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«Як Петро говорив ще слова 
ці, злинув Святий Дух на всіх, хто 
слухав слова» (Дії 10:44).

Біблія – це книга відкриттів 
Божих. Бог, Якого шукають сліпі 
язичники і заради Якого розум про-
никає в глибини мороку, відкрито 
явлений на сторінках божествен-
ної книги. Той, хто хоче пізнати 
Божество настільки, наскільки це 
можливо людині, може отримати 
пізнання у цій книзі, якщо тільки 
він не стане вперто заперечувати 
те, що читає. Учення про Трійцю 
займає виняткове місце у Святому 
Письмі. Хоча саме слово «Трійця» 
не вживається, однак постійно 
згадуються три божественні Особи 
єдиного Бога. Святе Письмо про-
мовляє до нас зі своїх сторінок, 
аби ми прийняли велику істину 
християнської віри, яка проголо-
шує, що Отець – Бог, Син – Бог 
і Дух – Бог. І в той же час немає 
трьох богів, а є лише один Го-
сподь. Кожна Особа Трійці – істин-
ний Бог. Три в єдиному та єдиний 
у трьох – це Господь, Котрому ми 

поклоняємося.
Неможливо не помітити, що 

Біблія неминуче приводить нас 
до думки, що всі три божественні 
Особи брали участь у справі тво-
ріння. «На початку Бог створив 
небо і землю». А в іншому місці 
читаємо: «…створімо людину за 
образом Нашим…» Не одна Осо-
ба, а всі три приймали рішення 
про створення людини. Ми знаємо, 
що Отець заклав основи світу, 
створив могутні промені світла, на 
які опираються сині небеса. Але 
ми також достеменно знаємо, що 
Ісус Христос, вічний Логос (Слово), 
був з Отцем на початку, і «нічо-
го, що постало, не постало без 
Нього». Більше того, ми напевно 
знаємо, що Святий Дух долучився 
до створення світу, адже сказано, 
що «земля була пуста та порож-
ня, і темрява була над безоднею, 
і Дух Божий ширяв над поверхнею 
води». Огортаючи Своїм, подібним 
до голуба, крилом хаос, Він учинив 
із безладу величне творіння, пре-
красний гармонійний світ.

Неспростовні докази триєдно-
сті Бога також знаходимо у справі 
спасіння. Відомо, що Бог Отець 
віддав Свого Сина для спасіння 
нечестивців. У нас більше ніж до-
статньо доказів того, що Бог Отець 
вибрав Свій народ задовго до 
створення світу, що Він є автором 
плану спасіння і завжди бажав 
порятувати Свій народ. Що ж до 
участі Сина у справі спасіння, то 
вона настільки очевидна, що ні-
хто не може сумніватися у цьому. 
Заради людей, заради нашого 
порятунку Він зійшов із небес, при-
йняв смертне тіло, був розп’ятий, 
помер, був похований, а на третій 
день воскрес із мертвих. Він воз-
нісся на небеса, сів праворуч Отця 
й заступається за нас. У нас також 
є вдосталь свідчень того, що Дух 
Святий відповідальний за наше 
навернення, бо провіщено, що ми 
народжені Святим Духом. А скіль-
ки разів сказано, що коли людина 
не народиться від Духа, то не змо-
же побачити Царства Господнього! 
Погляньте, всі чесноти християни-

на названі плодом Духа, бо ж Він 
розповсюджує на нас від початку 
до кінця те спасіння, котре раніше 
здобув Своєю кров’ю Ісус Христос, 
а ще раніше Бог-Отець дарував 
нам у передвибранні.

Сьогодні я хочу звернути вашу 
увагу на роботу Святого Духа… 
Але перш ніж почати, хочу засте-
регти від хибного розуміння моїх 
слів. Я можу пояснити, що робить 
Святий Дух, але ніхто не знає, 
як Він це робить. Дії Духа Свя-
того – одна з великих таємниць 
християнської віри. Багато інших 
речей ми розуміємо, проте це пи-
тання лишається загадкою, і ми не 
повинні навіть намагатися її відга-
дати. Хто відає, де народжується 
вітер? І тому, хто може знати, як 
діє Святий Дух, подібний до вітру? 
«Дух дихає, де хоче, і його голос 
ти чуєш, та не відаєш, звідкіля 
він приходить, і куди він іде. Так 
буває і з кожним, хто від Духа 
народжений». Я вірю, що для на-
вернення людини Дух Святий діє 
двома різними способами. По-пер-
ше, Він поновлює ті здібності, які 
людина вже має, по-друге, Він наді-
ляє людину новими можливостями, 
котрими вона не володіла раніше.

Відроджуючи людину, Святий 
Дух насамперед пробуджує її ро-
зумові здібності. Наголошую, що 
Святий Дух ніколи не дає нових 
розумових обдарувань. Візьміть, 
приміром, розум. Святий Дух не 
дарує його людям, тому що вони 
володіють розумом і будучи невід-
родженими. Але Дух учить наш ро-
зум, напучує його на правильний 
шлях. Тому ми можемо використо-
вувати свій настановлений розум 
для того, аби відрізняти добро від 
зла, дорогоцінне від нікчемного. 
Святий Дух не дає людині волю, 
бо ж воля у неї була і до навер-
нення. Але Він звільняє волю від 
рабства сатани, щоб вона могла 
служити Богові. Святий Дух не 

дарує здатності думати чи вірити, 
адже людина вже може і думати, 
і вірити. Але Він здатність вірити 
змінює так, щоб людина повірила 
істині. А після переміни способу 
мислення людина схильна ду-
мати правильніше. Неправильне 
мислення змінюється на таке, що 
приємне Господеві, у нас з’явля-
ється бажання слідувати шляхами 
відкритої нам Божої істини.

