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Які асоціації у вас виникають, 
коли чуєте слово «благодать»? 

Слово «благодать» склада-
ється з двох старослов’янських 
слів – «благе даяння», або „добрий 
дар”, якщо говорити сучасною укра-
їнською мовою. Отож, благодать 
Божа, яку Він дає нам, – це добрий, 
безкоштовний дарунок. У 1 послан-
ні до Коринтян 1:4 є такі слова: «Я 
завжди дякую моєму Богові за вас, 
через Божу благодать, що була 
вам дана в Христі Ісусі». Найбіль-
ший дарунок, який Бог коли-небудь 
міг приготувати для всього люд-
ства, – це Його благодать, Його 
безкоштовний дарунок. 

Щоби спастися за часів Ста-
рого Заповіту, люди мусили щось 
робити. Авель, щоб догодити Бо-
гові, приніс жертву. Адам мав бути 
слухняним – не їсти забороненого 
плоду. Ной мав збудувати ковчег. 
Авраам повинен був залишити 
свою землю і піти туди, куди його 
поведе Бог. Ізраїльський народ, 

щоби спастися, мав виконувати 10 
заповідей. Все це не є благодаттю 
Господа нашого Ісуса Христа.

Розгляньмо місця з Писання, 
де говориться про благодать. Всі ці 
місця записані в Новому Заповіті. 
У Євангелії від Івана 1:17 знахо-
димо такі слова: «Закон бо через 
Мойсея був даний, а благодать 
та правда з’явилися через Ісуса 
Христа». Отож, єдиним джере-
лом, через яке Бог виливає Свій 
безкоштовний дар – благодать 
Свою, благе даяння, є Ісус Хри-
стос. Багато людей, які проповіду-
ють різні релігії на Землі, говорять, 
що Бога можна досягнути різними 
шляхами, що Йому можна догоди-
ти через віру в будь-якій конфесії 
чи в будь-якій філософії, ідеології. 
Це неправда. Божа благодать ви-
ливається тільки через Ісуса Хри-
ста, Господа нашого. 

Розгляньмо наступний 
текст – 2-е послання до Тимофія 
1:9: «...що нас спас і покликав 

святим покликом, не за наші діла, 
але з волі Своєї та з благодаті, 
що нам дана в Христі Ісусі попе-
реду вічних часів». Отож, спасіння 
і покликання Боже до життя вічно-
го не залежить від наших добрих 
учинків. Багатьом людям пропо-
нується сьогодні вивчати Біблію, 
пропонується вірити в Ісуса Хри-
ста, але вони кажуть: «Ні, ні, мені 
треба стати кращим, треба щось 
виконати для того, щоб спастися». 
Біблія каже: «Друзі, ні». Треба віру-
вати в Ісуса Христа, Він все зробив 
для того, щоб я і ти були спасенні. 
Чи можеш ти зробити щось біль-
ше за Нього? Він був розп’ятий за 
тебе на хресті. Саме в цьому Його 
благодать, Його пожиток для тебе. 
Це Божий безкоштовний дар. 

Багато хто неправильно розу-
міє благодать. Деякі люди кажуть: 
благодать – це можливість робити 
те, що хочу. Але в посланні до 
Римлян 6:1 сказані такі слова: «Що 
ж скажемо? Позостанемся в гріху, 

щоби благодать примножилася? 
Зовсім ні!». Отже, хто прийняв бла-
годать, прийняв її не для того, щоб 
робити що завгодно, відкинути 10 
заповідей Мойсеєвих і сказати: «Я 
не хочу це робити, я буду робити 
те, що мені захочеться. Написано 
в Законі: „Не чини перелюбу», а я 
живу по благодаті, тож я буду чини-
ти перелюб”. Ні, зовсім ні, – каже 
Павло. Благодать дана, щоб ми 
жили свято. Отож, правдиве розу-
міння благодаті – це святість.

Друге послання до 
Коринтян 8:9 говорить нам: «Бо ви 
знаєте благодать Господа нашо-
го Ісуса Христа, Який, бувши бага-
тий, збіднів ради вас, щоб ви зба-
гатились Його убозтвом». Багато 
християн сьогодні проповідують, 
що якщо ти живеш по благодаті, по-
винен мати все, повинен користу-
ватися найкращим, в тебе має бути 
найкраще здоров’я, найкраща ма-
шина, найкраща квартира, меблі в 
квартирі – все найкраще. Але це не 
є правдою. Біблія так не вчить. Бі-
блія каже, що навіть якщо ти маєш 
найкраще, віддай його комусь, 
пожертвуй це найкраще комусь – 
саме в цьому полягає благодать. 
Правдивий характер благодаті – це 
жертовність, жертва, це – віддавати 
себе людям, жити побожно перед 
Богом і перед людьми, жертвувати 
собою, своїм часом, своїми талан-
тами, своїми силами – всім заради 
Божого Царства. 

У 2 посланні до Коринтян 8:1-4 
апостол Павло говорить, що 
Церква в Македонії прийняла 
благодать від Бога. І в чому ж 
полягала ця благодать? – В тому, 
що вони просили прийняти дар та 
спільність служіння святим, вони 
жертвували на служіння іншим 
церквам. І апостол Павло називав 

це благодаттю. Отож, жертовність 
заради єдності церкви всім, що 
нам дає Бог, – це благодать Божа. 
Перше рішення, яке робить люди-
на в своєму християнському житті, 
у слідуванні за Богом, – це посвята 
себе Церкві, народу Божому. Це 
перший крок росту в Богові. Бла-
годать подається для того, щоб ми 
росли в спільності один з одним, в 
жертовності один одному. 

