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ТИ,  ГОСПОДИ,  НАД ІЯ  МОЯ. . .

Ми всі мріємо, щоб у церк-
ві панувала чудова атмосфера 
любові, радості, віри. Навряд 
чи знайдеться людина, яка б 
хотіла, щоб люди були підо-
зріливі, критикували один од-
ного, зневажали, штовхали на 
гріх. Здорова церква — мета 
Божа, мета й нареченої Хри-
ста. Не щодо кількості людей, 
а щодо справжнього духовно-
го здоров’я. Та зрозуміло, що 
здорова церква складається 
з духовно здорових людей та 
духовно здорових стосунків 
між цими людьми. І, звісно ж, 
виникає питання: як до цього 
прийти? 

Не варто забувати, що люди-
на грішна й водночас створена 
за образом та подобою Божою. 

Тому та ж сама людина, з одного 
боку, прагне до Бога, до чистоти 
й святості, а з іншого — її хво-
ра гріховна природа агресив-
но намагається заразити своєю 
хворобою інших. Образ, який я 
використовую, знайомий усім. 
Це інфекційна хвороба, якою 
обов’язково захворіє той, хто не 
буде захищатися від неї, навіть 
якщо до контакту з хворим був 
абсолютно здоровим. 

Що робити, коли нас хочуть 
заразити хворобою? І як нам са-
мим не бути поширювачами ін-
фекції? Пригадайте розвідників, 
яких посилав Мойсей у землю 
Ханаанську. «І промовляв Го-
сподь до Мойсея, говорячи: 
«Пошли людей, і вони розвіда-
ють ханаанський Край, що Я даю 

Ізраїлевим синам; пошлете по 
одному чоловікові від племени 
своїх батьків, кожного началь-
ника в них. І послав їх Мойсей з 
пустині Паран за Господнім на-
казом. Усі вони мужі достойні, 
вони голови Ізраїлевих синів» 
(4М.13:1-3). Цікаво, для чого 
треба було посилати розвід-
ників, коли було точно відомо, 
що Бог веде весь ізраїльський 
народ у землю Божої обіцянки, 
де тече молоко й мед? А Божа 
обіцянка завжди виконується, 
тому що Бог вірний. Тут питання 
не в Богові, а в тому, що людям 
треба якась підпора. Їм буде лег-
ше йти, коли знатимуть, що їх 
чекає в майбутньому. 

ЗДОРОВА ЦЕРКВА — МЕТА БОЖА
Й МЕТА САМОЇ НАРЕЧЕНОЇ ХРИСТА

МОЛІТЬСЯ ЗА СКАНДИНАВСЬКІ КРАЇНИ
Раулі ЛЕХТОНЕН — місіо-

нерський пастор церкви 
«Філадельфія» в Стокголь-
мі, координатор та місіонер 
Європейського братерства 
п’ятидесятників.

— Раулі, розкажіть, як ви 
прийшли до Христа й що 
було вирішальним у вашому 
наверненні до Бога?

— Я прийшов до Христа в 
християнському молодіжному 
таборі, коли мені було 8 років. 
Мій дід і батько були проповід-
никами й відвідували різні 
церкви як євангелісти. Вони 
привели мене на християнсь-
ке зібрання, коли мені було 2 
роки. А згодом, коли підріс, 
десь із 1978 року, я міг навіть 
проповідувати під час євангелі-
зацій із моїм дідом і батьком.

— Я чув, що ви захоплю-
валися спортом і маєте до-
сить значні досягнення в цій 
сфері. Це вам допомагає чи 
заважає в служінні?

— Коли я був молодшим, то 
серйозно займався шахами й 
брав участь у змаганнях із бігу. 
Кілька разів переміг чемпіона 
Швеції з шахів, але все-таки 
ця гра була для мене важкою, 
хоч і допомогла мені навчитися 
структурувати свої думки та ро-
звинути навички вирішення про-
блем. Потім я відчув, що стаю 
залежним від неї, і перестав 
брати учать у змаганнях із ду-
ховних міркувань. Я продовжую 
бігати й роблю це весь рік що-
найменше раз на тиждень, бо 
бачу, що фізичний стан також 
впливає на спосіб мислення, 
спрямовуючи його на позитив.

— За національністю ви 
фін, ваша дружина естонка, 
як ви знайшли один одного?

— Я зустрів свою дружину в 
Естонії в 1975 році, коли неле-
гально привозив Біблії в Радян-
ський Союз. Вона була нашим 
перекладачем у церкві Олеві-
сте в Таллінні. Потім стала моїм 
особистим учителем естон-
ської мови, тому що завжди 
з нашими дітьми розмовляла 
по-естонськи, а я по-фінськи. 
Це був непростий мовний тан-
дем у країні, де шведська мова 
є мовою більшості.

— Ви маєте досвід де-
путата місцевої ради. Чи 
можна стверджувати, що 
християни можуть і повинні 
ставати політиками?

— Протягом восьми років я 
працював у Християнській Де-

мократичній Партії в містечку 
Упландс Весбю (за 25 км на 
північ від Стокгольма) пере-
важно в комісії з питань спор-
ту, освіти та культури. Я думаю, 
що політика може бути дуже 
важливим способом служити 
Господу, але для мене особи-

сто — ні. Через 5-6 років я ви-
явив, що мій дар і покликання 
— бути місіонером і пастором. 
Політика не моє місце. Основ-
не — бути в потрібному місці в 
потрібний час. 

ЛІКАР, СКАЗАВ, 
ЩО Я ДО РАНКУ 
НЕ ДОЖИВУ

ЛЮБОВ УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДУ МИ НЕ РАЗ
ВІДЧУВАЛИ

ПРОБУДЖЕННЯ 
В ШВЕЦІЇ

Якби не Божа милість наді 
мною, то прогнози лікарів 
справдилися б...

Дуже важливо, Бог хоче, 
щоб ми точно виконували 
те, що Він нам каже.

Хоч і зародилося п’ятиде-
сятницьке пробудження в 
Америці, саме в Європі на 
перших порах воно набуло 
найбільшого поширення.
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26 листопада в єван-
гельській церкві районно-
го центру Рожище відбу-

лося рукопокладення на 
служіння братів, які прой-
шли випробувальний тер-

мін: Петра Глинюка — на 
пресвітерське, а Валерія 
Паламарчука, Івана Коро-
люка, Юрія Сидорчука та 
Олександра Демчука — на 
дияконське.

Зі словом настанови до 
служителів та їхніх дружин 
звернувся заступник голо-
ви Волинського об’єднання 
церков Василь Паламар-
чук. Молитву посвячення на 
служіння звершили пресві-
тери Василь Паламарчук, 

Петро Рибак, Микола Лото-
цький разом із стареньким 
місцевим пастирем Володи-
миром Грицюком, який слу-
жив церкві від початку її офі-
ційного заснування. 

Якщо говорити про офі-
ційний вік євангельської 
п’ятидесятницької церкви в 
м.Рожище, то вона ще досить 
молода — їй лише двадцять 
дев’ять років. Але якщо зро-
бити екскурс в історію про-
тестантського руху в містеч-

ку, то має більш як столітню 
історію. Так, лише в 1988 
році віруючі-п’ятидесятники  
м. Рожище стали клопотати-
ся про окрему реєстрацію та 
про земельну ділянку під за-
будову. А вже в 1992-му ста-
ли збиратися у власному домі 
молитви, у якому проводять 
богослужіння й дотепер. 

Нині церква християн віри 
євангельської м. Рожище на-
раховує 223 члени. 

Інна МЕЛЬНИК

Інфекція або зараження хво-
робою (англ. іnfection — проник-
нення в організм хвороботворних 
мікробів; інфікування, зараження) 
— стан, коли в організм потра-
пляє чужорідний агент — патоген 
(бактерія, паразитичний грибок та 
інше), який розмножується й може 
чинити хвороботворний ефект 
(взято з Вікіпедії). Інфекційна хво-
роба, як бачимо, виникає через мі-
кробів. А це живі, одноклітинні ор-
ганізми, які поводяться агресивно.

Тут помітна аналогія з дияво-
лом. Він намагається захопити всіх 
людей, щоб тільки довести Богові 
свою значимість. Диявол конкурує 
з Богом. Він хоче всіх людей інфіку-
вати хворобою гріха й бунту про-
ти Бога. Спочатку була Єва, потім 
Адам, потім їхній син Каїн, який по-
заздрив своєму братові Авелю та 
його вбив. І пішло-поїхало…

«І вернулися вони з розвідки 
того Краю по сорока днях. І пішли, 
і прийшли вони до Мойсея й до 
Аарона та до всієї громади Ізраїле-
вих синів, до пустині Паран, до Ка-
дешу, і здали справу їм та всій тій 
громаді, і показали плід того Краю. 
І вони розповіли йому та й сказа-
ли: «Прибули ми до Краю, куди ти 
послав був нас, а він тече молоком 
та медом, а оце плід його! Та на-
род той, що сидить у тім Краї, міц-
ний, а міста укріплені, дуже великі. 
А також бачили ми там нащадків 
велетня…» (4М.13:25-28).

Людина, яка сама хвора ду-
ховно, стає небезпечною, тому що 
вона обов’язково буде поширюва-
ти хвороботворні бактерії. Христос 
про це прямо говорив, звертаю-
чись до фарисеїв: «Роде зміїний! 
Як ви можете мовити добре, був-
ши злі? Бо чим серце наповнене, 
те говорять уста» (Мт.12:34). Хво-
роба в людині завжди в певний 
час і певним чином проявиться. 
Виявити духовну хворобу й поста-

вити правильний діагноз можна, 
передусім, почувши те, що люди-
на каже. Якщо людина говорить 
про образи, про те, як усі помиля-
ються, як усе погано, тоді ця лю-
дина має в серці непрощення. 

Тобто те, про що людина го-
ворить, показує наявність певного 
гріха в людині.

Ми всі хочемо впливати на 
інших людей, хочемо донести їм 
певну істину. І саме тому Біблія 
закликає, щоб ми перевіряли 
себе, наміри свого серця, щоб 
самим не захворіти. Хворі ду-
ховно люди будуть поширювати 
свої погляди, щоб якомога біль-
ше людей заразити. І так стало-
ся в стані єврейського народу: 
«І пустили вони (розвідники) між 
Ізраїлевими синами злу вістку 
про той Край, що розвідали його, 
говорячи: «Той Край, що ми пе-
рейшли по ньому, щоб розвіда-
ти його, — це край, який поїдає 
своїх мешканців. А ввесь той на-
род, що ми бачили в ньому, люди 
високі на зріст. І там ми бачили 
велетнів, синів Енака, з роду ве-
летнів, і були ми в своїх очах не-
мов та сарана, і такими були ми і 
в їхніх очах» (4М.13:31-33).