Наприклад, людина може 
володіти відмінними знаннями 
у сфері політики, але її знання 
духовного світу можуть бути мізер-
ними: вона не помічає краси Хри-
стової, благочестиве життя зовсім 
не вабить її, така людина обирає 
зло та уникає добра. Святий Дух 
не дасть такій людині новий розум, 
проте очистить старий. Людина 
може пізнати те, що краще, від-
крити для себе, що утрата вічної 
слави заради тимчасової гріховної 
насолоди – небачене лихо для 
людства. Можливо, хтось опира-
ється вірі у будь-якому її прояві, не 
бажає прийти до Бога, і що б ми 
не робили, не зможемо перекона-
ти його змінити своє ставлення й 
навернутися до Господа. Святий 
Дух не дасть такій людині нову 
волю, але Він перемінить стару 
так, щоби замість бажання чинити 
зло вона охоче чинила добро. 
Дух учинить так, щоб такий чоловік 
прагнув спастися через Христа.

Жодна із людських здібностей 
не зіпсована настільки, щоб Свя-
тий Дух не зміг відродити її. Як би 
низько не впала людина, Святий 
Дух здатен миттєво очистити та 
освятити всі її здібності. Блудний 
розум може повернути на правиль-
ний шлях; вперта воля, що бунтує 
проти Бога, може підкоритися 
Божим заповідям; зіпсуті, злі праг-
нення можуть блискавично бути 
оберненими до Христа, а на 
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10 найважливіших діянь Святого Духа
Дух Святий відіграє осново-

положну роль у житті віруючої 
людини. Він має свої посадові 
обов’язки. Читаючи Біблію, ви 
можете розраховувати на те, 
що знайдете там чіткі описи 
завдань Духа. Що стосується 
дій Духа, Писання не залишає 
свободи нашій уяві. У Духа Бо-
жого є чіткі завдання, які Він має 
виконувати.

1. Дух Святий вихваляє Ісуса. Возвеличення Ісуса – постійна місія Духа. Дух прийшов 
для того, щоб Особа Ісуса Христа могла справити на нас глибоке враження і щоб ми захо-
плено перейнялися Його діяннями. 

2. Дух Святий докоряє. Це місія Духа Святого – докоряти нам у трьох напрямках. 
Перш за все, Він дає нам чутливість до гріха, особливо до гріха невір’я в Ісуса. Дух Святий 
діє, щоб повернути нашу довіру. 

Друге,  Дух Святий хоче підтвердити праведність Ісуса, щоб ми шукали спасіння лише в Ньому. 
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Що не означає народження згори
«Народження згори» – це 

духовне відродження, початок 
нового життя в Бозі через Ісуса 
Христа. Але далеко не всі розу-
міють його значення.

Помилка №1. Бути народ-
женим згори – бути доскона-
лим.

Чимало людей вважають, 
що при народженні згори, коли 
Ісус приходить у життя, відразу 

стаємо ідеальними і всі наші погані звички, недоліки, проблеми мають моментально зникну-
ти. 

Але Бог нам цього не обіцяв. Апостол Павло пише: «Ми ж відкритим обличчям, як у 
дзеркало, дивимося всі на славу Господню, і зміняємося в той же образ від слави на славу, 
як від Духа Господнього» (2 Кор. 3:18). Йдеться про те, що Ісус змінює людину в Його образ 
поступово.

Помилка №2. Народження згори відбувається через сповідування. 
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зміну старим плотським бажанням може 
прийти поривання до небес. Природа впливу 
Святого Духа на людський розум полягає 
у переміні мислення. Дух не додає ніяких 
нових елементів до нашого розуму, а просто 
приводить його до ладу. Він піднімає повале-
ні колони, зводить із руїн навдивовижу пре-
красний палац. Саме у цьому полягає пер-
ший спосіб впливу Святого Духа на людину.

Але окрім цього Святий Дух дає людям 
можливості, якими вони раніше не володіли. 
Святе Письмо говорить, і я в це вірю, що 
людина складається із трьох частин. У неї є 
тіло; Святий Дух преображає це тіло в храм 
Господній. У неї є душа; Святий Дух робить 
її подібною до жертовника в храмі. І це все, 
що є в звичайній людині: лише тіло і душа. 
Але коли приходить Дух Святий, Він удихає 
в людину третю сутність, яку ми так і нази-
ваємо – дух. Апостол змальовує людину 
як істоту, наділену тілом, душею та духом. 
Якщо ж ви ознайомитесь із творами світ-
ських мислителів, то переконаєтеся, що всі 
вони запевняють, що людина складається 
лише з двох частин – тіла та душі. Безумов-
но, деякою мірою вони мають рацію, оскіль-
ки досліджують невідроджену Богом люди-
ну. Але у людини, народженої згори, є ще й 
третій елемент, і тому людина відроджена 
вища за невідроджену настільки, наскільки 
людина вища за звіра. Ця третя складова 
дає нам можливість молитися, через неї ми 
отримуємо рятівну віру, і, більше того, вона 
спонукає душу діяти. Вона керує душею так, 
як душа керує тілом. Якщо я хочу йти, то 
переставляю ноги – моя душа примушує їх 
рухатися. Подібне відбувається і з духом. 

Коли хочу молитися, дух примушує мій ро-
зум думати про молитву, її зміст. Коли хочу 
хвалити Господа, дух спонукує мій розум ду-
мати про звеличення Бога і підносить мене до 
Нього. Тіло мертве без душі, душа – без духа.

Суть дії Святого Духа на людину по-
лягає в тому, що Він воскрешає мертву 
душу, вдихає в неї живий дух. Як написано: 
«Перша людина Адам став душею живою, 
а останній Адам – то дух оживляючий», і 
також: «…як носили ми образ земного, так 
і образ небесного будемо носити». Іншими 
словами, якщо ми надіємося навернутися 
до Бога, то повинні мати дух оживляючий, 
що його дає нам Бог Дух Святий.

Повторюю, що у духа є здатності, не-
властиві душі. Дух здатен спілкуватися з 
Богом. Деякою мірою це розумова діяль-
ність, але людина, що не має духа, не може 
здійснювати її, як людина, позбавлена душі, 
не може ходити. Дух народжує думки, необ-
хідні для спілкування. Розум підкоряється 
їм і діє відповідно до них. Та мушу вам ска-
зати, що часом дух покидає душу. Іноді ми 
забуваємо про все і майже припиняємо мис-
лити, роздумувати, зважати та бажати. Наші 
душі, як колісниця Суламіти, котра стрімко, 
проте несамохіть мчить вперед. Ми пригор-
таємо голову до грудей Ісуса і під звучання 
божественної симфонії в небесному екстазі 
насолоджуємося плодами країни блажен-
них, зриваємо грона долини Есхол при вході 
у край обіцяний.

