «Господи, допоможи 
мені знайти мого сина!». 

Минулого тижня моїй мамі минуло 90 ро-
ків. Уся наша сім’я зібралася, щоб відзначити її 
річницю, у Сіетлі. Перед самим виїздом я знову 
помолився: «Господи, допоможи мені знайти 
мого сина!». І раптом почув чіткий Божий го-
лос: «Сьогодні не ти його знайдеш, а сьогодні 
він тебе знайде!». Це було дуже несподівано!

Отож в неділю з самого ранку ми виїхали 
в Сіетл. Насамперед я проїхався районом, де 
завжди була найбільша кількість бомжів, але 

так сина й не зустрів. Але весь той день мене 
не покидала думка: сьогодні не ти його знай-
деш, сьогодні він тебе знайде! Після обіду в 
ресторані ми з сім’єю прогулялися набереж-
ною. У кінці дня, коли ми сідали в автомаши-
ну, у моє серце закрався сумнів: я так і не зу-
стрів свого сина!

З сумом я зачинив дверцята авто, натиснув 
на педаль газу і виїхав на дорогу, що вела до 
Такоми. Але коли зупинився на останньому 
світлофорі перед виїздом на трасу, то почув, 
як хтось кричить: «Тату, тату!». Я оглянувся і. . . 
побачив свого сина! Вискочив з машини і по-
біг до нього. Обнімаючи його, я запитав: «Як ти 
мене впізнав? Адже минуло 14 років, у мене 
інше авто, та й я постарів. . .» Його відповідь 
була короткою: «Я добре знаю свого батька...»

Після кількох хвилин розмови і обіймів 
я сказав йому збирати речі і їхати додому!

– Я не можу, тату. Я ще не готовий до цього...
Трохи збентежений його відповіддю, я сказав:
– Нічого страшного! Якщо ти не готовий по-

їхати зі мною, то я залишуся з тобою. . .
Не думаючи ні хвилини, я пішов у найближ-

чу крамницю і купив спальний мішок. Наступну 
ніч я провів у спальному мішку в неблагопо-
лучному районі Сіетла разом з своїм сином...»

Після цієї розповіді я дуже розчулився і по-
думав: ось справжня, безумовна любов агапе! 
Замість того, щоб дорікати синові: як ти по-
смів, ти ганьбиш нашу сім’ю, чого тобі вдома 
не вистачало, – батько купив спальний мішок.

Цей приклад дуже добре показує нам лю-
бов Бога-Отця, Який послав Сина Свого до нас, 
коли ми відмовилися йти до Нього. . .

Роман САВОЧКА.

Георг народився 27 вересня 1805 року в Кроп-
пенштадті. У 16 років опинився в тюрмі через те, 
що програв і пропив гроші батька. Коли батько 
дізнався про це, то дуже розлютився. Він запла-
тив за освіту свого сина, сподіваючись, що той ста-
не пастором. Але Георг, залишивши батьківський 
дім, щоби навчатися, вів поганий спосіб життя.

В’язниця не виправила його. Звіль-
нившись, він продовжував жити 
по-старому. Тоді один із друзів 

умовив його піти на заняття із ви-
вчення Біблії. І там Георг Мюллер від-
дав своє життя Господу Ісусу Христу.

У 1829 році він переселяється 
в Англію, поселяється в селі, при-
єднується до Плімутської церкви і 
стає проповідником. Його пропо-
віді були такими захоплюючими, 
що скоро церква виросла з 18 до 
227 людей.

У 1835 році Георг Мюллер від-
крив у Брістолі сирітський дім для 
бідних дітей. До цього в Англії си-
ротинці були лише для багатих ді-
тей. Бідні діти залишалися на вули-
ці або їх розподіляли в жахливі ро-
бітничі доми.

Георг Мюллер мав дві причини 
для відкриття сирітських будин-
ків: він хотів опікуватися дітьми і 

показати, що Бог турбується про по-
треби кожної людини, яка повністю 
довіряє Йому.

Коли дім у Брістолі переповнив-
ся, Мюллер використав кошти, які 
Бог подарував йому, щоб придбати 
землю в місцевості Аслей Даун, біля 
воріт міста. Там побудували п’ять ве-
ликих будівель, у яких знайшли при-
хисток одночасно дві тисячі людей. 
І по вірі Георга Мюллера Бог чудес-
ним чином турбувався про все по-
чинаючи від їжі і закінчуючи гро-
шима для будівництва.