Передусім слід зрозуміти суть 
хвороби й мету хворого. Будь-яка 
хвороба, як у фізичному світі, так і 
в духовному, робить життя тяжким 
і може привести до смерті. Тільки 
якщо ми говоримо про духовну 
хворобу, тоді ця смерть — духовна.

У нас була одна групка людей, 
яка захотіла піти з церкви. З ними 
пішла й жінка, яка недавно стала 
християнкою й була ще слабень-
кою у вірі. І не дивно, що невдовзі 
вона відпала. Інша жінка, відділяю-
чись із цією групою, змусила свого 
сина, якого так любила, піти з нею. 
І тепер він далекий від віри, тому 
що мама сама духовно захворіла 
й на дітей стала впливати, роз-
хитуючи їхню віру. А віра — вона 
водночас і сильна, і тендітна.

Мета хворого зрозуміла — 
знайти більшу підтримку серед 
людей. І це часто вводить людей у 
смуту. Після слів розвідників «зня-
ла зойк уся та громада, та й заго-
лосила. І плакав народ той тієї ночі. 
І нарікали на Мойсея та на Аарона 
всі Ізраїлеві сини. І сказала до них 
вся громада: «О, якби ми померли 
були в єгипетськім краї, або щоб 
ми померли були в цій пустині!» 
(4М.14:1,2). 

Отже, до чого призводять такі 
хворі? До безнадії, бо й самі втра-
тили надію на Бога, Який веде 
людину найкращими шляхами; до 
страху, до злоби й ненависті до 
керівників. 

Тож ми повинні розуміти це, 
щоб мати змогу захиститися. Наш 
організм так дивно створений Бо-
гом, що має внутрішні сили для 
захисту від захворювання. Разом 
із тим, ми маємо розум, і коли лю-
дина поруч із нами кашляє чи чхає 
— ми уникаємо спілкування з нею. 
Але коли йдеться про духовну хво-
робу, нам чомусь не страшно — і 
ми не захищаємося. А дарма.

Як же захиститися від цих 
людей, які прагнуть заразити 
нас своїми духовними хворо-
бами?

1. Мораторій. Коли наша 
церква переживала складні часи: 
несправедливу критику, зневаж-
ливе ставлення, проблеми з людь-
ми — ми з дружиною тільки й ро-
били, що говорили про це знов і 
знов то по телефону, то особисто  
з людьми. І після цього ми просто 
відчували, що наші душі настільки 
забруднюються, що нас поглинає 
безодня негативу та нелюбові до 
людей. Тому домовилися, що при-
пиняємо будь-які негативні розмо-
ви щонайменше на тиждень. Ми 
вчасно схаменулися. А якщо б не 
зробили цього, то могли б і віру 
втратити. 

2. Коли людина критикує, 
запитайте її, що вона сама зро-
била для того, щоб подолати цю 
проблему. Припустимо, у церкві 
не вистачає молитви. Що робить 

здорова людина? Вона молить-
ся за всі проблеми церкви, за 
всі служіння. Що робить духовно 
хвора людина? Вона тільки всім 
розповідає, що в церкві дуже мало 
молитви. 

3. Запитайте, чи людина по-
стійно молиться за проблему, про 
яку вона вам розповідає. Чому це 
питання важливе? Тому що коли 
молишся, тоді Бог в молитві на-
лаштовує нас Духом Святим на 
любов, на прощення. Припустимо, 
мене сильно образив брат. Я стаю 
молитися і молюся не поспіхом, 
але докладно розповідаю Богу 
про свої проблеми. Як ви думає-
те, що Бог буде говорити? Якщо 
проблема між вами та пастором, 
між вами та людиною з церви, то 
я переконаний, що Бог скаже вам 
зустрітися з тією людиною й влад-
нати з нею стосунки. 

4. Духовні роздуми та Божий 
захист. Доволі часто люди, у яких є 
проблема, коли їм кажуть, що тре-
ба зустрітися з пастором, зі служи-
телями, відповідають: «Я і так знаю, 
що мені будуть говорити». Це вже 
ознака проблеми. Треба спілкува-
тися. Слово, приклад можуть нас 
надихнути. Колись одна сестра в 
Христі, яка сильно хворіла, так му-
дро мені сказала: «Усе минає» — і 
ці слова торкнулися мого серця. 
Інша людина може сказати такі 
слова чи процитувати щось таке з 
Біблії, що ви іншими очима погля-
нете на свою ситуацію.

5. Чи та людина, яка критикує, 
дає вихід з ситуації? Навіть, якщо 
людина говорить вам неприємні 
речі, замисліться, чи є в її словах 
вихід, який опирається на Слово 

Боже. Коли диявол хотів звабити 
Христа, то Спаситель користував-
ся надпотужною імунною систе-
мою — Словом Божим, говорячи: 
«Написано…»

Коли ми розносимо духовну 
хворобу, вона неминуче знищить 
нас самих. Але ми, християни 
справжні, здорові, які живуть Бо-
гом, також хочемо заражати ін-
ших. Ми хочемо впливати, але 
впливати Божою істиною, вплива-
ти безкорисно, впливати заради 
слави Божої. У Біблії це має на-
зву — заохочувати. «Але кожного 
дня заохочуйте один одного, доки 
зветься «сьогодні», щоб запеклим 
не став котрий з вас через підступ 
гріха» (Євр.3:13). 

Були серед вище згаданих 
розвідників і такі, які знали, що не 
треба боятися, не треба забувати, 
що Бог великий і всемогутній, що 
треба людей налаштовувати на 
віру й любов. Людей треба зара-
жати, тільки не гріхом, а святістю. 
«А Калев утихомирював народ пе-
ред Мойсеєм та й сказав: «Конче 
ввійдемо ми й заволодіємо ним, 
бо ми справді переможем його!» 
(4М.13:30).

Христос був розп’ятий, щоб 
зупинити поширення духовної 
хвороби, зупинити поширення 
гріха. Він був розп’ятий, щоби ми 
сповнилися Його благодаттю й 
заражали інших людей Христовою 
любов’ю.

Вадим ЛИСЕНКО

РУКОПОКЛАДЕННЯ СЛУЖИТЕЛІВ
У ЦЕРКВІ м.РОЖИЩЕ 

ЗДОРОВА ЦЕРКВА — МЕТА БОЖА
Й МЕТА САМОЇ НАРЕЧЕНОЇ ХРИСТА

новини церков хвє волині

проповідь

На стінах твоїх, Єрусалиме, Я сторожу поставив, що не 
буде мовчати ані вдень, ні вночі.

Ісаї 62:6

ІСТОРІЯ ХВОРОБИ

МЕХАНІЗМ ЗАРАЖЕННЯ

ЗАХИСНІ ФАКТОРИ

НЕ РОЗНОСИТИ ХВОРОБУ, 
А ЗАРАЖАТИ ВІРОЮ ТА 

ЛЮБОВ’Ю

29 жовтня  в церкві м. Каменя-Каширського відбуло-
ся рукопокладення на служіння благовісника Анатолія Зі-
новійовича Скоця. Рукопокладення звершили заступники 
єпископа В.І. Паламарчук, П.Д. Карпович, пресвітери Я.В. 
Городюк, А.І. Коваль.

Початок на стор.1
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Хочемо розповісти про ті 
благословенні події, учасни-
ками яких ми стали під час 
поїздки в Хорватію, Боснію та 
Герцеговину. 

Уранці 29 жовтня наша місіо-
нерська команда (Роман Хо-
дорчук, Дмитро Ващук, Альона 
Горбатюк, Симонна Топалу, коор-
динатор місіонерського служіння 
Юрій Троць та пастор-місіонер  
Юрій Булик) покинула територію 
України. Дорогою нам довелося 
трохи затриматися на угорській 
митниці, потім у цій країні нас 
зупиняла й перевіряла поліція, а 
також була сильна буря на авто-
магістралі. Але Бог беріг нас — і в 
понеділок, 30 жовтня, ми прибули 
на місце призначення — в місто 
Чапліна.

У день приїзду ми мали пер-
ший євангелізаційний вихід в 
місто. Разом із пастором Бер-
нардом й іншими братами та се-
страми роздавали християнську 
літературу, спілкувалися з людь-
ми. Великою перешкодою було 
незнання мови, але цю проблему 
вдалося вирішити завдяки україн-
ським місіонерам, які вже вивчили 
хорватську й були нашими пере-
кладачами. Пізніше ми мали ще 
два таких євангелізаційних виходи 
в місто — у м. Чапліна й м. Плоче 
(Хорватія).

Кілька разів на тиждень мали 
виїзди за 30 км від Чапліни до на-
ших друзів-місіонерів із України, 
які працюють у Хорватії. Ми їздили 
в міста Опузен і Плоче на домаш-

ні групи. Мали на меті підтримати 
місіонерів своєю присутністю й 
добрим словом, а також поспілку-
ватися з місцевими християнами 
та помолитися разом із ними.

У неділю, 5 листопада, наша 
українська команда прове-
ла служіння в м. Чапліна. Після 
служіння всіх місцевих вірую-
чих очікувала смачна українська 
кулінарна програма, яку ми при-
готували з нашими українськими 
місіонерами в Хорватії.

Під час перебування в м.Ча-
пліна мали змогу зустрітися та 
поспілкуватися з мером міста. 
Пастор церкви Бернард Микулич 
гостинно приймав нас. Також ад-
міністратор церкви Предраг Зеле-
новіч щодня дбайливо піклувався 
про нас.

У понеділок, 13 листопада, ви-
рушили в Україну. На зворотному 
шляху налетіла буря. Коли вже 
були в Хорватії, через буревій пе-
рекрили автомагістраль. Ми вирі-
шили їхати в об’їзд. Об’їзна дорога 
проходила повз скелі біля моря. 
Сильний вітер гнав і розбивав 
хвилі об скелі, з яких падало камін-
ня. Було враження, що вітер скине 
наш автомобіль у море. Пізніше, 
коли заїхали в гори, до сильного 
вітру додалися страшні кручі на 
800-1000 метрів і снігопад. Усе 
було настільки серйозно й екстре-
мально, думали, що не виберемо-
ся. Але Бог зберіг нашу команду 
— і ми благополучно приїхали до-
дому.