Мені здається, я досить ясно виклав 
свою думку. Дія Духа Святого полягає, на-
самперед, у пробудженні тих здібностей, 
якими людина вже володіє, але які перебу-
вають у не пробудженому стані, і також в 

оснащенні людини новими можливостями, 
яких вона не мала до цього. Щоб до кінця 
витлумачити цю думку, наведу приклад. 
Уявіть, що людина – це машина. Колеса 
поламані, шестерні не чіпляються, клапани 
не відкриваються. В першу чергу Святий 
Дух ставить колеса на свої місця, закріплює 
їх на осях: кожне колесо на свою вісь, зму-
шує взаємодіяти всі шестерні між собою. 
Але на цьому Його робота не закінчується. 
Тепер необхідно підлити пального, щоб 
увесь цей механізм привести в дію. Він не 
прилагоджує нові колеса, а приводить до 
ладу старі, вкладає рушійну силу, що ожив-
ляє машину. Спочатку Він наводить порядок 
у нашій голові, потім вкладає в нас дух ожи-
вляючий, і тоді ми починаємо «рухатися» 
в злагоді зі святою волею Божою та Божим 
законом.

Також хочу додати, що все, так розлого 
викладене мною, відбувається миттєво. 
Коли людина навертається до Бога, все 
це відбувається блискавично. Відро-
дження – це подія миттєва. Звернення до 
Бога – результат відродження, і все життя 
ми звертаємося до Бога. А втім, саме відро-
дження відбувається миттєво. Людина Бога 
ненавидить, а Святий Дух дарує їй здатність 
любити Господа. Людина противиться Хри-
сту. Вона не розуміє й не приймає Єванге-
лія. Однак приходить Святий Дух, просвічує 
помутнілий розум такої людини, знімає 
кайдани з її пригнобленої волі, звільняє сум-
ління, дає життя для мертвої душі – і люди-
на починає прислухатися до голосу своєї 
совісті, стає новим творінням у Христі Ісусі. 
І затямте, що все це відбувається завдяки 
миттєвому, чудесному впливові Бога Духа 
Святого, що дихає поміж синів людських, як 
бажано Йому…

Чарльз Сперджен 

Сходження Духа Святого

Миколай Радзівіл Чорний народився в Не-
свіжі 4 лютого 1515 року. Ще в ранньому дитин-
стві залишився без батька, разом із молодшим 
братом і сестрою. Дітей взяли на виховання в 
королівський двір у Кракові. Там же, у Кракові, 
і навчався в університеті, а також здобув необ-
хідні для державного діяча знання. 

Життя Миколи Радзівіла було присвяче-

не Богові і своїй державі – Великому Князів-
ству Литовському, до якого на той час вхо-
дили і українські землі. Досі є збереженими 
його палац і замок в Олиці на Волині. 

Ця людина зуміла повністю змінити 
країну за дванадцять років свого життя,  
після навернення до Бога. А сталося це у 
1553 році: князь Радзівіл оголосив про свій 
перехід у кальвінізм. Відразу ж заснував 
перші євангельські собори у Вільно і Бресті, 
а також першу друкарню. З брестської дру-
карні Радзівіла вийшло багато важливих 
книг – Брестський катехізис, Брестський кан-
ціонал (перший друкований нотний збірник 
“Пісні похвал Божественних”) і знаменитий 
шедевр тодішнього друкарства – Брестська 
Біблія, перший повний переклад Письма на 
польську мову з оригінальних мов.

Незабаром, дивлячись на канцлера, й 
інші магнати та шляхта масово почали при-
ймати євангельську віру, так що вже в 1560-
их рр. більшість сенату Великого Князівства 
Литовського становили протестанти.

Під впливом Миколи Радзівіла і за спри-
яння одновірців, в 1563 році був прийнятий 

Віленський привілей, який зрівняв у правах 
всю християнську знать, незалежно від віро-
сповідання – це був значний крок уперед у 
релігійній терпимості.

Під керівництвом Радзівіла відбулися 
значні реформи – аграрна 1557 року (Волочна 
поміра); судова, яка розширювала незалеж-
ність суду; метрична і грошова, які облашто-
вували сферу грошово-торгових відносин; 
адміністративно-територіальна, яка вводила 
новий розділ земель ВКЛ – воєводства.

Вся діяльність Миколи Радзівіла Чор-
ного після навернення була направлена   на 
Реформацію Великого Князівства Литов-
ського. Своє покликання він бачив у тому, 
щоби правду Божого Письма дізналися як 
прості люди, так і еліта суспільства – знать, 
магнати і королі. 

Завдяки Радзівілу Велике Князівство 
Литовське менш ніж за десятиліття стало 
країною Реформації. Але, на жаль, його 
смерть призвела не тільки до втрати впли-
вового лідера, але і до поступового згасання 
євангельської віри. 

http://c4u.org.ua

Апостол Реформації – Микола Радзівіл Чорний

Початок на сторінці 1
Врешті, Дух Святий приходить, щоби зві-

стити нам про гріх, про визнання Ісуса і про 
те, що рішення проти сатани вже прийняте. 

3. Дух Святий відроджує. Бог створив 
людину з пороху земного, «вдихнувши в 
ніздрі дихання життя» і людина стала живою 
істотою. Тепер Ісус «вдихнув» новий поря-
док життя –життя вічне. 

4. Дух Святий перебуває у серцях 
віруючих. Біблія покладає відповідальність 
на людину, щоб вона сповнювалася Духом 
Божим. Господь хоче, щоб Дух наповнював 
все наше життя, щоб усе наше життя було 
проваджене Божим Духом.

5. Святий Дух запечатує віруючих.
Печать є знаком власності. Запечатуван-

ня Духом Святим – це ознака того, що ви 
належите Богу. Печать Святого Духа – це 
гарантія, яку Бог дає людям, щоб вони були 
впевненні у своєму спасінні і покладалися 
на Нього в усьому. 