Послання до Римлян 12:3 го-
ворить про те, щоб не думали про 
себе більше, ніж належить думати, 
але думали скромно, у міру віри, 
«нехай жадне слово гниле не ви-
ходить із уст ваших, але тільки 
таке, що добре на потрібне збу-
дування, щоб воно подало благо-
дать тим, хто чує». (Єф. 4:29). У 
цих двох віршах слово „благодать” 
ототожнюється з такими поняття-
ми, як думки і слова, які нас буду-
ють. Через правильні думки один 
про одного, коли не принижуємо 
один одного, коли не робимо ко-
гось поганим у власних очах, коли 
говоримо один одному тільки добрі 
речі, цим будуємо один одного і 
зростаємо на спасіння. 

У 1 посланні до Коринтян 
15:10 сказано, що благодать – це 
служіння та велика правда. Це 
праця і служіння для Бога. Не про-
сто, склавши руки, раз на тиждень 
посидіти в церкві і послухати, що 
скаже пастор і ще, можливо, на-
рікати, що щось зроблено не так. 
Благодать, яка жила у Павлові, 
була благодаттю великої праці та 
великого служіння для Господа. 
Сьогодні благодать, яка в тобі, 
закликає тебе служити. Жити по 
благодаті – це значить служити 
і працювати, втомлюватися для 
Бога, вмирати для Нього. 

Закінчення на сторінці 3

10 маловідомих фактів про Реформацію

Одна із найважливіших 
подій у світовій історії – Рефор-
мація XVI ст. розділила хрис-
тиянський світ, розчленувавши 
католицьку Європу і заснував-
ши нову віру – протестантизм. 
Однак, цей вулканічний рух 
мав дуже малопомітний по-
чаток: в 1517 році німецькому 
ченцю Мартіну Лютеру просто 
прийшла ідея, що Римській ка-
толицькій церкві, до якої він на-

лежав, потрібно змінитися. В результаті виявилося, що він поклав основу новому 
напрямку в християнстві.

Пропонуємо вам 10 маловідомих фактів із історії Реформації.
1. Реформи були потрібними
Жоден римський католик не стане заперечувати, що в XV ст. церква мала по-

требу в реформах.
Позиція Папи Римського була відверто політичною, він обирався конклавом 

кардиналів, які призначалися на посади своїми монархами на батьківщині і у вели-
кій мірі знаходилися під їх контролем. Їхні держави хотіли бачити Папою особу, яка 

Закінчення на сторінці 4

Реформація і її п’ять соло

Мартін Лютер почав цілу 
реформацію з того, що прибив 
свої 95 тез на дверях Замкової 
церкви у Віттенберзі, в Німеччи-
ні. В цьому документі перерахо-
вані 95 помилок, які він побачив 
у тому, чого навчала і у що віри-
ла Римськ о-Католицька Церква.

Ось ці 5 «лише», (5 Solas), 
які принесла реформація.

Sola Scriptura 
(Лише Писання)

«Усе Писання Богом надхнене, і корисне до навчання, до докору, до направи, 
до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого до-
брого діла готова» (2Тим.3:16,17).

Біблія – це натхненне Слово Боже, через яке маємо дізнаватися все, чого Бог 
хоче, щоб ми знали. З цього Слова дізнаємося про наш гріх і потребу в спасінні. 
Дізнаємося, наскільки вірним є Бог, читаючи Старий Завіт, і дізнаємося про Його 
милість, коли Він посилає Свого Сина для виконання обітниць про Спасителя в 
Новому Завіті.

Закінчення на сторінці 2
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Початок на сторінці 1
Sola Fide! (Лише вірою)

«Бо спасені ви благодаттю через віру, 
а це не від вас, то дар Божий,  не від діл, 
щоб ніхто не хвалився»  (Еф.2:8,9).

Христос – це не наш вибір, але Божий, 
Який послав Духа Святого, щоби пробуджу-
вати віру у наших серцях. Пробуджуємо її, 
коли чуємо Євангеліє, що спонукає вірити 
в Ісуса Христа. Для нас з нашою грішною 
природою важко прийняти те, що нічого не 
можемо зробити, щоб отримати прощення 
і вічне життя на небесах. Та маємо надію 

на вічне життя лише завдяки тому, що Ісус 
зробив для нас.

Sola Gratia! (Лише по благодаті)
«А коли з’явилась благодать та лю-

динолюбство Спасителя, нашого Бога, 
Він нас спас не з діл праведности, що ми їх 
учинили були, а з Своєї милости через ку-
піль відродження й обновлення Духом Свя-
тим, Якого Він щедро вилив на нас через 
Христа Ісуса, Спасителя нашого, щоб ми 
виправдались Його благодаттю, і стали 
спадкоємцями за надією на вічне життя» 
(Тит.3:4-7).

І ще раз, ми спасенні завдяки благо-

даті Божій. Не можемо зробити достатньо 
добрих справ, щоб заробити собі шлях на 
небо. Насправді, у нас немає можливості 
творити добро, не вірячи в Ісуса. 

Solus Christus! (Лише Христос)
«Промовляє до нього Ісус: Я дорога, і 

правда, і життя. До Отця не приходить 
ніхто, якщо не через Мене» (Iв.14:6).

Лише тому, що Ісус прийшов на землю і 
жив ідеальним життям серед нас, страждав 
і вмер на хресті, і знову воскрес третього 
дня, маємо можливість отримати прощення, 
і двері небес відчинені.

Soli Deo Gloria! (Лише Богу слава)
«Бо все з Нього, через Нього і для Ньо-

го! Йому слава навіки. Амінь» (Рим.11:36).
Ці слова написав Павло, і вони є втілен-

ням того, на що вказують 5 «лише». Все, що 
ми бачимо, лише для Бога. І Йому належить 
віддавати те, що належить, за все, що Він 
робить. Лише Він дає нам вихід із наших 
гріхів. Ми не самі до цього домислюємося.