Роман ХОДОРЧУК

СВІДЧЕННЯ МІСІОНЕРІВ 
ПРО ПОЇЗДКУ: 

ОЛЕНА ГОРБАТЮК
Згадуючи весь шлях, яким 

вів мене Господь,— я все біль-
ше і більше розумію, наскільки 
Він благий. Його любов до мене 
— незаслужена й безумовна. Я 
безмежно вдячна за Його дов-
готерпіння й уроки в становленні 
моєї особистості. Вдячна Його 
служителям за можливість здійс-
нити цю чудову поїздку в Боснію й 
Герцеговину, де можна було вчи-
тися в місіонерів служити людям, 
працювати в команді.

Спасибі Бернарду Микуличу 
за запрошення й Предрагу Зеле-
новічу за дружелюбність. Також 
особлива подяка старшому слу-
жителю в нашій команді — Юрію 
Троцю за його терпіння й бать-
ківське серце. 

Божа робота над моїм серцем 
не закінчена, і я шукаю Його волю 
для свого життя та місце, де Він 
хотів би мене бачити в служінні, 
щоб я змогла бути Йому кори-
сною. Ця поїздка стала дуже хо-
рошим стимулом для зміцнення 
стосунків з Богом.

СІМОННА ТОПАЛУ
Завдяки підтримці братів з 

України та Швеції ми змогли про-
вести кілька євангелізацій в центрі 
міста, домашні групи, недільне 
служіння, а також відсвяткували 
День Реформації. Під час єван-
гелізації мене здивувало бажання 
членів церкви служити й говорити 
людям про Христа. Люди звикли 

жити так, як вони живуть,тому й 
бояться змін, зокрема й у питан-
ні віри. Вони ніби й посміхаються, 
коли щось їм говориш, можуть 
брати літературу, яку ти їм даєш, 
але бояться приходити в церкву. 
Багато хто вважає, що ми — сек-
та, бо читаємо Біблію. У цьому 
місті великий вплив має католи-
цька церква.

Також незвично було бачити, 
що всі курять, для них це норма 
життя. У церкві немає дитячого 
служіння, тому що немає дітей, 
що мене дуже здивувало. Під час 
перебування в Боснії і Герцего-
вині, а також і в Хорватії я відчула 
особливу Божу присутність і зро-
зуміла, що Бог хоче, щоб жителі 
цієї країни пізнали істину. Ніколи 
не забуду благословенного часу, 
проведеного в цих країнах. Ця 
поїздка надихнула мене підтриму-
вати місцеві церкви та місіонерів 

і згадувати в молитвах усіх, хто 
працює для Божої слави.

РОМАН ХОДОРЧУК
Чудова поїздка в Боснію, Гер-

цеговину й Хорватію. Я задово-
лений поїздкою. Усе було дуже 
добре організовано, і я вдячний 
Богові й тим, хто підтримував нас 
матеріально й духовно! Побачив 
багато нового, також було нема-
ло нових відкриттів, зокрема нове 
бачення щодо місіонерства в ін-
ших країнах.

ДМИТРО ВАЩУК
Місіонерська поїздка була для 

мене великим благословенням. У 
Боснії я порівнював місцевий хри-
стиянський досвід із українським. 
Повернувшись на місію в Україну, 
я бачу, як можна поліпшити свою 
роботу. Боснія, Хорватія стоять 
на шляху до пробудження. Там є 
чудові умови для праці місіонерів і 
велика потреба в місіонерах.

Боснія та Герцеговина 
дуже потребує місіонерів. 
Там дійсно точиться духовна 
війна. Коли поглянути на цей 
світ, то можна побачити зма-
гання між трьома силами, які 
ведуть між собою боротьбу. 
Зі сходу з великою силою 
сунеться Росія, із заходу — 
країни Західної Європи та 
Америки, а також потужний 
вплив нині чинить на світ іс-
лам. І коли ми слідкуємо за 
новинами, то помічаємо ве-
личезний рух цих сил. Ми ж, 

люди віруючі, розуміємо, що 
ведеться не лише фізичне чи 
моральне протистояння. Тут 
ведеться духовна боротьба, 
на яку по-особливому впли-
вають ці три потужні сили. 
Вона не стільки воюють між 
собою, скільки чинять тиск 
на Церкву. 

Перед початком битви офі-
цери зазвичай збираються дов-
кола столу, щоб виробити певну 
стратегію й спланувати свої дії. 
І, як на мене, таким столом нині 
є Боснія та Герцеговина. Пе-

ред тим, як щось відбувається 
у світі, першими це відчувають 
на собі Боснія та Герцеговина 
(якщо не фізично, то на духов-
ному рівні).

Чому я це говорю? Тому 
що ми, духовні лідери христи-
янських церков, до певної міри 
втомлені від цього. Донедавна 
в нашій церкві було п’ятдесят 
членів. Тепер — п’ятнадцять. І 
це глибоко вражає серце, й ча-
сто настають миті, коли хочеть-
ся сказати: «Усе — здаюся!» 

У нас є група з шести актив-
них людей, і ми намагаємося 
один одного підбадьорювати: 
«Ну, ще трохи! Спробуймо ще 
раз». І тепер ми багато часу 
проводимо в молитвах, тому 
що бачимо, що самі нічого не 
можемо зробити. Просимо Го-
спода, щоб Він рухався в нас і 
через нас.

Я це розповідаю для того, 
щоб ви зрозуміли, у якій ат-
мосфері ми перебуваємо. Хоча 
можливості для служіння в нас 
величезні, проте результати не-
значні — церква ще маленька. 
І навіть у цій маленькій церкві 

зовсім мало людей, які готові 
служити. Ми могли б працювати 
з дітьми, з молоддю, з людьми 
з особливими потребами, але 
не вистачає рук. І ми молимося, 
щоб Господь послав місіонерів. 
Їх у нас тут практично ніколи не 
було. Пам’ятаю лише одну жінку 
зі США, яка два роки підтриму-
вала нас. А решта — усе, що ми 
робили, то робили самостійно, 
спочатку вдвох — я і моя дружи-
на, потім додалося ще декілька 
людей. Я прошу місіонера Юрія 
Булика бути моїм помічником. 
Також запрошую студентів із 
біблійних вузів України до нас.

Звісно, не завжди легко офор-
мити візу. Вам також важко знай-
ти матеріальну підтримку, щоб 
присвятити себе праці, але двері 
наших сердець відкриті. Тому 
моліться й запитуйте Господа, де 
Він хоче бачити вас на служінні. І 
якщо ви відчуєте поклик працю-
вати в нашій країні, ми будемо 
тільки раді. Якщо вам цікаво, то 
ви спершу відвідайте нас як тури-
сти. А потім можете приєднатися 
до Андрія та Петра, які трудяться 
в Плоче, і стати частиною того, 

що ми робимо як церква. Також 
ви матимете можливість зроби-
ти те, що вважаєте необхідним, з 
Божою допомогою. 

Під час війни, яка відбувалася 
на нашій землі, моя дружина на 
кілька місяців приїхала в Мостер 
із Хорватії, щоб підтримати лю-
дей із церкви, але залишилася 
там на кілька років. Та коли вона 
вже хотіла від’їжджати додому, 
відчувши, що її місія тут завер-
шилася, я прийшов у церкву — і 
вона залишилася. Іноді Господь 
має свої плани для нашого жит-
тя, але я тепер радий, що вона 
була слухняна Йому — і Він дав 
мені її.

Якщо, приїхавши до нас як 
туристи, ви відчуєте, що Бог 
кличе вас працювати в Боснії, 
то, повернувшись додому, по-
дайте необхідні документи для 
оформлення права на прожи-
вання й одразу беріться за мову, 
тому що незнання мови — це 
серйозний бар’єр у місіонерсь-
кій праці. Шукайте можливості 
поспілкуватися з носіями мови, 
а також із тими, хто вивчив її.

Бернард МИКУЛИЧ

ХОРВАТІЯ, БОСНІЯ ТА ГЕРЦЕГОВИНА 
НА ШЛЯХУ ДО ПРОБУДЖЕННЯ

ПРОСИМО ГОСПОДА, ЩОБ ВІН
РУХАВСЯ В НАС І ЧЕРЕЗ НАС

місія

коментар
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Мені 38 років. Родом із 
села Оженин, що на Рів-
ненщині. У 2012 році ми з 
дружиною переїхали жити 
на Сумщину, щоб трудити-
ся місіонерами. Мій батько 
першим увірував у живого 
Бога. Раніше він провадив 
безбожне життя, нам часто 
доводилося терпіти від ньо-
го, коли приходив додому 
п’яним. На заводі, де бать-
ко працював, були христия-
ни, які з великим терпінням 
і любов’ю свідчили йому про 
живого Бога. Одного разу він 
прийшов напідпитку додому й 
сказав, що піде до віруючих. 
І пішов, покаявся в гріхах, 
щиро увірував у живого Бога 
та Євангелію. Потім мій брат, 
повернувшись із армії, також 
пішов до церкви, куди ходить 
батько. Потім мама покаяла-
ся й стала християнкою. Я ж 
вів безбожне життя, повторю-
ючи гріхи свого батька. Але 
Бог вчасно зупинив мене.

Одного разу мій друг запро-
сив мене приїхати до нього в 
сусіднє село на проводи в ар-
мію. Я відмовив йому. Він здиву-
вався й образився. Але то було 
від Бога. Якби я пішов до нього, 
хтозна, чи повернувся б звідти 
живим і неушкодженим. На та-
ких гуляннях із надмірним вжи-
ванням спиртного майже завжди 
бувають бійки, які закінчуються 
значними травмами. Мене охо-
пив страх, що якщо я поїду в те 
село, то звідти живим не повер-
нуся. Я не знав, звідки те прий-
шло, але якийсь злам відчув 
усередині, мені стало гидко на 
душі від усіх тих п’яних гульбищ. 

Раптом подумав: якщо є Бог, про 
якого мені з таким великим під-
несенням розповідають батьки, 
то я повинен прислухатися до 
того, що Бог каже людям. Мій 
батько сильно пиячив, курив, об-
ражав нас, зверхньо ставився до 
людей, а тепер його мовби підмі-
нили. Сама людина не може так 
просто змінитися! Це прояв над-
звичайної сили. Якщо це зробив 
не Бог, то хто? 

