
Поміркуймо разом над істина-
ми, записаними в Книзі Дій 
2:41,42,47: «Отож ті, хто 

прийняв його слово, охрестилися. І 
пристало до них того дня душ тисяч 
зо три!

І вони перебували в науці апостоль-
ській, та в спільноті братерській, і в 
ламанні хліба, та в молитвах. І щоден-
но до Церкви Господь додавав тих, що 
спасалися».

Господь Бог встановив певний поря-
док спасіння людини від гріха. Він бажає 
врятувати кожного з нас – незалежно від 
нашого походження, релігійної належ-
ності, культури виховання і соціального 
стану, але для того, щоб отримати спа-
сіння, ми мусимо прийняти задум, скла-
дений Ним. Нерідко люди намагаються 
підмінити Божий задум власними вигад-
ками, як, наприклад, самообманом, що 
спасіння можна заробити добрими діла-
ми. Господь спростовує усі гіпотези про 
те, що спасіння дається на підґрунті до-
брочесної поведінки. Біблія стверджує, 
що спасіння – це подарунок. Написано: 
«Бо спасенні ви благодаттю через віру, 
а це не від вас, то дар Божий, не від діл, 
щоб ніхто не хвалився» (Еф. 2:8-9).

Отже, щоб отримати спасіння, слід 
прийняти Господа Ісуса Христа своїм 
Спасителем. Важливими наслідками, які 
випливають із цього кроку, є хрищення 
і приєднання до Церкви Божої на зем-
лі. «Отож ті, хто прийняв його слово, 
охристилися. І пристало до них того 
для душ тисяч зо три!» (Дії 2:41). 

Що означає 
«приєднатися до церкви»? 

Сприймаючи церкву як конфесію чи 
ознаку віросповідання, ми вирізняємо 
католицьку, православну та протестант-
ську церкви. Утім, розповідаючи про 
перших християн, Біблія не говорить, що 
вони ставали членами якихось конкрет-
них церков. За часів віруючих першого 
століття церква не ділилася на конфесії, 
тому що істинна Церква – це не угрупу-
вання чи організації, а живий організм.

Церква – це тіло Ісуса Христа. 
«І все впокорив Він (тобто Бог) під 

ноги Йому (тобто Христу), і Його дав 
найвище за все – за Голову Церкви, а 
вона – Його тіло, повня Того, що все 
всім наповняє» (Еф. 1:22). Часто розма-
їття церков стає для нас спотиканням, 
втім, пам’ятаймо, що істинна церква не-
подільна, тому що Христос неділимий. 
Апостол Павло в Посланні до коринф-
ської церкви, у якій панували чвари і 
розбрат, говорить: «Чи ж Христос по-
ділився? Чи ж Павло був розп’ятий за 
вас? Чи в Павлове ім’я ви христились?» 
(1 Кор. 1:13). Церква Христова на землі 
лише одна. Для Бога не існує поділу на 
католиків, православних та протестан-
тів, тому що церкву Христову збудо-
вано не з каміння, а з живих людських 
душ. «Бо як тіло одне, але має членів 
багато, усі ж члени тіла, хоч їх бага-
то, то тіло одне, – так і Христос» 
(1 Кор. 12:12).

Чи належиш ти до такої єдиної жи-
вої церкви Христа на землі? Чи, мож-

ливо, ти задовольняєшся відвідинами 
храму та належністю до якоїсь релігійної 
організації? Слово Боже запевняє, що 
якщо ти не повіриш в Ісуса Христа і не 
відмовишся від гріховного життя, ніяка 
релігійна організація не зможе забезпе-
чити тобі спасіння. Церква Христова на 
землі складається з людей, які повірили 
в Ісуса як свого Спасителя і покаялися в 
гріхах, про що свідчить докорінна пере-
міна їхнього життя, а не просто прива-
блива християнська назва.

Хай ти називаєшся християнином, 
але чи свідчить про це зміна способу 
твого життя, яка є очевидною для ото-
чуючих? Свята Книга Біблія говорить, 
що в Царство Небесне не увійде ніщо 
нечисте: «Хіба ви не знаєте, що непра-
ведні не вспадкують Божого Царства? 
Не обманюйте себе: ні розпусники, ні 
ідоляни, ні перелюбники, ні блудодій-
ники, ні мужоложники, ні злодії, ні ко-
ристолюбці, ні п’яниці, ні злоріки, ні хи-
жаки – Царства Божого не вспадкують 
вони. І таким були дехто з вас, але ви 
обмились, але освятились, але виправ-
дались Іменем Господа Ісуса Христа 
й Духом нашого Бога» (1 Кор. 6:9-11). 
Друже, а чи обмиті твої гріхи кров’ю Хри-
ста, чи отримав ти Його виправдання?

Неодноразово мені доводиться 
чути закиди про те, що, мовляв, немож-
ливо, щоб людина все життя зраджува-
ла, пила горілку, лаялась, а потім при-
йшла до церкви і стала святою. Утім, ми 
щойно прочитали про те, що «і такими 
були дехто з вас». Мені здається, це 

пояснення є вичерпним для того, щоби 
зрозуміти, що коли людина приходить 
до Христа з покаянням, Він прощає усі 
гріхи і назавжди забуває про них. Люди 
можуть ще довго нам дорікати, та Хри-
стос про все забуває. «Коли ми свої гріхи 
визнаємо, то Він вірний та праведний, 
щоб гріхи нам простити, та очисти-
ти нас від неправди всілякої» (1 Ів. 1:9). 
Просто не існує такого грішника, якого 
Бог не зміг би простити. «Коли ж ходимо 
в світлі, як Сам Він у світлі, то маємо 
спільність один із одним, і Кров Ісуса 
Христа, Його Сина, очищує нас від уся-
кого гріха» (1 Ів. 1:7).

