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Українське суспільство вимагає змін. 
Суттєвих, ефективних, результативних, тих, 
які виведуть нас на новий рівень розвитку. 
Більшості не подобається наше сьогоден-
ня, – та це й не дивно, адже західний рівень 
життя, добробут сусідів виправдано не 
дають українцям спокою. Однак як би не 
поривалися українці до позитивних змін, їх 
невидимою тятивою відтягує назад війна. 
Багато хто так і не розуміє до кінця, що ж 
насправді відбувається, не осмислює, та й 
не задумується, чому ж така важка «доля» 
знову спіткала українців. 

Як не прикро, але ми призвичаїлися 
жити у двох реальностях – з війною і миром. 
Сповіщення із фронту стають буденністю і, 
як не парадоксально, часто навіть не зачі-
пають. І ось із таким багажем різнополюсних 
почуттів ми наближаємося до ще однієї віхи 
у житті – річниці незалежності України. Рев-
но прагнучи свободи, українці так і не спро-
моглися вміло скористалися нею. 

2017 рік  також є роком святкування 

500-річчя Реформації. Незважаючи на сер-
йозні суспільні виклики, економічні негараз-
ди та політичні нестабільності, Бог відкриває 
перед нами, християнами, перспективи для 
служіння нашим співвітчизникам. У свободі 
і незалежності країни ми отримали неабиякі 
можливості служити суспільству. Адже для 
нас найцінніше – мати свободу для проголо-
шення Євангелія. 

Як християни, ми завжди маємо зали-
шатися свідомою частиною суспільства, 
адже в часи потрясінь і змін саме покликані 
жертовно діяти і служити. Ми переконані, 
що справжня реформація починається зі 
зміни серця, необхідних змін у наших роди-
нах і церквах. І тоді щось суттєве відбудеть-
ся в країні. 

Політична незалежність чи економічна 
стабільність стане реальною тільки тоді, 
коли ми, як християни, подбаємо насампе-
ред про духовні трансформації та сприяти-
мемо їх утвердженню в суспільстві. Розмова 
про реформи реформ не замінить. Імітація 

руху не приведе до розвитку. Існують певні 
біблійні умови, які гарантують справжню 
незалежність та розвиток суспільства.

Благословення країни відображено в 
біблійному Псалмі. Це звучить як перекон-
ливий доказ готовності Бога благословляти 
і нашу землю, якщо Україна визнає Його 
верховенство і біблійні закони. «Блаженний 
той народ, що Богом у нього Господь, бла-
женний народ, що Він вибрав його на спадок 
Собі! Господь споглядає з небес, і бачить 
усіх синів людських,приглядається з місця 
оселі Своєї до всіх, хто замешкує землю:

Хто створив серце кожного з них, наг-
лядає всі їхні діла!

Немає царя, що його многість війська 
спасає, не врятується велетень великі-
стю сили, для спасіння той кінь ненадій-
ний, і великістю сили своєї він не збереже, 
ось око Господнє на тих, хто боїться Його, 
хто надію на милість Його покладає, щоб 
рятувати життя їхнє від смерті, і щоб за 
час голоду їх оживляти!

Душа наша надію покладає на Господа, 
Він наша поміч і щит наш, бо Ним радуєть-
ся наше серце, бо на Ймення святе Його 
ми надію кладемо!

Нехай Твоя милість, о Господи, буде 
на нас, коли покладаємо надію на Тебе!» 
(Пс. 33:13-22).

Ці біблійні рядки пронизані вірою в Бога. 
Це маніфест визнання Його величі і влади 
над усіма! Сьогодні українцям потрібне саме 
таке усвідомлення. 

Згадуючи минулі часи, доходимо вис-
новку: як страшно жити без Бога! В часи, 
коли ідеологи атеїзму переконували: «Бога 
нема!» або «Релігія – опіум для народу!»,  
мало хто думав, що за подібне потрібно 
буде розплачуватися. Кинуте насіння без-
божжя проростало. Виховуючи комунізм, 
сильні світу так і не помітили, що дійшли до 
прірви. І наслідки не забарилися. Рай збуду-
вати не вдалося. А головна причина поляга-
ла в тому, що до раю людина вирішила йти 
без Бога. «Ковалі» свого щастя виявилися 
розчарованими аутсайдерами. Імперія роз-
палася виправдано.  

Сьогодні начебто і Бога шанують, однак 
росте нове покоління атеїстів і нігілістів. 

«Я нікому вже не вірю, – пригадую, ді-
лилася зі мною молода жінка. – Всі – злодії і 
брехуни… В цій країні немає правди!» – ре-
зюмувала вона. Чому ж так? Озлобленість 
і зневіра охоплюють душі тих, хто ще вчора 
сподівався і мріяв про краще життя. Покра-
щення не відбулося, а погіршення стало 
настільки нестерпним, що життя почало 
втрачати зміст.  

З точки зору Біблії потрібно зауважити: 
бажання досягнути процвітання залежить 
насамперед від прийняття суспільством 
Божих умов, які приводять до очікуваних 
результатів. Але наші ровесники вперто ві-
рять у диво, мовляв, «якось прорвемося». 
Правда в іншому: без Бога, без впокорення 
перед Його Словом у нас нема перспективи. 