Господь підготував Мартіна Лютера для 
того, щоб Він твердо стояв в істині, яка від-
крилася йому через Святе Письмо. Фактич-
но, коли його вирішили відлучити від церкви 
і запропонували зректися своїх тез, він 
відповів так: «Сумління моє Словом Божим 
зв’язане. Я не можу і не хочу ні від чого зрі-
катися, бо не добре і небезпечно поступати 
проти власного сумління. На цьому стою і 
не можу інакше. Бог нехай допоможе мені. 
Амінь» (Мартін Лютер).

Мелісса Саттон

Реформація і її п’ять соло

Абрахам Кайпер народився 29 жовт-
ня 1837 в Мааслуісі, біля Роттердама. Він 
закінчив богословський факультет Лей-
денського університету, в якому більшість 
викладачів були ліберальними християна-
ми, і став пастором Реформатської церкви 
Голландії.

Кайпера запросили у прихід в околи-
цях Утрехта. Там він зробив несподіване 
відкриття: простих людей його приходу не 
вразила його вченість. На їх думку, ново-
призначений пастор лише давав теоретичні 
«осучаснені» знання. Дочка простого робіт-
ника П’єте Балтуса допомогла пастору від-
крити духовну сутність Письма і пережити 
особисті взаємини з Богом.

У 1874 році Абрахама Кайпера обрали 
до голландського парламенту, але в наступ-
ному році погане здоров’я змусило його 
взяти відпустку і поїхати до Швейцарії. В 
цей час він багато думав про те, як пануван-
ня Христа поширюється на такі напрямки 
діяльності, як політика, освіта і суспільство 
в цілому.

Кайпер виділив п’ять сфер управління, 
кожна з яких підпорядковується безпосеред-
ньо Богу, і кожна взаємодіє з іншою в рам-
ках Богом даних обмежень її влади. Це:

1. Самоврядування, коли кожна людина 
відповідальна перед Богом за себе.

2. Управління на рівні сім’ї, встановлене 
і підзвітне Богу. Батьки несуть відповідаль-
ність за виховання і освіту дітей.

3. Церковне управління є сферою, що 
відноситься до визначення церковних захо-
дів, структури лідерства та церковної дисци-
пліни. Церква не поставлена як посередник 
між Богом і окремими людьми або Богом і 
сім’ями. Якщо церковні лідери намагаються 
грати таку роль, вони переступають кордо-
ни Божественної влади і переходять на бік 
тиранії.

4. Цивільне управління володіє боже-
ственним мандатом носити меч для обме-
ження наслідків гріхопадіння людини. Коли 
держава втручається в церковні справи або 
навпаки, поширюється тиранія.

5. Громадське правління або сфера 
добровільних асоціацій вміщає в себе гро-
мадські організації і бізнес, які процвітають 
при здоровому демократичному правлінні 
і знаходяться під жорстким контролем при 
тоталітарних режимах.

Повернувшись до Голландії в 1876 
р., Кайпер почав вести роботу в декількох 
напрямках: у засобах масової інформації, 
школі, церкві і сім’ї. Він відновив свою пра-
цю в щоденних і щотижневих виданнях, 
використовуючи ці канали для того, щоб 
настановляти читачів газет у тому, як за-
стосовувати християнські цінності в житті 
суспільства.

Далі він проявив свої політичні здіб-
ності, реорганізувавши антиреволюційну 
партію (АРП). Ця партія була заснована в 
1830 році Гійомом Гроеном ван Прінстере-
ром. Гроен ван Прінстерер тоді говорив про 
необхідність християнської освіти, в якій всі 
предмети вивчалися б в світлі Божого од-
кровення і всі діти навчалися б поклонятися 
Богу розумом. Тоді Кайпер почав створюва-
ти широкий рух середнього класу на прогре-
сивній соціальній платформі, заснованій на 
традиційній християнській доктрині.

Залишаючись вірним баченню Гроена, 
Кайпер відновив боротьбу за вільні школи, 
тобто за право батьків відправляти дітей в 
школи, в яких пропонується освіта, заснова-
на на християнському світогляді. Початкова 
освіта була тільки однією з частин бачення 
Кайпера.

Вже в 1870 році він писав про необ-
хідність вільних університетів, заснованих 

приватними особами. Десятиліття потому 
доктор Кайпер відкрив Вільний університет 
в Амстердамі. Його привітальна промова 
була публічним проголошенням позиції па-
нування Христа в різних сферах життя.

За дев’ять років до того Кайпер написав 
у газеті «Вісник»: «Ми трудимося для дале-
ких цілей. Не прагнемо до сьогохвилинного 
тріумфу, але до кінцевого успіху нашого 
починання. Питання не в тому, який вплив 
чинимо зараз, але який вплив зробимо че-
рез півстоліття. Не те, як мало маємо зараз, 
але скільки молоді встане з нашими прин-
ципами».

У квітні 1894 Абрахам Кайпер повер-
нувся в парламент після двадцятирічної 
відсутності, щоб почати семирічний період 
політичної діяльності, яка однаково вража-
ла як його друзів, так і ворогів. На додаток 
до того, що він очолював антиреволюційну 
партію, він був редактором щоденної газети 
«Стандарт» і тижневика «Вісник», а також 
викладав у Вільному університеті на двох 
факультетах: теології та голландської літе-
ратури.

У 1898 р. він здійснив поїздку в Америку, 
де прочитав свої знамениті лекції про ці-
лісний християнський світогляд у Прінстон-
ському університеті.

