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Громадяни Царства 
Відносини між християнами та урядом 

Коли група релігійних лідерів запи-
тала в Ісуса, чи мають юдейські грома-
дяни давати податки кесарю, то отри-

мали вражаючу відповідь. Він запропонував їм 
подивитись на римську монету і, запитавши хто 
на ній зображений, сказав: “Віддайте кесареве ке-
сареві, а Богові Боже!”

Що ці слова означають для нас, хто живе 2000 
років по тому? Як знаходити баланс між нашими 
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обов’язками як громадян і нашою вірністю Христу, 
незалежно від того політичного устрою, в якому 
живемо – в демократичному суспільстві, респу-
бліці, монархії, військовій диктатурі, комуністич-
ній системі тощо?

Наступні сторінки допоможуть нам обмірку-
вати важливе й важке питання: як не віддавати ке-
сарю те, що належить Богові, і як віддавати кесарю 
те, що йому ввірив Бог?

Мартін Де Гаан
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Християни –  
“безбожники”? 

У другому столітті один поважний римський 
вчений Цельс спрямував серйозні обвинува-
чення проти послідовників Ісуса. Через те, що 

християни не поклонялись римським ідолам і не шану-
вали цезаря як бога, Цельс заявив, що їхні релігійні по-
гляди є зрадницькими і атеїстичними.

Коли траплялись переслідування, рання Церква сми-
ренно їх зносила. До нас не дійшли свідчення про хоча 
б якісь випадки фізичного спротиву віруючих цим пере-
слідуванням влади.
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 Але під час Другої світової війни християни активно 
захищали різні групи людей від пригноблення. Щирі, 
посвячені Богу віруючі грали чималу роль в таких орга-
нізаціях як Датський Рух Спротиву, Французький Опір 
та інші, що боролись проти нацистської агресії.

Чимало цих героїв-захисників використовували мирні 
засоби протесту. Проте деякі залучались до насильниць-
ких дій. Лютеранського пастора Дітріха Бон хеф  фера на-
цисти стратили за те, що він приймав участь у підготовці 
замаху на Адольфа Гітлера.

Кілька років потому д-р Мартін Лютер Кінг вибрав 
шлях, який він назвав “ненасильницькі рішучі дії”. 
У своєму “Листі з Бірмінгемської в’язниці” Кінг писав: 
“Існує два види законів: справедливі й несправедливі”. 
І далі він заявив: “Маємо моральну відповідальність не 
підкорятись несправедливим законам”.

Скільки існує людська влада, стільки ж існують гро-
мадяни, які не погоджуються з рішеннями та діями 
свого уряду. Інколи ці розбіжності перетворюються на 
справжню кризу. Саме в момент кризи політичні лідери 
опиняються перед важливим рішенням: чи має уряд 
мечем вимагати від нації покори? Якщо так, то чи це 
справді принесе благо людям на законних підставах? 
А може уряд керується лише власними інтересами?

З іншого боку, громадяни також мають для себе вирі-
шити: чи вони справді йдуть на ризик протесту заради 
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  Д-р Мартін Лютер Кінг написав свого “Листа з Бірмінгем-
ської в’язниці” у квітні 1963 року після арешту за організацію 
несанкціонованої демонстрації. За цей “злочин” він пробув за 
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гідної справи? А може просто мають навчитись дисци-
пліні належної правової процедури, терпінню й повазі 
до влади? Який потрібно вибрати напрямок? 

Маємо дотримуватись балансу. Потреба людей у со-
ціальній звітності та правоохоронних органах має стри-
муватись тим фактом, що уряд, 
як і всі інші людські установи, 
далеко не завжди добре виконує 
ті функції, задля яких був ство-
рений.

Для досягнення цього балансу 
послідовники Христа можуть 
скористатись досвідом історії та 
біблійною мудрістю. Наступні 
тексти з Нового Заповіту пропо-
нують правильні ваги, на яких 
маємо зважувати свої мірку-
вання про віру й державу:

•  “Ісус тоді каже у відповідь їм: «Віддайте кесаре-
ве кесареві, а Богові − Боже!»” (МР. 12:17).

•  “Нехай кожна людина кориться вищій владі, бо 
немає влади, як не від Бога, і влади існуючі вста-
новлені від Бога” (РИМ. 13:1).

Ці слова Христа й апостола Павла дають нам два 
стовпи, що тримають споруду істини нашого подвій-
ного громадянства.

1.  Маємо чітко знати, що належить Богу.