З огляду на досвід минулих поколінь, 
варто визнати: кожне правління, яке не під-
коряється Божим законам, – приречене. 
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Корейський феномен  
Північну та Південну Ко-

рею населяють люди однієї 
національності, які мають 
одне коріння, спільну історію, 
однакову ментальність. Їх 
розділяє лише кордон, який 
виник півстоліття тому. В Пів-
нічній Кореї, за приблизними 
оцінками, валовий націо-
нальний продукт становить 
близько 900 доларів на душу 
населення, в Південній Кореї 

– близько 16 000 доларів. У чому ж причина такої разючої відмінності? Відповідь проста: 
в першій комуністична ідеологія забороняє віру в Бога, тому християн майже немає (або 
вони у глибокому підпіллі), у другій їх налічується до 40% від загальної кількості населення. 
Неймовірний економічний вибух у Південній Кореї називають «корейським чудом» і однією 
з ключових причин такого чуда є глибока християнська віра корейців. З досвіду Південної 
Кореї можна зробити висновок, що християнство може забезпечити відродження економіки 
й привести її до процвітання.

Християнізація язичницької Кореї – це історичний феномен, який не має аналогів у 
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Патріотизм і Біблія
Не очікував, що буде по-

треба писати про це, адже в 
кожної нормальної людини є 
розуміння того, що той край, в 
якому ти живеш, потрібно лю-
бити, шанувати його культуру, 
мову, традиції. Потрібно дбати 
за процвітання своєї країни. 
Бути завжди вдячним Богу за 
те, що Він створив Україну та 
поселив нас в цьому невимов-
но красивому краї…

Та не все так однозначно. Виявляється, що є багато людей, навіть серед віруючих, які 
думають інакше. Вони, часто, різко висловлюються щодо патріотизму, мови, культури… і 
навіть любові до України. Обґрунтовують свою поведінку тим, що наша Батьківщина – це 
Небеса і цього абсолютно достатньо! 

Недостатньо, дорогі брати та сестри! Так само, як недостатньо мати сім’ю і не любити 
її, не шанувати її звичаїв та традицій. Хтось може зауважити, що таке порівняння – неко-
ректне. Але народ – це велика сім’я, яка іде від найменшого: я, мої батьки – це сім’я; мої 
сестри, брати, батьки, дідусь, бабця, дядько… – це родина; родичі братів та сестер моїх 
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25 квітня 1599 року народився Олівер
Кромвель (1599-1658), один із найви-

датніших політичних і громадських діячів 
Англії, лідер Англійської революції, в якій 
здобув перемогу парламент і народ над 
абсолютною владою короля. 

Кромвель навчався в Кембриджі на 
юридичному факультеті, в коледжі Сідней 
Саксес, який визначався сильними пури-
танськими впливами. По смерті батька в 

1617 році Олівер був змушений покинути 
коледж без диплому, щоб доглядати матір 
і сім сестер.

У 1620 році він одружився з Елізабет 
Бучер, донькою лондонського торговця 
шкурами. У родині Олівера і Елізабет на-
родилося дев’ять дітей.

Олівер був переконаним пуританином 
і відзначався сильною біблійною вірою. 
1628 року його обрали до Парламенту 
від свого рідного міста Ханцінгдона. Але 
в 1629 році Парламент був розпущений 
королем і наступного разу скликаний тіль-
ки через одинадцять років.

В 1631 році Кромвель займався фер-
мерством і належав до індепендентів – 
пуританської релігійної громади, яка ви-
ступала за самостійність місцевих громад 
без вищого централізованого церковного 
або політичного керівництва. Індепен-
денти домагалися свободи віри для не 
католиків.

У 1642 році почалася перша грома-
дянська війна між прихильниками парла-
менту (круглоголовими) і прихильникам 
короля (роялістами). Кромвель очолив 
парламентські війська. У 1644 році він 
створив армію нового роду, яка мала ви-
соку дисципліну і де солдати не пили, не 
лихословили, але багато уваги приділяли 

вивченню Слова Божого.
У червні 1645 року війська Кромвеля 

перемогли королівські війська у вирі-
шальній битві при Незьбі, зупинивши аб-
солютистські устремління короля. Владу 
передали парламенту. Але коли депутати 
парламенту, обрані у 1640 році, в 1653 
році вирішили закріпити за собою пра-
во довічного членства в парламенті, то 
Кромвель за допомогою своєї гвардії ро-
зігнав їх і встановив власний протекторат, 
ставши лордом-протектором.

У час його правління в країні були 
проведені важливі реформи і встановлені 
добрі відносини з багатьма європейськи-
ми державами, крім Іспанії. Кромвель за-
лишався главою держави до своєї смерті, 
яка настала у 1658 році, через хворобу.

Хоча по його смерті монархія в Англії 
була відновлена і останки Кромвеля зне-
важені, але сама перемога парламенту 
над абсолютною владою короля стала 
важливим кроком в історії цього народу, а 
ініціативи і час правління Кромвеля висо-
ко оцінюються багатьма англійцями. Успі-
хи його боротьби і управління були безпо-
середньо пов’язані з його ревною вірою в 
Бога і розумінням відповідальності перед 
Ним за свій народ.

http://c4u.org.ua/

Олівер Кромвель – видатний політичний 
 і громадський діяч Англії

Економіка і віра
До XVI століття південь Європи був 

економічно розвинутим регіоном, центром 
політичного, релігійного і культурного жит-
тя, натомість північ була периферією.