Чи відчуваєш ти, що гріхи твої про-
щені Господом Ісусом Христом? Я не за-
питую, яку церкву і як довго ти відвідуєш. 
Мене радше обходить питання, чи маєш 
ти радість спасіння. Чи можеш у щирості 
серця сказати, як апостол Павло: «Я пе-
ресвідчився, що ні смерть, ні життя, ні 
Анголи, ні влади, ні теперішнє, ні май-
бутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, 
ані інше яке створіння не зможе відлу-
чити нас від любови Божої, яка в Хри-
сті Ісусі, Господі нашім!» (Рим. 8:38, 39).

Сьогодні Бог пропонує таку доско-
налу любов і тобі. Він бажає прости-
ти тобі. Мені пригадується історія про 
доньку, яка посварилася зі своєю ма-
тір’ю і, гримнувши дверима, подалася 
геть із батьківської домівки. Марно че-
кала мати її повернення. Минали місяці, 
а від доньки не було ні чутки, ні звістки. 
І тоді мати стала шукати свою доньку. 
Вона продала своє майно, замовила ти-
сячі примірників фотографій своєї дити-
ни і розклеїла їх по всій країні. На цих 
портретах був напис «Я пробачила тобі. 
Повертайся додому».

Друже, колись і ти так само згрішив 
проти Бога і подався геть, але знай, що 
Він наполегливо шукає тебе. Христос, 
стікаючи кров’ю, дивиться тобі у вічі і 
промовляє: «Я пробачив. Повертайся 
додому».

Церква Христова на землі – це 
люди, які виконують волю Небесного 
Отця. Ісус Христос сказав: «Хто мати 
Моя? І хто браття Мої?» І, показавши 
рукою Своєю на учнів Своїх, Він промо-
вив: «Ото Моя мати та браття Мої!» 
Бо хто волю Мого Отця, що на небі, 
чинитиме, той Мені брат, і сестра, і 
мати!» (Мат. 12:48-50). Про перших 
християн, які приєдналися до церкви за 
часів апостолів, написано: «І вони пе-
ребували в науці апостольській, та в 
спільноті братерській, і в ламанні хліба 
та в молитвах» (Дії 2:42). Церква Божа 
складається з християн, які виконують 
волю Отця і досліджують Його Слово.

Чи належите ви до такої церкви, що 
за найбільший пріоритет визнає про-
славлення Бога та вивчення Його Сло-
ва. Якщо ні, настав час знайти живу цер-
кву, повірити в Ісуса Христа і покаятися 
в своїх гріхах! І хай Бог поблагословить 
Вас.

Олександр Чмут

Церква Божа. Багато хто вважає, що знає відповідь на питання «Що таке церква?». Але це питання, яке 
потребує перегляду. Інколи ми даємо швидкі і легкі відповіді, але наше відношення і наші дії можуть демонстру-
вати щось зовсім інше. Скільки існує церков? Чи є одна універсальна церква? Церква? це спеціальна споруда? Що 
мається на увазі, коли Євангеліє говорить про церкву? 
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«У мене є мрія» – Мартін Лютер Кінг
15 січня 1929 р. в Атланті, штат Джор-

джія, США, народився Мартін Лютер Кінг – 
найвідоміший афро-американський баптист-
ський проповідник і лідер визвольного Руху 
за громадянські права чорношкірих у США.

Мартін Лютер Кінг народився в сім’ї пас-
тора баптистської церкви. У 1947 році Кінг 
був рукопокладений як служитель і став у 
церкві помічником батька. Отримавши у 
1948 році в коледжі ступінь бакалавра із со-
ціології, він поступив у теологічну семінарію 
Кроузера в Честері, штат Пенсильванія, де 
у 1951 році отримав ступінь бакалавра бого-
слов’я. В 1955 році Бостонський університет 
присудив йому ступінь доктора теології.

Рік перед тим, у 1954-му, Кінг став пасто-
ром баптистської церкви в Монтгомері, штат 
Алабама. В Монтгомері він очолив велику ак-
цію протесту темношкірого населення проти 
расової сегрегації у громадському транспор-
ті. Бойкот автобусних ліній в Монтгомері, що 
тривав більше, ніж 380 днів, не дивлячись на 
спротив влади і расистів, призвів до успіху 
акції – Верховний суд США визнав сегрега-
цію в Алабамі неконституційною.

Своїми виступами (деякі з них сьогодні 
вважаються класикою ораторського мисте-

цтва) він закликав домагатися рівності мир-
ними засобами. Його промови дали енергію 

руху за громадянські права у суспільстві – по-
чалися марші, економічні бойкоти і так далі.