Після виборів 1901 королева Нідерлан-
дів попросила доктора Кайпера сформувати 
кабінет і стати прем’єр-міністром. У віталь-
ній промові новий прем’єр висловив бажан-
ня будувати націю на основі християнських 
принципів життя. Абрахам Кайпер керував 
країною до 1905 р. Про нього говорили, що 
він мав «десять голів і сто рук».

В 1897 р., у двадцять п’яту річницю 
свого перебування на посту головного ре-
дактора газети «Стандарт», Кайпер сказав: 
«Одне бажання завжди було рушійною 
силою мого життя, один високий мотив за-
палював мою душу і розум: незважаючи на 
всі протистояння світу, святий Божий провід 
буде встановлено знову в родині, школі і 
державі, для блага народу; щоб у свідомість 
нації увійшло розуміння проводу Господа, 
про який свідчать Біблія і творіння, щоб на-
род знову почав шанувати Бога».

Дж. Фонтейн

Абрахам Кайпер – нідерландський діяч, 

богослов, прем’єр-міністр Нідерландів

Ви – Бог
Відразу після того, як закінчилася Дру-

га світова війна, Європа почала потрохи 
відновлюватися. Більша частина Старого 
Світу була зруйнована і розорена війною. 
Напевно, найсумнішим видовищем були 
малі діти-сироти, які не мали що їсти і бро-
дили по вулицях зруйнованих війною міст.

Одного холодного ранку в Лондоні 
американський солдат повертався назад в 
казарми. Коли він на своєму джипі звернув 
за ріг, то помітив маленького хлопчика, 
який притиснув свій ніс до вітрини конди-
терської. Всередині пекар змішував тісто 
для свіжої порції пончиків. Голодне хлоп-
ченя мовчки дивилося, притиснувшись до 
вікна, стікаючи слиною і спостерігаючи за 
рухами пекаря. 

Солдат звернув на узбіччя, зупинив свій 
джип і вийшов: «Синку, ти б хотів трохи 
пончиків?» Хлопець був приголомшений: 
«О, так… я б хотів». Американець зайшов 
у кондитерську і купив дюжину пончиків, 
поклав їх у пакет і повернувся туди, де 
туманним і холодним лондонським ранком 
стояв хлопець. Він посміхнувся, простяг-
нув малому пакунок і просто сказав: «Ось, 
тримай». Коли розвернувся, щоб піти, то 
відчув, що хтось легко шарпнув його за 
пальто. Обернувся і почув, як дитина тихо 
його запитала: «Містере… Ви – Бог?»

Коли любимо людей без якихось умов, 
то робимо такі вчинки, які схожі до вчинків 
Бога. Демонструємо реальним способом, 
ким є Бог. Бог любить нас безумовною лю-
бов’ю, яка милостива, добра і така нечаста 
у нашому земному світі.

Багато людей вважають, що це важко – 
вірити в Бога, якого неможливо побачити. 
Вони хочуть Бога «зі шкірою і кістками». 
Ось чому Бог послав Свого Сина, Ісуса – і 
тому ж створив Свою Церкву.

Ми представники Бога в цьому світі і 
коли служимо іншим і любимо їх Божою 
любов’ю, показуємо людям, який Бог. До-
помагаємо їм зрозуміти, що Бог любить їх 
так само, як ми, тільки набагато міцніше.

Хтось одного разу сказав: «Ти можеш 
виявитися єдиним Ісусом, якого людина 
може побачити за все життя». Це правда. 
Як віруючим людям, нам випала велика 
честь представляти Христа світові. Пере-
конаймося, що таки  дійсно його представ-
ляємо.

ieshua.org

11 Бо з’явилася Божа благодать, що 
спасає всіх людей, 
12 і навчає нас, щоб ми, відцуравшись 
безбожности та світських пожадли-
востей, жили помірковано та правед-
но, і побожно в теперішнім віці, 
13 і чекали блаженної надії та з’яв-
лення слави великого Бога й Спаса 
нашого Христа Ісуса, 
14 що Самого Себе дав за нас, щоб 
нас визволити від усякого беззакон-
ства та очистити Собі людей вибра-
них, у добрих ділах запопадливих. 
15 Оце говори та нагадуй, та з 
усяким наказом картай. Хай тобою 
ніхто не погордує! 

(Тит.2:11-15)

20 Закон же прийшов, щоб збільшився 
переступ. А де збільшився гріх, там 
зарясніла благодать, 
21 щоб, як гріх панував через смерть, 
так само й благодать запанувала 
через праведність для життя вічного 
Ісусом Христом, Господом нашим. 

(Рим.5:20,21)
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Початок на сторінці 1
В посланні до Єфесян 3:8 апостол 

Павло каже такі слова: «Мені, наймен-
шому від усіх святих, дана була оця 
благодать, благовістити поганам 
недосліджене багатство Христове». 
Тут він говорить, що по благодаті Хри-
ста відкрилася його життєва місія. Це, 
напевне, найважливіше в духовному 
рості християнина: щоб він знав, для 
чого живе на цій землі, до чого Бог 
його покликав, що він повинен зроби-
ти. Отож, Павло знав свою життєву 
місію через Божу благодать. Він знав, 
що Бог посилає його проповідувати 
Євангеліє язичникам. Брате і сестро, 
друже, ти знаєш, для чого живеш на 
цій землі? Яке твоє служіння Богові? 
Помолися – і Бог відкриє тобі, що ти 
повинен зробити для Нього. 

Коли чинимо згідно місця, запи-
саного у 2 посланні до Коринтян 4:15, 
то бачимо, що благодать – це подяка 
Богові. Павло каже, що благодать 
спонукує нас дякувати на славу Бога. 
Благодать – це означає не нарікати, 
не казати: «Боже, чому Ти мені даєш 
мало?», благодать – це дякувати за 
все: за холод, за голод, за недоїдан-
ня, – за все, що Він посилає в наше 
життя. Це і є благодать, це життя по 
благодаті. 