6. Святий Дух провадить віруючих. 
Водіння Духа Святого особливо відчуваєть-
ся у кризові моменти життя – в моменти, 
коли ми приймаємо важливі рішення, які 
довго будуть впливати на нас. Коли людина 
відкриває себе Богу, Бог потужно діє в її 
житті через Духа Святого. 

7. Дух Святий спонукує нас поклоня-
тися. Дух Святий викликає у нас бажання 
поклонятися Богові. Людина від цього от-
римує насолоду і ще більше запалюється 
служінням Богу. 

8. Святий Дух спонукує до проповіду-
вання Христа. Поклоніння Богові, активне 
молитовне життя надихає нас до свідчення 
про Господа. Завдання Духа – укріпити нас у 
молитві, щоб ми, натхнені Ним, могли свідчити.

9. Святий Дух відкриває розуміння 
Біблії. Дух Святий відкриває розуміння 
Писання, тобто робить зрозумілим Своє 
Слово, щоб воно було правильно зрозуміле 
і правильно застосоване.

10. Святий Дух воскресить наші тіла. 
Ця дія ще в майбутньому. Ця обіцянка тісно 
пов’язана з воскресінням Ісуса Христа. «А 
коли живе в вас Дух Того, Хто воскресив 
Ісуса з мертвих, то Той, хто підняв Хри-
ста з мертвих, оживить і смертні тіла 
ваші через Свого Духа, що живе в вас» 
(Рим. 8:11).

George O. Wood  

10 найважливіших діянь Святого Духа

День П’ятидесятниці
«А зібравшися з ними, Він звелів, щоб 

вони не відходили з Єрусалиму, а чекали 
обітниці Отчої» (Дії 1:4).

Сторінки Святої Біблії переповнені Бо-
жими обітницями. Неодноразово Бог обі-
цяв людям земні благословення, перемоги 
та успіх, але усі ці прекрасні речі не можна 
порівняти із найпрекраснішою обітницею, 
яку Ісус Христос залишив своїм учням, – 
вилити на них Духа Святого.

Христос сказав, що зішестя Духа Свя-
того на учнів буде ліпшим, ніж якби Він не 
пішов від них і через те не було і Духа: «Кра-
ще для вас, щоб пішов Я, бо як Я не піду, 
Утішитель не прийде до вас» (Ів. 16:7).

Біблія вчить нас, що Дух Святий – це 
Бог. Не частинка Бога, не копія Бога, не 
Його сила, не Його присутність, а саме 
особистість Бога. І Всемогутній Бог обіцяв 
жити в серці людини через Святого Духа. 
Бог, Якого не може вмістити всесвіт, ви-
рішив обрати собі оселю у серці людини. 
«Як хто любить Мене, той слово Моє 
берегтиме, і Отець Мій полюбить його, і 
Ми прийдемо до нього, і оселю закладемо 
в ньому» (Ів. 14:23).

Крім того, згідно Біблії, Святий Дух 
перебуватиме в серці людини цілковито, 
а не частково. «Бо Кого Бог послав, Той 
Божі слова промовляє, – бо Духа дає Бог 
без міри» (Ів. 3:34). Для людини це нез-
розуміла таємниця, адже Дух присутній у 
кожному з нас у повній мірі, ми є оселею 
досконалого Бога. Цю таємницю зможемо 
збагнути лише у вічності.

Хто живе у вашому серці? Чиєю осе-
лею воно є? Котрий  дух замешкав у цьому 
житлі – Дух Святий чи дух непокори і во-
рожнечі супроти Бога?

Обітниця одержати Святого Духа осо-
бливо важлива, тому що це була обіцянка 
сили. «Та ви приймете силу, як Дух Свя-
тий злине на вас, і Моїми ви свідками бу-
дете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та Самарії, 
та аж до останнього краю землі» (Дії 1:8).

Обітниця Святого Духа робить нас 
дітьми Божими: «...бо не взяли ви духа не-
волі знов на страх, але взяли ви Духа си-
нівства, що через Нього кличемо: «Авва, 
Отче!» (Рим. 8:15). «У Нім стали ми й 
спадкоємцями, бувши призначені наперед 
постановою Того, Хто все чинить за ра-
дою волі Своєї» (Еф. 1:11).

Божа обітниця доступна всім, хто го-
товий її прийняти. Ми можемо стати спад-
коємцями Божого Царства, Божими дітьми 
і новим творінням, якщо присвятимо своє 
життя на служіння Ісусу.

Олександр Чмут

1 Коли ж почався день П’ятдесятниці, всі 
вони однодушно знаходилися вкупі.
2 І нагло зчинився шум із неба, ніби буря 
раптова зірвалася, і переповнила ввесь 
той дім, де сиділи вони.
3 І з’явилися їм язики поділені, немов би 
огненні, та й на кожному з них по одному 
осів.
4 Усі ж вони сповнились Духом Святим, 
і почали говорити іншими мовами, як їм 
Дух промовляти давав.
5 Перебували ж в Єрусалимі юдеї, люди 
побожні, від усякого народу під небом.
6 А коли оцей гомін зчинився, зібралася 
безліч народу, та й диву далися, бо кожен 
із них тут почув, що вони розмовляли 
їхньою власною мовою!...
7 Усі ж побентежилися та дивувалися, 
та й казали один до одного: Хіба ж не 
галілеяни всі ці, що говорять?
8 Як же кожен із нас чує свою власну мову, 
що ми в ній народились?
9 Парфяни та мідяни та еламіти, також 
мешканці Месопотамії, Юдеї та Каппадо-
кії, Понту та Азії,
10 і Фрі?ії та Памфілії, Єгипту й лівій-
ських земель край Кірени, і захожі римля-
ни,
11 юдеї й нововірці, крітяни й араби, усі 
чуємо ми, що говорять вони про великі 
діла Божі мовами нашими!
12 І всі не виходили з дива, і безрадні 
були, і говорили один до одного: Що ж то 
статися має?