2.  Маємо чітко розуміти, які повноваження Бог дав 
державі.
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Ми, віруючі, є громадянами Божого Царства і водно-
час є громадянами тієї країни, в якій живемо. Тому ма-
ємо відповісти на наступні непрості питання: чи маємо 
моральний обов’язок коритись владі людського уряду? 
Як можемо бути впевненими, що не віддаємо уряду 
того, що належить лише Богу, і не віддаємо Богу того, що 
Він ввірив кесарю?
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Принципи Царства

Давайте на хвилинку уявимо себе учнями 
Ісуса, що слідували за Ним усюди. Ці люди 
опинились у вузькому колі друзів Того, Хто 

мав бути Царем Ізраїлю. Цікаво, про що вони думали, як 
почувались, розуміючи, що на їх очах здійснюються ті 
мрії, про які молились їхні праотці?

Подорожуючи узбережжям Галілейського моря, учні 
поступово засвоювали принципи Божого Царства. Вони 
починали розуміти, що їхній Учитель – Той, Хто чинив 
чимало чудес – здійснює Своїм служінням провіщення 
пророка Ісаї:

“Бо Дитя народилося нам, даний нам Син, і влада 
на раменах Його, і кликнуть ім’я Йому: Дивний 
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Порадник, Бог сильний, Отець вічности, Князь 
миру. Без кінця буде множитися панування та мир 
на троні Давида й у царстві його, щоб поставити 
міцно його й щоб підперти його правосуддям та 
правдою відтепер й аж навіки” (ІС. 9:5-6).
Чи справді Ісус ось-ось здійснить слова цього про-

рока? Чи дійсно Він є Той довгоочікуваний Месія?
Враховуючи, з яким нетерпінням учні очікували 

встановлення божественної влади над усією землею, уя-
віть їх подив і розгубленість, коли Цар наказав їм пла-
тити податки і віддавати поганському імператору шану! 
І як це не дивно, саме цьому навчав Своїх учнів Ісус бу-
квально за декілька днів до розп’яття на хресті. 

Учні сподівались на політичне визволення. Однак 
Ісус шокував їх закликом виявляти повагу навіть до світ-
ського правителя. Коли апостол 
Павло писав листа послідов-
никам Христа в Римі, то почав з 
про  голошення, що Ісус є Господь 
(РИМ. 1:1-4). Римські чиновники 
могли б інтерпретувати ці слова 
як завуальований заклик, спря-
мований проти влади кесаря. Але 
в цьому ж листі апостол писав:

“Нехай кожна людина кориться 
вищій владі, бо немає влади, як 
не від Бога, і влади існуючі вста-
новлені від Бога” (РИМ. 13:1).
Павло жив у часи правління 

кесаря. Невже він закликав віру-
ючих віддавати йому шану, яка 
належить лише Богу?
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Підкреслюючи наш обов’язок перед владою, апостол 
Павло двічі використовує слово “коритися” (РИМ. 13:1, 5). 
Він закликає своїх читачів визнати, що Сам Бог поста-
вив у керма держави ту людину, що вимагає поклоніння 
самому собі! Наміром апостола є спонукати нас шану-
вати навіть світських правителів, тому що Бог ввірив їм 
владу, і вони, таким чином, заслуговують на нашу до-
бровільну законослухняність.

Апостол Павло не каже, що маємо шанувати своїх лі-
дерів лише тоді, коли нам подобаються їхні особисті яко-
сті, або коли ми згідні з їхньою політикою. Апостол пояс-
нює, що Бог встановив владу для стримання беззаконня.

Старозавітна Книга Суддів містить жахливі історії 
про вбивства, геноцид, захоплення влади, сексуальні 
злочини й розпорошені родини – трагічні наслідки того, 
що влада або була дуже слабкою, або її взагалі не було. 
Тому автор Книги Суддів із сумом пише: “Того часу не 
було царя в Ізраїлі, кожен робив, що здавалося правди-
вим в його очах!” (СУД. 21:25).

Текст, записаний в Посланні до римлян 13:4-5 чітко 
вказує, що громадянська влада повинна діяти від імені 
Бога, щоб підтримувати порядок, чинити правосуддя, 
карати злочинців і стримувати насилля. Закони, що 
спрямованi проти вбивства, зґвалтування, грабежу, ван-
далізму, хабарництва та шахрайства, демонструють, що 
Бог цінує людське життя, особисті майнові права.
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  Протягом своєї історії Ізраїль часто знаходився під владою 
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Апостол Петро також підкреслює, що правитель є од-
ним із тих інструментів, якими Бог користується для за-
хисту інтересів суспільства. Петро зазначає, що коли по-
слідовники Христа є законослухняними громадянами, 
то цим вони виставляють Христа в хорошому світлі і по-
казують, що не використовують релігію для прикриття 
якихось ганебних речей (1 ПЕТР. 2:13-17). Апостол Петро, за-
охочуючи своїх читачів гідно відображати Христа, пи-
сав: “Шануйте всіх, братство любіть, Бога бійтеся, царя 
поважайте” (1 ПЕТР. 2:17).

Деякі можуть сказати, що цілком можливо поважати 
сам інститут влади, а не конкретних людей, що стоять 
при владі. Але хіба про це казав Ісус та апостоли? Невже 
можна припустити, що вони спонукали виявляти повагу 
лише до посад, а не до тих, хто ті посади займають.