Широковідомою стала промова Мартіна 
Лютера Кінга «У мене є мрія» (англ. «I have 
a dream»), яку під час маршу на Вашингтон у 
1963 році біля підніжжя монумента Лінколь-
ну слухали біля 300 тисяч американців. У цій 
промові він прославив расове примирення. 
Кінг заново визначив суть американської де-
мократичної мрії і розпалив у ній новий ду-

ховний вогонь. Роль Кінга у ненасильницькій 
боротьбі за прийняття закону, що забороняє 
расову дискримінацію, була відмічена Нобе-
лівською премією миру.

Як політик, Мартін Лютер Кінг визначав 
керівництво рухом на захист громадянських 
прав як продовження попередньої пастир-
ської служби і використовував у більшості 
послань афро-американський релігійний 
досвід. Згідно із традиційним стандартом 
американських політичних поглядів, він був 
лідером, що вірив у християнську любов.

3 квітня 1968 року, виступаючи в Мем-
фісі, Кінг сказав: «Попереду у нас важкі дні. 
Але це не важливо. Бо я побував на верши-
ні гори... Я дивився вперед і побачив Землю 
обітовану. Можливо, я не буду там із вами, 
але хочу, щоб ви знали зараз – всі ми, весь 
народ побачить цю Землю».

4 квітня, о 18 год. 01 хв. Кінга смертельно 
поранив снайпер, коли той стояв на балконі 
у мемфіському мотелі «Лорейн». Його вбив-
ця, Джеймс Ерл Рей, отримав 99 років за 
ґратами. Офіційно було визнано, що він діяв 
наодинці, однак і досі і не стихають супереч-
ки про те, що Кінга убили в результаті змови.

forumeast.eu

Церква: чи актуально це сьогодні? 

Говорячи про Церкву, ми торкаємось 
однієї зі священних тем і впритул наближа-
ємося до суті християнської віри. Дві тисячі 
років існування Церкви – свідоцтво її сили, 
тріумфу життєвої повноти. В Церкви славна 
історія, багаті традиції, іноді настільки багаті, 
що у великій мірі залишаються загадковими 
для сучасної людини. Природно, виникають 
питання: чи актуально це для нас? Чи збе-
рігає Церква своє значення для сучасності 
і в чому воно полягає? Не претендуючи на 
вичерпні відповіді, ми лише почнемо розмо-
ву. Розглянемо кращі прояви нового творіння 
Бога – Церкви, які відображають її вічну при-
роду, а не тимчасові історичні умови.

Отож, що таке Церква? 

По-перше, Церква – місце поза сує-
тою, поза обмеженням простором і 

швидкоплинним часом. Як мріє людина ви-
рватися з кола суєтних турбот!.. Тут можна 
приєднатися до вічного, наповнитися ним. У 
церкві відкривається істина, і людина почи-
нає дивитися на себе і своє життя «з точки 
зору вічності».

Церква – місце безпечне, «міцна башта», 
у якій може сховатися переслідуваний. Тут 
прощаються і приймаються вигнані суспіль-
ством грішники, тут же ховаються і укріплю-
ються втомлені борці за правду. Відомо, що 
у Древньому Ізраїлі існували міста-сховища, 
де будь-яка людина знаходила пристанови-
ще, де його не могли досягнути суд і помста. 
В церкві гарантом прийняття прощення і до-
помоги виступає Сам Бог. 

Церква – місце священне, тут перебуває 
Бог. Той, хто шукає Бога, приходить саме 
сюди. Часто Він Сам знаходить людей у 

різноманітних життєвих ситуаціях, частіше 
всього в кризових. Але ж зовсім не обов’яз-
ково потрапляти на лікарняне ліжко і диви-
тися в очі смерті, щоби згадати про Нього!.. 
Наскільки ж ми зайняті земним, тимчасовим, 
особистим, що лише біль, одинокість, страх 
підштовхують нас звернутися до Бога! Бог 
воліє говорити з людиною в Церкві.   

По-друге, Церква – це особливі люди, 
люди служіння. Бог вчить їх жити в 

єдності. В пошуках зустрічі з Богом людина 
приходить у Церкву – спільноту інших лю-
дей, і Бог відкривається частіше всього саме 
серед них. Для того, щоби бути зрозумілим 
людині, Бог діє через людину ж.

Часто служіння в Церкві називають бо-
гослужінням. Але чим ми можемо послужити 
Йому, Джерелу життя?! В Церкву ми прихо-
димо послужити ближньому всім тим, що 
маємо самі. Приймати іншого у всій його не-
схожості до нас, любити, не очікуючи взаєм-
ності, – до цього зобов’язує життя в Церкві, і 
лише там можна цьому навчитися. 

Бог поєднує різні долі, робить далеких 
близькими, примирює ворогів, змінює харак-
тери, стирає майнові і соціальні відмінності. 
Люди за порогом Церкви залишають свої ти-
тули, владні повноваження, особисті амбіції. 
В церкві всі рівні і всі зв’язані вищим союзом. 
Чим ближче до Бога, тим більше єдність лю-
дей, їхня солідарність, взаємна відповідаль-
ність. Так без кривавих революцій народ-
жується нове суспільство, яке основане на 
принципах жертовної любові, безкорисності, 
милосердя. 

По-третє, роздумуючи про церковне 
життя як вчення жити разом, жити 

для іншого, ми наближаємося до розуміння 
Церкви як школи, учнівства. Людина прихо-
дить у Церкву вчитися – в цьому її покликан-
ня, її право, її обов’язок. Вчитися – означає 
розуміти і старатися долати різницю між тим, 
хто ми є, і тим, ким маємо стати.