Дії 2:1-12
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Парламентарі, урядовці, посли разом молилися 
за дітей та всю Україну

У Києві відбувся 6-й 
Національний Моли-
товний сніданок, який 
об’єднав у молитві до 
Бога парламентарів, 
міністрів, керівників 
правоохоронних органів, 
послів, громадських 
активістів, бізнесменів, 

іноземних гостей та ієрархів Церков.
Захід відбувся вранці 1 червня в «Українському 

Домі» за участі Голови Верховної Ради Андрія Парубія, 
Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, Секре-
таря Ради національної безпеки і оборони Олександра 
Турчинова, повідомляє Інституту релігійної свободи.

Представники влади почергово молилися за різні ас-
пекти суспільного життя українців. Зокрема, за справедли-
вий мир і перемогу над російським агресором, за дітей і їх 
батьків, за мудре керівництво державою. Особливою те-
мою виступів і молитов стали діти, адже захід відбувався у 
Міжнародний День захисту дітей.

Молитовний сніданок завершився заключною настано-
вою для усіх учасників від Головуючого у Всеукраїнській 
Раді Церков і релігійних організацій, єпископа Михайла 
Паночка, а також спільною молитвою «Отче наш» під про-
водом дітей.

Інститут релігійної свободи, Київ

Молитва за Україну зібрала 7 000 учасників
Національний день 

молитви за Україну про-
йшов 27 травня у сто-
личному Палаці спорту. 
Молитовне єднання від-
булося за участі близько 
семи тисяч присутніх, 
до яких долучилися ба-
гато охочих через пряму 

трансляцію та особистий піст і молитву.
Захід тривав понад три години і мав на меті об’єднати 

сили в молитві за Україну усіх християнських конфесій. 
Учасники спільної молитви переконані, що Бог хоче бачити 
нашу країну вільною і неподільною, правовою і демократич-
ною, з економічним розвитком і духовним відродженням.

Уповноважені представники православного, католиць-
кого та протестантського віросповідання звершували мо-
литви благання і прохання за свою країну. 

baptyst.com

 Кабмін доручив спростити реєстрацію 
релігійних організацій

Уряд затвердив но-
вий план заходів зі ство-
рення сприятливих умов 
для формування та роз-
витку інститутів грома-
дянського суспільства. 
Серед них – спрощення 
процедури реєстрації 
релігійних організацій як 

юридичних осіб.
“Розробити за участю Всеукраїнської ради церков і 

релігійних організацій та подати Кабінетові Міністрів Укра-
їни пропозиції щодо запровадження “єдиного вікна” для 
подання документів щодо реєстрації статутів (положень) 
релігійних організацій, державної реєстрації змін до відо-
мостей про них для отримання ними статусу юридичної 
особи та статусу неприбуткової організації”. Це завдання 
мають виконати Мін’юст, Мінкультури, Мінфін, ДФС до 
жовтня 2017 року.

Релігійно-інформаційна служба України
У центрі Києва відбулась Всеукраїнська хода 

на підтримку сімейних цінностей 
Багатотисячна хода 

на захист прав дітей та 
сім’ї пройшла 3 червня 
центральними вули-
цями Києва. Учасники 
маршу пройшли по вул. 
Володимирській через 
Софійську площу до 
Маріїнського парку із за-

кликами поважати та захищати сімейні цінності. Активісти 
зазначають, що мета такого заходу – привернення уваги 
суспільства до проблем сирітства, захисту життя нена-
роджених дітей та підтримка традиційної родини як союзу 
чоловіка і жінки.

Участь у заході взяв народний депутат України, голова 
Міжфракційного депутатського об’єднання «За духов-
ність, моральність та здоров’я України» Павло Унгурян. 
Об’єднання відоме тим, що вже протягом багатьох років 
відстоює у Парламенті та законотворчому процесі духовні, 
патріотичні, сімейні та моральні цінності.

Варто зазначити, що до акції долучилися представники 
різних конфесій, ієрархи Церков, священнослужителі, пас-
тори, активісти просімейних організацій та рухів на захист 
життя.
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Початок на сторінці 1
Християнство – це не просто 

слова. Християнство – це віра, яка 
охоплює всі сфери нашого життя. 
Тому ми не тільки кажемо, що Ісус – 
наш Господь, але і віримо серцем, 
довіряємо себе Богу. Це і є справжня 
віра.

Помилка №3. Ми народжені в 
релігії.

Бути народженим згори не озна-

чає просто стати членом церковної 
організації чи народитися у сім’ї лю-
дей якоїсь релігійної конфесії. Коли 
ми народжуємося згори, ми народжу-
ємося, в першу чергу, у наших відно-
синах із Христом, і потім, як наслідок, 
приходимо в церковну спільноту. Це 
не має нічого спільного з ритуалом, 
чи традицією. Тут головне – любов 
до Ісуса і близькість і з Ним. 

Патрик Мабилог

Що не означає народження згори

Зараз та пора, коли каштани і бу-
зок вже відцвіли, духмяні півонії – саме 
на піку цвітіння, п’янкий жасмин  – 
набирає сили у землі й за день-два 
віддасть увесь свій аромат повітрю та 
перехожим. І липа – пуп’янки її суц-
віть  готові вистрелити у найближчий 
тиждень. Тоді захочеться проводити 
вечори і ранки, загалом – весь час, на 
липових алеях, садах і парках, де в 
повітрі застигне цей медовий запах.

У такі вечори, теплі і затишні, до-
бре спілкуватися з мудрими і добрими 
людьми. Зрештою, з такими людьми 
завжди добре спілкуватися. Хоча за 
останні дні мені важко підібрати влуч-
ного слова українською, яке губиться 
десь між безкінечних потоків англій-
ської, і не повірите – російської. Я 
дуже смішно розмовляю російською, 
та якщо «нагло треба», то що вдієш.   
Розкажу вам дещо, як наслідок цих 
балачок.

Приблизно в таку пору, як зараз, 
оцю жасминово-півонієво-липову, у 
мої студентські роки я почула одну 
історію. Однієї суботи, коли слухняні 
студенти поїхали до батьків на села, а 
норовисті – швендялись по клубах усі 
вихідні, я потрапила на зустріч моло-
дих християн у Луцьку. Якийсь хлопець 
читав місце з Євангелія від Івана, 3 
розділ, 1-21 вірш. Там написано про 
«народження згори».