Але після Реформації розташування 
сил на європейському континенті зазнало 
радикальних змін. Колись могутні като-
лицькі держави європейського півдня поча-
ли стрімко занепадати, натомість північні 
країни, в яких перемогла Реформація, в 
умовах обмежених природних ресурсів 
досягнули високого рівня життя, політич-
них свобод і внесли максимальний вклад в 
цивілізаційний розвиток людства. Рейтинги 
різних організацій, зокрема, Social Progress 
Imperative, які порівнюють країни з високим 
і низьким рівнем життя, підтверджують, 
що за такими критеріями, як умови життя, 
освіта, захист прав людини, медицина, 
санітарія, свобода вибору і слова, доступ 
до технологій та толерантність, лідиру-
ють Фінляндія, Данія, Швейцарія, Швеція, 
Норвегія, Нідерланди, Великобританія, 
Ісландія. І загалом, якщо індекс соціаль-
ного розвитку порівняти з конфесійними 
особливостями європейських країн, то 
найрозвинутішими є протестантські країни, 
в другій десятці рейтингу розташовані ка-
толицькі країни, а найбільше відсталими є 
православні і мусульманські.

R500.ua

– Чи справді Бог має особливе по-
кликання для кожної людини?

– Апостол Павло звертається до ефе-
сян і каже: «Благаю вас... щоб ви пово-
дилися гідно щодо покликання, згідно 
із яким ви вибрані», і це є звернення до 
кожного з нас.

– Ви подаєте себе як християни-
на. Як можна поєднати християн-
ство і експериментальну економіку?

– Коли я тільки прийняв Христа, в 
мене з’явилося велике бажання пропові-
дувати Слово Боже. Але в той самий час 
в мене були і таланти до математики, 
до науки, до викладання. Я побачив, що 
приналежність до університету дає мені 
великі можливості. Скажімо, я можу ство-
рити християнську групу в університеті, 
позаяк в США є свобода віросповідання. 
Тому сьогодні ці два поняття – місійну 
діяльність і професію – не розділяю.

– Ви вже досягли усіх висот?
Ми повинні постійно удосконалювати-

ся, як в духовному, так і в професійному 
житті. Розумію, що цим служу Господеві. 
Скажу вам, що протестанти були передо-
вими в науці завжди. Ще Мартін Лютер 
спонукав до читання Біблії.

– Ви приїхали сюди разом із но-
белівським лауреатом Верноном 
Смітом. Яка програма Вашого пере-
бування тут (в Україні)?

– Коли у 2015 році я потрапив на пер-
ші місця в рейтингу Forbes, це відкрило 
мені двері усіх провідних університетів 
України, куди мене почали запрошувати 
читати лекції. Одного разу я познайомив-
ся із сестрою-баптисткою, яка є головою 
спілки християн-науковців. І у нас із нею 
виникла ідея впливати на процеси в дер-
жаві через ту платформу, яку маємо. Ми 
почали досліджувати, як науковці, вплив 
Реформації на світ. До нас долучилося 19 
спеціалістів із 5-ти різних країн. В нашій 
команді були депутати, науковці, секре-
тар РНБО Олександр Турчинов. Разом 
із Верноном Смітом ми написали розділ 
про те, як протестантська реформація 
вплинула на економіку, адже його, як і мій, 
профіль – експериментальна економіка. 
Як економіст, який вірить у вільні ринки 
і бачить їх успіх в Сполучених Штатах, я 
не схильний до того, аби примушувати 
людей у щось вірити і є прихильником 
релігійної свободи.

Назва нашої книги: «Реформація: 

успіх Європи і шанс для України». Саме 
другу її частину, про шанс для України, 
писали українські науковці. Сама книга 
призначена для звичайних читачів, не 
науковців, хоча вона і рекомендована 
Міністерством освіти для вищих на-
вчальних закладів у якості навчального 
посібника. Книга уже є в продажі в Інтер-
нет-магазинах і книгарнях.

– Ви говорите, що реформація дає 
шанс для України. Чи вірите Ви в цей 
шанс?

– Є оптимістичний і реалістичний сце-
нарій. Реалістично бачимо, що в Україні 
рівень доходів не відповідає бажаним. 
Також дивимося на світові тенденції, 
куди вони йдуть – позитивні вони чи не-
гативні.

Водночас говоримо про те, що однією 
з причин, чому Реформація так вплинула 
на суспільство є те, що вона спричинила 
появу активного громадянського суспіль-
ства. Взагалі можемо побачити, що в ці-
лому світі протестанти є громадсько-ак-
тивними. Яскравий приклад – Мартін 
Лютер Кінг в Америці, який відстоював 
права чорношкірих. В Україні сьогодні 
зростає кількість соціально активних 
людей. Церква стає частиною цих змін, 
вона хоче працювати з людьми. Люди в 
період кризи стали більше довіряти один 
одному (я не кажу про довіру до влади). 
Окрім того, відбуваються реформи, які 
експертами, зокрема і мною, оцінюються 
позитивно. Якщо Україна зможе поверну-
тися до біблійних принципів, вона точно 
здатна стати передовою країною Європи.