Часто кажуть, що християнська 
віра – віра рибалок, тобто людей простих, 
«не книжних». Однак правильніше було би 
сказати, що християнство – це віра апосто-
лів, які були колись рибаками. Іншими слова-
ми, Бог, приймаючи людину «такою, як є», не 
хоче, щоби вона такою ж і залишалась. Він 
робить із рибаків апостолів – люди «не книж-
ні» стають авторами найглибших за змістом 
новозавітних книг. 

Учнівство передбачає старанність, го-
товність до безконечного вдосконалення в 
перемогах над собою. У школі Христа лю-
дина змінюється настільки, що представля-
ється собі і оточуючим як «нове творіння», 
над яким не мають влади помилки минулого, 
примхи характеру, порочні звички. Умовою 
успішного навчання є також постійність, са-
модисципліна. Відвідування Церкви не має 
залежати від натхнення, тимчасових поривів, 
випадкових обставин, зворушених почуттів. 
Не натхнення, а звичне має бути мотивом, а 
точніше, натхнення має стати звичним, тобто 
постійним.

По-четверте, Церква – єдина надія 
сучасного суспільства, яке все біль-

ше відвертається від християнських ідеалів. 
Про настання нової, страшної ери безбожно-
сті, богозалишеності звістив Ф. Ніцше: «Бог 
помер! Ми вбили Його…» Разом із християн-
ством були піддані критиці і забуттю ідеали 
добра, істини, краси. Досліди з новою, анти-
християнською мораллю «волі до влади» і 
релігією надлюдини, так само як з мораллю 
суспільного обов’язку і релігією комунізму, 
закінчилися плачевно. Духовний відчай і ну-
жденність сучасності наблизили суспільство 
до критичної межі.

Світ жив і живе лише завдяки благодат-
ному світлу християнства. Церква перебуває 
у світі заради нього самого, це її відповідаль-
ність; для світу – це надія. Церква заступа-
ється перед Богом за свій народ, молиться 
про лікування його духовних хвороб, онов-
лення і відновлення. А тому бути ближче 
до Церкви – це бути ближче до джерела 
спасаючої благодаті, просвічуючого світла, 
напоумляючої мудрості. Як всього цього не 
вистачає сучасній людині! Як вона потребує 
Церкви!..  Двері ж Церкви завжди для неї від-
криті.

Михайло Черенков

15 Тому й я, прочувши про вашу віру в 
Господа Ісуса, і про любов до всіх свя-
тих, 
16 не перестаю за вас дякувати, і в 
молитвах своїх за вас згадую, 
17 щоб Бог Господа нашого Ісуса Хри-
ста, Отець слави, дав вам Духа пре-
мудрости та відкриття для пізнання 
Його, 
18 просвітив очі вашого серця, щоб ви 
зрозуміли, до якої надії Він вас закли-
кає, і який багатий Його славний спа-
док у святих, 
19 і яка безмірна велич Його сили в 
нас, що віруємо за виявленням потуж-
ної сили Його, 
20 яку виявив Він у Христі, воскресив-
ши із мертвих Його, і посадивши на 
небі праворуч Себе, 
21 вище від усякого уряду, і влади, і 
сили, і панування, і всякого ймення, 
що назване не тільки в цім віці, але й у 
майбутньому. 
22 І все впокорив Він під ноги Йому, і 
Його дав найвище за все за Голову 
Церкви, 
23 а вона Його тіло, повня Того, що 
все всім наповняє! 

(Еф.1:15-23)

Церква – Божий Дім
Є теми, які видаються надзвичайно 

простими, проте насправді надзвичай-
но глибокі. Церква як духовний дім – 
одна з таких тем.

Що таке Церква?
Чимало людей і нині думають, що 

Церква – це лише будівля. Справді, бо-
гослужіння проходять у храмі чи моли-
товному будинку, але Біблія говорить 
нам, що Церква – це більше, ніж буди-
нок або певна організація.

Загальновідомо, що в Біблії слово 
«церква» вживається у двох значеннях:

1) Вселенська Церква. Вона скла-
дається з усіх тих, хто вірить у Ісуса 
Христа як Господа та Спасителя. Все-
ленська Божа Церква – це не якась 
церковна будівля або визначена кон-
фесія. Це не якась певна культура, кра-
їна або раса. Це всі ті, хто вірить у Ісуса 
Христа як Господа і Спасителя.

2) У Новому Завіті є багато прикла-
дів помісних церков. Наприклад, у По-
сланні до Галатів, 1:1–2, апостол Пав-
ло звертається до «церков Галатії». 
Це були групи віруючих, які збиралися 
разом, щоб навчатися, спілкуватися, 
молитися, поклонятися тощо. Але вони 
не лише збиралися і розходилися, вони 
жили цією спільнотою.

Я можу жити життям Церкви, коли 
виконую біблійні слова «любіть один 
одного», коли ми всі як церковна єд-
ність, громада, спільно шукаємо за-
стосування авторитетного Слова. Хоча 
Біблія говорить про різну роль людей у 
Церкві, але ця роль у жодному біблій-
ному уривку не зводиться лише до не-
тривалого спільного «офіційного» часу 
літургії.