«Ісус відповів: Поправді, поправді 
кажу Я тобі: Коли хто не родиться 
з води й Духа, той не може ввійти в 
Царство Боже. Що вродилося з тіла є 
тіло, що ж уродилося з Духа є дух. Не 
дивуйся тому, що сказав Я тобі: Вам 
необхідно родитись згори. Дух дихає, 
де хоче, і його голос ти чуєш, та не 
відаєш, звідкіля він приходить, і куди 
він іде. Так буває і з кожним, хто від 
Духа народжений». (Від Івана 3:5-8)

Я слухала проповідь і «зридалася 
наніц». Бо той молодий хлопець про-
сив підняти руки тих, хто знає, що Бог 
їх любить, і що вони прощені Богом. І 
люди підіймали  руки, а я не могла, бо 
думала: «Що такого доброго я зробила 
для Бога, щоби Він мене любив»? Піш-
ла з важким серцем додому. І не була 
певна того, що Бог мене любить, і що 
Він може простити усі мої гріхи. А тим 
більше, не могла сказати, що я «на-
роджена згори», тобто, що у мені живе 
Дух Святий. То була субота.

Наступного понеділка ми з одно-
групницями стояли на зупинці біля 
гуртожитку, в очікуванні тролейбуса, 
щоб доїхати до університету. А ви ж 
розумієте, що таке в понеділок вранці 
стояти на зупинці біля гуртожитку, де 
ще пару сотень студентів теж хоче 
доїхати на пари? Це коли тебе потік тіл 
занесе в транспорт, винесе, а в дорозі 
ти не можеш дихнути і поворухнутися. 
То я «впала в нерви» і вирішила по-
чекати, поки розсмокчеться увесь цей 
натовп, і поїхати згодом. Але це озна-

чало, що я спізнююсь. Але… Я таки 
дочекалась, коли  можна буде при-
наймні зайти, щоб тебе ніхто не збив 
з ніг. Зайшла. Місць все ще бракувало 
у тролейбусі. Але я надибала однень-
ке, біля дуже літнього чоловіка, сіла. 
Спокійно їдемо. До університету десь 
зо п’ять зупинок. На другій зупинці мій 
сусід торкнув мою руку і попросив до-
зволу звернутися. Далі було те, чого  я 
ніколи не забуду: 

«Дитиночко, пробач, що  я, старий, 
забираю твій час, але мушу це сказати. 
Не можу мовчати. Я народився і виріс в 
Радянському Союзі. Був членом Кому-
ністичної партії, а потім мене завербу-
вали до КГБ. І багато років я працював  
у спецслужбах. В мене було все, про 
що можна мріяти: дружина-красуня, 
діти, які любили мене, квартира своя, 
повага друзів, заздрість ворогів. Єдине, 
що мені дуже допікало – то мої сусі-
ди. На сходовій клітці нашого поверху  
жили віруючі, «кляті штунди». Як же 
вони мене виводили з рівноваги! Як 
можна було бути такими тупими і вірити 
в придуманого Бога? В час комунізму і 
атеїзму вони самі собі підписували ви-
рок, своєю безглуздою вірою. Я не міг 
запроторити їх, хоча дуже хотів. А вони 
завжди виглядали такими щасливими, 
божевільні. Найгірше, що всі їхні шесте-
ро дітей, які вміщалися у двокімнатній 
квартирі, завжди слухалися своїх бать-
ків.   Я забороняв своїм дітям не те, що 
гратися з ними, але навіть ходити одни-
ми дорогами. Але мої завжди умудря-
лися обійти заборони і проводили з ним 
час. Та штунда-мама часто пригощала 
моїх печеними пирогами і домашнім 
варенням.

А моя робота вимагала повної 
віддачі, я рідше бував вдома, частіше 
на завданнях, потім ми з колєгами ви-
пивали коньячку, чи віскі, яке було де-
фіцитом у той час. Але ми мали доступ 
до всього. Коли повертався додому, 
то хотів,  щоби жінка робила все, що 
я їй казав, а вона постійно нарікала, 
погрожувала, що покине. Одного разу 
я побив її, потім знову. Вона не терпіла 
довго, забрала сина і дочку, втекла. Я 
не тямився від ярості. Знайшов «козла 
відпущення». штунди – були винуваті 
у всьому! Я шукав спосіб помститися 

їм. «Гадив» їм під вхідними дверима, 
час від часу ходив туди, як в туалет. На 
роботі все покотилося. Але остаточно 
все пішло «коту під хвіст», коли мене 
часто почало боліти в грудях. Я зади-
хався, боліло все тіло. Лікарі діагносту-
вали рак. На роботі мене «списали». Я 
нікому не був потрібен. Я сам зруйну-
вав своє життя.

Пам’ятаю, лежав уже кілька днів 
у квартирі, не виходив на вулицю. 
Важко було вставати. Хотів накласти 
на себе руки. Хтось подзвонив у двері. 
Довго дзвонив, та я не збирався від-
чиняти. Але з того боку дверей – не 
відступалися. Напружився, піднявся, 
відчинив – там стояв мій сусід, голова 
шестидітного сімейства. З тією не-
доумкуватою посмішкою на обличчі. 
Сказав, що уже кілька днів не чують 
мене, вирішив пересвідчитись, чи все 
тут мене добре. Я ненавидів його, 
готовий був з’їсти з тельбухами.  Але 
не зміг втриматися на ногах, впав і 
знепритомнів. Далі пам’ятаю лише, 
що лежав у своєму ліжку, в чистій по-
стелі. Бо попередньої я не змінював 
кілька місяців, відколи пішла жінка. В 
кімнаті було прибрано. Пахло горохо-
вим супом. На кухні поралася старша 
донька сусідів зі своєю мамою. Тричі 
на день вони приносили мені свіжу їжу. 
Прибирали щодня. Я не бачив у тому 
сенсу, бо знав, що вмираю.  Але сил 
пручатися вже не було. За кілька днів 
сусід прийшов з ще одним чоловіком, 
запитав, чи я хочу жити. Тіло роз’їдав 
біль, я хотів умерти. Вони розказали 
мені, що смерть тіла, це не остаточна 
смерть. Страшніше вмерти, і потра-
пити в пекло. Але для того, щоб жити, 
мені потрібно «народитися згори». 
Тоді, навіть, якщо тіло моє помре, то 
душа буде жити з Господом. І що Ісус 
Христос вже все зробив на хресті 
для того, щоб я жив. Вони питали, чи 
хочу я сказати щось Богові? І вперше 
у житті, я хотів. Хотів сказати дуже 
багато. Але не міг. Сказав: «Прости». 
Знаю, що тоді я народився від «Духа 
Святого». І готовий був померти фізич-
но. Але Бог проявив до мене милості 
стільки, що вирішив залишити при 
житті. І якщо коротко, то – за два роки 
до мене повернулася дружина, і вже 
маємо п’ятеро внуків.