Знову-таки, маємо пам’ятати, що Павло та Петро пи-
сали людям, що жили під владою римських імператорів. 
Римські закони можуть викликати захоплення – вони 
дарували плюралістичну свободу і в окремих випадках 
давали часткову автономію контрольованим або оку-
пованим територіям. Але саме під час правління Риму 
християни зазнавали великих страждань через відмову 
віддавати кесарю те, що, на їхню думку, має належати 
лише Богу.
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  Настанова Павла коритись владі, що адресована вірую-
чим у Римі, була дуже серйозною вимогою, особливо у світлі 
тієї дати, коли було написане Послання до римлян – при-
близно у 57-му році. Ще не проминуло і 10 років, як усіх хри-
стиян було вигнано з Риму за наказом кесаря. І лише через 
кілька років, у 64-му році, в Римі почались переслідування 
християн, які санкціонувала влада під проводом Нерона.



Апостол Павло на власному досвіді пізнав, що зна-
чить жити під владою несправедливих дій релігійної 
та світської влади (ДІЇ 22:30–23:5). По справі, коли він пи-
сав листа Титу, то був безпідставно кинутий до в’язниці 
за свою віру. Та незважаючи на таку несправедливість, 
апостол твердо дотримувався того принципу, що мож-
новладців треба поважати. Тому й наказував Титу, щоб 
той нагадував послідовникам Христа, щоб “слухали вла-
 ди верховної та корилися їй, і до всякого доброго діла 
готові були” (ТИТ. 3:1).

Але що робити, коли влада примушує, скажімо, зрек-
тися віри, робити аборти чи приймати участь у воєнній 
агресії? Святе Письмо ясно вчить, що повага до влади 
не означає абсолютної, беззаперечної поступливості. 
Апостоли на власному досвіді показали, що бувають мо-
менти, коли маємо апелювати до Найвищої Влади. Коли 
юдейські правителі заборонили Петру й Івану пропо-
відувати про воскресіння Ісуса, апостоли відповіли їм: 
“Розсудіть, чи це справедливе було б перед Богом, щоб 
слухатись вас більш, як Бога? Бо не можемо ми не казати 
про те, що ми бачили й чули!” (ДІЇ 4:19-20).

Такий супротив владі з боку Петра та Івана потрібно ро-
зуміти в контексті тих подій, що призвели до цієї конф-
ронтації. Не коритись наказам влади їх спонукало знання 
істини. Вони бачили, як Ісус зцілював хворих і воскрешав 
мертвих. Вони бачили, як Він добровільно пішов на страж-
дання й смерть, а в третій день воскрес тілесно. Потім вони 
бачили ще деякі чудеса, що, без сумніву, були проявом ве-
ликих Божих чинів (ДІЇ 3:1-12) і мали допомогти багатьом по-
вірити свідоцтву апостолів про воскресіння Ісуса.

Ці апостоли не були злочинцями. Натомість, вони ді-
яли в дусі пророка Даниїла, хто за кілька століть до них 
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відмовлявся коритись держав-
ним заходам насильницького 
впровадження ідолопоклонства. 
Така сміливість ледве не кошту-
вала Даниїлу життя – його ки-
нули до лев’ячої ями. Його спо-
кійна і водночас мужня незгода 
з такою несправедливістю чітко 
показує, що проблема була не 
у зневажанні влади. Бо коли 
Даниїл залишився непошкодже-
ним, то сказав царю:

Царю, навіки живи! Мій Бог по-
слав Свого Ангола, і позамикав пащі левів, і вони не 
пошкодили мені, бо перед Ним знайдено було мене 
невинним, а також перед тобою, царю, я не зробив 
шкоди (ДАН. 6:21-22).
Давид – ще один приклад мужньої й шанобливої не-

покори. Коли він тікав від заздрісного й розлюченого 
царя Саула, то мав тверде рішення поважати “пома-
занця Господнього” (1 САМ. 24:11) – навіть хоча це озна-
чало ризикувати власною безпекою (1 САМ. 19:9-10; 24–26). 
Коли Саул переслідував Давида з озброєним загоном, 
у Давида було кілька нагод вбити царя, але він не зробив 
цього (1 САМ. 24:4-5; 26:5-25). Така повага і стриманість зреш-
тою призвели до того, що Саул – заклятий ворог – благо-
словив Давида (1 САМ. 26:25).

Мужня принциповість, коли ми більше підкорює-
мося вимогам Божого Слова, ніж владі, − це одна річ. 
Виявлення ж неповаги до лідерів – зовсім інша річ. 
Даниїл та Давид вибрали шанобливе ставлення до ца-
рів, незважаючи на незгоду та непокору. 
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Навіть у найгіршому випадку, наші керівники – 
то слуги Бога. Апостол Павло писав: “Тому той, хто про -
тивиться владі, противиться Божій постанові” (РИМ. 13:2).