До дня своєї смерті –10 берез-
ня 1898 року – Георг Мюллер де-
сяти тисячам хлопчиків і дівчаток 
подарував дім, виховання і освіту.

Абігаль Таусенд не була сиро-
тою, але коли її сім’я переселила-
ся до Брістоля, між її батьком і Ге-
оргом Мюллером зав’язалася міцна 
дружба. Аббі часто бувала з батьком 

в Аслей Даун, відвідуючи сирітський 
дім. Вона дуже полюбила сердеч-
ного джентльмена, який керував 
сиротинцем.

Одного разу вранці Георг Мюл-
лер взяв Аббі за руку і сказав:

– Ходімо зі мною, ти побачиш, 
що наш Небесний Отець сьогодні 
зробить для нас.

Він повів її у довгу їдальню. Там 
були накриті столи, але не було їжі. 
І на кухні її не було, не було також 
грошей, щоб її придбати. Але діти-си-
роти стояли за своїми стільцями і 
терпеливо чекали початку сніданку.

– Діти, – промовив Мюллер, – 
вже скоро час іти до школи, давай-
те помолимося: Дорогий Отче, ми 
дякуємо Тобі за те, що Ти даси нам 
сьогодні їжу.

У той момент у двері постукали: 
там стояв місцевий пекар.

– Містере Мюллер, – почав той, 
– я не міг спати останню ніч. Мені 
чомусь здалося, що у вас немає хлі-
ба на сніданок, і Господь хоче, щоб 
я дав вам його. Отож я встав о дру-
гій годині ночі і спік для вас сві-
жого хліба.

Георг Мюллер подякував пекарю 
і прославив Господа за Його турботу.

– Діти, – промовив він, – у нас 
не просто хліб, це Бог посилає нам 
рідкісне задоволення – свіжий хліб.

Незабаром у двері знову посту-
кали. Цього разу за дверима сто-
яв молочник, візок якого зламався 
прямо перед сирітським будинком.

– Я маю звільнити візка, перш 
ніж відремонтувати його. Чи не по-
трібно вам кілька бідонів молока 
для дітей?

Так маленька Аббі побачила, як 
Бог посилав дітям свіже молоко і хліб.

– Я бажала б, щоби Бог чув і мої 
молитви так само, як і ваші, місте-
ре Мюллер, – сказала вона.

– О, це Він зробить, – відповів 
Георг. – Ти повинна тільки проси-
ти у Нього.
Підготував Анатолій ЯКОБЧУК.

Ви ще й досі не Ви ще й досі не 
читаєте Біблію?читаєте Біблію?
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ЗАПРОШУЄМО НА СЛУЖІННЯ В ЦЕРКВАХ ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ: 
Івано-Франківська область:

БОГОРОДЧАНИ, вул. Шевченка, 13-б;  НЕДІЛЯ – 10 год., П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
БУРШТИН, вул. Міцкевича, 28;  НЕДІЛЯ – 10 год., ЧЕТВЕР – 19 год.;
ГАЛИЧ, вул. Вітовського, 30;  НЕДІЛЯ – 16 год., СЕРЕДА – 18 год.;
КОСІВ, вул. Горбового, 8;  НЕДІЛЯ – 10 год., ЧЕТВЕР – 18 год.;
КАЛУШ, вул. Козоріса, 20;  НЕДІЛЯ – 10 год., ЧЕТВЕР – 19 год.;
КОЛОМИЯ, церква «Віфанія», вул. Верещинського, 9;  НЕДІЛЯ – 10, 14 год., СЕРЕДА – 18 год.;
КОЛОМИЯ, церква «Віфлеєм», вул. Майданська, 1а;  НЕДІЛЯ – 10 год., ЧЕТВЕР – 18 год.;
КОРШІВ, вул. Шевченка, 5;  НЕДІЛЯ – 10.30, ЧЕТВЕР, П’ЯТНИЦЯ – 19 год;
НАДВІРНА, вул. Вагилевича, 16;  НЕДІЛЯ – 10 і 18 год., СЕРЕДА – 19 год.;
РОГАТИН, вул. Богуна, 2;  НЕДІЛЯ – 10 год., ЧЕТВЕР – 19 год.;
РОЖНЯТІВ, вул. Шевченка (біля базару); НЕДІЛЯ – 9.30, СЕРЕДА – 18 год.;
ТЛУМАЧ, вул. Винниченка, 42;  НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА – 20 год.;
ТИСМЕНИЦЯ, церква «Благодать», вул. Л. Українки, 2-б; (ТЦ «Хутрове місто», 3-й пов.)  
        НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА – 19 год.;
СТЕЦЕВА Снятинського р-ну, вул. Миру, 2-б; НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год;
УТОРОПИ, вул. Центральна;  НЕДІЛЯ, П’ЯТНИЦЯ – 10 год., СЕРЕДА, СУБОТА – 17 год.
ЗАРІЧЧЯ, вул. Мазепи, 24;  НЕДІЛЯ, – 10, 17 год., СЕРЕДА, – 19 год.