І останнє, що значить жити по 
благодаті. Це те, що наголошує на фі-
нальному моменті життя християнина. 
У 1 посланні Петра 1:13 написано, 
що благодать – це очікування другого 
приходу Господа нашого Ісуса Хри-
ста. Це найбільша благодать. Чого ти, 
друже, очікуєш у своєму житті: більшої 

зарплати, пенсії, підвищення на роботі, 
признання від людей, кращої думки 
про тебе? Це все ніщо у порівнянні з 
тим, що є очікуванням другого приходу 
Ісуса. І це благодать. 

Апостол Петро в 2 посланні 3:17 
закликає нас пізнавати Христа: «Тож 
ви, улюблені, знаючи це наперед, 
стережіться, щоб не були ви зведе-
ні блудом безбожних і не відпали від 
свого вґрунтування». Благодать росте 
через те, наскільки ми близько знаємо 
Ісуса. Є люди, які шукають руку Божу, 
а є люди, які шукають лиця Божого. Ви 
розумієте різницю? Наша молитва що-
дня: «Дай, Боже, Свою руку». Що нам 
важливіше: бачити, як наші дружини й 
чоловіки для нас щось роблять, при-
носять додому зарплату, або наші діти 
щось для нас роблять, чи нам важли-
віше просто бачити лице один одного, 
бути в присутності один одного? Ду-
маю, що хочемо бачити обличчя один 
одного. Біблія каже – пізнавати Христа, 
пізнавати не руку, а лице Його. Будьте 
в Його присутності, знайте Його якості, 
перебувайте з Ним у спільності – і че-
рез це ваша благодать зростатиме. 

В посланні до Євреїв 4:16 напи-
сано, що життєві труднощі нас набли-
жують до благодаті, вони примушують 
шукати Божу благодать: «Отож, 
приступаймо з відвагою до престолу 
благодаті, щоб прийняти милість 
та для своєчасної допомоги знайти 
благодать». Що шукає багато людей, 
в яких є проблеми? Бога? Багато хто 
з нас хворіє, у багатьох є серйозні 
проблеми зі здоров’ям – тоді шукаємо 
дорогі ліки, дорогі рецепти, йдемо до 

хороших лікарів. У посланні Якова в 
5 розділі можна знайти безкоштовний 
рецепт здоров’я: це благодать, яку Бог 
тобі посилає, це зцілення, яке Бог тобі 
дає через молитву віри. Шукайте Бога 
в труднощах. 

В посланні Якова 4:6 написана 
єдина умова для прийняття благодаті: 
«Та ще більшу благодать дає, через 
що й промовляє: Бог противиться 
гордим, а смиренним дає благодать». 
Покора – це єдина умова для отриман-
ня благодаті. 

Апостол і автор послання до 
Євреїв 12:15 каже: «Дивіться, щоб 
хто не зостався без Божої благодаті, 
щоб не виріс який гіркий корінь і не 
наробив непокою, і щоб багато-хто 
не опоганились тим». Гірким корін-
ням насамперед є неправильне ро-
зуміння благодаті, коли думаємо, що 
благодать – це вседозволеність, коли 
думаємо, що благодать – можливість 
грішити, коли думаємо, що благодать – 
це все для мене, коли не маємо пра-
вильного розуміння благодаті. Це може 
бути гірким коренем, який позбавить 
вас Ісуса Христа.

Ідіть до Христа, щоб іншим від-
давати цю благодать. Другий гіркий 
корінь, який може лишити нас благода-
ті, – це змішування благодаті з ділами 
Закону: якщо  хочеш жити по благодаті, 
але надієшся на себе, на свої сили, на 
те, що зможеш виконати 10 заповідей, 
думаєш, що ти такий моральний. Якщо 
думаєш, що своїми вчинками можеш 
спастися, то залишишся без Христа. 
Ісус закликає нас прийняти Його бла-
годать через віру в Нього, саме Він дає 
повноту Своєї благодаті для спасіння і 
побожного життя у Ньому!

Павло Миронюк

Лише благодать?

Знайомство з кращим життям
Ким би мене не вважали, але в 

тому, що я чистюля, ніхто ще мене не 
звинувачував. У деяких людей буває 
високий поріг больової чутливості, а 
у мене високий, майже нездоланний 
поріг чутливості до безладу. І не те, 
щоб моя мама не пробувала з цим бо-
ротися. І не те, щоб у неї зовсім нічого 
не виходило. Живучи під її наглядом, я 
ставив тарілки в стосик і не розкидував 
одяг по хаті. Але ставши вільним, я 
дав собі волю.

Більшу частину свого життя я був 
таємним лінюхом. Бо не бачив логіки 
в акуратності. Навіщо застеляти ліжко, 
якщо ввечері знову у нього лягаєш? 
Який зміст мити тарілку, з якої поїв 
лише один раз? Чи не простіше зали-
шити одяг на підлозі біля ліжка, щоби 
вранці, вставши, відразу одягнутися? 
Невже розумна людина стане закри-
вати кришечкою тюбик зубної пасти 
ввечері, знаючи, що його вранці при-
йдеться знову відкручувати?

Я був не менше педантичним, ніж 
будь-який акуратист, лише моя педан-
тичність проявлялася саме в неакурат-
ності. Життя надто коротке, щоб кожен 
день підбирати собі шкарпетки, просто 
носи довші штани!

А потім я одружився.
Якою терпеливою була Деналін! 