Я з братом пішов на бого-
служіння, уважно слухав Слово 
Боже, проповідь Євангелії, і віра 
в живого Бога народжувалася в 
моєму серці… Коли ж мене не-
вдовзі призвали до армії, то я вже 
позиціонував себе як віруючого. 
Того, що робили мої невіруючі то-
вариші по службі, я собі не дозво-
ляв. Командир щонеділі відпускав 
мене в місто — до церкви на бого-
служіння. Мої товариші обурюва-
лися: «Як це так, тобі щотижня да-
ють звільнення й вихід у місто?!»

Упродовж служби в армії моя 
віра в Бога укріпилася. Я дякую 
Богу за чуйного командира, бо 
було багато випадків в інших ча-
стинах, коли офіцери (а з ними 
й інші) принижували солдатів, 
які заявляли, що вони христия-
ни. Після армії я твердо вирішив 
увійти в Завіт із Богом через свя-
те водне хрещення, що негайно 
й зробив. Одразу включився в 
активне служіння Богу, пропові-
дуючи Євангелію — особливо 
молоді. У 2008 році одружився 
на щирій християнці Тані. Ми з 
нею щороку їздили в Малин, на 
молодіжний християнський з’їзд 
(до речі, саме там ми й познайо-
милися). У 2014 році ми приїхали 
туди також, трохи з запізненням. 

Поставили намет. Саме пройшов 
дощ. Готувалися до сну, раптом 
почувся якийсь тріскіт, на намет 
впало дерево — сосна, стовбур 
якої вдарив мене по голові. Я 
одразу знепритомнів. Через від-
криту черепно-мозкову травму я 
декілька днів не приходив до сві-
домості. Мене терміново відвез-
ли аж у Київ. Лікар, який робив 
операцію, сказав, що до ранку я 
не доживу. 

На питання  «Чому так стало-
ся саме зі мною?» я не знайшов 
відповіді. Що сталося, те сталося. 
Але основне те, що Бог у цьому 
всьому явив Свою славу! Лікарі 
потім, бачачи, що я ще живий, 
стали казати, що якщо я й опри-
томнію, то не буду впізнавати 
рідних, втрачу пам’ять і взагалі в 
мене будуть суттєві розлади ро-
зуму, рухливості, різних органів. 
Мою дружину попередили, щоб 
готувалася до гіршого. Але нічо-
го цього не сталося. Слава Ісусу 
Христу! Я прийшов до тями на 
шостий день — і всіх впізнавав, 
усе було в нормі з моїм розумом. 
Звичайно, що після виписки з 
лікарні упродовж цілого року я 
проходив реабілітацію, сьогодні 
ж почуваю себе добре. 

Мені розповіли, що молоді 
християни, яких було на з’їзді в 
Малині декілька тисяч, упродовж 
п’яти годин не вставали з колін 
і молилися за моє зцілення. Те-
лефонували своїм рідним, пере-
давали в інші церкви, щоб також 
молилися. Тобто за мене моли-
лося дуже багато Божого народу. 
Якби не Божа милість наді мною, 
то прогнози лікарів справдилися 
б, і я не був би тут.

У мене було декілька отворів у 

черепі, які тепер затягнуті тонень-
кою плівкою. Є небезпека нена-
роком пошкодити голову, мушу 
бути обережним. Дякувати Богу, 
ніяким іншим органам ця травма 
шкоди не завдала: зір, слух, руки, 
ноги функціонують нормально. 
Ми разом із дружиною пройшли 
велике випробування у своєму 
житті, та Господь дає нам сили та 
зміцнює здоров’я, щоб ми могли 
далі працювати на Божій ниві.

Тепер ми працюємо місіоне-
рами в Путивлі — знаменитому 
історичному місті з понад тися-
чолітньою історією. Усі місіоне-
ри, що були в Путивлі до мене, 
довго не затримувалися. Ми 
також маємо певні складнощі, 
живемо на орендованій квартирі 
в Бурині, що за 20 км від Пу-
тивля, але віримо, що Бог саме 
нині дає чудову нагоду донести 
жителям Путивля євангельську 
звістку про живого Бога й Спа-
сителя Ісуса Христа. Тут багато 
набожних і водночас забобонних 

людей. Ми знайомимося з ба-
гатьма з них, стараємося добри-
ми ділами показати Бога. Відві-
дуємо хоспіс, інтернат. «Чому ви 
це робите? — запитують нас. — 
Це ваша робота?» Якби це була 
робота, то ми б знайшли іншу, 
а це наше покликання від Бога, 
Якому ми обіцяли служити. 
Якщо ми пізнали живого Бога, то 
маємо переконання, що все, що 
написано в Євангелії, — щира 
правда. Тому я не можу мовча-
ти, коли бачу, як багато людей 
відходять у вічність без покаян-
ня… Людям потрібне живе Сло-
во, і Бог призвав нас проповіду-
вати його на Сумщині. І навіть ця 
травма допомогла мені ще глиб-
ше усвідомити скороминучість 
людського життя й необхідність 
якнайшвидше — сьогодні, нині 
— каятися в гріхах, припадаючи 
в щирій молитві до Спасителя 
Ісуса Христа. Якщо Бог не допо-
може нам, то хто?

Віталій БІЗЮК

ЛІКАР, ЯКИЙ РОБИВ МЕНІ ОПЕРАЦІЮ, 
СКАЗАВ, ЩО Я ДО РАНКУ НЕ ДОЖИВУ

свідчення

R - 500

ЄВАНГЕЛЬСЬКІ ЦЕРКВИ ПІДСУМУВАЛИ 
РОБОТУ ЗА РІК РЕФОРМАЦІЇ 

За рік євангельсько-про-
тестантські громади про-
вели велику роботу: від 
різноманітних акцій для по-
пуляризації християнських 
цінностей (на Різдво, Пас-
ху, День подяки), заходів з 

упорядкування міст і сіл, до 
всеукраїнського автопробігу 
та численних благодійних 
проектів.

«Святкування Реформації, 
яке ми відзначаємо у цьому 
році, внесло чимало поправок і 

змін у нашому мисленні. Важ-
ливо, щоби ми не захоплюва-
лися зовнішнім, не забували 
про свою місію нести правду 
в люди, — наголосив старший 
єпископ УЦХВЄ Михайло Па-
ночко під час виступу на уро-
чистому відкритті Форуму. — Я 
глибоко вірю, що без Ісуса не-
можливо змінити особистість: 
ні культура, ні наука (хоч вони 
потрібні) не можуть проникнути 
в глибину людського духа і на-
вести там порядок. Ісус робить 
Реформу в серці».

Привітати учасників із 
500-річчя Реформації прийшло 
багато державних діячів та го-
стей з-за кордону. Зокрема в. 
о. міністра охорони здоров’я 
Уляна Супрун подякувала церк-
вам за підтримку медичної 
реформи та попросила і на-
далі молитися за її становлен-
ня в Україні. Свою повагу до 
справи, яку сьогодні роблять, 

євангельські церкви, засвідчи-
ли віце-прем’єр-міністр Украї-
ни Геннадій Зубко, українська 
громадська діячка, народний 
депутат України Ганна Гопко, 
керівник парламентської фрак-
ції «Самопоміч» Олег Березюк, 
а також голова підкомітету з 
питань державної політики у 
сфері свободи совісті та релі-
гійних організацій Комітету 
Верховної Ради України з пи-
тань культури і духовності Вік-
тор Єленський. До їхніх слів 
подяки Церкві доєдналися 
народний депутат від фракції 
«Батьківщина» Крулько Іван та 
заступник лідера Радикальної 
партії з економічної політики 
Віктор Галасюк.

На кожному пленарному 
засіданні демонструвалися ві-
деозвіти про роботу євангель-
сько-протистанстких церков у 
різних регіонах країни. А також 
відбулося нагородження по-

чесними відзнаками голів орг-
комітетів R500 та державних 
службовців, журналістів і біз-
несменів, які на місцях доклали 
немало зусиль, щоб заходи з 
відзначення 500-річчя Рефор-
мації досягли мети — показали 
людям, що лише Слово Боже 
та утвердження християнських 
цінностей здатне змінити нашу 
країну, як це було колись із єв-
ропейськими державами.

 «Ювілейний рік Реформації 
завершився, але це лише по-
чаток, адже сама Реформація 
продовжується!» — сказав під 
час закриття офіційної части-
ни підсумкового Форуму R500 
головуючий Ради євангель-
сько-протестантських церков 
України Валерій Антонюк. Після 
цього старші єпископи церков 
поблагословили народ Божий 
на подальшу спільну працю на 
славу Ісуса Христа.

chve.org.ua
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— Розкажіть про себе.
— Я пастор церкви містечка 

Бєлорєцька, що в Башкирії, яка 
нараховує близько 120 членів. 15 
місіонерів із нашої церкви працю-
ють у різних населених пунктах, у 
яких утворили невеликі громади.

З дитинства я був дуже хво-
робливим. І ось одного разу, коли 
дуже хворів і перебував у важкій 
депресії, мене відвідав пастор Во-
лодимир Сільчук, родом із України.  
На той час він близько 10 років пра-
цював в Уфі. Дізнавшись про мене, 
відчув, що саме мене Господь кли-
че на місіонерське служіння. Він 
запросив мене, тоді ще невіруючо-
го, в місіонерську школу, де я по-
каявся й був покликаний до праці.

Я щиро вдячний за підтримку 
місіонерів із України, за допомо-
гу віруючих із України, особливо 
молоді з села Рованці, яка допо-
магала нам зводити дім молитви. 
Ми купили дуже старе приміщен-
ня, якому 160 років, і завдяки цим 
людям за шість днів ми змогли 
повністю перекрити приміщення, 
у той час, як православні ось уже 
40 років роблять ремонт храму й 
не можуть його закінчити. Це ста-
ло великим свідченням для лю-
дей міста, які кажуть: «Нам навіть 
рідні так не допомагають, як тут 
брати-українці допомагають своїм 
незнайомим раніше братам ради 
Христа».

Любов українського народу ми 
не раз відчували у своїй церкві. 
Тому я щиро хочу подякувати всім 
вам, вашій місії, а також церкві Со-
снівки — рідній церкві нашого єпи-
скопа — за те, що завдяки вашим 
проповідям, вашим пожертвуван-
ням, вашій підтримкці я й багато 

інших людей прийшли до Бога. І в 
цей непростий час складних сто-
сунків між нашими державами ви 
не перестаєте працювати в Росії. 
Ви продовжуєте нести те служіння, 
яке почали, виконувати ту місію, на 
яку Бог вас послав.