Львівська область:
РАДЕХІВ, вул. Рильського, 1;  НЕДІЛЯ – 10, 18 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
ЖОВКВА, вул. Б. Хмельницького, 29;  НЕДІЛЯ – 10.30, ПОНЕДІЛОК, СУБОТА – 19.30;
ВЕЛИКІ МОСТИ, вул. Шевченка, 28;  НЕДІЛЯ – 10 год., ПОНЕДІЛОК, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
ПЕРЕМИШЛЯНИ, вул. Галицька, 15 (Дім побуту);  НЕДІЛЯ – 10.00; 
ЧЕРВОНОГРАД, вул. Клюсівська, 18-а;  НЕДІЛЯ – 10 і 18 год., ВІВТОРОК – 18.30;
СОКАЛЬ, вул. Леонтовська, 15;  НЕДІЛЯ – 10 і 17 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
СОСНІВКА, вул. Лісна, 5-а;  НЕДІЛЯ – 10 і 18 год., ВІВТОРОК – 19 год.;
САМБІР, вул. Січ. стрільців, 49;  НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 18 год.;
БІБРКА, вул. Шкільна, 5;  НЕДІЛЯ – 11 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 18 год.

Рівненська область:
КОСТОПІЛЬ, вул. Сидорова, 5 б; НЕДІЛЯ – 10, 18 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
СТЕПАНЬ, вул. Прибережна, 26; НЕДІЛЯ – 10, 17 год., СЕРЕДА, СУБОТА – 19 год.;
с. ГОЛИШІВ Рівненського р-ну, вул. Молодіжна, 10;  НЕДІЛЯ – 10, 18 год., ВІВТОРОК, ЧЕТВЕР – 19 год.;
ГОЩА, пров. Пекарський, 10; НЕДІЛЯ – 11 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 18 год.
М. САРНИ, ВУЛ. СМОЛИЧА, 1; НЕДІЛЯ – 10, 18 ГОД., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 ГОД.;
М. САРНИ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 104-А; НЕДІЛЯ – 10, 18 ГОД., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 ГОД.;
М. САРНИ, ВУЛ. ПАРХОМЕНКА, 3; НЕДІЛЯ –10, 18 ГОД., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ, СУБОТА – 19 ГОД.

м. Чернівці:
вул. Героїв Майдану (колишня Червоноармійська), 246; НЕДІЛЯ – 9 і 17 год., ЧЕТВЕР – 19 год.;
вул. Університетська, 23; НЕДІЛЯ – 9 год., ВІВТОРОК, П'ЯТНИЦЯ – 19 год.;
бульвар Героїв Сталінграда, 9; НЕДІЛЯ – 9 і 17 год., П'ЯТНИЦЯ – 19 год.
вул. Горіхівська, 32 (румунською мовою); НЕДІЛЯ – 9 год., ВІВТОРОК, П'ЯТНИЦЯ – 19 год.;
вул. Івана Підкови, 18 (Садгора); НЕДІЛЯ – 9 год., ВІВТОРОК, П'ЯТНИЦЯ – 20 год.;
Театральна площа, 6; НЕДІЛЯ – 10 і 17 год.

м. Вінниця:
вул. П. Морозова, 21; НЕДІЛЯ – 10 год. 

Сумська область:
КОНОТОП, вул. Клубна, 73 а; НЕДІЛЯ – 10 год., ВІВТОРОК, ЧЕТВЕР – 18 год.