Отже, Церква (як Вселенська, так і 
помісна) повинна стати спільнотою всіх 
віруючих у Господа поза часом, поза 
етносом, поза всіма суспільними чи 
політичними розподілами, громадою, 
яка є спільнотою, сповненою життя і 
поклоніння Богові, зростання в Ньому 
та свідчення про Христа іншим. Бо ж 
говорить Писання: «Нема юдея, ні гре-
ка, нема раба, ані вільного, нема чоло-
вічої статі, ані жіночої, бо всі ви один 
у Христі Ісусі! А коли ви Христові, то 
ви Авраамове насіння й за обітницею 
спадкоємці» (Гал. 3:28–29).

 Іван Кундеренко
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Град Божий
– Віра!
– Майна!
– Харош!
Ці слова на будмайданчику 

у стройбаті, як і матюки, – з ран-
ку до вечора. Матюкаються ж усі, 
крім Христосика. Ніхто й не пам’я-
тає, як його звати, – Христосик та 
й Христосик. Хто в чомусь винен? 
– Христосик. Кого куди послати? 
– Христосика! Усі на перекур, – а 
Христосик – вкалуй.

Бувало, спитають для сміху:
– Ану-ка, Хрістосік, расскажи 

нам чє-ньть із Бібліі.
Той попервах було й казав:
– Вот ми строім воєнний ґара-

док. А прідьот врємя – і всє ґарада 
в мірє рассиплются в прах. Да і хра-
ми рассиплются. А на Нєбє – Божий 
град, єво-то і надо строіть. Сказано 
в Пісаніі: каждий, кто вєруєт, – ето 
живой камєшєк тово храма, что во 
векі вєков.

Говорить – а ті лише регочуть-
ся. То згодом став одмовчуватися: 
що метати бісер перед свинями? 
Відійде та й молиться собі подумки, 
бо тихенько не дають: як запримі-
тили було, що молиться, то тільки 
й чути – «подай то», «подай ето», 
«да побистрєє, што ти там копа-
єшься!». Як же стали помічати, що 
почав молитися мовчки, то й тоді 
спокою не давали, тож мусив го-
ворити з Господом, сидячи з ними, 
неподалік, на перекурі.

Бо ж бували дні, що переваж-
но перекурювали. Немає розчину, 
нема цегли, цвяхів катма, струму 
не стало, того бракує, сього... То 
вже всі анекдоти на світі розкажуть, 
у карти награються. Ну а Христосик 
хоч намолиться.

Сьогодні треба наздогнати 
план. Кілька днів працювали «спу-
стя рукава», тепер же треба наз-
догнати. Аврал! Під кінець місяця 
повинні ж відрапортувати началь-

ству про виконання плану, та й 
саме начальство має звичку нагря-
нути десь ближче до кінця місяця, 
обов’язково чуба нам’яти, навіть 
якщо все йде нормально. А чим 
цього разу відрапортувати, що по-
казати? Аврал!

Заметушилися, забігали, закри-
чали, заматюжилися не триповер-
ховими, а цілими хмарочосами! А 
поміж тим, що «для связкі слов», 
раз-по-раз чути:

– Віра! Віра!
«Була б наша віра хоч би такою, 

як цей кран», – промайнуло в думці 
Христосику.

Та часу на думання нема:
– Давай, братва, побистрєє. Да 

побольше, побольше кладітє.
– Так не видержит же, товаріщ 

старшина... – цього разу хтось всмі-
лився засумніватись.

– Видержит, ні хрєна нє буд-
єт, хрєн с нім. Хрістосік, побольше 
ложи! Віра!

Важконавантажений піддон із 
цеглою, жалібно скрипнувши, пово-
леньки пішов угору. Троси, натягну-
ті, мов струни, здавалося, аж бри-
ніли. Помалу, помалу, потихеньку. 

Поскрипував, наче нарікаючи на 
нещасливу долю, та все ж угору, 
вгору.

– Пошло, пошло. Говоріл же, ні 
чєрта не будєт, – трохи не пошепки 
промовив старшина, ніби гучним 
словом боявся різонути по тросах.

Усією бригадою вони стояли під 
краном і наче заворожені дивилися, 
як поволеньки пливе у вишину пе-
ревантажений піддон. Закинувши 
голови, стояли й дивилися. Піддон 
їм займав трохи не всеньке небо.

Та раптом те небо зірвалося і 
стрімко рушилося на них! Грюкіт 
піддона, що обірвався, крики сол-
датиків і гуркіт розсипаної цегли 
злилися водно!!!

Христосик підвівся, обтрусився, 
оглянув себе – і зчудовано поди-
вився довкруж. І товариш старши-
на, і кожен із їхньої бригади лежали 
навсібіч, побиті, поранені, покалі-
чені злощасним піддоном.

Мерщій узявся витягати спів-
служивців із-під уламків, бо ж 
один-єдиний зі взводу залишився 
неушкодженим. 