Коли ми їхали в Україну, то 
проїжджали повз таке легендарне 
місце, як Сухобезводна. Там бага-
то братів із України відбували пока-
рання за віру. І особливо мене вра-
зило те, що колишній начальник 
оперчастини й колишній начальник 
слідчого відділу — тепер служителі 
церкви. Це зробила Божа любов, 
яку принесли українські християни 
на ту землю. І я розумію, що коли 
є ті, які готові навіть у труднощах 
нести любов іншим, то будуть ще 
люди спасатися.

— Чому ви вирішили при-
святити своє життя проповіді 
Євангелії?

— Під час навчання в місіонер-
ській школі я відчув бажання про-
повідувати в Бєлорєцьку, де ще 
не було церкви. Брати підтримали 
мене, і я розпочав працю. Після 
того не раз запитував у Бога: «За 
які таланти, за які дари Ти обрав 
мене на місіонерське служіння? 
Є ж безліч братів мудріших, святі-
ших, які довше у вірі й краще зна-
ють Біблію». І Бог відповів мені: «От 
настільки складно в Мене з кадра-
ми. Ти був єдиний, хто погодився 
поїхати». Але я щиро вдячний Бо-
гові, що у свій час був обраний Ним 
саме для цього служіння. На почат-
ку мало хто вірив, що в мене щось 
вийде, але нині результати праці 
явні — і це велике Боже благосло-
вення, тому що ні тоді, ні тепер я 
не можу розраховувати на себе чи 
казати, що тут є моя заслуга.

Буквально два роки тому я ста-
вив Богові запитання: «Наскільки 
моя праця є правильною, значи-

мою. Чи справді я роблю те, що 
маю робити, і чи є в цьому якийсь 
сенс, якийсь плід?» Таке питання, 
думаю, виникає в кожного, хто 
працює з людьми. І ось Бог допу-
стив у моєму житті одну ситуацію, 
яка утвердила мене. Я зі своїм 
помічником із церкви (він з мусуль-
манської сім’ї, але прийняв Христа) 
їхав автомобілем. Будучи втомле-
ним, я не зумів втримати кермо 
— і  ми полетіли в обрив. Машина 
стала перевертатися — нам загро-
жувала смерть. Тоді цей молодий 
чоловік нахилився до мене й ліг 
між кермом і мною, щоб вберег-
ти мене від смерті. У ту мить він 
зовсім не думав про себе, а всіма 
силами намагався врятувати мене, 
навіть ціною свого життя. Це було 
великим свідченням від Бога — 
люди були готові померти за мене 
з вдячності за ту Євангелію, яку я 
з Божою поміччю приніс їм. Слава 
Господу, ми вижили, хоча й сильно 
травмувалися, особливо той брат. 
Проте він не знав, що виживе, і 
був готовий на таку самопожерт-
ву, через яку я зрозумів, що моя 
праця не була марною, тому що 
Бог змінював серця людей, яким я 
служу, сповнював їх любов’ю. Бо, 
як сказано в Писанні, немає біль-
шої любові, як покласти душу свою 
за свого ближнього. Це не просто 
гроші якісь пожертвувати чи якусь 
добру справу зробити. 

— Що, на вашу думку, най-
важливіше в місіонерському 
служінні?

— Я думаю, що тісні стосунки з 
Богом. Усі в нашій церкві — мої ду-
ховні діти. Я їх народив у Господі. 
І коли я робив свої перші кроки в 
місіонерстві, то в мене не було лю-
дей, які могли б мене підтримати, 
тому змушений був у всьому по-
кладатися на Бога. До мене при-
ходили старші люди, які просили 

підтримки. Іноді мені самому була 
потрібна порада, та й навіть, чес-
но кажучи, докір. Я просив цього 
в Бога, і Він давав мені настанови, 
підтримував. Я був у такій ситуації, 
що без чудес не могло обійти-
ся. І чудеса відбувалися. Я не раз 
стикався з колдунами, які погро-
жували смертю моїм дітям, були 
випадки, коли мені була потрібна 
надприродна мудрість, потрібне 
було зцілення. І Бог являв ці чуде-
са, бо я надіявся лише на Нього. 
Він чекає, щоб ми приділяли Йому 
увагу й зосереджували на Ньому 
свій погляд.

І ще, що дуже важливо, Бог 
хоче, щоб ми точно виконували 
те, що Він нам каже. Одного разу 
я готувався до проповіді в одній із 
дочірніх церков і запитав у Бога: 
«Ти хочеш, щоб що я сказав цим 
людям?» І раптом почув внутріш-
ній голос: «Скажи цим людям, 
що вони боягузи, і Мене нудить 
від них». Мені ці слова видалися 
дивними й незрозумілими, тому 
я запитав: «Боже, а як це зв’язано 
з Писанням?» І Господь відсилає 
мене до Об’явлення: «Ти не хо-
лодний і не гарячий… То виплюну 
тебе зі Своїх уст». Тоді я став тор-
гуватися з Богом: «Господи, а 
можна, я скажу цим людям, щоб 
вони були більш сміливими й рішу-
чими? Щоб не так різко». Але при 
цьому зрозумів, що маю сказати 
саме так, як почув.

Я зробив, як звелів мені Бог, 
сказавши: «Ви боягузи, і Богові ну-
дить від вас. Ви живете, як світські 
люди, намагаючись не виділяти-
ся. Ви хочете бути, як «решта на-
родів», випиваєте разом, робите 
те, що вони, і не виявляєте, що 
ваш Отець — Бог і ви інші. Через 
те Бог виплюне вас із уст Своїх». Я 
говорив, а люди почали вставати 
й виходити. Я подумки сказав Бо-
гові: «Господи, напевно за камін-
ням пішли. Сьогодні, мабуть, ми з 
Тобою зустрінемося». 

Я вже рік служив цим людям, 
і не було жодного випадку, щоб 
хтось із них підійшов до мене, по-
тиснув руку чи чимось мене бла-
гословив. Та я й не чекав і не че-
каю цього. Але після цієї проповіді 
люди поверталися на зібрання — і 
не з порожніми руками. Вони при-
носили баночки з варенням, дитячі 
речі (тоді в мене діти були малень-
кі), гроші. Після того я запитав 
Бога: «Я вже рік із цими людьми, 
чому вони раніше навіть слова 
доброго не сказали, а тут така 
щедрість?!»  І Бог мені відповів: 
«Увесь цей рік ти служив собі й на-
магався сам із ними домовитися, 
спонукати їх до чогось, а сьогодні 
ти послужив Мені — і це Моя наго-
рода для тебе».

— З якими труднощами ви 
стикаєтеся в місіонерському 
служінні тепер?

— Із введенням у дію закону 
Ярової у нас відбуваються проку-

рорські перевірки, оперативники 
ввалюються в доми, незважаючи 
на те, що там діти, принижують 
батьків, ведуть себе невідповідно. 
Російська влада веде таку політи-
ку, що всі народи ополчилися про-
ти нас, і тому навіть серед своїх 
шукає ворогів. Ми, протестанти, 
вважаємося внутрішніми ворога-
ми. І до нас приходять з упевнені-
стю, що знайшли ворога. Наші 
єпископи недавно зустрічалися з 
президентом Башкирії й вислов-
лювали стурбованість із приводу 
того, що відбувається. І він їм дав 
дуже цікаву відповідь: «Вашого 
Христа розіп’яли? І ви думали, що 
вас не чіпатимуть?»

І я розумію, що цей чоловік був 
правий. Ісус про це попереджу-
вав. Тому ми повинні бути готові 
пройти й через ці випробування. 
Буквально за кілька днів до мого 
від’їзду в нас була міжвідомча 
перевірка, і в наш храм прийшли 
люди з прокуратури, ФСБ, ФСКН, 
паспортного стола,  наркоконтро-
лю, служби в справах неповноліт-
ніх та інших служб. Порушень у 
нас не виявлено, але в документі, 
який я підписав, було сказано: «У 
церкві «Божа віра» немає оформ-
леного куточка проти екстреміз-
му, відповідно церква  схвалює 
екстремізм і сприяє розповсюд-
женню міжнаціональної та міжрелі-
гійної ворожнечі». Я ж не звернув 
увагу на це речення. І тепер старші 
служителі нашого об’єднання по-
боюються, що той документ може 
спровокувати переслідування всіх 
церков союзу, оскільки одна з 
них була визнана екстремістсь-
кою. Щось подібне вже відбулося 
зі Свідками Єгови, діяльність яких 
була заборонена в Росії.

Справді, час нелегкий, але, 
я думаю, що це лише перевірка, 
яка сприятиме очищенню Церк-
ви — Христової Нареченої, яка 
має постати перед Ним без пля-
ми й вади.

— Що б ви могли порадити 
місіонерам, які не бачать успі-
ху в служінні?

— Я б порадив не дивитися на 
натовп людей довкола, а частіше 
підводити очі вгору, як це робив 
Ісус. Розмовляючи з людьми, у 
певний момент Він піднімав Свій 
погляд до неба й переходив на 
пряму мову з Господом. Якщо ми 
потрапляємо в залежність від на-
товпу (у моєму служінні так було 
не раз), чогось очікувати від ньо-
го й намагатися йому щось дати 
від себе, те, чого він потребує, а 
не те, чого хоче Бог, — приходять 
невдачі. Ми розчаровуємося й 
розчаровуються люди, які довко-
ла нас. Якщо ж ми ведемо пряму 
мову з Богом і робимо те, що хоче 
Він, то з часом усі краще розуміє-
мо, чого Бог очікує від нас і куди 
нас веде.

Розмовляла
Ольга МІЦЕВСЬКА

ЛЮБОВ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 
МИ НЕ РАЗ ВІДЧУВАЛИ

місіонер

Після свого навернення у 2000 році Андрій Соловйов відчув бажання присвятити своє життя місіонерській діяльності в 
рідній Башкирії. На це його надихнув український місіонер, нині вже єпископ Володимир Сільчук, який близько 30 років 
свого життя присвятив проповіді Євангелії в місті Уфі — столиці Башкортостану. Андрій щиро вдячний українським місіо-
нерам, які принесли в його край Добру Новину про спасіння в Ісусі.

оголошення

З 4 червня по 23 серпня 2018 року на базі Київського біблійного інституту в співпраці з 
церквами Скандинавії діятиме Місіонерська школа.