Хмельницька область:
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ: вул. Березнева, 5; НЕДІЛЯ – 9, 15 і 17 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
                                 вул. Миру, 92 б; НЕДІЛЯ – 17 год.,  ЧЕТВЕР – 18 год.;
ЛЕТИЧІВ, вул. І. Франка, 35/1; НЕДІЛЯ – 10 год.;
НЕТІШИН, вул. Шевченка, 6;  НЕДІЛЯ – 10, 18 год., ВІВТОРОК – 19 год.;
ВОЛОЧИСЬК, вул. Незалежності, 46; НЕДІЛЯ – 10, 17 год., ВІВТОРОК, ЧЕТВЕР, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ: 
                       Нігинське шосе, 8-а; НЕДІЛЯ – 10, 17 год., ПОНЕДІЛОК, СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 18 год.;
                       вул. Молодіжна, 16; НЕДІЛЯ – 10, 18 год., СЕРЕДА – 18 год.;
                       пр. Амбулаторний, 14-а; НЕДІЛЯ – 10, 17 год., ВІВТОРОК, СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 18 год.;
                       вул. Драгоманова, 4; НЕДІЛЯ – 9, 12 год., ЧЕТВЕР, П’ЯТНИЦЯ – 18 год.;
ГОРОДОК, вул. Індустріальна, 2; НЕДІЛЯ – 10 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.;
ІЗЯСЛАВ, вул. Рози Люксембург,4; НЕДІЛЯ – 10, 17 год., П’ЯТНИЦЯ — 18 год.;
СЛАВУТА, вул. Михайлова, 27, НЕДІЛЯ – 10, 18 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 18 год.;
                   вул. Паперника, 94; НЕДІЛЯ – 10, 18 год., ЧЕТВЕР – 19 год.

Тернопільська область:
ТЕРНОПІЛЬ: вул. Квітова, 19; НЕДІЛЯ – 10, 18 год.;  
                       вул. Довженка, 4; НЕДІЛЯ – 10, 18 год.;
ШУМСЬК, вул.  Вілійська, 12-а; НЕДІЛЯ – 10 і 17 год.;
БУЧАЧ, вул. Коцюбинського, 2; НЕДІЛЯ – 10 год.;
ЗБАРАЖ, вул. Грушевського, 31; НЕДІЛЯ – 10 і 18 год.;
ЗАЛІЩИКИ, вул. Чубинського, 8; НЕДІЛЯ – 10, 17 год., ЧЕТВЕР, ПЯТНИЦЯ – 18 год.;
ТЕРЕБОВЛЯ, вул. Шевченка, 29-а; НЕДІЛЯ – 10 і 17 год.;
ЛАНІВЦІ, вул. Відродження; НЕДІЛЯ – 10 і 18 год.;
МОНАСТИРИСЬКА, вул. Січ.стрільців, 24 (зал військкомату); НЕДІЛЯ – 10, СЕРЕДА – 19 год.;
ЗБОРІВ, вул. Козацька, 25; НЕДІЛЯ – 11, 17 год., СЕРЕДА, ПЯТНИЦЯ – 19 год.;
БЕРЕЖАНИ, вул. Валова, 4; НЕДІЛЯ – 10, 18 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 20 год.;
КОПИЧИНЦІ, вул. Л. Українки, 27; НЕДІЛЯ –10 год., СЕРЕДА, ПЯТНИЦЯ – 20 год.;
ГУСЯТИН,  вул. Надозерна, 1;  КОЗОВА, вул. Шкільна, 13; 
ВИШНИВЕЦЬ, вул. Стуса, 20; ЧОРТКІВ, вул. Незалежності, 76;
с. ГРИМАЙЛІВ, вул. Лук’яновича, 3; НЕДІЛЯ – 10 год.;
с. КАМ’ЯНКИ, вул. Тернопільська; с. СТРУСІВ, вул. Миру, 26;
ПІДВОЛОЧИСЬК, вул. Гончара, 2; НЕДІЛЯ – 10, 18 год., СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 19 год.

Волинська область:
ЛЮБОМЛЬ, вул. Дружби, 34; НЕДІЛЯ – 11 год., ЧЕТВЕР – 19 год.

ПОЛЬЩА
ВАРШАВА, вул. Виборна, 20 (Warshawa, ul. Wyborna, 20, 03-68); НЕДІЛЯ – 16 год., СЕРЕДА – 17.30;
ВАРШАВА, вул. Клопотовського, 11 (зупинка «Парк Празький»)

                        (Warshawa,ul. Klopotowskiego, 11); НЕДІЛЯ – 14 год.;
ЛЮБЛІН, вул. Млинська, 11 (Lublin, ul. Mlynska, 11); НЕДІЛЯ – 11 год.