Вона навіть сказала, що не має нічого 
проти моїх звичок, – якщо і я не маю 
нічого проти того, щоб ночувати на ву-
лиці. Щось мені підказувало, що ліпше 
змінити звички.

Я записався на анонімну програму 
«Дванадцять кроків для лінюхів». Фі-
зіотерепевт порадив мені розробляти 
атрофовані м’язи, які задіюються при 
розвішуванні сорочок і надяганні ру-

лона туалетного паперу на тримач. До 
часу, коли до нас у гості приїхали бать-
ки Деналін, я став іншою людиною. Я 
міг протриматися три дні підряд, не за-
кинувши під диван жодної шкарпетки.

Але потім настав момент істини. 
Деналін на тиждень поїхала з міста. 
Спочатку я повернувся до свого звич-
ного життя. Вигадав, що буду ліньку-
вати шість днів, а на сьомий влаштую 
генерельне прибирання. Але відбулося 
щось дивне, я відчував якийсь незро-
зумілий дискомфорт. Не міг сидіти спо-
кійно, якщо в раковині стояв немитий 
посуд. Побачивши на пілозі порожній 
пакунок з-під чіпсів, я – зніміть капелю-
ха! – нагинався його підняти! Доходило 
до того, що рушника відразу вішав на 
гачок. Що ж зі мною відбулося?

Все дуже просто: позайомився з 
кращим життям.

Але чи не те саме відбувається 
з нами усіма, коли пізнаємо життя з 
Богом? Чи не про це пише Біблія, коли 
мовить, що людина може залишити 
гріховний спосіб життя і більше не по-
вертатися до нього. До того моменту, 
поки Ісус не увійшов у наше життя, 
воно було неохайним і хаотичним. Ми 

навіть не усвідомлювали, у якому бру-
ді живемо.

Потім в наше життя прийшов Він. 
Все почало змінюватися. Ми стали 
розставляти по місцях те, що раніше 
порозкидали. Розгребли жахливе 
сміттєзвалище. Навели порядок. Так, 
звичайно ж, ми допускали і до сьогодні 
допускаємо промахи, але, загалом, 
завдяки Христу, у нашому домі чисто.

І раптом зрозуміли, що хотіли б 
робити добро. Повернутися до мину-
лого свинства? Ви жартуєте? Чи може 
звільнена людина повернутися у в’яз-
ницю? Так. Але нехай згадає про сірі 
стіни і довгі гіркі ночі. Чи може хтось, 
тільки одружившись, забути свої обі-
цянки? Так. Але нехай пригадає свої 
священні обітниці і свою наречену. Чи 
може новонавернений нечупара зно-
ву влаштувати свинарник? Так. Але 
нехай спочатку подумає про різницю 
між вчора шнім брудом і сьогоднішньою 
чистотою.

Благодать закликає нас жити по 
благодаті. Тому що саме так діє благо-
дать.

Макс Лукадо

Так діє благодать

Різдво Христове 25 грудня вже офіцій-
ний вихідний – Верховна Рада прийняла 

відповідний закон
Верховна Рада 

прийняла закон, яким 
встановила додатковий 
вихідний у день святку-
вання частиною україн-
ців Різдва Христового 
25 грудня. Водночас для 
тих, хто звик відзначати 
це свято 7 січня, також 

залишається вихідний день.
16 листопада за прийняття законопроекту № 5496  про-

голосували 238 народних депутатів, повідомляє Інститут 
релігійної свободи.

Прийнятий Закон вносить зміни до Кодексу законів про 
працю України та додає 25 грудня (Різдво Христове) до 
переліку святкових і релігійних свят, які є вихідними.

Слово про Слово

Уряд затвердив план заходів з відзна-
чення 1030-річчя хрещення 

Київської Русі – України
Кабінет міністрів 

України утворив Органі-
заційний комітет та за-
твердив План заходів з 
підготовки та відзначен-
ня 1030-річчя хрещення 
Київської Русі – України.

Відповідне розпоря-
дження розробило Мі-

ністерство культури на виконання Указу Президента Украї-
ни. Планом заходів передбачено забезпечити проведення 
заходів з відзначення 1030-річчя хрещення Київської 
Русі – України за участю представників  органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування, громадських 
об’єднань, релігійних організацій, дипломатичного корпусу 
та представників зарубіжних релігійних центрів. Плануєть-
ся проведення лекцій, бесід, тематичних, національно-па-
тріотичних заходів для молоді.

У липні 2018 року заплановано проведення релігійними 
організаціями урочистого молебню біля пам’ятника свято-
му рівноапостольному князю Володимиру та у Національ-
ному заповіднику «Софія Київська».

Інститут релігійної свободи, Київ 

Протестантські церкви України 
відсвяткували 500-річчя Реформації

З нагоди 500-річчя 
Реформації євангельські 
протестантські церкви 
провели урочисту ака-
демію в Національній 
Опері та підсумковий 
Форум у столичному 
Палаці «Україна».

Окрім віруючих різних 
протестантських церков, зазначені заходи відвідали вчені, 
високопосадовці, журналісти, громадські активісти.

Масштабне святкування продовжилося 3-4 листопада 
у Національному палаці мистецтв «Україна», де відбувся 
підсумковий Форум «Реформація: уроки історії та завдан-
ня на майбутнє». Його учасниками стали керівники різних 
євангельських протестантських церков України, міністри 
та представники різних парламентських фракцій, вчені та 
численні іноземні гості.

На розгляд учасників Форуму було представлено проект 
Резолюції Протестантських Євангельських Церков з нагоди 
святкування 500-річчя Реформації, в якій проголошується 
спільна позиція євангельських християн щодо богослов-
ських питань та різноманітних сфер суспільного життя.