Досвідчені місіонери, пастори, викладачі богослов’я з країн СНД і Скандинавії будуть виклада-
ти біблійні доктрини, історії місій, релігії світу, ознайомлять студентів із методами й стратегіями 
місіонерського служіння, розкажуть про відкриття й зростання церков.

Завершивши навчання, студенти зможуть узяти участь у короткочасних місіонерських поїздках 
по Україні, до країн колишньої Югославії та в інші місця для розвитку довгострокового служіння.

Студентів буде забезпечено безкоштовним навчанням, проживанням, харчуванням.

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:
Телефон (044) 450-60-00 – секретар

Моб. телефон (067) 708-43-61 – координатор ММШ

E-mail: kuksa18@gmail.com
Соц. мережі: www.facebook.com/missionschoolkiev

Сайт www.kbi.org.ua

МІЖНАРОДНА МІСІОНЕРСЬКА ШКОЛА
ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!
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У 1907 році Швецію захопило 
так зване Велике п’ятидесятни-
цьке пробудження, епіцентром 
якого стало місто Стокгольм. 
Тисячі людей наверталися до 
Бога й отримували хрещення 
Святим Духом. За перші кілька 
років відвідуваність щойно ор-
ганізованих п’ятидесятницьких 
громад перевищила державну 
лютеранську церкву! Цей фено-
мен багато хто пов’язує з діяль-
ністю церкви «Філадельфія» та її 
пастором Леві Петрусом.

Тривалий час Леві Петрус був 
пастором маленької баптистської 
церкви «Філадельфія», яку відвіду-
вало близько 30 осіб. У 1907 році 
Леві дізнався з місцевих газет про 
велике пробудження в Норвегії, яке 
відбувалося під керівництвом То-
маса Барратьє. Незважаючи на те, 
що газети подавали цю новину як 
негативну, молодий баптистський 
пастор вирішив особисто поїхати й 
перевірити, що ж там відбувається.

За рік до цієї події пастор ме-
тодистської церкви з Осло (тоді це 
місто називалося Християнія) То-
мас Барратьє вирушив у Америку 
для збору коштів на будівництво 

своєї церкви. Його поїздка була 
провальною фінансово. Засмуче-
ний Томас вже збирався їхати до-
дому, але до нього долинули чутки 
про зішестя Духа Святого на Азу-
за-Стріт у Лос-Анджелесі. Перше 
його бажання — поїхати в епіцентр 
пробудження, але в нього не було 
грошей на дорогу. Тому він закрив-
ся у своєму готелі в Нью-Йорку й у 
розпачі став волати до Бога. Після 
кількох днів молитви, 15 листопада 
1906 року, на Томаса зійшла сила 
Святого Духа — і він заговорив ін-
шими мовами! Сповнений радості, 
він вирушив назад до Норвегії й 
став проповідувати про хрещення 
Святим Духом. З тих пір служіння в 
його церкві перейшли на абсолют-
но новий рівень. За спогадами оче-
видців, присутність Духа Святого на 
служіннях була настільки сильною, 
що якось один пастор з Англії ви-
гукнув: «Цей рух ще могутніший, ніж 
в Уельсі в Евана Робертса!»

Вістка про пробудження в Нор-
вегії стала поширюватися по всій 
Європі, і сотні служителів із цікавості 
поїхали туди. 

Пастор Леві Петрус, приїхавши 
до Норвегії, не тільки зміг побачити 

всі чудеса на власні очі, а й особи-
сто зустрітися з Томасом Барратьє. 
Під час спільної молитви Леві Пе-
трус отримав хрещення Святим 
Духом і велику духовну силу. За 
його словами, незважаючи на ба-
гаторічний пасторський досвід, він 
ніколи раніше такого не відчував. 
Повернувшись до Швеції, служи-
тель сміливо проповідував про хре-
щення Святим Духом, у результаті 
чого в його церкві «Філадельфія» 
стався справжній вибух! На кожно-
му служінні люди сотнями віддава-
ли своє життя Богові й отримувати 
хрещення Святим Духом. Дуже ча-
сто проявлялися чудеса й знамена, 
також багато хто одержував видимі 

зцілення. За декілька років церк-
ва «Філадельфія» під керівництвом 
Леві Петруса перетворилася в най-
більшу церкву Європи! Частими 
відвідувачами «Філадельфії» були 
відомі бізнесмени, міністри й навіть 
королева Швеції.

У журналі «Примиритель» за 
1930 рік є згадка, що група пасторів 
із України та Білорусі відвідала церк-
ву «Філадельфія» й зустрілася з Леві 
Петрусом.

Леві не тільки наполегливо пра-
цював у своїй церкві в Стокгольмі, 
але й по всій Швеції. У 1923 році в 
новому п’ятидесятницькому об’єд-
нанні вже було 300 нових церков і 
більше ста тисяч прихожан!

У 1929 році церква «Філа-
дельфія» розпочала будівництво 
власного будинку на три з полови-
ною тисячі сидячих місць. На мо-
мент відкриття це було найбільше 
крите приміщення в Швеції й одна 
з найбільших церковних будівель у 
світі! (У той час найбільшою церков-
ною будівлею був «Храм Ангелів», 
який побудувала проповідниця Еммі 
Симпл Макферсон).

Після відкриття нового дому 
молитви церква ще більше зросла, 
і в 1938 році вона вже налічувала 
понад 6 тисяч прихожан! Протягом 
багатьох десятиліть Стокгольмська 
церква «Філадельфія» була найбіль-
шою євангельською громадою в 
світі, поки в 1960-х роках її не «обі-
гнали» корейські громади.

Цікаво, що хоч і зародилося 
п’ятидесятницьке пробудження в 
Америці, саме в Європі на перших 
порах воно набуло найбільшого по-
ширення. Норвегія, Швеція, Англія й 
Польща (сучасні території Західної 
України та Білорусі) пережили ней-
мовірний духовний підйом, і тисячі 
людей навернулися до Бога!

Господи, повтори це знову!
Роман САВОЧКА

— Як ви стали місіонером? 
Хто запросив вас на місію? Як 
часто ви буваєте в Україні та 
які ще країни відвідуєте?

— У поїздці до Ленінграда й 
Таллінна в 1973 році, під час якої 
ми перевозили контрабандні 
Біблії, я відчув нездоланне покли-
кання до служіння. Зустрічаючись 
із християнами в Радянському 
Союзі, які переживали неймовір-
ні утиски й страждання, я твердо 
вирішив, що моє завдання — на-
лагоджувати взаємостосунки з 
цими людьми й підтримувати їх. 
Невдовзі я відчув поклик до служін-
ня народам СРСР та інших країн 
із метою принести їм Євангелію 
Ісуса. З того часу я відвідав понад 
65 країн і здійснив понад 200 поїз-
док до різних частин колишнього 
СРСР та Китаю. Найбільш складна 
робота — координація перекладів 
Біблії різними мовами та навчан-
ня в місіонерських біблійних шко-

лах. Цього року я здійснив чотири 
поїздки в Україну.

— Понад сто років тому у 
Швеції відбулося потужне про-
будження. Яка нині п’ятиде-
сятницька церква цієї країни?

— За останні 30 років кількість 
членів шведського п’ятидесят-
ницького руху зменшилася з 110 
тис. до 90 тис. Кількість місіонерів 
у інших країнах знизилася до 250 
(хоча максимум становить 800). 
Але у 2016 році почався підйом. 
Тепер кількість хрещень, а отже, 
і кількість нових членів церкви 
знову зростає. Більшість новона-
вернених віруючих — емігранти з 
інших країн. Ми сподіваємося, що 
тенденція триватиме ще довго.

— Яка духовна атмосфера 
у Швеції в цілому? Як змінило-
ся суспільство після декількох 
терактів у Стокгольмі, і як ці 
події вплинули на Церкву?

— Духовну атмосферу в 
Швеції дуже важко визначити 
одразу, тому що суспільство не-

однорідне. Деякі люди борються 
за глобалізацію та толерантність. 
Також відкритість країни привела 
до зростання кількості біженців 
з ісламських країн. У той же час 
вплив ісламу на суспільство стає 
дедалі більшим. Також діє група 
патріотів, яка категорично проти 
емігрантів із інших країн.

Навіть християни по-різному 
дивляться на все це. Однак, схо-
же, що церкви в країнах Північної 
Європи вже повільно пробуджу-
ються перед новими проблема-
ми та суспільними викликами. У 
Фінляндії та Швеції неофіційна 
статистика свідчить про повільно 
зростаюче пробудження серед 
арабсько- та перськомовних бі-
женців. Зокрема, понад 2 тис. 
емігрантів були охрещені за 2014 
– 2017 роки. Я вважаю, що церква 
повинна відповідально постави-
тися до цього, тому що Бог місіо-
нерські поля наблизив до наших 
кордонів.

— Шведська церква й ви 
зокрема приділяєте багато 
уваги мусульманським краї-
нам? Чому? За статистикою, 
відсоток християн, наверне-
них із мусульманства, досить 
незначний?

— Я думаю, що це пояснюють 
слова Ісуса (див. Мт.24:14), що 
Євангелія охопить усі етнічні гру-
пи, перш ніж настане кінець. Так 
це розуміє більшість церков, які 
й зосереджують увагу на менш 
досягнутих Євангелією групах. 
Церкви хочуть завершити вико-
нання Великого доручення, щоб 
усунути останні перешкоди для 

другого приходу Ісуса, а мусуль-
мани в багатьох країнах — най-
менш досягнута верства.

— У КБІ ви проводите 
місіонерську школу. Що по-
трібно за три місяці засвоїти 
студенту та якими рисами має 
володіти сучасний місіонер?

— Є багато цілей, на основі 
яких будується навчання. Залеж-
но від людей, із якими ми працю-
ємо, ці цілі можуть змінюватися, 
тому що всі ми різні. І служіння 
кожної людини відрізнятиметься 
від служіння інших. Я хочу, однак, 
окреслити те, що дуже важливе 
для кожного місіонера. І наше на-
вчання має на меті донести це лю-
дям. 1) Студенти повинні визна-
читися зі своїм покликанням, 
даруваннями та сферою свого 
майбутнього служіння; 2) студен-
там необхідно освоїти методи та 
інструменти для їхнього майбут-
нього служіння й набути відповідні 
навички; 3) студенти повинні от-
римувати знання про різні сфери 
місіонерського служіння, з якими 
можуть стикнутися, щоб культур-
на адаптація проходила легше; 4) 
студенти повинні знати про різні 
можливості для отримання під-
тримки та фінансування роботи 
місії в майбутньому; 5) студенти 
повинні розвивати свої євангелі-
заційні навички, проповідування 
та знання мов і т. ін. Ці напрямки 
ми вважаємо пріоритетними в пе-
дагогічному процесі в KБI.