Чому Павло каже це? Напевно тому, що навіть язи-
чеські політичні системи забезпечували суспільство 
важливою інфраструктурою, громадським порядком. 

Саме походячи з таких мудрих міркувань, апостол 
Павло казав віруючим громадянам римської імперії: 
“Тому треба коритися не тільки ради страху кари, але 
й ради сумління” (РИМ. 13:5). Слово “кара” говорить про 
право уряду використовувати свою силу проти грома-
дян. Павло тут хоче звернути нашу увагу на наше став-
лення до уряду, коли ми, керуючись своїм сумлінням, 
вирішуємо, чи нам коритись владі, чи ні. Потрібна обе-
режна мудрість, щоб зберігати у таких випадках баланс 
і правильне розуміння ситуації.

Шанобливе ставлення до правителів потребує здо-
рового страху перед їхньою силою. Павло нагадує нам, 
що політичні лідери носять меча з метою встановлення 
порядку й забезпечення виконання закону (РИМ. 13:3-4, 7). 
Зображаючи грізну силу тих, кому ввірена державна 
влада, апостол писав: “Як чиниш ти зле, то бійся, бо не-
дармо він носить меча, він-бо Божий слуга, месник у 
гніві злочинцеві!” (РИМ. 13:4).

Отже, перед тим як чинити супротив тим, “хто носить 
меча”, треба бути впевненими, що наша справа справді 
варта ув’язнення і навіть смерті.
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  Найстародавнішим списком законів, що містить міру 
покарання, є кодекс Хаммурапі, датований 1700 роком  
до Р.Х. Протягом століть змінювались причини смертної 
кари – від вбивства й перелюбства до порушення миру.



Якщо справді необхідно виявляти непокору владі, то 
робити це потрібно з повагою. В деяких випадках послі-
довники Христа мають всі підстави вважати свій уряд во-
рогом Євангелії. В цих обставинах, однак, маємо пам’я-
тати, що ці можновладці одного дня звітуватимуть пе-
ред Богом за те, як користувались ввіреною їм владою. 
Так само і ми будемо звітувати перед Богом – найвищою 
Владою – за те, як ставились до влади та посадовців. Таким 
чином, маємо спочатку серйозно обдумати, як наше во-
роже, зухвале ставлення до політичних лідерів може ві-
добразитися на наших стосунках з Ісусом Христом.

Якщо ви вирішили, що заради Христа потрібно брати 
справу у свої руки, то корисно буде згадати мудрі слова 
д-ра Мартіна Лютера Кінга – точніше, його цитування 
Фоми Аквінського: “Несправедливі закони придумані 
людьми. Вони не походять ані від вічних, ані від природ-
них законів”. Д-р Кінг справедливо вважав несправед-
ливими деякі расистські закони, що їх підтримував уряд 
США. Однак в тому ж самому листі він писав: “Я в жод-
ному разі не захищаю нехтування чи ігнорування за-
кону… Це привело б до анархії. Той, хто порушує неспра-
ведливий закон, має робити це відкрито, з любов’ю та 
готовністю прийняти за це покарання”.

Отже, якщо ми змушені протистояти владі, маємо 
поставити собі три важливих питання:

1. Чи не сприймуть люди наш супротив як егоїс-
тичні намагання захистити власні інтереси?

2. Ми протестуємо з метою захисту інтересів ін-
ших людей чи боремося заради вищого почуття 
справедливості?

3. Чи ми готові прийняти покарання за свій протест?
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Як щодо податків? 

Деякі люди запитують, чи уряд має право 
збирати податки. Інші сумніваються, що по-
трібно сплачувати податки, якщо уряд, на їх 

думку, неправильно витрачає ці кошти. Ще інші вважа-
ють, що давати гроші уряду, який витрачає їх на війни, 
ядерне озброєння, аборти, релігійний плюралізм, ате-
їзм – плюс поганий земельний та ресурсний менедж-
мент, – це те ж саме, що підтримувати всі ці речі.

Християнські та юдейські общини першого століття, 
що були розпорошені від Єрусалиму до Риму, стикались 
зі схожою проблемою. Податки – це була дуже болюча 
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тема для окупованої Римом Юдеї. І йдеться не лише про 
важкий податковий тягар. Ставало питання: чи справед-
ливо використовувати гроші євреїв для фінансової під-
тримки язичеського кесаря?

Саме в контексті цієї проблеми треба розуміти пи-
тання, що його поставили Ісусу релігійні лідери: “Чи го-
диться давати податок для кесаря, чи ні?” (МР. 12:14).