Але, дитинко, кожній людині для 
того, щоб жити після смерті, треба «на-
родитися згори». Тобі треба покаятися 
перед Богом. Ти станеш Його дитиною».

Усе це він встиг розповісти мені за 
три з половиною зупинки. Я вийшла, і 
в мене трохи тряслися руки. Бо це те, 
про проповідник говорив на зустрічі 
молодих християн. Це як:

«Один раз Бог сказав, а двічі я чув, 
що сила у Бога!» (Псалми 61:12)

І кожній людині треба народитися 
«згори», щоби увійти в Царство Боже.

 Іванка Попудник

Народження згори
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Напередодні святкування 500-річчя Ре-
формації у світі організовують різноманітні 
заходи, які допомогли б глибше осягнути фе-
номен цього явища. Не обійшла ця хвиля й 
Україну. 

Реформація, яка була спрямована на 
оновлення й очищення церкви, захопила всі 
сфери життя тогочасної Європи. За якихось 
100 років значна частина європейських кра-
їн не просто прийняла ідеї «нової» теології, 
а зробила їх основою й фундаментом націо-
нальних церков. 

Чому на теренах України ці ідеї так і 
не набули доленосного значення? 

На той час відбувалося формування 
українців як нації. Зародження козацтва, від-
новлення Києва як центру життя (після тата-
ро-монгольської навали й років запустіння), 
піднесення української за походженням 
еліти, яка розбудовувала свої родові гнізда 
до розмірів міст й отримання тими містами 
маґдебурзького права. 

В Речі Посполитій, частиною якої на 
той час була українська земля, Реформація 
досягла значних успіхів. На терени як Поль-
щі, так і України потяглися численні чеські 
переселенці, які тікали від війни. Вони за-
сновували свої громади, відкривали школи й 
проповідували ідеї Яна Гуса. 

Одним із гасел Реформації була фраза 
«Solа Scriptura», що означає – «Тільки Пи-
сання». Таким чином Слово Боже в питан-
нях віри та стосунків із Богом знову ставало 
вирішальним. Саме тому в більшості країн, 
що прийняли ідеї Реформації, почали ма-
сово друкувати Біблії. Подібне відбувалось 
і в нас. Завдяки просвітницькій діяльності 
Франциска Скорини з’явились перші пере-
клади Слова Божого, які називались «Бі-
блія Руська», яку спочатку видали в Празі 
(1517–1519), а згодом, 1525 р. – у Вільно. 
Натхненні цією працею, українські церковні 
діячі самі почали працю над виданням Біблії 
українською мовою. Як наслідок, у 1561. 
з’являється Пересопницьке Євангеліє, ви-
дане в Пересопницькому монастирі. Потім 
був виданий «Новий Заповіт» у перекладі 
В. Негалевського (1581 р.). А того ж року, 
за сприяння князя Костянтина Острозького, 
виходить повний переклад Біблії староу-

країнською мовою, який отримав назву – 
Острозька Біблія.

Для того, щоб вивчати Біблію, необхідно, 
аби люди мали певну освіту. Саме це стало 
причиною заснування різноманітних на-
вчальних закладів у Європі. Подібний процес 
відбувався і в Україні. Відкриваються братські 
школи. Князь Костянтин Острозький 1576 р. 
засновує  знамениту Острозьку академію, 
яка на тривалий період стала центром науки. 
Згодом, у Києві, відкривається київська брат-
ська школа (1615 ), на базі якої формується 
Києво-Могилянська академія (1659 ).

Відтак на теренах України виникає ба-
гато різноманітних церков, що сповідують 
принципи Реформації. Це були церкви як 
громад переселенців (чехів, німців), так і 
місцеві церкви. Як писав Грушевський, се-
ред магнатів було добрим знаком бути по-
кровителями протестантів. Тим же шляхом 
ішла й шляхта.

Чому, не зважаючи на всі ці здобутки, 
Реформація так і не стала фундаментом 
кардинальних змін в українському соціумі? 
На це є, принаймні, три причини.

Перша – це успішна контрреформація 
в Речі Посполитій. Контрреформація – це 
рух проти ідей Реформації, направлений 
на очищення та зміцнення престижу самої 
Римо-Католицької церкви. Він почався ще 
до заяв Мартіна Лютера, утім, саме тезиси 
німецького реформатора пришвидшили 
процеси всередині католицької церкви. Було 
скликано Тридентський собор (1545–1562), 
на якому підкреслили роль церкви в спа-
сінні людини, затвердилась непохитність 
церковної ієрархії,  таїнств і традицій. Також 
був стверджений індекс заборонених книг – 
перелік видань, які, на думку папи, містили 
очевидні єресі, відтак вони були заборонені 
церквою. У цьому індексі, поряд із творами 
відомих гуманістів того часу, були й книги 
протестантських теологів. Як казали, крите-
рієм вірності церкві була вірність папству.

Через «просвітницьку» діяльність от-
ців-єзуїтів здійснювалося повернення в 
лоно католицької церкви польської шляхти. 
Засновуючи різноманітні навчальні заклади 
із високим рівнем викладання, молодих 
людей виховували виключно в дусі като-

лицизму. Через підкупи, шантаж і політичні 
інтриги багато заможних сімей змушені були 
визнати себе католиками. Такими чином ті, 
хто сповідував протестантські погляди, були 
позбавлені впливу. Річ Посполита – одна із 
небагатьох країн Європи, яка повернулась 
у лоно католицької церкви, попри значний 
відсоток протестантів.

Друга причина – відродження право-
слав’я на теренах України.