ІТАЛІЯ
Церква «ІСУС СПАСИТЕЛЬ», Viale Giorgio De Chirico, 73, Top  Sapienza, Roma,
   НЕДІЛЯ – 13.30, ЧЕТВЕР – 19 год;   тел. +39 (329)735-26-92.
 

Засновник —  Івано-Франківська християнська 
місія милосердя «Добрий самарянин»

Газета видається на добровільні пожертвування

Р/р 26002000007923, ПАТ «Укрсоцбанк», 
МФО 300023, код 20559726

Телепрограму «Вірую» дивіться  в Інтернеті на viruyu.at.ua, Телепрограму «Вірую» дивіться  в Інтернеті на viruyu.at.ua, 
YouTube, CNL-Україна, у кабельних мережах і в цифровому фор-YouTube, CNL-Україна, у кабельних мережах і в цифровому фор-
маті на телеканалі РАІ (вівторок, четвер і субота о 17-й год.).маті на телеканалі РАІ (вівторок, четвер і субота о 17-й год.).

 На CNL-Україна і на телеканалі РАІ (вівторок, четвер і  На CNL-Україна і на телеканалі РАІ (вівторок, четвер і 
субота о 8-й ранку) дивіться християнську телепрограму «Одвічні істини».субота о 8-й ранку) дивіться християнську телепрограму «Одвічні істини».

I програма Українського радіо:

ЩОПОНЕДІЛКА 
о 20.30 — «Жива надія»
ЩОСУБОТИ 
о 20.30 — «Віра. Надія. Любов»
ЩОНЕДІЛІ 
о 19.40 — «Відвертість»
ЩОСУБОТИ 
о 20.00 — «Вірую» 
о 20.35 — «Людина і вічність»
о 22.45 — «Вірю і знаю»

Дорогі друзі! Слухайте 
ХРИСТИЯНСЬКІ РАДІОПЕРЕДАЧІ

ЩОПОНЕДІЛКА 
о 20.45 на хвилях «Променя» — 

передача для дітей «Стежинка»

Церква «Спасіння Боже»
Неділя: 12:00-14:00 

(Богослужіння)
Четвер: 20:00,
П’ятниця: 21:00

(розбір Біблії)
Субота: 18:00

(молитовне служіння)

ЗАПРОШУЄМО 
НА БОГО СЛУ ЖІННЯ 

в Івано-Франківських церквах 
християн віри євангельської:

Адреса: 
вул. Мочульського, 1 вул. Мочульського, 1 

(на Майзлях). 

ЩОНЕДІЛІ – 
о 10 год., 

ЩОСЕРЕДИ – 
молодіжне 
служіння о 19 год. 
Адреса: 
вул. ГАЛИЦЬКА 203вул. ГАЛИЦЬКА 203

ЩОНЕДІЛІ –
о 10 год.,

ЩОСЕРЕДИ –

о 19 год.

Християнська церква
«ВІФЕЗДА»

За адресою: 
м. Львів, вул. В. Великого, 4 

Чекаємо вас!

Богослужіння 
відбувається:

Неділя - 11:00
П’ятниця - 18:30

Стежте за програмою телепередач

УВАГА

Щонеділі о 8:00 та о 15:00
 ДИВІТЬСЯ 

християнську телепередачу «Вірую» 
на каналі ТРК  «3-студія»

Церква «ВІФАНІЯ»
м. Львів, вул. Жовківська, 8 (р-н Підзамче)

НЕДІЛЯ – 10, 18 год.
ПОНЕДІЛОК – 19 год. (молодіжне служіння)
СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ – 18 год.

Церква «ГОЛГОФА»
м. Львів, вул. Скрипника, 2-а (р-н Сихів)

НЕДІЛЯ – 10, 18 год.
СЕРЕДА – 19 год. (молодіжне служіння)
ЧЕТВЕР – 18.30.

Дорогі друзі!
Передплата-2018 розпочалася. На жаль, у зв’язку з тим, що протягом 2017 року тричі зростала 
вартість поштових і друкарських послуг, ми змушені дещо змінити вартість передплати.