– Що може зробити проста люди-
на, яка читає інтерв’ю?

– Згадайте історію про 5 хлібів і 2 
рибки: Христос сказав «дайте те, що 
маєте». Приблизно такий підхід повинен 
бути: використай те, що маєш. Якщо б 
мені сказали: «Тобі потрібно змінити світ, 
обери 12-ох людей», я би вибрав 12-ох 
найкращих, найвпливовіших людей світу. 
Але Бог обрав 12-ох незначних людей.

Щоб змінитися, нам потрібно читати 
Біблію. І по-друге, Біблія говорить, що 
кожен із нас є священиком згідно Божого 
Слова, і це потрібно розуміти, змінювати 
себе в образ Христовий.

R500.ua

Успіх Європи і шанс для України
Про протестантську реформацію і її вплив на світ, зокрема, 

на економіку, в інтерв’ю розповів Роман Шеремета, доктор еко-
номіки, професор Кейс Вестернського університету (США).

16 Як Павло ж їх чекав ув Атенах, у ньому 
кипів його дух, як бачив це місто, повне 
ідолів. 
17 Тож він розмовляв у синагозі з юдеями 
та з богобійними, і на ринку щоденно зо 
стрічними. 
18 А дехто з філософів епікуреїв та 
стоїків сперечалися з ним. Одні говори-
ли: Що то хоче сказати оцей пустомов? 
А інші: Здається, він проповідник чужих 
богів, бо він їм звіщав Євангелію про Ісуса 
й воскресення. 
19 І, взявши його, повели в ареопаг та 
й казали: Чи можемо знати, що то є ця 
наука нова, яку проповідуєш ти? 
20 Бо чудне щось вкладаєш до наших вух. 
Отже хочемо знати, що то значити має? 
21 А всі атеняни та захожі чужинці нічим 
іншим радніш не займалися, як аби щось 
нове говорити чи слухати. 
22 Тоді Павло став посередині ареопагу й 
промовив: Мужі атенські! Із усього я бачу, 
що ви дуже побожні. 
23 Бо, проходячи та оглядаючи святощі 
ваші, я знайшов також жертівника, що на 
ньому написано: Незнаному Богові. Ось 
Того, Кого навмання ви шануєте, Того я 
проповідую вам. 
24 Бог, що створив світ і все, що в ньому, 
бувши Господом неба й землі, проживає не 
в храмах, рукою збудованих, 
25 і Він не вимагає служіння рук людських, 
ніби в чомусь Він мав би потребу, бо Сам 
дає всім і життя, і дихання, і все. 
26 І ввесь людський рід Він з одного 
створив, щоб замешкати всю поверхню 
землі, і призначив окреслені доби й границі 
замешкання їх, 
27 щоб Бога шукали вони, чи Його не від-
чують і не знайдуть, хоч Він недалеко від 
кожного з нас. 
28 Бо ми в Нім живемо, і рухаємось, і 
існуємо, як і деякі з ваших поетів казали: 
Навіть рід ми Його! 
29 Отож, бувши Божим тим родом, не по-
винні ми думати, що Божество подібне до 
золота, або срібла, чи до каменю, твору 
мистецтва чи людської вигадки. 
30 Не зважаючи ж Бог на часи невідомо-
сти, ось тепер усім людям наказує, щоб 
скрізь каялися, 
31 бо Він визначив день, коли хоче судити 
поправді ввесь світ через Мужа, що Його 
наперед Він поставив, і Він подав доказа 
всім, із мертвих Його воскресивши. 

Дiї.17:16-31
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Це означає, що для президента чи 
прем᾽єр-міністра, взагалі будь-кого, хто 
при владі, визначальними законами 
мають бути Божі закони. Це має стати 
основою їхнього світогляду і принципом 
державного управління.  Тоді державні 
структури базуватимуться на мораль-
них засадах, а закони країни відобража-
тимуть справедливі біблійні норми, які 
приведуть до розвитку держави. Біблія 
стверджує: «Цар утримує край пра-
восуддям, а людина хабарами руйнує 
його» (Пр. 29:40).

Влада, яка не «продається» утвер-
джує правосуддя і закладає добробут 
у країні. Але якщо спотворюються Божі 
заповіді, а людина при владі забуває 
Хто стоїть над нею – руйнації не уник-
нути.  

Мудрий Соломон зауважив: «І я 
бачив під сонцем іще: місце суду, а в 
нім беззаконня, і місце правди, у ньо-
му ж неправда... Я сказав був у серці 
своєму: судитиме Бог справедливого 

й несправедливого, бо для кожної 
справи є час» (Екл. 3:16-17).  Чи не 
про нас, бува, це; про наші прагнення і 
хитрість, якою ми намагаємося перехи-
трити самі себе? 

Якось, проходячи Хрещатиком, на 
місці, де стояв Майдан, прочитав таке: 
«Наша релігія – свобода». Звучить 
по-сучасному, демократично і водно-
час досить безвідповідально. Безвід-
повідально перед Богом і країною. 
Виборюючи свободу, не варто її робити 
ідолом. Справжньої свободи без Бога 
не існує!