— З вашого досвіду, у чому 
українським місіонерам необ-
хідно ще більше вправлятися, 
а що треба підправити для до-

сягнення кращого результату?
— Українські місіонери ма-

ють ексклюзивну можливість 
працювати серед 300 мільйонів 
слов’яномовних громадян Євро-
пи. Деякі з них, як-от чорногорці, 
боснійці та серби, вважаються 
неохопленими Євангелією наро-
дами. У минулому найбільш важ-
ливим завданням для слов’ян-
ських місіонерів було адаптація 
до різних культур та необхідність 
вивчення нових мов.

— Місія «Голос надії» 
розпочала місіонерську працю 
в Хорватії й Боснії. Як ви вва-
жаєте, чи зможуть місіонери з 
іншої культури стати частиною 
нового суспільства?

— Безумовно, і українцям 
набагато простіше працювати 
на Балканах, ніж людям із більш 
західних країн. Ваші мова й мен-
талітет ближчі до культури й тра-
дицій народів колишньої Югос-
лавії.

— Ви маєте змогу зверну-
тися до пасторів, місіонерів і 
тисяч віруючих в Україні. Що б 
ви їх попросили й що б поба-
жали?

— Моліться за пробудження 
в країнах Північної Європи. Фін-
ляндія, Швеція, Норвегія та Данія 
серед найбільш секуляризованих 
країн світу, де християнська куль-
тура та цінності нівелюються. Нам 
потрібен Ісус Христос. Без духов-
ного пробудження та реформу-
вання наших країн ми перебуває-
мо під загрозою втратити позицію 
цивілізованих націй!

Юрій ТРОЦЬ

ПРОБУДЖЕННЯ В ШВЕЦІЇ
ІСТОРІЯ ПЕРШОЇ МЕГА-ЦЕРКВИ У СВІТІ

пробудження

інтерв’ю

МОЛІТЬСЯ ЗА СКАНДИНАВСЬКІ КРАЇНИ

Початок на стор.1
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Мої маленькі друзі!
Темою нашої сьогодніш-

ньої розмови буде восьма за-
повідь Божа.  

Коли Бог поселив людину на 
землі, Він дав їй право користу-
ватись усім творінням. Розсе-
ляючись у різних місцях землі, 
люди утворювали свої царства, 
держави й установлювали межі 
своїх володінь, які ніхто не мав 
права порушувати. Проте гріх 
спонукував людей переступати ці 
межі, брати те, що їм не належа-
ло, тому Бог змушений був дати 
Свою заповідь: «Не кради!» Вона 
захищала право кожної людини 
на власність.

Сьогодні люди порушують цю 
заповідь у різний спосіб. Напри-
клад, крадуть у людини просто з 
кишені, з дому, з городу чи саду. 

Тепер дуже поширена така 
форма порушення цієї заповіді, 
як невиплата грошей, які заробив 
працівник. Звичайно, злочинці це 
роблять й тисячами, мільйонами, 
але й серед пересічних громадян 
таке трапляється.

З нашого сьогодення можна 
навести безліч прикладів шахрай-
ства в соцмережах, коли люди 
обманом крадуть один в одного, 
привласнюючи собі чужі кошти, а 
іноді розумову працю, творчість 
інших (плагіаторство).

Є інша форма крадіжки, коли 
люди беруть в держави, вважа-
ючи що це їхня власність. Так 
нищаться й вирубуються ліси, 
без дозволу грабуються підземні 
багатства (зокрема бурштин), не-
законно захоплюються території, 
прилеглі до річок, морів. Люди 
вважають, що так вони віднов-
люють справедливість у державі, 
яка їх пограбувала. 

Але це неправда, що Бог до-
ручив усім нам «відновлювати» 
справедливість таким чином. Той, 
Хто створив цей світ, є Творцем 
і Законодавцем, Він безмежно 
багатий і забезпечує Своїх дітей 
усім необхідним. Коли людина 
краде, вона слухає диявола, який 
намагався в Бога вкрасти право 
бути Богом. Він злодій за своєю 
сутністю. І хто наслідує його, про 

такого Господь каже: «…Пожад-
ливості батька свого ви викону-
вати хочете. Він був душогуб спо-
конвіку, і в правді не встояв, бо 
правди нема в нім» (Ів.8:44).

Крадіжка — це гріх серця. Ісус 
Христос сказав: «Що з людини 
виходить, — те людину опога-
нює. Бо зсередини, із людсько-
го серця виходять лихі думки, 
розпуста, крадіж, душогубства…» 
(Мк.7:20, 21). 

Крадіжка — це гріх людини, 
незадоволеної в Богові. Коли 
Творець створив цей світ, Він 
визначив, що кожна людина зі 
своїми потребами завжди буде 
приходити до Нього й у Нього 
отримуватиме все необхідне. І 
Богові приносить радість наділя-
ти нас добром. Але коли ми все 
те, над чим Бог поставив нас 
розпорядниками, використовує-
мо не за призначенням, а лише 
для своїх егоїстичних цілей, коли 
стаємо жадібними, коли нам 
усього мало, ми все під себе гре-
бемо — ми таким чином краде-
мо, порушуючи Божу заповідь.

 Часто люди крадуть у Бога 
Його славу, вважаючи себе та-
лановитими, здібними в чомусь, 
забуваючи, що все це від Бога. 
Також можуть красти час, Який 
належить Йому (молитва, читан-
ня Слова Божого), займаючись 
тільки своїми невідкладними 
справами. Люди крадуть Його 
кошти (десятини), забуваючи, 
що Він наповнює Своїм багат-
ством і «виливає благословення 
аж надмір».  

 У нас, дітей Божих, немає 
потреби нічого красти. Він дає 
нам усе необхідне, про що гово-
рить Боже Слово: «Усе, що по-
трібне для життя та побожності, 
подала нам Його Божа сила 
пізнанням Того, Хто покликав 
нас славою та чеснотою. Через 
них даровані нам цінні та великі 
обітниці, щоб ними ви стали 
учасниками Божої Істоти, утіка-
ючи від пожадливого світового 
тління» (2Петр.1:3–4).

Андрій побачив у Петрика 
нову мобілку й позаздрив:

— От мені б таку! Дай подив-
люся! 

Та Петрик не дає. Андрій 
усе думає, як би йому мати таку 
мобілку. Впустив хлопчик у своє 
серце заздрість і бажання мати 
те, що йому не належить. Слідкує 
Андрій за Петриком і думає, як 
би взяти її непомітно. А Бог ди-
виться з неба й каже до Петрико-
вого серця: «Не роби цього — це 
гріх!» Та він не слухається.

Одного дня запросив Петрик 
Андрія в гості. Граються хлопці, 
радіють. Петрусь уже не жаліє 
мобілки, дає погратись Андрій-
кові. Після гри хлопці перегля-
дали книги, а потім їли смачні 
пиріжки. 

— Пора вже додому, — думає 
Андрій. А мобілки так хочеться. 

Дивиться він, а вона на столі, 
Петрик уже й забув про неї, бо 
й не згадує. Андрій усе думає, 
як би взяти її. Тут Петрик повер-
нувся, щоб поставити книги в 
шафу, а Андрій схопив швидень-
ко мобілку й заховав у кишеню. 

Страх обняв хлопчика.
— Мені вже пора додому, — 

промовив він і вибіг на подвір’я.
Біжить Андрій дорогою й 

радіє мобілкою. Вдома його зу-
стріла мама. Він розказав їй про 
те, як добре було в Петрика.

Раптом з кишені його почувся 
мелодійний звук.

— Що це? — запитала мама. 
— Та це Петрик дав мені 

мобілку до завтра…
Після вечері Андрій пішов 

спати. Але чомусь довго не міг 
заснути. Думка про мобілку му-
чила його, а ніжний голос звер-
тався до його серця: «Ти вчинив 
гріх».

— Що я зробив? — опам’я-
тався хлопчик і гірко заплакав. 
Він знав, що Бог усе бачить. 

До кімнати зайшла мама. За-
плаканий хлопчик розказав усю 
правду. Після розмови з мамою 
Андрій попросив пробачення у 
Господа й у неї. Він вирішив на-
ступного дня повернути телефон 
Петрикові й попросити в нього 
пробачення.

Марійка ШЕВЧУК

Яків служив Лавану двадцять 
років: чотирнадцять за дочок 
його Лію та Рахіль і шість за ота-
ру його. Господь примножив ба-
гатство Лавана за час служіння 
Якова. Та Лаван весь час обма-
нював його й не давав заплати 
йому.  Яків сказав, що він хоче 
працювати для свого дому, та 
Лаван відповів, що йому нічого 
дати Якову. Тоді Яків попросив 
відділити з отари овець певної 
масті й дати йому в заплату. Бог, 
бачачи хитрощі Лавана, засту-
пився за Якова. Він розмножив 
його стада, а Лаванові зменшив. 
І коли сини Лавана побачили це, 
то стали нарікати, що Яків забрав 
усе в їхнього батька. Ставлен-
ня Лавана до Якова змінилося, 
він був незадоволений, що Бог 
примножив його стада. Тоді Го-
сподь промовив до Якова: «Вер-
нися до краю батьків своїх… А Я 
буду з тобою».

І взяв Яків синів та жінок своїх 
Лію та Рахіль, усю худобу свою 
та майно своє і втік від Лавана, 
коли той пішов стригти отару 
свою. А Рахіль украла батькових 
домових божків.

Лаван, дізнавшись, що Яків 

утік, погнався вслід за ним і, до-
гнавши його, запитав: 

— Чого втік ти таємно й обі-
крав мене, і не сказав мені?.. Я 
маю силу, щоб учинити з вами 
зле, але Бог вашого батька по-
передив мене у сні, щоб я не го-
ворив тобі  ні доброго, ні злого. 

— Я боявся, щоб ти не забрав 
своїх дочок, — відказав Яків.

— Ти підеш до дому батька 
свого, — сказав Лаван, — але 
навіщо ти покрав моїх богів?

— При кому знайдеш своїх 
богів, не буде він жити, — про-
мовив Яків, не знаючи, що Рахіль 

вкрала їх. 
І обшукав Лаван намета Яко-

вого, і намети жінок його, і не-
вільниць його, та нічого не знай-
шов. Яків був дуже обурений цим 
і виказав Лавану всю неправду 
його. Тоді склали вони умову, що 
не перейдуть вони віднині місця 
того, ні одна, ні інша сторона. І 
присягнув Яків іменем Господа.