Інститут релігійної свободи, Київ 

У США в церкві вбили 27 людей
Через стрілянину в 

баптистській церкві в 
американському штаті 
Техас загинули 27 лю-
дей, 20 поранені. 

Напад стався в місті 
Сазерленд Спрінгс, що 
за 48 кілометрів від Сан 
Антоніо в неділю, 5 ли-

стопада, о 11:30 за місцевим часом, коли йшла недільна 
служба. В приміщення зайшов невідомий і відкрив вогонь 
з автоматичної зброї (ruger assault rifl e). Дві людини були 
вбиті ще на подвір’ї, коли нападник прямував у церкву. 
Всього на службі, за наявними даними, були присутні 
близько 50 осіб віком від 5 до 72 років.

Чоловік, який влаштував стрілянину, загинув після 
нетривалої погоні. Убитого нападника ідентифікували як 
26-річного ветерана Військово-повітряних сил США Девіна 
Патріка Келлі. В момент нападу Келлі був одягнутий у все 
чорне, також, на ньому був бронежилет. Під час обшуку 
машини нападника було знайдено численний арсенал 
зброї.
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Початок на сторінці 1
буде гнучкою і старою, щоб у нього не було 
енергії і часу розвинути дуже бурхливу ді-
яльність, яка б могла стати на заваді їхнім 
планам.

Було напрацьовано чимало доктрин, які 
не мали біблійного підґрунтя, а лише прино-
сили чималі суми у скарбниці: щодо паління 
свічок, індульгенцій, оплати за відспівування 
душ мертвих. Проти всього цього і виступи-
ли протестанти.
2. Мартін Лютер не планував 
заснувати нову деномінацію

Коли в 1517 році Мартін Лютер прибив 
на двері церкви 95 тез, критикуючи доктри-
ну, що дозволяла видавати індульгенції, він 
не мав наміру організовувати нову дено-
мінацію. Його метою було реформування 
католицької церкви. Та його дії стали іскрою, 
яка розпалила тліючу масу невдоволення і 
бунту по всій Європі.

Деякі реформатори притримувалися 
багатьох рис католицького поклоніння і іє-
рархії, але були і ті, які повністю відділилися 
від традицій церкви. Вони вірили в індивіду-
альну автономію для окремо взятих громад.
3. Без друкарського верстата Ре-
формація провалилася б

Задовго до офіційного початку Рефор-
мації багато відомих осіб, таких як Джон 
Вікліф, Ян Гус критикували церкву свого 
часу, закликаючи до реформи, були спроби 
перекласти Біблію з латини на місцеві мови. 
Але проповідники могли звертатися лише 
до обмеженої аудиторії свого часу. Доку-
менти писалися вручну – це було складно і 
забирало багато часу. 

Все це змінилося з винайденням дру-
карства. Біля 1448 року Йоганн Гутенберг, 
порядний католик, придумав друкарський 
верстат, який дозволяв робити публікації 
сотнями, а інколи і тисячами екземплярів. 
Завдяки цьому люди в різних країнах розмі-
щених за тисячі кілометрів одна від одної,  
отримали можливість обговорювати критику 
церкви і вносити пропозиції, які поширюва-
лися як пожежа.
4. Мотиви підтримки і супротиву 
реформам були політичними і 
релігійними

Чи був правитель прихильним до католи-
цизму, чи симпатизував протестантам, багато 
у чому залежало від політичної ситуації кон-
кретного часу, так само і релігійних переконань. 
Підтримка лютеранства в Німецьких землях не 

завжди була результатом навернення місцевих 
правителів: скоріше за все, оголошення про 
підтримку було способом боротьби проти вла-
ди Священної Римської імперії.
5. Європа поступово була 
втягнута в релігійні війни

Французькі релігійні війни (1562-1598) 
забрали від 2 до 4 мільйонів життів. Тридця-
тилітня війна в Германських землях (1618-
1648) погубила від 3 до 11 мільйонів людей. 
Громадянська війна в Британії (1642-1651), 
хоч була політичною, але мала і релігійні 
мотиви, погубила 190 тисяч цивільних. 
6. Реформація проклала шлях до 
епохи Просвітництва

До Реформації Римська католицька 
церква XV ст. думала, що у неї є усі відпові-
ді: її представники вважали, що їм не було 
чого додати до головних життєвих питань, 
і людям прийшлося прийняти те, що їм го-
ворили: мати віру було важливіше, ніж мати 
докази. Наукові виклики, подібні до відкрит-
тя Галілео Галілея (1564-1642), що Земля 
не була центром Всесвіту, наштовхнулися 
на вигуки «єретик» і погрози, а інколи і кату-
вання та страту.

Протестантизм зі своїм поверненням до 
критичного підходу у вивченні Біблії потягнув 
за собою перегляд інших раніше незапереч-
них постулатів. Це проклало шлях до епохи 
Просвітництва – руху XVIII ст. по всій Європі, 
яке наштовхнуло на вирішення проблем, 
збільшення релігійної терпимості і плюраліз-
му. Усвідомлення, що ні в кого не було усіх 
відповідей, сприяло появі спільнот із ширши-
ми поглядами, які були відкриті до нових ідей.
7. Відмова від реформи привела 
до економічного спаду

Не дивлячись на те, що це був не єди-
ний фактор упадку, відмова приймати нові 
ідеї, які виникли в результаті Реформації, 
привела до економічної стагнації, і в резуль-
таті – втрати могутності Іспанії і Франції, 
колись найвпливовіших держав у Європі. 