Парадокс у тім, що сучасна люди-
на прагне незалежності від людей і від 
Бога. Вимагає права грішити і легалізо-
вувати гріх, демонструвати і рекламу-
вати ганебні збочення, видаючи їх за 
«європейські цінності». Плутаючи пра-
ведне з грішним, наш сучасник ніяк не 
втямить, що насправді йде проти Бога. 
І навіть забігання до церкви на кілька 
хвилин не допоможе.  

Свобода – це передусім можли-

вість правильно обирати Боже, а не 
право жити, як заманеться.

Сьогодні, в часи відносності і 
безпринципності, християнам важ-
ливо посилити своє служіння.  Наше 
справжнє свято – це відродження лю-
дини і її свідоме повернення до Бога. 
Так зміниться економіка, прийдуть до 
влади відповідальні політики, і країна 
переживе справжню Реформацію. 

Постійно молимося за Україну. 
Важливо, щоб залежність від Бога 
стала щоденним життям  українців. 
Тоді Господь благословить державу 
зайняти гідне місце і стати взірцем 
духовності в Європі. Він сказав: «…і 
впокоряться люди Мої, що над ними 
кличеться Ім’я Моє, і помоляться, і 
будуть шукати Ім’я Мого, і повернуть 
зо злих своїх доріг, то Я вислухаю з 
небес, і прощу їхній гріх, та й вилікую 
їхній Край!» (2 Хр. 7:14).

Справжня незалежність від гріха і 
диявола настане тоді, коли кожен укра-
їнець схилиться перед Богом. Це стане 
гарантією нашого успіху в особистому 
житті, родинах та нашій країні, якій ми 
так щиро бажаємо процвітання.

Валерій Антонюк

Україна стане незалежною тоді, 

коли пізнає справжню свободу
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світі. Корея стала християнською бу-
квально за кілька десятиліть, причому 
корінне населення завжди толерувало 
християнству, а тепер сприймає його 
як національну релігію. Крім того, 
християнські церкви дуже активні – і 
тенденція до збільшення відсотка хри-
стиян зберігається.

Перші безпосередні зв’язки між 
корейцями та християнами почалися 
наприкінці XVIII століття. У той період 
Корея перебувала в стані важкої мо-
ральної кризи. Прагнення знайти якісь 
нові ідеї призвело до того, що деякі 
представники конфуціанської інтеліген-
ції стали звертати увагу на християн-
ські католицькі твори китайською мо-
вою, які потрапляли в Корею з Китаю.

У 20-30-ті роки ХХ століття з хрис-
тиянством в Кореї сталася важлива 
метаморфоза, яка багато в чому ви-
значила його подальшу долю: воно 
стало сприйматися як національна 
релігія, повністю втративши відтінок 
«західності» й чужоземності. У цьому 
полягає докорінна відмінність між до-
лями християнства в Кореї і більшістю 
країн Азії. Можливо, це пов’язано і з 
тим, що в Кореї колонізаторами були 
не європейці, які дуже любили під-
креслювати свою християнськість, а 
японці-язичники. Вони переслідували 
місіонерів-християн і так посприяли 
тому, щоб народ сприймав їх як борців 
за їхнє визволення. Практично вся 
нова корейська інтелігенція разом із 
більшістю лідерів антиколоніального 

руху складалася з людей, які отримали 
освіту в християнських навчальних 
закладах і були відданими цьому ві-
ровченню. До того ж у колоніальний 
період церква була тим місцем, де 
звучала корейська мова, де друкували 
періодику та книги корейською мовою.

У Південній Кореї в 1945 році до 
влади прийшли колишні націоналіс-
ти-модернізатори, а серед цієї групи 
протестантство вже з самого початку 
XX століття користувалося величезним 
впливом. Показово, що в 1952-1962 
рр. частка християн серед корейської 
еліти (вище чиновництво і генералітет) 
досягла 41 % (32,5 % – протестанти, 
8,5 % – католики), у той час як частка 
християн у загальній чисельності на-
селення в кінці 1950-х рр. становила 
лише 5,3%. Зрештою, після Корейської 
війни 1950-1953 рр. кількість христи-
ян в Кореї стала швидко зростати. І у 
1970-1980-ті роки християнство в Кореї 
перетворилося на домінуючу релігію 
не тільки серед міської інтелігенції, а й 
серед населення країни в цілому.

Найбільша церква світу розта-
шована в Сеулі – столиці Республіки 
Кореї. Вона об’єднує понад мільйон 
вірних у 587 місцевих церквах. А базо-
ву церкву в самому Сеулі відвідує по-
над 830 тисяч людей. Християни Кореї 
відкрито сповідують свою віру. Кожен 
з них – місіонер. Вони вважають своїм 
завданням нести вістку про Христа й 
в інші країни. Тому Південна Корея є 
однією з найактивніших місіонерських 
країн і займає третє місце у світі за 

кількістю місіонерів, які працюють за 
межами своєї країни.