Та гріх Рахілі був явним перед 
Богом. Слова Якова «при кому 
знайдеш своїх богів, не буде він 
жити» стали вироком для неї. І 
померла Рахіль при родах сина 
свого Веніаміна.

Дитяча сторінка Дитяча сторінка

М-О-Б-І-Л-К-А ГРІХ  РАХІЛІ 

СВОЄ І ЧУЖЕ
Діти розуміють вже:

Є — своє, а є — чуже.
Що твоє — тобі належить.

Ти господар речі цій.
А чуже нехай полежить,
І чужого брать не смій!

Слово Боже всіх нас вчить,
Як на світі треба жить.

Брать чуже ніяк негоже,
Не гріши, а чесним будь.
Ти ж на злодія не схожий,

Про чуже навік забудь!
Бо не слід чужого брати —
Крадієм так легко стати...

Над сторінкою працювала Лідія ВУДВУД

Завдання
Замість цифр, які означають порядковий номер букв українсь-
кого алфавіту, постав букви — і ти прочитаєш біблійний вираз 
(Ів. 10 розділ).

26 23 19     18 7     3 26 19 6 11 23 31    
6 3 7 21 11 17 1,  23 19 14    10 16 19 6 12 14.  

Як же трапитись могло,
Що вчинив Тарасик зло?

Взяв з портфеля Юлі гроші,
А казав, що він хороший
І чужого брать не сміє...
Ще й обдурювати вміє.

«Це ж погано, так не можна», —
Думав наш Олесь тривожно.
Хоч вернув Тарас ті гроші,
Але вчинок нехороший,
Честі це йому не робить,

Лише шкодить, лише шкодить...
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Виходить щомiсяця
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надихаючі історії

Якби назву цієї статті про-
читав би хтось із Америки чи 
Західної Європи, він би зди-
вувався: а як-же по-іншому? 
Нині ведеться багато супере-
чок щодо того, коли та як по-
трібно відзначати це свято, а 
в народі навіть ходять такі 
терміни, як «католицьке Різ-
дво» й «православне Різдво».

Щоб розібратися з цим, за-
гляньмо в історію.

Справа в тому, що вся ця 
плутанина з різними датами 
святкування Різдва — через 
різні календарі, за якими ве-
деться обчислення.

Найбільш вживаним ка-
лендарем протягом багатьох 
століть у західній Європі був 
Юліанський календар, уведе-
ний Юлієм Цезарем у 46 році 
до Різдва Христового. Цей ка-
лендар мав 365 днів у році й 
раз на чотири роки додавався 
ще один день. Календар по-
чинався з понеділка, і кожен 
сьомий день вважався святом. 
Точність Юліанського календаря 
в порівнянні з тропічним роком 
була невелика: кожні 128 років 

накопичувався один зайвий 
день. Наприклад, Різдво, яке 
завжди співпадало із зимовим 
сонцестоянням, підсовувалося 
ближче до весни. Те ж саме від-
бувалося й з Великоднем.

У багатьох храмах, за заду-
мом їхніх творців, у день весня-
ного рівнодення промені сонця 
падали на певне місце. Напри-
клад, у соборі святого Петра в 
Римі — на мозаїку. Але з часом 
не тільки астрономи, а й духо-
венство на чолі з Папою Рим-
ським змогли переконатися, що 
на Великдень сонце вже не по-
трапляє на колишнє місце. Піс-
ля довгих обговорень цієї про-
блеми папа Григорій XIII видав 
указ перейти на новий календар 
(який і був названий його ім’ям). 
Григоріанський календар відріз-
нявся тим, що в нього було нове 
правило щодо обчислення ви-
сокосного року.

За наказом папи Григорія 
XIII 4 жовтня 1582 року було 
оголошено 15 жовтня того ж 
року. Новий Григоріанський 
календар зсував поточну дату 
на 10 днів і відразу виправляв 

всі накопичені помилки. (Тепер 
різниця між двома календаря-
ми вже 13 днів, а через кілька 
століть Різдво взагалі змістило-
ся б до весни).

Тому в 1582 році Італія, 
Франція, Португалія, частина 
України й Білорусі (землі, які 
були в складі Речі Посполитої) 
перейшли на новий Григоріан-
ський календар. Після цього 
на новий календар поступово 
перейшли й усі протестантські 
країни Північної Європи.

Не обійшлося, звичайно, 
і без курйозів. Наприклад, у 
Бельгії й Голландії 1 січня 1583 
року настало відразу ж після 21 
грудня 1582 року, через що все 
населення в тому році залиши-
лося без Різдва...

Зрозуміло, що не всім лю-
дям подобалися зміни, тому 
багато хто протестував проти 
«нововведень», але цікаво від-
значити те, що саме Церква 
того часу (як католицька, так і 
протестантські) стала рушієм 
прогресу.

Коли в 16 столітті країни ма-
сово переходили на більш точ-
ний Григоріанський календар, 
Московське царство вважало за 
краще жити за своїм Візантійсь-
кого календарем, який був дуже 
схожим із Юліанським. Різни-
ця між ними була лише в тому, 
що у Візантійському календарі 
Новий рік починався 1 березня, 
а літочислення велося від ство-
рення світу. 5508 рік до нашої 
ери вважався відправною точ-
кою Візантійського календаря. 
Наприклад, цар Петро I наро-

дився в 7189 році за календа-
рем, який використовувався на 
той час у Московському царстві.

У ювілейний 7000 рік від 
створення Адама (1492 рік н.е.) 
Московський цар Іван III переніс 
початок Нового року з березня 
на вересень, щоб зрівнятися з 
Візантійською імперією.

На Юліанський календар 
Росія перейшла тільки в 1700 
році за особистим наказом Пе-
тра I. З переходом на Юліансь-
кий календар Новий рік був пе-
ренесений з 1 вересня (хоча ця 
дата залишилася для навчаль-
ного року) на 1 січня. Різниця 
між ними склала 5509 років, а 
літочислення стало вестися від 
Різдва Христового.

Незважаючи на те, що 
в Росії був введений новий 
Юліанський календар, вона, як 
і раніше, мала розбіжність із 
Європою на 12 днів, тому що 
Європа на той час уже викори-
стовувала більш точний Гри-
горіанський календар.

Тільки уявіть собі, як людям, 
які вели торгівлю з Європою, 
жилося тоді! Це була страшна 
плутанина в 12 днів.

Лише в 1918 році, бажаючи 
виправити всі невідповідності з 
сусідньої Європою, за наказом 
Раднаркому Радянська Росія 
перейшла на Григоріанський 
календар, зсунувши дати на 13 
днів вперед. Отже, у 1918 році 
після 31 січня відразу настало 
14 лютого. І ось, здавалося б, 
нарешті всі помилки виправ-
лені, але не так воно є... Росій-
ська Православна Церква від-

мовилася переходити на новий 
Григоріанський календар.

Начебто невелика пробле-
ма, але через це населення й 
далі святкувало великі христи-
янські свята за Юліанським ка-
лендарем (старим стилем), а 
жило й святкувало свої дні на-
родження та інші свята по-но-
вому —за Григоріанським ка-
лендарем. Так і з’явилися два 
Різдва, два Нових роки (один 
взагалі має дивну назву — ста-
рий Новий рік) і два Великодні. 
А найбільший парадокс у всьо-
му цьому — це те, що Новий рік 
вийшов перед Різдвом. Адже 
за Григоріанським календа-
рем Різдво — 25 грудня (день, 
коли народився Ісус), а Новий 
Рік — 1 січня (день, коли Ісу-
са принесли до храму й дали 
Йому ім’я). А за Юліанським ка-
лендарем Різдво випадає на 7 
січня, а Новий рік — на 14 січня. 
Тому святкувати Новий рік — 
31 грудня, а Різдво — 7 січня, 
як мінімум, нелогічно.

Те, що православна церква 
відмовилася переходити на но-
вий календар, — це їхня спра-
ва, але мене дивує одне: чому 
протестантські церкви Західної 
України та Білорусі й далі свят-
кують Різдво й Великдень за 
старим стилем. Адже в 1582 
році саме Церква стояла на 
чолі прогресу.

P.S. Уже в кінці цього століт-
тя так зване «православне Різ-
дво» посунеться на один день 
вперед і буде вже 8 січня. Так 
що краще перейти на 25 грудня 
заздалегідь.

Відповіді на кросворд розміщений у №10 (жовтень) 2017р.
По горизонталі: 3.Нісан. 6.Лепта. 7.Нахор. 8.Блоха. 10.Амрам. 14.Клеопа. 15.Рахіль. 18.Гофні. 19.Амнон. 20.Герар. 22.Дагон. 23. Лахіш.
По вертикалі: 1.Ківра. 2.Датан. 4.Берло. 5.Голан. 9.Хоразін. 11.Міцраїм. 12.Салим. 13.Голод. 16.Гошен. 17.Сорок. 21.Рахав. 22.Дарій.

1. Долина, в якій Ісус Навин наказав зупинитися сонцю і місяцю. 2. Місто-ре-
зиденція Самуїла. 3. Столиця Кілікії. 4. Місто, побудоване Амврієм. 5. Його дочку 
воскресив Ісус. 6. Служниця в домі Марії. 7. Гора, з якої Мойсей побачив обітовану 
землю. 8. Батько Самсона. 9. Син Якова. +ване Рехавамом. 15. Одне зі слів, напи-
саних Валтасару. 16. Суддя Ізраїлю. 17. Місто, в яке йшов Павло гнати християн. 
18. Міра землі до 1 верстви. 19. Цар Шинеару в часи Авраама. 20. Сьомий від 
Адама. 21. Історична книга Старого Заповіту. 22. Місто, в якому проживала теща 
Петра. 23. Місто поблизу Єрусалима. 24. Дорогоцінний камінь в третьому ряду на-
грудника. 25. Його Павло називав «сином по вірі». 26. Син Саула. 27. Малий про-
рок. 28. Євангеліст. 29. Дідусь Давида. 30. Бог филистимлян, храм якого в Азоті. 
31. Місто, в яке Бог посилав Йону.

СКАНВОРД
Запитання

ЧОМУ ПОТРІБНО СВЯТКУВАТИ
РІЗДВО 25 ГРУДНЯ? 