Умови передплати:
один примірник – 150 грн. за рік;
20 примірників – 950 грн. за рік;

40 примірників – 1200 грн. за рік;
100 примірників – 1650 грн. за рік.

Ми вказали рекомендовану кількість замовлень. Але ви можете замовити будь-яку кількість примірників.
Кошти можна переказати на рахунок:

 26002000007923 у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, код 20559726 
(з обов’язковою приміткою «Добровільні пожертвування на газету «Вірую»)

або поштовим переказом на адресу:
Карпюк Олег Ярославович,

місія милосердя «Добрий самарянин»,
вул. Мочульського, 1, Івано-Франківськ, 76002

(з обов’язковою приміткою «Добровільні пожертвування на газету «Вірую»)
Наші газети можна отримувати на "Новій пошті" за умови замовлення від 500 примірників. 

Довідки телефоном +38 067 911-03-65.

Церква християн віри 
євангельської, м. Прага
ul. Modřanská 118, Praha 4 - Braník, 14700ul. Modřanská 118, Praha 4 - Braník, 14700

ЩОНЕДІЛІ о 17.30

http://fb.com/chvep/http://fb.com/chvep/ Тел.: +420776509727,  +420773456214
+1 (440) 570-81-45+1 (440) 570-81-45

(ПАСТОР ЄВГЕН ІЛЛІЧ ПИЛИПІВ)

СЛОВ’ЯНСЬКА ЦЕРКВАСЛОВ’ЯНСЬКА ЦЕРКВА
ПОВНОГО ПОВНОГО ЄВАНГЕЛІЯЄВАНГЕЛІЯ

SSLAVICLAVIC F FULLULL G GOSPELOSPEL C CHURCHHURCH

Запрошуємо на богослужіння:
НЕДІЛЯ - 10:00, 18:00НЕДІЛЯ - 10:00, 18:00
ЧЕТВЕР - 19:00ЧЕТВЕР - 19:00 ( (РОЗБІРРОЗБІР Б БОЖОГООЖОГО С СЛОВАЛОВА))

  5851 E Wallings Rd, Broadview Heights, 5851 E Wallings Rd, Broadview Heights, 
Ohio 44147Ohio 44147        

Сьогодні вогонь спокуси і компромісу палає в ба-
гато разів горячіше, ніж це було в попередніх поко-
ліннях. Сатана використовує технологію розбещен-
ня, спокушення, пристрасть, обнадіювання. Чому 
ми стикаємося із спокусами, які обпікають, як роз-
палена піч? Чому в Інтернеті сотні порнографіч-
них сайтів? На кого спрямований цей потік болота?

Не на світ, який вже спокушений. 
Ні. Мета сатани – заманити в 
пастку серця християн. Він хоче 

позбавити нас сили і знищити свід-
чення Євангелія.

Безпосередньо зараз в житті бага-
тьох віруючих піч розпалилася в сім 
разів сильніше. Сатана розпалює си-
туації в домах, на робочих місцях і у 
відносинах один з одним. Багато ко-
лись сильних християн здалися, за-
лишивши Бога. Вони більше не мо-
ляться про допомогу, думаючи: «Мої 
випробування надто тяжкі для мене».

У третьому розділі книги Дани-
їла читаємо, як Бог розвінчав план 
диявола і використав його як мож-
ливість для Свого свідчення перед 
всім народом Вавилону. Троє моло-
дих людей не схилилися перед ідо-
лом, свідомо обравши страхітливу 
смерть у розпеченій печі. Господь 

врятував їх і продемонстрував силу 
Господа Ісуса Христа!

Вавилонський цар заявив: «А тепер 
від мене видається наказ, що кожен 
з народу, люду та язика, який скаже 
що згірдливе на Бога Шадраха, Ме-
шаха та Авед-Него, буде почетверто-
ваний, а дім його обернений буде на 
сміття, бо немає іншого Бога, що міг 
би так урятувати, як оце» (Дан. 3:29).

І все все це сталося завдяки свід-
ченню трьох юнаків – праведних мо-
лодих людей, які любили Бога і були 
готові віддати своє життя за віру.

Усе може змінитися на гірше: в 
економіці, здоров’ї, у духовній ат-
мосфері – всюди. Але рука Бога – на 
благочестивих чоловіках і жінках. І 
Його Євангеліє проповідується нині 
з новою силою.

А потім прийде Ісус!

Коли прийде Ісус!Коли прийде Ісус!