Щодо Північної Кореї (тепер 
Корейська Народно-Демократична 
Республіка), то традиційно головним 
центром корейського протестантиз-
му був Пхеньян та північні провінції. 
Після 1945 року деякі радикально 
налаштовані священики підтримали 
комуністів, але переважна більшість 
кліру виступила проти нової влади. До 
кінця Корейської війни (1953 рік) влада 
КНДР дозволяла діяльність кількох 
парафій, але в кінці п’ятдесятих років, 
із зміцненням режиму одноосібної вла-
ди Кім Ір Сена (який сам був вихідцем 
з родини протестантських активістів), 
християнство на Півночі було повністю 
заборонено. Тільки в середині вісімде-
сятих років влада КНДР знову відкрила 
кілька церков, діяльність яких жорстко 
контролюється спецслужбами і слу-
жить в першу чергу пропагандистським 
завданням для закордону.

Те, чого Республіка Корея досягла 
в економіці, тепер відоме як «економіч-
не диво на річці Ханган». Після того, 
як в 1962 р. Корея вступила на шлях 
радикальних економічних реформ, 
темпи її економічного зростання стали 
одними з найвищих у світі. У результаті 
в Кореї, яка була такою бідною аграр-
ною країною, що не могла забезпечити 
свій народ продуктами харчування та 
найнеобхіднішими побутовими товара-
ми, стала бурхливо розвиватися про-
мисловість і значно виросли доходи 
населення. 

Думка, що історія Півден-
ної Кореї – це історія молитовної 
вірності християн, дуже правдива. Ко-
рейці люблять збиратися для молитви 
удосвіта перед початком робочого дня. 
Так що о п’ятій годині ранку в молитов-
них будинках Республіки Кореї підніма-
ються до Бога молитви за країну та за 
поширення Христового вчення. 

Приклад Південної Кореї довів, що 
до економічного добробуту та індустрі-
ального прориву можна дійти не тільки 
ціною сотень тисяч життів, як за часів 
індустріалізації в СРСР, але через піст, 
молитву і ревну працю. «Ora et labora» 
(молися і працюй) – ось справжній 
рецепт економічного прориву нації. 
Прориву, досягнутого не жорстокістю 
диктатора, але Господом!

Юрій Вавринюк

У Києві пройде Всеукраїнське свято подяки
Свято подяки відбу-

деться 17 вересня в Києві 
на Хрещатику з 10.00 до 
21.00.  Цей масштабний 
святковий захід присвяче-
ний відзначенню 500-річчя 
Реформації і покликаний 
об’єднати усі регіони в 
серці країни.

Зранку на Хрещатику пройде богослужіння та буде 
звучати молитва за Україну. Впродовж дня бажаючі змо-
жуть відвідати фестиваль соціальних проектів. Для родин 
організують  спортивні змаганнях, розваги та конкурси з 
розіграшем подарунків. Чоловіки зможуть відвідати  сило-
ве шоу.

В цей день на Хрещатику фінішуватимуть учасники 
Всеукраїнського автопробігу Реформації, які з 3-го серпня 
будуть їхати з усіх куточків України до столиці, проводячи 
активності в містах, запрошуючи жителів на Свято Подяки 
та збираючи прапори кожної області.

У вечірній програмі заходу продовжать прославлення 
Бога естрадно-симфонічний оркестр та хор.

Вітальне слово для учасників Свята Подяки скажуть 
президент Асоціації Конгресменів Джорж Роллер та його 
дружина Лінда, екс-зірка NBA Даніель Дролінгео.

О 18.30 відбудеться благодійний виступ людини-леген-
ди Ніка Вуйчича та заключний гала-концерт. 

Релігійно-інформаційна служба України

Нік Вуйчич візьме участь 
в Дні Подяки в Києві

Всесвітньо відомий 
проповідник без рук і ніг 
Нік Вуйчич у вересні знову 
прилетить у Київ, де візь-
ме участь у  святкуванні 
Дня Подяки.

Осінній візит Ніка в 
Україну буде відрізнятися 
від всіх решту. 17 верес-

ня о 19:30 відбудеться благодійний виступ Ніка в центрі 
Києва на Хрещатику. На свято зберуться більше ніж 500 
000 людей, а завдяки прямій трансляції телеканалу «На-
дія», почути людину легенду і відсвяткувати День Подяки з 
українцями зможуть ще 20 країн.

Цього разу Нік буде ділитися своїм головним секретом 
успіху життя без обмежень – це віра в Бога, віра в себе, 
віра у мрію, як бути сильним у важкі часи. 

www.invictory.com 

Нові знахідки археологів в Ізраїлі 
підтверджують Біблійні тексти

Знахідки археологів 
підтверджують завоюван-
ня Навуходоносором ІІ 
Єрусалиму (587 до н.е.) і 
приєднання Юди до Ва-
вилонії.

Після чотиримісячних 
розкопок вчені розповіли 
про  знахідки. Серед них  – 

частинки обгорілого дерева, кераміка, риб’ячі луски, кістки 
і рештки виноградних кісточок. Але найбільшою знахідкою 
можна вважати рідкісні пляшки. Знаки, залишені на них, да-
ють підстави вважати, що знахідки походять з пізньої епо-
хи Першої Святині. Йдеться про відтиски печаток, які були 
частиною адміністративної системи Єрусалиму, тогочасної 
столиці Юдейського Царства. 