 Інтриги до цієї ситуації додає той факт, що це пи-
тання, з метою випробувати Ісуса, було поставлене 
двома групами людей, що мали протилежні політичні 
погляди. Фарисеї лідирували у слідуванні релігійним 
традиціям, тому їх дуже обурювало правління Риму 
з його язичеством та визнанням кесаря як господа. Їх 
також обурювало рельєфне зображення правителя на 
римських монетах.

Коли фарисеї запитали Ісуса, чи годиться сплачувати 
податки кесарю, вони цього разу мали спільний інте-
рес з іродіянами. Якби Христос сказав, що євреї мають 
обов’язок сплачувати податки кесарю, хто був утілен-
ням імперського культу, вони змогли б звинувати Його 
в богохульстві, в підтримці римських цінностей.

Іродіяни ж підходили до цього питання з протилеж-
ної точки зору. Вони більше дбали про політику, ніж про 
духовні речі. Вони вважали, що єврейський народ має 
підтримувати призначену римською владою династію 
Ірода, що, по більшості, не була єврейською. Отже, якщо 
б Ісус сказав, що євреям непотрібно сплачувати податки, 
у іродіян з’явився б привід звинуватити Його у зраді.

Ісус же показав, що Божі люди мають жити в реаліях 
подвійного громадянства. Замість того, щоб вибирати 
між Богом та кесарем, Христос визнав законну роль ке-
саря бути правителем під вищою владою Бога. Кесар має 
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право збирати податки, але лише 
Бог заслуговує на наше покло-
ніння й найвищу вірність.

Чи маємо платити податки, 
коли уряд витрачає наші 
гроші на несправедливі або 
аморальні речі? Апостол Павло 
практично не залишає нам місця 
для сумнівів у цьому питанні. Він 
пише: 

“Через це ви й податки даєте, 
бо вони служителі Божі, саме 
тим завжди зайняті. Тож від-
дайте належне усім: кому по-
даток − податок, кому мито − 
мито, кому страх − страх, кому честь − честь”  
(РИМ. 13:6-7).
Деякі, однак, висувають проти сплачування податків 

аргументи, що здаються патріотичними й навіть духов-
ними. Але існують ще більш переконливі причини, чому 
послідовники Христа мають платити те, що вимагає 
уряд. Неможливо підтримувати ідею злісної несплати 
податків, посилаючись на Біблію, не спотворюючи її 
змісту. Так само неможливо, посилаючись на Біблію, за-
хищати анархію чи неповагу до політичних лідерів, які 
не розділяють наших переконань, вірувань і цінностей.
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  “Римська влада часів Павла зробила з Нерона бога; нама-
галась створити державу загального добробуту і спонсору-
вала поганські практики… Однак Ісус Христос та апостол 
Павло дуже ясно висловлювались щодо теми податків: хрис-
тияни мають їх сплачувати”. – ДЖОН ЕЙДСМОР, “БОГ І КЕСАР”



Чи можемо ми зробити 
свою країну богоцентричною?  
Скільки б християн не жило 
в нашій країні, її все одно не 
можна порівнювати зі стародав-
нім Ізраїлем. Бог ніколи не да-
вав Церкві законотворчої влади 
і права контролювати порядок у 
суспільстві. Наше покликання – 
бути єдиним Тілом, бути сіллю та 
світлом для кожної нації (МТ. 5:13-

16). Наша місія – впливати на сус-
пільство, а не контролювати його.

Коли Ісус сказав: “Моє Царство 
не із світу цього”, то насправді 
визнав Себе Царем (ІВ. 18:36-37). 
Але Він також вчив, що до того 
моменту, як Він повернеться знов, Його царство не буде 
видимим інститутом. Натомість це буде невидиме прав-
ління Бога в серцях тих, хто добровільно Йому підкори-
лись (ЛК. 17:20-21). Коли ж Він повернеться, то встановить 
Своє видиме царство (МТ. 24:30-35; 25:31-46; 26:29-64). А поки 
що Він закликає людей з усіх народів дозволити Йому 
сісти на троні їхніх сердець (МТ. 28:18-20).

Ми не покликані насаджувати в країнах Божий закон 
або створювати політичні блоки та коаліції з біблійною 
платформою для голосування. Натомість ми покликані 
впливати на суспільство радикальною любов’ю, прикла-
дом щирої віри і захищати тих, хто потребує нашої до-
помоги.

Духовність, до якої нас закликає Христос, неможливо 
насаджувати вістрям меча або перемогою поєднаних 
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виборчих голосів. Мораль Христа в соціальному кон-
тексті можна зрощувати лише через добровільне її при-
йняття в серце кожної окремої людини, коли приходить 
радісне розуміння, що Ісус має володіти троном нашого 
серця. 

 Обидва Заповіти – Новий і Старий – містять при-
клади того, як Божі люди впливали на язичеські уряди 
свого часу.