Віктор Гребенюк

 Церква у суспільстві: погляд із висоти 18-ти сторіч
Неймовірний уривок одного з найулюбленіших 

текстів ранньохристиянської церкви невідомого авто-
ра-апологета – «Послання до Діогнета». Цьому тек-
сту понад 18 сторіч, а він сучасний, гострий, свіжий, 
актуальний. Жоден інший текст 
так просто, глибоко і проникливо 
не описує парадоксальну природу 
церкви у суспільстві: 

«Християни не відрізняють-
ся від інших людей ні країною, ні 
мовою, ні життєвими звичаями. 
Вони не населяють яких-небудь 
особливих міст, не вживають яко-
їсь незвичної мови, і проводять 
життя, яке нічим не відрізняється 
від інших. Тільки їхнє вчення не є 
плодом думки або винаходом лю-
дей, що шукають новизни; вони 
не схильні до якогось вчення люд-
ського, як інші. Але, живучи в гел-
ленських і варварських містах, яке 
кому дісталося, і, дотримуючись 
звичаїв тих мешканців в одязі, у їжі 
та й у всьому іншому, вони представляють дивний і во-
істину, неймовірний спосіб життя. 

Живуть вони у своїй батьківщині, але як прибуль-
ці; мають участь у всім, як громадяни, і все терплять, 
як чужинці. Для них усяка чужа країна є батьківщиною, 
і всяка батьківщина – чужою країною. Вони одружу-
ються, як і всі, народжують дітей, тільки не кидають їх. 
Вони в плоті, але живуть не за плоттю. Перебувають на 
землі, але є громадяни небесні. Покоряться ухваленим 
законам, але своїм життям перевершують самі закони. 
Вони люблять всіх і всіма бувають переслідувані. Їх не 

знають, але засуджують, страчують їх, але вони жи-
вотворяться; вони бідні, але багатьох збагачують. Усьо-
го позбавлені, і у всім процвітають. Безчестять їх, але 
вони цим прославляються; поширюють на них наклепи, 

і вони виявляються праведні; лихо-
словлять, і вони благословляють; 
їх ображають, а вони відплачують 
повагою: вони роблять добро, але 
їх карають, як лиходіїв; і покарані, 
радіють, начебто їм давали життя. 
Юдеї озброюються проти них, як 
проти іноплемінників, і гелени пере-
слідують їх, але вороги їхні не мо-
жуть сказати, за що їх ненавидять.

Словом сказати: що в тілі душа, 
то у світі християни. Душа пошире-
на по всіх членах тіла, і християни 
по всіх містах світу. Душа, хоча й в 
тілі, але вона не тілесна, так і хри-
стияни живуть у світі, але вони не 
від світу. Душа, будучи невидима, 
знаходиться у видимому тілі; так 
і християни, перебуваючи у світі, 

видимі, але Богошанування їхнє залишається невиди-
мим. Плоть ненавидить душу й воює проти неї, тому 
що душа забороняє їй віддаватися чуттєвим втіхам: 
так і світ ненавидить християн, від яких він не тер-
пить ніяких образ, – лише за те, що вони озброюються 
проти його грішних задоволень. Душа любить плоть 
свою й члени, незважаючи на те, що вони ненавидять 
її, і християни люблять тих, які їх ненавидять. …Таке 
славне їхнє положення, у яке Бог призначив їх і від 
якого їм відмовитися не можливо...»  

Микола Романюк 
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Люди, а не влада, мають вирішувати коли 
святкувати Різдво, – Порошенко

4 січня Президент України 
Петро Порошенко провів 
першу прес-конференцію у 
2016 році, в якій проаналізу-
вав рік, що минув, та окрес-
лив завдання на рік новий.
Одне з питань журналістів 

після виступу президента стосувалося дати святку-
вання Різдва: українці святкуватимуть його 7 січня, чи 
25 грудня.

Президент відповів: «Українці є мудрими людьми. 
Тому вони святкують Різдво і 25 грудня, і 7 січня. І 
вже точно не справа світської влади згори нав’язува-
ти дати святкування. Будь-які вказівки з боку влади у 
цьому можуть призвести до розколу. Це люди повинні 
вирішувати самі». 

Релігійно-інформаційна служба України

Українці найбільше довіряють церкві, а 
ставлення до уряду погіршується

Київський міжнародний інсти-
тут соціології з 4 грудня по 14 
грудня 2015 року провів влас-
не опитування громадської 
думки «Омнібус». Найбіль-
шою довірою серед українців 
користуються Церква та во-
лонтери, а найменшою – опо-

зиція, Уряд України, Верховна Рада та російські ЗМІ 
(цим інституціям довіряє менше 10% українців).

Церква утримує позиції лідера довіри українців – 
58,8%, а 18,4% їй не довіряють (баланс +40,4). Їй біль-
ше довіряють люди старшого віку (68,5%), ніж молод-
ше покоління (51%), а також ті, хто отримали середню 
освіту.

Владні інститути (Уряд та ВРУ) викликають най-
менше довіри у населення та мають дуже низький 
баланс довіри й недовіри (-66,3 та -72,4 відповідно).

 Опитування проводилося у 110 населених пунк-
тах (PSU) в усіх областях України, окрім Автономної 
Республіки Крим, за стохастичною вибіркою, репре-
зентативною для населення України віком від 18 
років. Методом інтерв’ю опитано 2022 респонден-
ти. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 
і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для 
показників близьких до 50%, 2,8% – для показників 
близьких до 25%, 2,0% – для показників близьких до 
10%, 1,4% – для показників близьких до 5%.

Релігійно-інформаційна служба України

Кабмін планує вдосконалити процедуру 
реєстрації релігійних організацій 

Удосконалення процедури 
державної реєстрації релігій-
них організацій та інші зако-
нодавчі ініціативи визначені 
у Плані заходів з реалізації 
Національної стратегії у сфе-
рі прав людини на період до 
2020 року.