Вчені кажуть, що знахідки дають підстави вважати, що 
кордони Єрусалиму були ширшими, ніж вважалося досі. 
В епоху заліза для Єрусалим була характерною  динаміка 
розвитку, про що говорить забудова міста і його околиць. 

Релігійно-інформаційна служба України

Депутати пропонують скасувати 
перереєстрацію релігійних організацій

Парламентарі з різних 
фракцій внесли законо-
проект, спрямований на 
скасування загальної пе-
ререєстрації всіх статутів 
релігійних організацій, як 
умови збереження їх не-
прибуткового статусу.

Проект розроблено 
за ініціативи Всеукраїнської Ради Церков і релігійних орга-
нізацій, яка виступила з пропозицією скасувати загальну 
перереєстрацію статутів через її недоцільність та обтяжли-
вість, а також за участі парламентських експертів та Інсти-
туту релігійної свободи.

З огляду на це, парламентарі пропонують доповнити 
Податковий кодекс України нормами про те, що релігійні 
організації визнаються неприбутковими та не потребують 
внесення відповідних змін до своїх установчих документів. 
Відтак, релігійні організації будуть автоматично включати-
ся податковими органами до нового Реєстру неприбутко-
вих установ та організацій.

На сьогодні законом встановлено, що крайній термін 
перереєстрації релігійних організацій завершується 1 січня 
2018 року. Водночас термін перереєстрації громадських 
об’єднань, благодійних організацій та інших неприбуткових 
організацій вже сплив 1 липня 2017 року.

Інститут релігійної свободи, Київ

Корейський феномен
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Початок на сторінці 1
батьків – це вже рід; а роди утворюють 
громади, а громада утворює народ. 

Як можна любити своїх батьків і не 
любити свій народ? Як можна шанувати 
свій рід і не шанувати свою країну? Як 
можна слідувати традиціям, мові, куль-
турі своєї сім’ї і зневажати національну 
пам’ять? 

Бог, прагнучи нас зріднити, бажає, 
щоб ми практично всіх називали бра-
тами і сестрами і любили всіх людей – 
включно з ворогами. Як можна любити 
людей України і не любити Україну, не 
бути патріотом своєї землі?

Словник української мови, виданий 
Академією Наук Української ще РСР(!!!), 
подає таке пояснення патріотизму: «Па-
тріотизм – це любов до своєї батьківщи-
ни, відданість своєму народові, готов-
ність заради них на жертву й подвиги. 
Патріотизм – одне з найглибших почут-
тів, закріплених віками і тисячоліттями 
як стосунок особи до Вітчизни». 

Так сталося, що нас, українців, ро-
ками обманювали і твердили, що патрі-
отизм і любов до України – це те саме, 
що націоналізм, нацизм, або фашизм, а 
тому патріотизм треба вважати великим 
злом і навіть гріхом. Але це ж не так! 
Сама Біблія про це свідчить: найбільші 
біблійні герої були великими патріотами 
свого народу: Мойсей, «коли виріс, від-
рікся зватися сином дочки фараонової. 
Він хотів краще страждати з народом 
Божим, аніж мати дочасну гріховну 
потіху» (Євр. 11:24-25). Чи це не па-
тріотизм? Хіба це не глибока любов 
саме до свого народу? Не національна 
пам’ять – хто ми є? 

А згадати відношення Мойсея до 
всього народу, коли сам Бог хотів його 
знищити через непослух – яка реакція 
Мойсея? Мойсей заступається і рев-

но просить за свій народ: «І сталося 
назавтра, і сказав Мойсей до народу: 
Ви згрішили великим гріхом, а тепер 
зійду я до Господа, може складу оку-
плення за ваш гріх. І вернувся Мойсей 
до Господа та й сказав: О, згрішив цей 
народ великим гріхом, вони зробили 
собі золотих богів! А тепер, коли б Ти 
пробачив їм їхній гріх! А як ні, витри 
мене з книги Своєї, яку Ти написав...» 
(Вих. 32:30-32).

Мойсей так любив свій народ, що 
готовий був зректися вічного життя за-
ради Ізраїлю! Така велика жертва та 
любов – це істинний патріотизм.

А який прекрасний приклад патріо-
тизму бачимо з життя великого пророка 
Неемії, який відбудував столицю Юдеї, 
Ізраїлю. І в цьому ракурсі дуже цінним є 
його внутрішнє відношення до свого на-
роду: «Прийшов Ханані, один із братів 
моїх, він та люди з Юдеї. І запитався я 
їх про юдеїв, що врятувалися, що по-
зостали від полону, та про Єрусалим. 
(Неемія не тільки любив брата та думав 
про нього, він думав і переживав про 
свій народ! – авт.) А вони сказали мені: 
Позосталі, що лишилися з полону, 
там в окрузі, живуть у великій біді та 
в ганьбі, а мур Єрусалиму поруйнова-
ний, а брами його попалені огнем... І 
сталося, як почув я ці слова, сів я та 
й плакав, і був у жалобі кілька днів, і 
постив, і молився перед лицем Небес-
ного Бога» (Неемії 1:2-7).

Яка любов за весь народ, що за-
ставляє плакати і ридати з-за нього та 
ревно молити Бога за свій край – найви-
ще почуття патріотизму! Чи ставимося 
ми так до того краю, в якому живемо? 