• Йосип досяг високої посади у Єгипті (БУТ. 39–50), 
але не намагався змінити релігійну політику 
країни, скасувати ідолопоклонство. Натомість 
Бог використав його для спасіння багатьох душ 
під час надзвичайно жорстокого голоду (БУТ. 50:20).

• Шадрах, Мешах та Авед-Неґо – бранці з Юдеї – 
стали відомими людьми у Вавилонській імперії. 
Але вони відмовились схилятися перед золотим 
бовваном Навуходоносора і поклонятись йому 
(ДАН. 3).

• Даниїл, бранець з Юдеї, протягом правління 
кількох царів здобув репутацію мудрого керів-
ника і людини з незламним характером. Він не 
боявся говорити про Бога (ДАН. 4:28).

• Неемія – виночерпій перського царя Артаксерк-
са (464–424) – отримав від царя велику ласку: 
допомогу у відбудуванні Єрусалимського муру 
(НЕЕМ. 1–6).

• Апостол Павло часто апелював до римського 
закону з вимогою захисту, коли його несправед-
ливо бичували або ув’язнювали без суду – адже 
він був римським громадянином (ДІЇ 22:22-30). 
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В усіх цих прикладах ми бачимо людей, що мали дуже 
тісні стосунки із владою, а деякі навіть займали великі 
посади. Але в кожному випадку їхня вірність небесному 
Царю переважала вірність земній владі.

Чи слід послідовникам Христа підтримувати 
свою країну? Як ми вже бачили, Біблія вчить нас кон-
цепції подвійного громадянства. Ми служимо нашим 
земним лідерам з пошаною і повагою, хоча й найбільшу 
свою вірність виявляємо Царю над царями.

Коли віддаємо кесарю кесареве, а Богу – Боже, то цим 
ми визнаємо правління земного уряду і коримося владі 
Христового царства.
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  Не існує бездоганної земної влади. Християни безчестять 
своє добре ім’я, коли бажають лише насолоджуватись приві-
леями громадянства і не хочуть брати на себе ту відпові-
дальність, що це громадянство несе в собі.



Молитва  
за політичних лідерів

Здається, що цей світ все далі рухається в тому 
небезпечному напрямку, про який нас попере-
джає Біблія, зображуючи жахливий стан “остан-

ніх днів” (2 ТИМ. 3:1-5). І люди реагують на це по-різному. 
У деяких сформувалось фаталістичне відношення до цього. 
Інші жаліються те ремствують. Ще інші тікають у пустелю. 
Є й ті, хто погрожують розпочати революцію. Яким же має 
бути наш підхід, щоб вшановувалося Боже Ім’я?

Апостол Павло вірив, що Божі відповіді на наші мо-
литви можуть впливати як на уряд, так і на наше життя. 
Тому він писав: 
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“Отже, перш над усе я благаю чинити молитви, бла-
гання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за 
всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе й 
мирне життя в усякій побожності та чистості. Бо 
це добре й приємне Спасителеві нашому Богові, що 
хоче, щоб усі люди спаслися, і прийшли до пізнання 
правди” (1 ТИМ. 2:1-4).
Чому маємо молитись за своїх політичних ліде-

рів? Павло каже, що ціллю таких молитов є можливість 
“проводити тихе й мирне життя”. Ці слова перегукуються 
з тією порадою, яку пророк Єремія колись дав єврей-
ському народу, що жив у вигнанні під владою вавилонян 
(ЄР. 29:4-7). Але в умовах такого правління, яке юдеї в бага-
тьох аспектах вважали надзвичайно нечестивим, непра-
вильним, Єремія точнісінько передає самі слова Господа:

“І дбайте про спокій міста, куди Я вас вигнав, і мо-
літься за нього до Господа, бо в спокої його буде і ваш 
спокій” (ЄР. 29:7).
Слід зазначити, що пророк Єремія і апостол Павло, 

розділені століттями, спонукають Божий народ моли-
тись  за тих, хто при владі, щоб мати мир та спокій.

Які ж саме молитви маємо возносити за тих, хто 
при владі? В 1 Тимофія 2:1 апостол Павло, закликаючи 
молитись за уряд, використовує чотири різні терміни: 
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  Молитва може виражати будь-яке прохання, адресоване 
до Бога. У Новому Заповіті цей термін використовується 
в широкому сенсі до всіх видів спілкування з Богом. Однак 
біблійний коментатор Уїльям Хендріксон вважає, що в кон-
тексті 1 Послання до Тимофія це слово в першу чергу вказує 
на такі постійні потреби уряду, як мудрість та справедли-
вість.



молитви , благання, прохання і подяки. Хоча перші три 
терміни здаються дуже схожими між собою за значен-
ням, дуже вірогідно, що Павло підкреслював різні ас-
пекти, що складають разом наше молитовне життя.