План заходів передбачає розроблення законопро-
екту про внесення змін до Розділу II Закону України 
«Про свободу совісті та релігійні організації» та до 
Закону України «Про державну реєстрацію юридич-
них осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань», спрямованого на взаємне узгодження 
процедур реєстрації статутів (положень) релігійних 
організацій та внесення даних про них до Єдино-
го державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців (державна реєстрація). Це завдання 
Мін’юст та Мінкультури повинні виконати до III квар-
талу 2016 року.

Інститут релігійної свободи, Київ

В Індії за 2015 рік тисячі християн 
піддалися актам насильства

Більше 200 актів насильства 
по відношенню до християн 
відбулося в 2015 році в Індії. 
Убили сім протестантських 
пасторів і одного прихожа-
нина. Загальне число потер-
пілих склало 8000 людей, 
включаючи жінок і дітей, 

було зруйнували велику кількість церков.
Такі дані опубліковано в доповіді «Гоніння на хри-

стиян в Індії», католицької правозахисної організації 
«Catholic Secular Forum»(CSF).

Автори доповіді повідомляють, що останнім часом 
компетентні органи Індії відмовляють у продовженні 
віз християнським місіонерам і членам монаших ор-
денів, які надають допомогу бідним і знедоленим. 

prochurch.info



Чому ми називаємо це Церквою

Дві тисячі років тому Бог чудес-
ним чином втрутився в історію 
людства. В єврейський світ, 

який з нетерпінням очікував визволен-
ня з приходом Месії, прийшов Ісус, при-
йнявши людське тіло. Ейфорія з при-
воду цього тривала не довго. Видимий 
провал став ґрунтом, на якому виросла 
Божа перемога. Смерть Ісуса стала го-
ловним елементом Божого втручання 
в хід часу. Всупереч очікуванням, Ісус 
став не царем юдеїв, а Спасителем сві-
ту. Бог послав Ісуса, щоб Той став Спа-
сителем усіх людей, які закличуть Його 
Ім’я. Через Ісуса Бог зробив те, чого не 
очікувала жодна людина на землі. Він 
створив Церкву, нову спільноту. Дуже 
показовою є назва, яку Бог обирає для 
цієї спільноти. Вона названа «еклесі-
єю». Це грецьке слово, яким у Древній 
Греції описувалось зібрання всіх пов-
ноправних громадян грецького поліса, 
міста-держави. «Еклесія» збиралась 
для вирішення всіх важливих політич-
них, соціальних і культурних питань. 
Рішення, які були прийняті цим зібран-
ням, обов’язково втілювалися в життя! 
Не було питання, пов’язаного з життям 
міста, яке б не входило в компетенцію 
«еклесії». 

Цікаво те, що саме цей соціаль-
но-політичний термін став головною 
назвою Церкви Божої. Вона, як і Ізраїль 
у Старому Завіті, покликана на служіння 
людям. Її рішення принципово вплива-
ють на благополуччя оточуючого світу. 
Розквіт, як і занепад суспільства, прямо 
залежать від ролі Церкви в цьому су-
спільстві. Покликання Церкви – це по-
кликання Господа і Спасителя. Вона по-
слана так, як і Він був посланий Отцем. 
(Ів. 20:21). 

Христос прийшов змінити людей, їх-
ній стиль життя. З приходом Месії жит-
тя людей радикально преображається. 
Церква Христова –  це Тіло Христове, 
яке покликане продовжувати Його пра-
цю. Церква – світло для світу і сіль землі 
(Мат. 5:13-14).

Немає іншої сили, немає ідеї, не-
має концепції, яка була б настільки 
посвяченою турбуватися про благо-
получчя світу, як Церква. Вона – сіль 
землі, мінерал, необхідний для ви-
живання всього творіння. Сіль – не-
від’ємний компонент життя. 

Мінерали, які містяться в солі, напри-
клад, натрій і хлориди, життєво важливі 
для всіх органічних систем, включаючи 
людське тіло, в якому, при здоровому 
балансі мінералів, міститься від 150 до 
30 грамів солі. Щоденно людині потріб-
но від 3 до 5 грамів солі для підтримки 
обміну речовин в організмі, процесу пе-
ретравлювання їжі і встановлення ста-
більності нервової системи. Якщо при-
брати з організму сіль, людина захворіє 
і помре. Сіль, це універсальне джерело 
життя. Христос, порівнюючи Своїх учнів 
із сіллю, чітко визначив їхнє покликан-
ня – вони життя світу. Світу без Церкви 
добра не бачити. Бо тоді світ захворіє і 
незабаром втратить найцінніше – життя.

Церква – Божий агент трансформа-
ції світу. В її руках життя, і життя з «по-
достатком». (Ів. 10:10) Трансформації 
суспільства, переміни наших загублених 
суспільних систем і інститутів, нашої ко-
румпованої культури і побуту. Чи на все 
це вистачить рук? Чи можна від церкви 
чекати чогось надприродного?

Можна і потрібно! Адже тільки в неї 
необмежені можливості. Тільки про неї 
сказано: «а вона Його тіло, повня Того, 
що все всім наповняє» (Еф.1:23). 