Іспанія є найпромовистішим прикладом. 
До XVI ст. її американські території принес-
ли найбільше процвітання в Європі, але 
багатства, які лилися потоками, в основно-
му скеровувалися на підтримку і поширення 
католицизму. Війни з Англією в Іспанських 
Нідерландах привели до коштовних поразок 
і підтримки французьких католиків проти 
протестантів у Франції, що змусило скеру-
вати витрати у ще одне русло. Підтримка 
інквізиції і багатьох релігійних відомств, 

які не виготовляли матеріальних благ, 
змусила позичати гроші на тому рівні, на 
якому суми повернути було неможливо. 

У Франції, коли 200 тисяч гугенотів по-
кинули країну між 1680 і 1750 роками – біль-
шість із них були майстерними ремісниками 
і купцями, настав поступовий економічний 
занепад. Неготовність прислухатися до 
«єретичних» ідей привело до поразки.
8. Реформація зробила внесок у 
європейський колоніалізм

Іспанія і Португалія почали шукати за-
океанські території в Південній Америці до 
Реформації, і попри бажання збагатитися, 
вони заявляли, що спасали душі для навер-
нення. На хвилі Реформації інші європейські 
сили, а це Англія, Франція, Нідерланди 
об’єдналися заради збагачення, але також 
заради припинення збагачення їхніх полі-
тичних і релігійних ворогів. Європейська 
експансія в Азію подарувала колонії в Індії і 
островах Східної Азії.

Північна Америка, яка спочатку розгля-
далася як потенційне джерело збагачення 
Англії, стала притулком для переслідуваних 
протестантів із Європи, а пізніше і католиків. 
І хоч Британія втратила свої імперські воло-
діння в Америці, переможні колонії продов-
жували протистояти експансії французьким і 
іспанським інтересам на Північноамерикан-
ському континенті.
9. Протестантизм допоміг вижити 
місцевим мовам

Реформатори вважали, що люди мають 
читати Біблію рідною мовою, щоб розуміти 
первинне джерело їхньої віри. 

Це привело до необхідності перекладів, 
що зберегло і поширило мови, які знахо-
дилися на межі зникнення, як, наприклад, 
валлійська. До середини XVI ст. не було 
надрукованих книг валлійською мовою: це 
була усна культура, і цією мовою розмовля-
ли лише селяни. Необхідність надрукувати 
Біблію й інші тексти рідною мовою, зробити 
їх доступними розумінню читачів, направду 
привело до збереження валлійської мови в 
літературній формі, а не лише як одного із 
багатьох місцевих діалектів. 

Сьогодні Біблія є книгою, що переклада-
лася найбільше у світі. Коли протестантські 
місіонери дісталися в Азію, Африку і Ав-
стралію, багато з них переклали Біблію, або 
її частини на місцеві мови, що породжувало 
інтерес до мов, а в деяких випадках збері-
гало їх, бо видана Біблія часто  була єдиним 
записом раніше усної культури.
10. Контрреформація принесла 
нову моду в мистецтво і музику

Контрреформація – це рух у католиць-
кій церкві, який був націлений на супротив 
впливу протестантизму і захоплення бага-
тьох сердець та розуму людей. Вирішили, 
що розкішний декоративний стиль в архітек-
турі і музиці допоможе привернути більше 
послідовників, аніж суворі, похмурі дійства 
протестантів. В результаті з’явилося бароко, 
яке впливало на мистецтво і архітектуру 
Європи від 1600 до 1725 року.

І хоча пізніше його витиснув строгий стиль 
класицизм, бароко продовжує викликати захо-
плення і широке обговорення, хоч оригіналь-
ний релігійний задум вже давно забули.

Кетлин Четер 

10 маловідомих фактів про Реформацію

Благодать
Як не співать живому Богу?!
Як же хвали не віддавать,
Бо до небесного порогу
Відкрив Він світлую дорогу,
Живую вилив благодать?!
Любові дар явив у ділі,
В красі божественно-простій.
Він змив гріхи, зійшов у тілі,
Родившись в Господі Христі.
Хто голос істини сприймає,
Ісуса хоче хто прийнять –
На тих Творець наш виливає
Свою Господню благодать.
Ділами це не заслужити,
В добрі погане не сховать,
Законом це не замінити,
За гроші цього не придбать.
Як незбагненна для нас милість,
Як дар безцінний на землі –
Так благодать в Христі явилась
У світ, який тонув у злі.
Молись і вір, живи для Неба,
Не треба плакать і ридать.
Бери без грошей, скільки треба,
Це чудо світу – благодать.
Як не співать живому Богу?!
Як же хвали не віддавать,
Бо до небесного порогу
Відкрив Він світлую дорогу,
Живую вилив благодать?!

Давид Сєргеєв
Благодать у житті
Я Його благодаттю пройнята,
З нею я полечу в майбуття,
Плями бруду Він здатен забрати,
Що заляпали юне життя.

З благодаттю шляхами ступаю,
Щоби всюди змогла я пройти,
У негоду Він захищає,
Хоч подекуди важко іти.

Благодать зігріває душу,
Як мороз покриває поріг –
Коли серце щемить і душить
Й за сльозами не бачу доріг.

Я Його благодаттю пройнята,
З нею я полечу в майбуття,
Всі гріхи на Голгофі розп’яті –
Бо Ісус очищає життя!

Тетяна Мороз

А Він як ми...
А Він, як ми, по цій землі ходив,
Не мав і голови де прихилити.
Та інших вчив по-справжньому любити
В годину радості, а чи біди.

Творив Господь щоденно безліч див 
Калік зціляв, чиї серця розбиті...
А ВІн, як ми, по цій землі ходив
І голови не мав де прихилити.

Його на древі розп’яли кати
Під шепіт вуст, що ледве ворушились.
Почулось раптом на хресті: «Звершилось!» – 
І духа в небо з болем відпустив.

А Він, як ми, по цій землі ходив...

Сергій Рачинець