А згадаймо Давида, Соломона, 
які всім своїм життя будували велич 
свого – не чужого народу!  А жертву 
Ездри, Мордехея, Естер – заради 

спасіння свого, не чужого народу – ці 
вчинки є красномовними свідченнями 
патріотизму!

В Новому Заповіті бачимо того, хто 
найбільше потрудився для Євангелії – 
апостола Павла. Він уособлював себе 
як «з роду Ізраїля, з племени Венія-
минового, єврей із євреїв» (Флп. 3:5). 
Апостол Павло ніколи не намагався 
прикрити свою національність. 

Ще більше вражає любов Апостола 
до свого народу: «Кажу правду в Хри-
сті, не обманюю, як свідчить мені моє 
сумління через Духа Святого, що маю 
велику скорботу й невпинну муку для 
серця свого! Бо бажав би сам бути 
відлучений від Христа замість братів 
моїх, рідних мені тілом» (Рим. 9:1-3).

Яка ревна і сильна любов до своєї 
нації, до своїх братів і сестер рідних не 
по крові, а рідних за національністю!!! 

Історією доведено, що саме високий 
рівень патріотизму євреїв зберіг їх і про-
довжує зберігати цей народ від забуття 
та знищення ось уже тисячі років!

Саме Бог через народ Ізраїльський 
показує нам як потрібно любити свій на-
род, як необхідно шанувати свою мову, 
традиції, культуру! Через приклад най-
патріотичнішого народу на всій землі!  

А як щодо нас – християн-українців? 
Будемо цуратися, що ми з України? Бу-
демо десятиліттями жити на українській 
землі і навіть не володіти українською 
мовою? Будемо сотні разів ходити до 
церкви і не станемо ревно молитися за 
свій край? Будемо знати багато про тра-
диції Ізраїльського народу, а про свої 
навіть і не здогадуватимемося?

Та зрозуміймо, нарешті, що в Украї-
ні, в мові нашого народу, в особливості 
культури знаходимо всю красу Божого 
різноманіття! Бог не соромився, коли 
створював Україну і українську мову! 
Бог сильно любить Українців, бо також і 
за них помирав на хресті!

То чому ж ми, коли знаємо Бога, 
цураємося нашого народу? Не говори-
мо такою прекрасною мовою? (Міжна-
родними експертами визнано, що укра-
їнська мова є однією з найкрасивіших 
і наймелодійніших мов світу.) Роками 
виправдовуються: «Я не хочу говорить 
на украинском, чтоб не каверкать этот 
язык». Насправді, це виправдання своєї 
ліні і недалекоглядності. Чому не вчимо 
своєї власної історії, культури, традицій, 
щоб знати більше про свій край? Так не 
має бути, якщо ми, дійсно, пізнали істи-
ну слова Божого!

Очевидно, що хтось тяжко нас об-
манув, сказавши, що патріотизм, це 
погано та що це гріх. Це омана від того, 
хто хотів знищити Україну, хто ненави-
дить Бога і Його прекрасне різноманіт-
тя!

Брати і сестри Українці – любімо 
свій народ, свою Україну, шануймо мову 
та культуру нашого великого і прекрас-
ного народу – бо це великий дар Божий 
для всіх нас і всього світу!

З глибокою любов’ю до вас і України
Сергій Гула

Україні

Ой не легко сьогодні, 
Україно, тобі.
Але плакатись годі 
І мочити свій біль.
Зводь свій погляд до неба, 
Свої очі сумні.
Якщо важко для тебе – 
Значить, важко й мені.
Хтось гука тобі: «Слава»!..
Надриває аж рот.
Тільки знову лукавий
Обкрада твій народ.
Землю танками оре,
Роздира на шматки,
Щоб лишався в покорі
Твій народ навіки.
Жити гірше і гірше,
Ну куди вже, і як?
Може й справді ми грішні
І живемо не так?
Може час припинити
Цю наругу і зло?
Ми народжені жити
Так, щоб щасно було.
Хай ніхто не осудить,
Хай закриють роти…
Я молитвою буду
Перед Богом Святим.
Я не маю заміни,
Я – не зброя… А втім,
Все одно, Україно,
Будеш дітям моїм.

Сергій Рачинець

Ми – українці

Так є повік –
Ми в світі українці!
Своє буття окреслили давно.
Нас мордували, нищили ординці,
А ми не покорились все одно.

Ми не святі.
Нема над нами німбів.
Та святість Божу в душах бережем.
Своєї Батьківщини кожний символ
Покривдити злочинцям не даєм.

Ми випили бездонну чашу горя.
Кривавлять й нині рани від тортур.
Вдаря трагічно дзвін голодоморів.
Пронизує Чорнобиль до зажур.

І зараз нас готові розчавити
Скажені пси безбожного Кремля,
І руки кров’ю нашою умити,
Щоб котрий раз здригнулася земля.

А ми – у бій.
А ми не поодинці
Благословили єдністю безмеж.
Ми Українці, світе!
Українці! 
Ти серед інших нас упізнаєш.

І вже падіння наше неможливе,
Хоч нам тирани знов віщують крах.
Спада на Всесвіт наших прагнень 
злива,
І Україна б’ється у серцях!

Юрій Тітов

Патріотизм і Біблія