Церква Христова покликана тран-
сформувати світ. Бог спорядив її абсо-
лютно усім необхідним для служіння. 
Немає більшого подарунка людям на 
землі, ніж Дух Святий. З того часу життя 
віруючих в Єрусалимі радикально зміни-
лось. 

Якщо церква зрозуміє дане Богом 
завдання змінювати оточуючий світ і 
почне діяти під силою Духа Святого, як 
у перші дні свого народження, то немож-
ливе стане можливим. Зруйновані грі-
хом інститути зможуть преобразитися і 
стати новими. Людські серця, які напов-
нені злом і розпустою, зміняться і ста-
нуть впливати на інших. 

Церква, це не будівля і не організа-
ція, – церква, це люди. Церква, це на-
род Божий. Ці люди є церквою, чи вони 
зустрічаються в якійсь будівлі, чи вони 
на роботі, на ринку, а чи у школі. Церква 
є церквою двадцять чотири години на 
добу і сім днів на тиждень. Уявіть собі, 
який потенціал змін вона містить у собі. 

Україна зараз переживає період 
змін. Ми у свій час вірили, що якісь лі-
дери можуть змінити економіку, побо-
роти корупцію, але розчарувалися. Нам 
здалося, що лише нові люди можуть 
побудувати нове суспільство, але вони 
розчинились у масі. Ми у пошуках но-
вих ідей, нових рухів. Але неможливо 
побудувати щось нове зі старим стилем 
життя. Зміни в Україні можливі при умо-
ві, коли кожен українець замислиться 
над своїм життям, усвідомить потребу 
в Господі, покається у свої гріхах, ста-
не новою людиною. Лише нова людина, 
«нове творіння» може побудувати нову 
Україну. Церква має відповіді на питан-
ня, які турбують наше суспільство. Шу-
каймо Бога, і ставаймо новими людьми, 
через яких Бог зможе робити неможли-
ве.

Підготував Анатолій Якобчук

10 виправдань бруднулі, або чому я не ходжу до церкви

Про цих 10 виправдань розповів 
один священик, який втомився слу-
хати відмовки з приводу того, чому 
люди не ходять у церкву. Ось вони.

Десять аналогічних причин, через 
які я не вмиваюсь:

1.Тому, що мене змушували вми-
ватися в дитинстві.

2. Ті, хто вмивається – лицеміри, 
думають, що вони чистіші за інших.

3. Не можу вирішити, яке мило 
краще.

4. Я колись вмивався, але потім 

набридло.
5. Я вмиваюсь лише по великих 

святах – на Різдво та на Пасху.
6.Ніхто з моїх друзів не вмиваєть-

ся.
7. Почну вмиватися, коли постарію 

і забруднюся.
8. В мене немає часу вмиватися.
9. Зимою вода дуже холодна, а 

влітку дуже тепла.
10 Не хочу, щоб на мені заробляли 

виробники мила.
pixabay.com
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Християнину
З душею чистою і розумом живим
Тернистий шлях ти вибери для себе,
І день за днем іди, як пілігрим,
Аж до вершини сонячного неба.

Здолай в собі від роду рабський страх,
Відкинь обман, що серцем владарює,
В ім’я Христа покайся у гріхах,
І Він тобі всю вічність подарує

Сергій Рачинець

У Церкві
Тут Слово Христове
               і щира молитва до Бога,
Тут Духа Святого
               незгасне живе джерело.
Сьогодні до Церкви
               направду відкрита дорога,
Такого, напевно,
                за роки мої не було.
Від щирого серця
               Ісусу хвала воздається,
Зринають мажорно
               і гімни Йому, і пісні,
І я поміж многих –
               найщасливіший, здається,
Бо так урочисто
               і трепетно стало мені.
Сьогодні у Церкві,
               воістину, наче на свято,
Малих і дорослих
               єднає Господня любов.
Мій нинішній день,
               за все пережите – відплата,
Помер для гріха
               й народився для вічності знов.
Сьогодні у Церкві
               в спокуті я став на коліна,
Відкрилося небо, 
               розвіялись хмари тривог...
Але ж, Україно,
               невже ти духовна руїна,
Коли подає тобі руку
               Спаситель наш, Бог?

Сергій Рачинець

Церква Христова
У церкву Христову душею я лину,
Спішу, як лелека у рідні краї,
Душею і тілом я тут відпочину,
Залишу турботи й проблеми свої.

Сини твої й дочки страждання терпіли,
Вмирали у муках за Ім’я Христа,
А ти всім звіщала нестримно і сміло:
Є в небі Вітчизна прекрасна й свята.

Рибалки прості свідкували вельможам,
Пани, як братів, обнімали рабів,
Хто прагне спасіння – знайти його може, 
У Церкві Христовій – величній, святій.

Вона крізь століття освітлює людям
Дорогу спасіння, веде в небеса,
І твердо я вірю: у вічності буде,
Світити її непорочна краса.

О Церкво Христова, до тебе я лину,
Як лань до потоків живої води,
Знаходжу тут пристань, спокійну, надійну.
З тобою я йду до святої мети.

Василь Шорналь
***
Збудуєм храм з любові до Ісуса
І наречемо іменем Його,
Тоді життя не пересохнуть русла,
Не згасне віри чистої вогонь.
В тім храмі скарб знайдемо дорогий,
А не отой, що в чергах, у юрбі,
Спокути місце у молитві, прощень
І мудре Слово, що тамує біль.

Сергій Рачинець