Як уже зазначали, ідеї Реформації дали 
поштовх для розквіту книгодрукування й 
освіти в Україні. Власне ці процеси при-
вели до часткової реформації всередині 
православ’я. Міщани організовувались у 
братства й відкривали школи, де предмети 
викладали українською, де заохочували 
читати Святе Письмо не лише на уроках, а 
й удома. Священство прагнуло здобувати 
освіту, щоби на рівних сперечатись із єзуїта-
ми. Частина української шляхти стала на бік 
православ’я, захищаючи його права в сеймі, 
підтримуючи різноманітних релігійних діячів 
на своїх теренах. Козацтво, яке на той час 
почало набувати сили, теж брало активну 
участь у цьому процесі. Козацькі ватажки – 
Дмитро «Байда» Вишневецький, Петро 
Конашевич-Сагайдачний відкрито проголо-
шували себе борцями за православну віру. 
Тогочасні письменники й культурні діячі Єли-
сей Плетенецький, Захарія Копистенський, 
Атанасій Кальнофойський ставали на обо-
рону православ’я у своїх друкованих творах.

Агресивна католицька політика Речі По-
сполитої призвела до того, що захист своєї 
православної віри вилився у захист своєї 
української ідентичності. Такий розвій право-
слав’я і енергійний його спротив наступу като-
лицизму призвів спочатку до Люблінської унії 
(1569), а потім – до Берестейської унії (1596) і 
виникнення греко-католицької церкви.

Саме тому протестанти опинились у 
меншості, поміж католицизмом і право-
слав’ям, які переживали підйом. 

І останнє – власне, хто захоплювався 
ідеями протестантизму.

Найбільшими прихильниками ідей Ре-
формації були магнати й представники шлях-
ти. Радзівіли, Войнаровські, Сапіги, Кишки, 
Ходкевичі, Чапличі, Немиричі – ось непов-
ний перелік родовитих магнатів, які вітали 
протестантський рух. Для простих людей 
ідеї Реформації асоціювались із панівним 
класом, із примхами багатих. Тому подібні 
нововведення викликали скоріше відчуження 
й настороженість, ніж зацікавлення.

Утім, розважаючи над тим усім, дохо-
диш висновку – не можна бути добрим, 
нав’язуючи добро силою. Не можна нав’яза-
ти навіть найкращі ідеї. Не можна змусити 
виконувати Заповіді Божі, не можна здійсни-
ти переміну мислення за наказом згори.

Бо сила Божого слова – у зміні серця, 
а не в літургії. Бо велич Божа – у дієвих 
Божих істинах, які працюють у серці, а не в 
кількості надрукованих Біблій. Бо покаяння і 
зміна стилю та способу життя – це наслідок 
роботи Духа Святого, а не рішення політич-
ної еліти. Зміни мають початися зсередини. 

Якщо ця зміна, чи віднова, чи розбудова 
стосунків із Богом відбудеться в житті кож-
ного зокрема, тоді зміниться наша країна. 

Олег Блощук

Чому Реформація не мала великого 
успіху в Україні 

Дай мені Боже

Дай мені, Боже, Духа любові!
Непереможний буду з Тобою,
Стану на чатах Слова Твойого,
Від легковажності, погляду злого…
Хай воно в темряві душ наших світить,
Хай воно буде, як світло для світу,
Хай воно кличе людей до спокути, –
Як же без Нього нам жити і бути?
Дай мені, Боже, Духа, що в Тебе,
Щоби душа моя прагнула неба,
Щоб від гріха вона вільною стала,
В вірі до Тебе щоденно зростала
І не томилася в темряві ночі…
Дай мені Духа Святого, мій Отче!

Сергій Рачинець

Як теплий вітер навесні повіє…

Як теплий вітер навесні повіє,
Та до землі торкнеться Дух Життя,
Сухе насіння лагідно зігріє
І воскресить оновленням буття, –

Все запульсує, зашумить у русі.
Дивуюся могутності такій.
Зернинка пророста – вона розрусі
Піддасть усе, що заважає їй.

Тріщить асфальт –  травичка зеленіє,
Хоч він міцний, та мертва сила та.
Насіння має те, що не зотліє,
В нім є частинка від Творця свята.

Невидима, незнана, невідома…
Вона живе у Всесвіті, в тобі.
Якщо у небо прагнеш, як додому,
То знаєш її силу в боротьбі.

Лідія Гапонюк
Хто Ти?

Хто дав Тобі всесвітній розмах крил?
І скільки справ у Тебе за плечима –
Бог – Дух Святий, Господь небесних сил,
Могутній Бог із добрими очима?
Ти Слово склав, підніс Його в руці,
Ним освітив народам шлях єдиний, 
І множиш славу Богові-Отцю,
І прославляєш Божу Службу Сина.
І Церкву грієш у теплі долонь, 
Ростиш її, годуєш, напуваєш,
І чистий, світлий Божий Свій вогонь
В Господнім храмі щедро роздуваєш.
І служиш людям до останніх днів
Дитячим серцем, сповненим любові:
Серця їх трощиш – грішні, кам’яні,
Аби воскресли в чистоті, в обнові.
Вразливий, ніжний, мов мале дитя,
Шукаєш тих, які й самі, як діти,
Щоб стати другом їм на все життя,
Їх в мудрості із вірою водити.
Бог ніжності, Бог трепетний, палкий,
Бог Сили Трійці, величі і дива –
Тіка від злого помаху руки,
І обминає впертих та зрадливих.
Бог правди – як страждаєш від брехні!
Бог Істини – як мучишся від фальші! –
Собою хочеш всім заповнить дні
І стати щастям і багатством нашим.
Ти засіваєш їх серця зерном –
Зерном Надії, Віри та Любові;
Чи проросло, і як росте воно –
Вертаєшся, щоб визначити знову.
О браття, сестри! Це Його вогонь
У нас любов’ю Бога пломеніє!
Це із Його таких рясних долонь
І благодать, і милість Божа віє.
Здружіться з Ним! Ідіть в майбутнє з Ним!
Не залишайте в смутку серце Боже!
І буде шлях ваш дивним, осяйним,
А ніч – на день під сонцем буде схожа.

Юрій Монда