Цей заклик Павла вказує нам на Боже бажання, щоб 
ми через свою молитву виражали свою впевненість 
у вищій владі й силі, що належать лише Богу. Дії уря-
дів цього світу є частиною тієї духовної битви, що дійде 
свого кінця, коли Христос повернеться встановити Своє 
царство. А тим часом Бог чує наші молитви, і ми маємо 
велику обітницю: “Коли чого просимо згідно волі Його, 
то Він слухає нас” (1 ІВ. 5:14).

Історія великих сподівань
Одна із центральних історій Біблії розповідає про ро-

дину-націю, яку Бог вибрав, щоб вона жила під Його без-
посереднім керівництвом і лідерством. Народ ізраїль-
ський через Божественне вибрання отримав громадян-
ство Божого Царства. Бог став їхнім Господом і Царем. 
Але за важких часів народ замість того, щоб покладатись 
на незримого Царя, ризикнув вибрати земного, види-
мого царя, незважаючи на всі можливі недоліки такої 
влади. 

Хоча ізраїльтяни були свідками того, як Бог чудес-
ним чином вивів їх із Єгипту, захищав їх і забезпечував  
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  “Молитви” − це благання, що походять від тих чи інших 
проблем у певних ситуаціях. Стосовно до наших молитов 
за уряд, цей термін означає звернене до Бога прохання, щоб 
ті, кому в нашій країні ввірена відповідальність творити 
закони й забезпечувати їхнє дотримання, виконували свої 
обов’язки чесно. 



протягом усього шляху до обітованої землі, вони дійшли 
до висновку, що потребують змінити керівництво.

Як вказує Біблія, після 400 років, відзначених насиллям, 
вторгненням ворогів та соціальною анархією, склалась 
важка ситуація: “Того часу не було царя в Ізраїлі, ко  жен ро-
бив, що здавалося правдивим в його очах!” (СУД. 21:25).

Замість того, щоб звернутись до Господа, ізраїльтяни 
почали просити пророка Самуїла, щоб він дав їм царя. 
Але мало того, вони вимагали, щоб цей лідер був таким, 
“як у всіх народів”, що навколо (1 САМ. 8:5, 20). Вони хотіли, 
щоб був хтось, хто зважав би на їхні прохання, вів би їхні 
війни і гарантував безпеку перед загрозою вторгнення 
ворогів.

Через Самуїла Господь попереджав Свій народ, що 
таке покладання на земну владу може привести до вели-
ких розчарувань. Він попереджав їх (І НАРОД ПІЗНІШЕ ВІДЧУВ 

ЦЕ НА ВЛАСНОМУ ГІРКОМУ ДОСВІДІ), що майбутній цар вимага-
тиме податків з праці їхніх рук, забиратиме їхніх синів 
та дочок, щоб вони йому служили (1 САМ. 8:10-18).

Однак Ізраїль наполягав на своєму – жадав царя. Тому 
Бог задовольнив їхнє прохання – дав їм царя Саула, який 
мав дуже вражаючу зовнішність, але зрештою став при-
чиною великих розчарувань. Ізраїль пізнав ту гірку річ 
стосовно влади, з якою стикались потім всі наступні по-
коління. Як сказав Джон Актон: “Влада розбещує, а абсо-
лютна влада розбещує абсолютно”. На відміну від зем-
них політичних лідерів, Біблія зображує такого Месію 
і Царя, Чия влада позбавлена будь-якої корупції і Хто 
має силу чинити те, чого ніколи й близько не змогли б 
зробити всі інші правителі. 

Захист і забезпечення. Країни витрачають вели-
чезну кількість грошей на будівництво збройних сил та 
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систем захисту, щоб захистити 
свої кордони та інтереси. Але не 
існує невразливих людських за-
хисних засобів. Історія свідчить 
про те, як розквітали й щезали 
великі імперії, що колись вва-
жали себе вічними. 

Єдиний справжній захист 
мож  на знайти лише в Цареві, про 
якого писав пророк Ісая. Згадайте 
його слова: 

“Без кінця буде множитися па-
нування та мир на троні Давида 
й у царстві його, щоб поставити 
міцно його й щоб підперти його 
правосуддям та правдою відте-
пер й аж навіки” (ІС. 9:6).
У міру розвитку цієї біблій-

ної історії, стає зрозумілим, що 
Месія-Спаситель – це Той Самий Ісус, Хто стояв перед 
правителем Пілатом і засвідчив, що Він справді є Цар. 
В Євангелії від Матвія читаємо: 

“Намісник Його запитав і сказав: Чи Ти Цар Юдей-
ський? Ісус же йому відказав: Ти кажеш” (МТ. 27:11).
В наступні години цей Цар зробив те, чого ніколи не 

зміг би вчинити простий, земний правитель. Ісус добро-
вільно пішов на те, щоб Його катували й розп’яли за наші 
гріхи. Він зайняв наше місце. Потім, як свідчить Новий 
Заповіт, Бог в третій день обернув цю жахливу трагедію 
на основу нашої безпеки, задоволення і почуття значу-
щості, чого так прагнуть наші серця. Своїм воскресін-
ням Ісус переміг саму смерть.
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“Без кінця буде 
множитися па-
нування та мир 
на троні Давида 
й у царстві його, 
щоб поставити 
міцно його й щоб 

підперти його 
правосуддям та 

правдою відтепер 
й аж навіки”.



Життя, свобода, щастя. Декларація Незалежності 
Сполучених Штатів проголошує, що всі люди наділені 
Творцем невідчужуваними правами, серед яких – право 
на життя, свободу і прагнення щастя. Бачення отців-за-
сновників було таким, що уряд має підтримувати й за-
хищати ці права.

Але навіть такі піднесені й шляхетні цілі не відобра-
жають цілком того, чого наші серця насправді прагнуть. 
Ісус казав Своїм учням: 

“Ви знаєте, що князі народів панують над ними, 
а вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами, але 
хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою він 
вам. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде він 
вам за раба. Так само й Син Людський прийшов не 
на те, щоб служили Йому, а щоб послужити, і душу 
Свою дати на викуп за багатьох!” (МТ. 20:25-28).
Подумайте лише про це! Цар над царями “прийшов 

не на те, щоб служили Йому, а щоб послужити, і душу 
Свою дати на викуп за багатьох”.

З тих пір приходили й щезали різні царі, уряди й ім-
перії, але й тепер живий наш Цар, Хто, на відміну від усіх 
інших царів, вмер за нас на хресті. Ісус – Єдиний, Хто 
має владу й силу задовольнити найглибші наші потреби. 
Лише Він може дарувати той захист і ту свободу, що за-
довольнять нас і тепер, і навіки. Тільки Він спроможний 
здійснити наші найбільші мрії.
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Час приймати рішення

Ісус прийшов не лише для того, щоб бути нашим 
Царем. Він бажає бути нашим Господом і Спасителем. 
Він пропонує нам життя такої значущості й сенсу, 

що це неможливо навіть уявити – якщо приймемо Його 
прощення.

Іван, учень і апостол Ісуса Христа, писав: “А всім, що 
Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, 
тим, що вірять у Ймення Його” (ІВ. 1:12). Але що це озна-
чає? Пояснення цьому дає Сам Ісус.

Ісус повідомив Никодиму, одному з релігійних ліде-
рів, дуже втішну новину: “Бо Бог не послав Свого Сина 
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на світ, щоб Він світ засудив, але щоб через Нього світ 
спасся” (ІВ. 3:17). 

Звучить просто чудово, чи не так? Але це спасіння не 
дається автоматично будь-кому. Ісус далі вказує: “Хто 
вірує в Нього, не буде засуджений; хто ж не вірує, той 
вже засуджений, що не повірив в Ім’я Однородженого 
Сина Божого” (ІВ. 3:18). А трішки пізніше Ісус відкрив од-
ній жінці, яка мала відчайдушну духовну потребу, що Він 
і є довгоочікуваний Месія (ІВ. 4:25-26).

Якщо ви ще ніколи цього не робили, то чи готові ви 
довірити своє життя Тому, Хто може дати справжнє про-
щення гріхів і право ввійти в Його Царство в статусі 
Божої дитини?

Якщо Біблія правдива і Христос дійсно вартий довіри, 
тоді маєте тепер чудову нагоду прийти до Нього, і ця чу-
дова зустріч і оновлені стосунки з Ним принесуть вам 
цілком нове розуміння того, що є правління, що є най-
вища влада і найбільша сила.

Найкращий спосіб змінити суспільство – це не нові 
закони чи політичні лідери, а нове серце. Дозвольте 
Царю над царями змінити ваше серце, запросивши Його 
і віддавши Йому належне місце у своєму житті. 
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Мета служіння “Хліб Наш Насущний” – 
зробити мудрість Біблії, яка змінює 
життя, зрозумілою і доступною  
для кожної людини.

Брошури серії “Духовні відкриття” презентують світу 
істину про Ісуса Христа через цікаві, збалансовані  
й доступні ресурси, що показують важливість  
Писання у всіх сферах життя. Всі брошури серії 
“Духовні відкриття” пропонуються безкоштовно  
для особистого читання та використання їх в малих 
групах і в євангелізаційному служінні.

Щоб стати нашим партнером у розповсюдженні 
Божого Слова, натисніть опцію “Пожертвувати”. 
Дякуємо вам за підтримку матеріалів “Хліб Наш 
Насущний” і “Духовні відкриття”.

Навіть маленькі пожертвування багатьох людей дають 
можливість місії “Хліб Наш Насущний” нести людям 
мудрість Біблії, яка змінює життя. Нас не фінансують  
і не підтримують на постійній основі будь-які релігійні 
групи або деномінації.

ПОЖЕРТВУВАТИ
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